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SzékelykereSztúri közöSSégi akció

Székely tükörfürdő épül a Sóskúton

Hagyományőrzés és kutyabemutató

hírfolyam

> Let’s do it Udvarhelyszék! Szeptem-
ber 24-én, szombaton országos nagytakarí-
tásra kerül sor. A tavalyi siker nyomán a Let’s 
do it Romania civil szervezet, öt minisztéri-
ummal partnerségben idén is önkénteseket 
toboroz mindenekelőtt a városokon kívüli 
térségek megtisztítására. Az országos meg-
mozdulás udvarhelyszéki megvalósításában 
aktív szerepet vállal az Udvarhelyszéki Ifjúsá-
gi Egyeztető Tanács (UIET). Mint a szerve-
zet elnökétől, Antal Lóránttól megtudtuk, a 

nagytakarítás az illegális hulladéklerakók fel-
térképezésével kezdődik, majd önkéntesek 
megtakarítják a helyet. A munkához szüksé-
ges szemeteszsákokat és kesztyűket a Let’s do 
it Romania szervezet biztosítja és az UIET 
osztja ki az igénylőknek. Bíró Barna Botond 
programfelelős elmondta, „reméljük, ezzel 
az akcióval nemcsak a környék tisztábbá 
tételéhez járulunk hozzá, hanem a mentali-
tásbeli változást is elősegítjük, leszoktatjuk 
közösségünket a szemetelésről.” Az UIET 
felvette a kapcsolatot az udvarhelyszéki ön-
kormányzatokkal és tanintézményekkel ab-

ban a reményben, hogy minél szélesebb körű 
támogatást nyerjen az akció, de várják továb-
bi önkéntesek jelentkezését a bbbotond@
gmail.com drótposta címen.

>  Gátépítő akció a sügérek ellen. Szep-
tember 23-án, pénteken gátat, úgynevezett 
buktatót építenek a Nagy-Küküllő víztározó 
feletti szakaszán. A gyülekező reggel 9 órakor 
lesz a Varság felé vezető úton, a tározó felső 
felében lévő hídnál. A Nagy-Küküllő Hor-
gászegyesület szívesen látja minden tagját, 
aki úgy érzi, hogy kivenné a részét a közmun-

kából. A gát célja visszaszorítani a tározóban 
elszaporodott sügéreket, ugyanis a patakban 
már Varságon is lehet találkozni ezekkel a 
hódító ragadozókkal. A patak pisztráng-, 
pér- és domolykószíntáj, ezért nincs helyük 
a sügéreknek, amelyek kiszorítják az ott élő 
halakat, eleszik előlük a táplálékot, felfalják 
az ikrákat, és az ivadékokat sem kímélik. Az 
építmény mintegy 40–50 centiméter ma-
gas lenne, ami elegendő volna ahhoz, hogy 
ne jussanak fel rajta a sügérek, ugyanakkor a 
pisztrángok és domolykók gond nélkül ven-
nék az akadályt.

a Székelyudvarhelyi közösségi 
alapítvány „leányalapítványa”, 
a keresztúri közösségi alap 
tavaly nagyszabású és rég várt 
projektbe kezdett: újjáéleszti a 
Sóskút-fürdőt, amelyet a „kö-
zösség építette, a közösség 
használja”elvet követve hama-
rosan bárki ingyenesen igény-
be is vehet.

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

A Székelykeresztúr szom-
széd ságában talál ható Sós-
kút-fürdő hajda nán soka-

kat vonzott, gyógyhatása Erdély-
szerte ismert volt, az idősebbek most 
is regélnek hajdani virágkoráról. Az 
évek során azonban a fürdőtelep le-
pusztult, elhanyagoltsága és romos 
állapota egész környezetét taszító-
vá változtatta. Székelykeresztúron 
mindenki egyetértett abban, hogy 
e helyzet tarthatatlan, és a Sóskút-
fürdő érdekében tenni kellene va-
lamit – ám a kezdeményezés sokáig 
váratott magára.

Pár éve az önkormányzat meg-
próbálta magánkézbe adni a telepet, 
meghirdették eladásra a fürdő mel-
letti többszintes épületet, informá-
cióink szerint érdeklődő is akadt, 
ám végül senki nem ment vásárra. 
Aztán tavaly a Keresztúri Közösségi 
Alap rukkolt elő az ötlettel: ha más 
nem menti meg a telepet, összefo-
gással tegyék ezt meg a helyiek. Első 
lépésként T. Kovács Áron építészt 
hívták segítségül, aki Csíkszéken 
több hasonló sós medence reha-
bilitálási munkálatainak tervezője 
és kivitelezője volt. Az építész el is 
készítette a felújítási terveket, és a 
medence helyén egy terápiás célt 
szolgáló, hagyományos székely tü-
körfürdőt álmodott meg, amely 

nem alkalmas úszásra, hanem ülni 
lehet benne, mélysége nem haladja 
meg a másfél métert. 

A tervekben négy kis meden-
ce szerepelt, a régi, hagyományos 
mintát követve, mindegyik tető 
nélkül, illetve az építményben egy 
öltöző is helyet kapott. Időközben 
bővítették a terveket: a fürdő köz-
vetlen szomszédságában autópar-
kolót alakítanak ki, illetve a volt 
kádas fürdő épületének területén 
kisebb parkot akarnak kiképezni.

Az ötletgazdák úgy gondol-
kodtak: mindezek által Sóskút 
teljes arculata megváltozna, így a 
fürdőtelep ismét visszanyerné va-
lamikori pompájának egy részét. 
A megvalósításhoz természetesen 
pénz is kellett. Az alap SOS Fürdő 
név alatt adománygyűjtésbe kez-
dett, illetve igyekezett helyi part-

nereket találni: a székelykeresztúri 
Horváth János Közbirtokosság 
17 000 lej értékben faanyagot 
ajánlott fel, ez a nyersanyagszük-
séglet harmadát fedezte is. Ugyan-
akkor az önkormányzat is partner 
a terv megvalósításában, a parkoló, 
a patakszabályozás és a parkosítás 
költségeinek jelentős részét vállalta 
fel, illetve egyéb „apróságokban” is 
segíti a tervet. Az eredeti számí-
tások szerint a beruházást 30 000 
lejesre becsülték, ebből időközben 
– mint tegnap Andrási Erika, az 
alap vezetője tájékoztatott – közel 
49 000 lej lett.

– A történet ott kezdődött, 
hogy az országos közösségi alapít-
ványok egyesülete pályázatot hir-
detett, ebbe a Polgár-Társ Alapít-
ványon keresztül kapcsolódtunk 
be. Felvetették: ha összegyűjtünk 

adományokból 15 000 lejt, az ösz-
szeget megduplázzák. Magánsze-
mélyektől sikerült is 8000 lejnyi 
adományhoz jutnunk, illetve a 
vállalkozások is beszálltak 7000 
lejjel – részletezte Andrási Eri-
ka, majd azt tette hozzá, hogy a 
medgyesi Romgaztól is kaptak 
5000 lejt.

Az ily módon összegyűjtött 
pénz a nyersanyagszükségletet fe-
dezte, a munkálatok zömét pedig 
helyi önkéntesek végezték el.

– Idős ácsok dolgoztak, és há-
rom fafeldolgozó telep is segítette 
a projektet. Talán ez is a legna-
gyobb értéke a tervnek, hogy a 
közösségi összefogásról szól. Ez 
is volt a célunk: ráébreszteni a 
közösséget, hogy tenni kell azért, 
ami a miénk, akár kalákák, ado-
mányozások, összefogás révén is 

– mondta a projektvezető, akitől 
azt is megtudtuk, reményeik sze-
rint októberben átadásra kerül az 
építmény.

András Erika hangsúlyozta: 
„A közösség építette, így a közös-
ség is fogja használni. Belépti díj 
nem lesz, bárki ingyenesen igény-
be veheti majd.”

Azt is tudatta, a Polgár-Társ 
Alapítvánnyal közösen elnyert 
pályázat folytatódik, előrelátha-
tóan lesz újabb kiírás, így akár 
minden évben megvalósíthat-
nak egy nagy közös projektet. 
A feltétel csupán annyi, hogy 
igyekeznük kell minél több 
pénzt összegyűjteni, hogy legyen 
lehetőségük megduplázni azt.

Ezután is szükség lesz tehát 
közösségi összefogásra Székely ke-
resztúron, hogy hatékony és fontos 
terveket tudjanak megvalósítani. 
Sok kicsi sokra megy – mondja a 
székely, és éppen erre alapoznak a 
közösségi alap munkatársai is, akik 
az elkövetkezőkben is minden ke-
resztúri és Keresztúr térségi lakosra 
számítanak.

Sóskút-fürdő a felújítás előtt... fotóK: máthé lászló ferenc 

...és jelenleg

a helyi gazdák állatain, terméke-
in, az ősi foglalkozásokon, a népi 
muzsikán, no meg a kutyákon 
lesz a hangsúly a péntektől vasár-
napig tartó Szent Mihály-napi ha-
gyományőrző vásáron és kutya-
bemutatón Székelyudvarhelyen.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Szeptember 23-án az Udvar-
hely széki Fúvószenekar to-
borzójával, majd délután 

ötkor ünnepélyes megnyitóval 
kezdődik – immár harmadszor – 
a Szent Mihály-napi hagyomány-
őrző vásár. A tavalyi sikeren fel-

buzdulva idén kutyabemutatóval 
bővül a rendezvény.

– Ilyen jellegű vásár nincs a kör-
nyéken – mondja büszkén Mózes 
István. A rendezvény megálmo-
dója és főszervezője hangsúlyozza: 
a lényeg a helyi gazdák állatain, 
termékein, az ősi foglalkozásokon 
lesz idén is.

Egyébként a Romantika ven-
déglő mellett a polgármesteri 
hivatal, a kisállattartó gazdák szö-
vetsége és az udvarhelyszéki nép-

művészek egyesülete is besegít a 
szervezésbe.

Megközelítőleg harminc kéz-
műves mutatja majd be munkáit 
a strand melletti salakpályán, a 
bámészkodók egyebek mellett 
betekintést nyerhetnek a székely-
kapu-faragásba, a csipkeverésbe, a 
kádár és zsindelykészítő munkájá-
ba. Főként a gyerekek számára lehet 
érdekes a rengeteg kiállított kis- és 
háziállat, amelyeket meg is lehet 
majd simogatni.

A tavaly premiernek számító ku-
tyabemutató idéntől nemzetközivé 
nőtte ki magát: szombaton tíz órától 
kutyabemutatót tart a magyarorszá-
gi Karakán Egyesület, később a bras-
sói kutyaiskolába járó négylábúak 
mutatják be tudásukat a publikum-
nak. Vasárnap is lesz kutyás prog-
ram: tíztől a magyar fajták, délben 
pedig a munkakutyák vonulnak fel 
dr. Hargitai Gábor nemzetközi bíró 
– no meg a várhatóan népes közön-
ség – előtt.

Mózes István a Hargita Népé-
nek elárulta: jövőre várhatóan nem-
csak bemutatót, hanem hivatalos 
versenyt is szerveznek az ebeknek.

Az esemény hagyományőrző 
jellege a színpadon is kidomboro-
dik: népi táncegyüttesek, énekesek 
szórakoztatják a vásárba látogatókat, 
a focipályán ordát, sajtot készítenek, 
lekvárt, töltött káposztát főznek, egy 
kunadacsi tanyatulajdonos kunsági 
rackapörköltet, öreglebbencset és 
babgulyást készít, amelyet – tetszés 
szerint – a bor-, sör- avagy pálinka-
sátorban öblíthetünk le. Az állatbör-
zét, illetve az állatok cserebere-vásá-
rát vasárnap kora délután tartják.


