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Szalagvágás a legújabb székely 
tükörfürdőnél

hírfolyam

> Népszámlálókat keresnek. Székely
udvarhely Polgármesteri Hivatala kéri mind
azon személyeket, elsősorban pedagógusokat, 
akik a vakációban időt tudnának szakítani 
arra, hogy a népszámlálásban részt vegyenek 
mint számlálóbiztosok, jelentkezzenek a hiva
tal fejlesztési osztályán. 

> Őszi Ifjúsági Konferencia. A Szé
kely udvarhelyi Református Egyházmegye 
Ifjúsági Keresztyén Egyesülete szomba

ton rendezte meg Őszi Ifjúsági Konferen
ciáját, amelyet Hargita Megye Tanácsa 
is támogatott. A rendezvényre Borboly 
Csabát is meghívták, a tanácselnök a kis 
résztvevőknek a koldus és királyfi példá
jával próbálta érzékeltetni az egymásra 
figyelés fontosságát. Szerinte közösség 
nélkül senki nem tud azzá válni, amivé 
szeretne, csak a körülötte lévő emberek, 
a család segítségével, hiszen az unatkozó 
királyfinak is szüksége volt egy koldusra, 
hogy megtapasztalja azt a szabadságot, 
amire vágyott. 

elkészült, felépült a sóskúti 
sósfürdő. Székelykeresztúr 
megtette első lépését ennek 
a turistavonzó helyének újbóli 
felvirágoztatása érdekében. 
Pénteken kisebb ünnepség-
gel adták át a közösségnek a 
telepet, melyet tavasztól már 
bérmentesen használatba is 
vehetnek.

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

No, ezt is megértük – sum
mázták a helyszínre ér
kezve a munkálatok alap

embereinek számító keresztúri 
öreg ácsok –, ők érzik leginkább 
a mondat súlyát, hisz az idősebb 
generáció még szebb korát is meg
érhette a Sósfürdőnek, ahol vala
mikor pezsgő élet zajlott: nyílt téri 
medencék, kádas melegfürdők vár
ták a különböző bajokból gyógy
ulni vágyókat. A közelben villák 
épültek, vendéglő is volt, sőt, a régi 
rendszerben egy szállodaszerűsé
get is felhúztak, mely napjainkban 
igencsak lepusztult állapotban 
várja sorsa alakulását. Leírások 
szerint már a rómaiak is tudták, 
itt csodatevő víz folyik, melyben 
érdemes megmártózni. Az elmúlt 
évek során az önkormányzat szám
talan próbálkozást tett a szálloda
ház kimagánosítása, vagyis saját 
pénzforrások hiányában a hely 
megmentése érdekében. Érdeklő
dők is akadtak, többek között egy 
angol befektető is kopogtatott, 
ám vélhetően a magas ár és ezzel 
szemben a turisták áltak elfeledett 
hely akkori alacsony lehetőségfor
rásai miatt vásárra nem került sor. 
A telep egyre jobban leromlott, a 
kádas fürdőrészt lebontották, a 
gyűjtőmedencékkel tüzdelt terület 
pedig kráteres holdbéli táj képét 
mutatta. Egészen tavalyig, ami
kor a Székelyudvarhelyi Közös
ségi Alapítvány székelykeresztúri 
„leányalapítványaként” létrejött 
Székelykeresztúri Közösségi Alap 
munkatársai úgy döntöttek, hogy 
megmentik a fürdőhelyet, a közös
ség bevonásával megteszik az ez 
irányú első lépést. 

Fürdőt álmodtak 
T. Kovács Áron építészt hívták 

segítségül, akinek már van tapasz
talata hasonló sósmedencék reha
bilitálásában, s aki egy hagyomá
nyos székely tükörfürdőt álmodott 
meg, melynek fő sajátossága, hogy 
fa épületszerkezetű, medencéi 
úszásra nem alkalmasak, ezekben 
ülni lehet, mélységük nem halad
ja meg a másfél métert. Az épí
tész egy mutatós fakonstrukcióba 
ágyazott négy kis medencét ter
vezett, öltözővel, autóparkolóval, 
majd a Székelykeresztúri Közös
ségi Alap „S.Ó.S Fürdő” név alatt 
adománygyűjtési akcióba kezdett. 
A helyi önkormányzatban és a 
Horváth János közbirtokosságban 
partnerre is találtak – előbbi a pa
takmeder szabályozásából, egyéb 
munkálatokból, teendőkből vette 
ki a részét, utóbbi pedig a szük
séges faanyag jó részét ajánlotta 
fel. A történetben nem kis szerep 
jutott a PolgárTárs Alapítvány
nak, mely révén a keresztúri alap 
egy pályázatba lépett be: a kiírás 
szerint, adományokból 15 000 lejt 
kellett összegyűjteniük, és akkor az 
összeget megkétszerezik. Ezt a he
lyi lakosok, vállalkozások támoga

tása, adománya révén teljesítették 
is, a kapott pénz pedig nagyjából 
fedezte a nyersanyagszükségle
tet. Az építési munkálatokat helyi 
önkéntesek, javarészt olyan öreg 
ácsok végezték el, akik még tudják, 
mit jelent a kaláka szó. A munkála
tok végén az alap összegzett: közel 
hatszáz magánszemély támogatta 
anyagilag a projektet, illetve 186 
önkéntes vette ki részét a munká
latokból. 

„Nem hiszünk 
a szemünknek”
Pénteken kisebb ünnepséget 

szervezett a Közösségi Alap, sza
lagot vágtak, a történelmi egyhá
zak helyi képviselői megáldották a 
létesítményt. „Nem a legideálisabb 
idő a fürdőavatásra, de nekünk a 
legtökéletesebb. Nem hiszünk a 
szemünknek, de megcsináltuk: 
májustól már látogatható a fürdő. 
Példát mutattunk magunknak, 
másoknak. Reméljük, ez csak a 
keresztúri közösség első lépése, és 
továbbiak következnek majd – 
közölte Andrási Erika, a történet 
egyik fő mozgatórugója. A fürdő 
– mivel vizét nem fűtik – tavasz
tól őszig használható. A keresztúri 

alap legnagyobb gondja jelenleg 
az, hogy kinek a gondozásába adja 
a telepet, hisz bár a belépés ingye
nes lesz, gondnok hiányában félő, 
hogy nem ügyelünk kellőképpen a 
fürdőre. 

A sóskúti sósvíz
A klóroskalciumosmagné

ziu mos sós víz a marosvásárhelyi 
orvostudományi egyetem minő
sítése szerint nagyobb mennyi
ségben tartalmaz Ca2+, Mg2+, 
kis mennyiségben K+, NH4, 
HCO3ionokat, NO2ionok csak 
nyomokban fordulnak elő. Für
dőgyógyászati szempontból első
sorban idegrendszeri panaszok, 
nőgyógyászati problémák, izom
zati panaszok, rándulások, reuma 
és gerincbántalmak kezelésére 
ajánlják. A víz használata jóté
kony hatással van az idegrendszer 
idült gyulladásaira, a hüvely, a 
méh és függelékeinek idült gyul
ladásos megbetegedéseire, moz
gásszervi betegségekre (rándulás, 
izomzati panaszok), továbbá a 
spondilithisben, lábszárfekélyben 
szenvedők számára és a műtéti 
hegeket kezeltetni kívánóknak is 
ajánlott a fürdő használata. 

NAgy zöld hétvége

Faültetési lázban 
égett 

Udvarhelyszék
Nagyszabású nemzetközi meg-
mozdulásba kapcsolódott be a 
hétvégén Udvarhelyszék. Nagy 
zöld hétvége címszó alatt az 
Agora munkacsoport és a Három 
Hegy Ifjúsági Egyesület szerve-
zésében, környékbeli iskolák be-
vonásával facsemetéket ültettek 
több udvarhelyszéki településen. 

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

„Már tavasszal elter
veztük, hogy lesz 
egy nagy zöld hét

vége, melynek során partnereink 
egy része fát ültet, más részük 
hulladékot takarít” – árulta el 
Ambrus László az Agora munka
csoport részéről. A civil szervezet 
a Három Hegy Ifjúsági Egyesület
tel közösen csatlakozott a legna
gyobb önkéntesekkel foglalkozó 
brit szervezet Nagy (Zöld) Hét
vége elnevezésű kezdeményezésé
hez, melynek keretében pénteken 
az oroszhegyi, a kányádi, a petki, a 
dályai, a derzsi, a felsőboldogfalvi, 
a bétai, a dobói, valamint a vágá
si iskolák bevonásával szerveztek 
csemeteültetési akciót. „2011 az 
önkéntesség és az erdők éve is, ez 
adta számunkra az irányvonalat. 
Acióink többsége a Szent László 
Kistérségben zajlott, tapasztaltuk, 
hogy itt dolgoznak az emberek, 
ugyanakkor próbáljuk segíteni 
a vágási tölgyet az Év Fája ver
senyben. Akciónk önkéntességen 
alapul, a kaláka Székelyföldön 
amúgy sem idegen dolog, próbál
tuk ezt is feleleveníteni” – árulta 
el Ambrus László.

A faültetésből Székelydobó és 
Vágás kétszeresen is kivette a részét. 
Szombaton a Bögözhöz tartozó két 
településen Székelydobó falu ta
nácsa az egyházzal és az iskolákkal 
közösen szervezett faültetési akciót, 
melyre összesen 108an jelentkez
tek, köztük Hargita Megye Tanácsa, 
több udvarhelyszéki polgármesteri 
hivatal (köztük az udvarhelyi és a 
székelykeresztúri is), cégek, magán
vállalkozók, a média és a két telepü
lés lakói is. „Az ötletet Böjte Csaba 
ferences szerzetes csíkszeredai faülte
tési akciója adta” – vallja Tóásó Lász
ló falufelelős.

 Avatási ünnepség. Az építési munkálatokat helyi önkéntesek, javarészt öreg ácsok végezték el fotó: Máthé lászló ferenc


