
Három szálon, nagyjából egyszer-
re indulna el a Kirulyfürdő újjá-
születését célzó munka. A lövétei 
önkormányzat tervei szerint fel-
újítanák a nemrég visszakapott 
egykori diáktábor épületegyütte
sét, a kalibáskői eltérőtől egészen 
Lövétéig aszfaltburkolatot kap az 
odavezető út, illetve várják a jó-
váhagyó kormányhatározat mellé 
a pénzt is az egykori strand felújí-
tására. Van mit tenni, amíg felszá-
molják a „szellemtelepet”.  
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Hosszú huzavonát követő-
en a közelmúltban végre 
ismét a lövéteieknek ad-

ták azt, ami tulajdonképpen min-
dig is az övék volt: a kirulyfürdői 
egykori diáktábort. Pontosabban 
a telephely épületei kerültek vissza, 
hiszen a terület tulajdonjoga már jó 
ideje tisztázott: az részben a lövétei 
egyházé, illetve a helyi közbirtokos-
ságé. A régi-új tulajdonos eltökélt 
szándéka, hogy visszaállítja a fürdő-
telep egykori fényét.

Szellemtelep a völgyben
Ottfelejtett, rozsdás tábla hirde-

ti a bejáratnál, hogy a kirulyfürdői 
ifjúsági és diáktáborba érkeztünk 
– tövében elszenesedett szemét-
kupac. A telephelyen, az omlado-
zó épületek között bolyongtunk, 
szemügyre vettük, miként múlik el 
a világ dicsősége röpke évtized alatt. 
A természet dolgozik, igyekszik 
visszahódítani a jó ideje gazdátlan 
épületeket, az erdő benyomakodott 
a házakba. A gombás falak tövében, 
a roskadozó tetők ereszcsatornáin, 
néhol a házak oldalán is burjánzik 
a gaz, fák, cserjék állják el a bejára-
tot. A romlást az ember is sietette: 
a legtöbb fém lépcsőkorlátból mára 
csak a betonból kimeredő olvadt 
fémcsonk maradt. Ami nem égetett 
vagy visított, azt „szorgos” kezek 
eltávolították a helyszínről. Világ-
vége utáni katasztrófafilm díszletét 
idézi az egykori étkezde, üres, sivár, 
a belső falakról lekoptak a ráfestett 
harisnyás székelyek. A tábor egykor 

dobogó szíve, a generátorház is ki-
fosztottan áll, csak a ma is penetráns 
gázolajszag emlékeztet arra, hogy 
valamikor motor járt benne. Egy 
lélekkel sem találkoztunk, mindösz-
sze egy csapzott, barátságos kutya 
szegődött mellénk, majd távozás-
kor nyüszítve ugatott, vágyakozva 
követte jó darabon az autót.

Régmúlt idők dicsősége
1958 – olvassuk le egy faragott 

kőből készült lépcsőmaradványról. 
A telep azonban a fenti évszámnál 
jóval idősebb, egyes források szerint 
Kirulyfürdőt a Vargyas-patak keleti 
mellékvölgyében a 16. században 
solymászok alapították, mások sze-
rint a kezdetek a 18. századra nyúl-
nak vissza, amikor a helyi lakosság ál-
tal rég ismert forrásokat „felfedezik” 
a főúri vadásztársaságok is. A városi 
vendégek számára nagy vonzerőt je-
lentett az erdei élet, az ellátás – mely 
vetekedett Karlsbad, Wiesbaden 
vagy Kissingen legjobb fogadóival – 

csemegéi, a szamóca, a folyami rák 
és a vadhús – közli, egy a Korunk 
folyóiratban 2009-ben megjelent, 
Kirulyfürdő történetét bemutató 
írás. Arra azonban, hogy a telep a 
19. században a kőhalmi és seges-
vári szászok kedvenc nyaralóhelye 
volt, a ma élő helyiek is emlékeznek 
szájhagyomány alapján. A kom-
munizmus éveiben diáktáborként 
működött, nyaranta vidám csopor-
tok érkeztek néhány hetet eltölteni 
a festői szépségű, tiszta levegőjű 
völgyben. A rendszerváltást köve-
tően a tehetetlenségi erő még mű-
ködtette egy ideig a létesítményt, 
azonban egyre kevesebb pénz jutott 
a fenntartására, majd a tábori élet 
teljesen leállt Kirulyfürdőn. A ma-
gánosítással a terület tulajdonjoga 
ugyan visszakerült eredeti tulajdo-
nosaihoz, ám az épületek elvben az 
ifjúsági és sportigazgatóság tulajdo-
nában maradtak. Hosszú hercehur-
ca után végre sikerült „hazavakarni” 
Lövétére a tábort.

Régiúj tulajdonos, 
nagy tervekkel
Az átadást követően jelenleg az 

ingatlan telekkönyvezése zajlik, a 
bürokratikus folyamat feltehetően 
jövő év elejére lezárul. „Tiszta telek-
könyv nélkül nem pályázhatunk a 
felújításhoz szükséges forrásokra” – 
számolt be lapunknak Török József, 
a lövétei önkormányzat gazdasági 
köztisztviselője. „Már felkerestünk 
egy szakcéget, amely helyzetelem-
zést végezett a területen, és egy elő-
zetes stratégiát épített fel, hogy mire 
lehet használni a romos állapotban 
levő táborozóhelyet. Elsődleges cé-
lunk egy korszerű diáktábor kiala-
kítása lenne, annál is inkább, mivel 
a visszaszolgáltatás egyik kritériu-
maként szerepelt, hogy megtartjuk 
eredeti funkcióját” – magyarázta. 
„Maga a terület az egyházé és a 
közbirtokosságé, de nincsenek gon-
dok, mindenki egyet akar, mind 
a közbirtokosság, mind az önkor-
mányzat és az egyház” – részletez-

te Török. Első lépésként még idén 
ősszel nagytakarítást terveznek, 
illetve felmérik, mi az, ami még 
hasznosítható. „A faházak gombá-
sak, korhadtak, azokból nemigen 
kerül ki használható anyag, de van 
néhány téglaépület, vagy esetleg 
az épületbiztonsági előírásoknak 
megfelelő alap. Az azonban biztos, 
hogy a jelenlegi EU-s normáknak 
megfelelően már nem megengedett 
annyi házat összezsúfolni a szűk kis 
völgyben. Feltehetően kevesebb 
épület és több szabad tér, nagyobb 
sportpályák várják majd a jövő tá-
borozóit” – fejtegette Török. 

Strand és aszfalt
Az újjászületés folyamata nem-

csak a táborra szorítkozik, megtör-
tént DC 29-es számú (Kalibáskő–
Szeltersz–Lövéte) községi út aszfal-
tozására, valamint a Kiruly-sarkán 
épülő, fizikai és szellemi fogyaté-
kosok számára készülő központ 
megépítésére kiírt közbeszerzési 
eljárás. A licitre egy jelentkező 
nyújtott be ajánlatot, így az esetle-
ges óvás miatt sem húzódik el majd 
a procedúra. Mindössze arra várnak 
Lövétén, hogy a gyulafehérvári ré-
gióközpontból igazolják vissza a 
közbeszerzési eljárás törvényessé-
gét. „Ha minden jól megy, jövő év-
ben megkezdődhet az aszfaltozás” 
– tudtuk meg Töröktől. Az út sem 
minden, van több is a tarsolyban 
Kirulyfürdőt illetően – derült ki, 
hiszen a tábor melletti strand felja-
vítására elvben már sikerült forráso-
kat találni.  

 „Rajta vagyunk a turisztikai és vi-
dékfejlesztési tárca által jóváhagyott, 
a népi fürdők felújítására sikerrel pá-
lyázók listáján, már a látványtervek 
is elkészültek. A jóváhagyás megvan, 
az ígéretek szerint jövőre pénz is lesz. 
Nem a „klasszikus” népi fürdőben 
gondolkodunk, hiszen adott a régi 
strand, azt szeretnénk korszerűsíte-
ni” – összegezte a tisztviselő.

Húsz év rohamos pusztulást kö-
vetően a következő években Kiruly-
völgyében látványos fejlődésnek le-
hetünk tanúi, amennyiben a lövétei 
világi és egyházi elöljárók, vállvetve 
a helyi közbirtokossággal, sikerre vi-
szik a terveiket.
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Kirulyfürdő visszakaphatja fényét

Egyelőre borús hangulatú filmdíszlethez hasonlít az egykori diáktábor. Jelentős változás előtt fotó: hompoth loránd


