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hirdetés

A környék építészeti jellegze-
tességeit szem előtt tartva újít-
ják fel és korszerűsítik a hagyo-
mányos népi fürdőket Hargita 
megyében. A megyei tanács 
2010-es turisztikai beruházá-
sainak keretében, a Regionális 
Fejlesztési és Turisztikai Minisz-
térium támogatásával ebben az 
évben kilenc település tizenegy 
fürdőjének felújítását véglege-
sítik. A projektet az idén újabb 
tizenhat fürdő rendbetételére 
is kiterjesztette Hargita Megye 
Tanácsa, ezek már szerepelnek 
a minisztérium beruházási listá-
ján, de még nincs anyagi fede-
zet a megvalósításukra. A felújí-
tások utolsó száz méteréhez ért 
gyógyturisztikai központok je-
lenlegi állapotáról, működéséről 
indított sorozatunkban ezúttal 
a csíkszenttamási Szent Anna-
fürdőről számolunk be. 

darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Kis- és nagymedence, fila-
gória, egy táborozóknak 
kialakított szálláshely zu-

hanyzókkal és öltözővel – ennyi, 
ami adott, és kis munka árán üzem-
képes is a Feneketlen-tó vonzás-
körében fekvő Szent Anna-fürdő 
Csíkszenttamáson.

Van még tennivaló
A szeptember hetedikén átadott 

fürdőn még akad tennivaló: a me-
dencék vízellátását, tisztítását kell 
megoldani, valamint a téli hónapok 
alatt a gondnoksággal megbízható 
adminisztrátort felhajtani, de ta-
vaszra már esedékes lesz a beüzeme-
lése  – tudtuk meg Márk Tibortól, 
Csíkszenttamás polgármesterétől.

Az egyszerűen felszerelt – áram 
és vezetékes víz nélküli – tábor-
hely arra is megtaníthatja a majd 
itt kiránduló fiatalokat, hogy nincs 
minden magától, hanem ezek meg-
termelésével, előállításával dolog 
van, részletezte a polgármester. Az 
elöljáró örömét fejezte ki a nemrég 
felavatott tematikus turistaösvény 
kapcsán is, amelynek célja a település 
és környékének bemutatása, a termé-
szetvédelemre való nevelés, az iskolai 
tananyag kiegészítése, a természetjá-
rás népszerűsítése és a turistaforga-
lom fellendítése. A hat helyszínt – a 
polgármesteri hivatalt, a Sándor-kú-
riát, a Csonkatornyot és környékét, a 
templomot, a Szent Anna-kápolnát, 
a Feneketlen-tavat – érintő útvonal 
népszerűsítése és a Szent Anna-für-
dő látogatottságának növelését a 
környéken, illetve a Szenttamáshoz 
tartozó testvértelepüléseken műkö-
dő komplexumok alapján képzeli el 
a helyi vezetőség.  

Kalákával kezdődött
„2007-ben Herczeg Ágnes 

okleveles kertészmérnök és lelkes 
csapatának munkája során kezdő-
dött el egy nagyon szép táj kibon-
takozása. Felbátorodva a látott 
eredményen, a helyi tanács felvá-
sárolt 1,4 hektár területet a bőví-
tés érdekében. 2010-ben Hargita 
Megye Tanácsa felkarolta kezde-
ményezésünket, és finanszírozta 
a most itt látható bővítés kivi-
telezését” – fogalmazott Márk 
Tibor, Csíkszenttamás polgár-
mestere. „A fürdő elnevezése is 
történelmi múltra mutat vissza, 
hisz a dombon található kápolna 
is Szent Anna tiszteletére van fel-
szentelve, aki egyben a kohászok 
védőszentje is” – fűzte hozzá az 
elöljáró. 

A Szent Anna-feredő felújítási 
munkálatai Hargita Megye Taná-
csának hagyományos fürdők fel-
újítását célzó programjának része-
ként valósult meg, amelynek kere-
tében tizenegy fürdőt újítanak fel 
a megye egész területén a fejlesz-
tési minisztérium támogatásával. 
A Szent Anna-fürdő munkálatai-
nak összértéke 285 894 lej, ebből 
a megyei önkormányzat saját 
költségvetéséből hat százalékkal 
támogatta a beruházást, a többi 
94 százalék kormánytámogatás.

TAVASSzAl MegnyílHAT A cSíKSzenTTAMáSi SzenT AnnA-FüRdő

Adminisztrátort keresnek
A cSíKSzeRedAi MáRTon áRon giMnáziuM 

TAnTeSTüleTéneK nyilATKozATA 

Jelképek és iskolai identitás

A felújított csíkszenttamási Szent Anna-fürdő. Még akad tennivaló, míg üzemképessé válhat fotó: darvas beáta

Darvas-Kozma József esperes. Keresztkérdés fotó: mihály lászló

Maradnak a keresztek a Már-
ton áron gimnázium osztályter-
meinek falain, de a tantestület 
szerkesztőségünkhöz eljuttatott 
nyilatkozata szerint, a kérdés 
nincs lezárva. A tanárok hosz-
szabb – nem kapkodás  jellegű – 
konzultációsorozatban gondol-
kodnak a szülőkkel, a diákokkal, 
az iskola vezetőtanácsával és 
természetesen azokkal is, akik 
elhelyezték őket – hangsúlyozta 
ki Varga lászló iskolaigazgató.

HN-információ„Az idei tanévkezdés után 
igen sok ember értetle-
nül fogadta azokat a 

híreket, amelyek az iskolánk tan-
termeiben – előzetes megegyezés 
nélkül – elhelyezett keresztekkel 
kapcsolatosan terjengtek. Mivel a 
közvélemény ez idáig nem kapott 
megfelelő tájékoztatást, hanem csak 
kevés és esetenként pontatlan vagy 
félrevezető információt, ezért isko-
lánk tantestülete ezúton szeretné a 
nyilvánosság elé tárni a történtek 
előzményeit és a történtekkel kap-
csolatos álláspontját” – áll a Varga 
László iskolaigazgató szerkesztősé-
günkbe eljuttatott közleményének 
felvezetőjében. A Márton Áron 
Gimnázium minden tanára aláírta 
a nyilatkozatot, és ennek nyilvános-
ságra hozatalától az érintett felekkel 
való hatékony kommunikáció meg-
sürgetését remélik.

 „Amikor 2003 októberében az 
iskolaépületet visszaszolgáltatták 
jogos tulajdonosának, a római ka-
tolikus egyháznak, a Márton Áron 
Gimnázium vezetője üdvözölte és 
történelmi igazságtételnek nevez-
te az eseményt. (...) Az iskola nem 
várta meg az épület visszaadását, ha-
nem már jóval azelőtt kifejezte ezt a 
kapcsolatot a törvényes keretek be-
tartásával” – áll a közleményben.

„Mindamellett a Márton Áron 
Gimnázium mint állami intézmény 
mindvégig megőrizte világi jelle-
gét. (...) Ami az épület jelenleg zajló 

felújítását illeti, ennek költségeit az 
Európai Unió programja, a kormány 
és Csíkszereda önkormányzata fede-
zi” – fejtik ki az aláírók. „Az egyház 
mint tulajdonos nem is pályázhatott 
volna a támogatásra, az állami iskola 
ittléte nélkül az önkormányzat sem 
tehette volna ezt. A nagy jelentősé-
gű felújítási pályázat beadásához a 
tulajdonos azzal járult hozzá, hogy 
az említett bérleti szerződést aláírta, 
vállalva, hogy az állami iskola húsz 
évig az épületben maradhat, anélkül 
hogy beavatkozna az intézmény mű-
ködésébe” – írják.

„Ami a jelképek elhelyezését 
illeti iskolánk osztálytermeiben, a 
tulajdonos egyház képviselője sem 
szóban, sem írásban nem kereste 
meg előzetesen ilyen kéréssel isko-
lánk vezetőségét. (...) Iskolánk tan-
testülete azt kérte, hogy az iskola 
maga dönthessen az identitását ki-
fejező jelképekről, és vállalta, hogy 
javaslatait a (...) megadott időpon-
tig felterjeszti véleményezésre a 
polgármesteri hivatalba. Ez  július 
7-én meg is történt két tervezet 
és látványterv formájában, kereszt 
nélkül, az egyik változatban Már-
ton Áron püspöki címerével és 
jelmondatával, valamint városunk 
címerével” – számolnak be az alá-
írók. Javaslataikat elutasította a 
polgármesteri hivatal. „A kérdéses 
kereszteket a polgármester utasítá-
sára szeptember 10-én, szombaton 
délután rakták fel a munkások a fa-
lakra, előzetes megállapodás vagy 
bármiféle írásos dokumentum nél-
kül (...). Az iskola igazgatója által 
leszedetett kereszteket szeptember 
18-án, vasárnap helyezték visz-
sza a polgármester által szervezett 
médiaesemény keretében, ugyan-
csak előzetes egyeztetés nélkül” 
– pontosítanak a közlemény meg-
fogalmazói. „Kérjük tiszteletben 
tartani iskolánk jellegét, arculatát, 
hatáskörét és méltóságát – hogy 
dolgozhassunk!” – zárják közle-
ményüket a Márton Áron Gimná-
zium tanárai. 


