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> Szolgáltatás a családért. Informá-
ciós szemináriumot szervez a gyermek-
elhagyás, örökbefogadás témakörben a 
Székelyudvarhelyi Lakossági Tanácsadó 
Iroda. Az Egy szolgáltatás a családért el-
nevezésű projekt keretében megszervezett 
szeminárium meghívottjai Elekes Zoltán, 
a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvé-
delmi Vezérigazgatóság vezetője, Domo-
kos Nina, az említett intézmény Örökbe-
fogadási Osztályának vezetője, illetve Ma-
rosi György ügyvéd, örökbefogadó szülő. 
A rendezvényre holnap délelőtt 10 órától 
kerül sor Udvarhelyen, a Bethlenfalvi út 2. 
szám alatti Fészek Ifjúsági Házban.

> Csapatépítés a középiskolásoknak. 
A székelyudvarhelyi Prizma Egyesület 
2005 óta tartja középiskolás osztálykö-
zösségek számára Nagyító nevű képzé-
seit, amelyeknek az ön- és társismeret 
mellett a csapatépítés a fő célja. Idén ta-
vasszal az egyesület támogatást nyert a 
Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal-
tól egy pályázat keretében, amelynek kö-
szönhetően május és november első hetei 
között három osztályt sikerült fogadni 
programjukon: a Benedek Elek Pedagó-
giai Líceum IX. A és X. B osztályát, vala-
mint a Palló Imre Művészeti Szakközépis-
kola IX. B osztályát. 

Egyetlen akadálya van csu
pán a Parajdon felépített bal
neoklimaterikus kezelőközpont 
megnyitásának: a tulajdonjog
gal rendelkező önkormányzat 
szakértő partnert keres a négy
millió eurós beruházásból fel
épített gyógyközpont működte
téséhez. 

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

„Álmomban is a für-
dőközpont jár a fe-
jemben” – mondta 

megkeresésünkkor Bokor Sándor. 
Parajd polgármestere úgy véli, 
nem nagy, hatalmas fába vágták a 
fejszéjüket, ennek ellenére töret-
lenül bízik a sikerben. Az eddigi 
történések őt igazolják: amint azt 
a geológiai fúrások is előrevetítet-
ték, ezerszáz méter mélységben 
sós termálvizet találtak – egyéb-
ként sok parajdi még emlékszik 
arra, hogy a régi bányával szem-
közti oldalon az ötvenes évektől 
egészen a hetvenes évek végéig sós 
víz csordogált.

Működtető kerestetik
Az épületet tavaly a beruházást 

kilencven százalékában finanszíro-
zó turisztikai minisztérium veze-
tője, Elena Udrea jelenlétében ün-
nepélyesen átadták, csak – amint 
Bokor fogalmazott – a szalagvá-
gástól a működtetésig még sok baj 
van. A hónap közepéig egyébként 
végeznek az utolsó munkálattal 
is: a balneoklimaterikus kezelő-
központot csatlakoztatják a ki-
lencszáz méterre található derítő-
állomásra – a munkálatokat saját 
költségvetésből finanszírozták. 
A két nagy medencét korábban 
próbából már feltöltötték – egyi-
ket édes, másikat meleg sós vízzel. 
Korábban gondot jelentett az is, 
honnan teremtik elő a vizsgála-
tokhoz, kezelésekhez szükséges 
szakorvosi felszereléseket. A pol-
gármester ismételten sikerrel lob-
bizott: a turisztikai minisztérium 
négyszázezer lejt utalt ki erre a 
célra. „Eredményt is hirdettünk, 
csakhogy egy cég érthetetlen mó-
don másodjára óvja meg azt, így 
sajnos késik a pénz lehívása is, 
pedig az idén szeretnénk megvá-

sárolni a felszereléseket” – pana-
szolja a polgármester.

Bokor Sándornak azonban 
nemcsak emiatt főhet a feje: mivel 
az önkormányzatnak sem tapasz-
talata, sem megfelelő személyzete 
nincs, partnert keresnek a működ-
tetéshez. „Szakmai tapasztalattal 
rendelkező, további befektetések-
re kész partnert keresünk, akivel 
közösen Parajd, Sóvidék, az egész 
Székelyföld számára eredményes 
működést tudunk biztosítani” – 
hangoztatja Bokor. A költségha-
szon-tanulmányt véglegesítették 
– ebben egyébként kitét az is, hogy 
a helybéliek kedvezményes áron ve-
hessék igénybe a központ szolgál-
tatásait. 

Több vendéget remélnek
A polgármester bízik benne, 

hogy sikerül partnert találni a 
működtetéshez, s máris további 
terveket szövöget: „Jó lenne egy 
kinti medencét is felépíteni, s ét-
keztetési, valamint szálláslehető-
séget is kellene biztosítani a fürdő 
vendégeinek.” Utóbbiból mond-
juk van elég Parajdon, hivatalosan 

megközelítőleg háromszáz ma-
gánszállás működik a településen. 
„Azért nem mindegy, hogy a ven-
dég elkocsikázik a kezelés után a 
falu másik végére, vagy fürdőkö-
penyben átsétál a szobájába” – te-
szi rögtön hozzá Bokor.

A parajdiak remélik, hogy 
a központ beüzemelésével több 
turista érkezik a településre: ta-
valyelőtt 455 ezer vendég fordult 
meg a sóbányájáról híres üdülő-
telepen, tavaly ez a szám mintegy 
tíz százalékkal csökkent. A fedett 
balneoklimaterikus kezelőköz-
pontnak köszönhetően a turista-
szezon nem érne véget a nyár le-
jártával, az elsősorban reumatikus 
betegségek gyógyítására kiválóan 
alkalmas sós termálvízben egész 
évben meg lehet majd mártózni.

Bokor Sándor annak is örül, 
hogy a hatalmas befektetés pénzt 
is hoz majd a településnek, hi-
szen hiába a modernizálásra váró 
sóbánya – amit idén volt olyan 
nap is, hogy hatezren látogattak 
meg –, ha a bevétel jelentős része 
a bukaresti sóközpont széfjébe 
vándorol.
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A MunkálATokkAl végezTek, MűködTeTőT keresnek

Tél végére megnyílhat a kezelőközpont

Új színben A jáTszóTér

Épül a Szabók utcai sporttelep
Nyár elején egy minden kor
osztály számára használható, 
ingyenes szabadtéri sportte
lep megépítésébe kezdett a 
székelyudvarhelyi közösségi 
Alapítvány, a szabók és a laka
tos Gergely utcák sarkán. 

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Péter Ildikó programfelelős-
től tudjuk, hogy az úgy-
nevezett outdoor fitness 

pálya tervén egy tíztagú önkéntes 
csapat dolgozott folyamatosan. A 
Matrica Rt. jóvoltából elkészültek 
ingyen a sportszerek, a Melinda 
Impex felajánlotta a szükséges 
anyagokat, az AVE Hargita pe-
dig tíz szemetest adományozott 
a projekthez. A polgármesteri hi-

vatal is sokat segít, hiszen a szük-
séges gépi munkálatokat ő végzi, 

szintén díjmentesen. A program-
felelős elmondta, annyit tudnak 

idén megvalósítani, amennyit az 
időjárás lehetővé tesz (a száraz-
ság miatt például nem tudják a 
bokrokat elültetni). Amennyi-
ben marad a napsütés, jövő pén-
teken kalákáznak, festegetnek a 
helyszínen. Az SZKA-nak közel 
húszezer leje volt a sporttelepre, 
a többit felajánlásokból, támoga-
tóktól gyűjtötték össze. A pálya 
közepén pihenőt alakítanak ki, a 
sétáló-futó pálya közé helyezik 
majd a sportszereket, sakktáblá-
kat. Nyolc eszközt készítettek el 
eddig, viszont a polgármesteri 
hivatal sportszereivel is bővülni 
fog még a pálya. Amennyiben va-
laki növények vásárlásával hozzá-
járul a sporttelep megszépítésé-
hez, egy kis táblára feltüntetik az 
illető vásárló nevét. 

PArkoT hoznánAk léTre

Kígyósberci 
szülőre vár

Egy újabb nagy program lebo
nyolításába fogott bele a bétai, 
dobói és vágási fiatalokat tömö
rítő három hegy Ifjúsági egyesü
let: „keresztszülőket” keresnek a 
kilenc tölgynek. Az ifjak a befolyt 
pénzből régi nagy álmukat, a fa
matuzsálemek körüli park létre
hozását váltanák valóra.

J. Á.

„Még frissiben lépni 
akarunk, amíg az 
emberek el nem 

felejtik ezt az Év Fája dolgot” – 
mondja Gál Barna. Az ifjúsági 
egyesület elnöke társaival együtt 
úgy gondolja, hiába a második 
hely az internetes szavazáson, ter-
vüket, a tölgyek körüli parkosítást, 
csinosítgatást nem hagyják any-
nyiba. Ennek érdekében kereszt-
szülőket, pártfogókat keresnek a 
tölgyeknek, s hogy személyesebb 
legyen a dolog, a bétai, dobói 
és vágási dűlőkről el is nevezték 
őket, így Bagozlik, Kőártya, Váca, 
Farkasfészek, Hosszútövis, Hovaly, 
Hatkuta, az Év Fája versenyen tár-
sait képviselő Nagy Testvér, vagyis 
Juhaszó, valamint Kígyósberci vár 
szülőre. „Mindhárom faluból há-
rom-három nevet választottunk, 
hogy ne legyen vita” – tréfálkozik 
Gál Barna. „S azért az se árt, hogy 
a fiatalabbak megismerjék ezeket a 
különleges dűlőneveket, hiszen so-
kan nem hallottak róluk, azt sem 
tudják, hol vannak.” A „kereszte-
lőre” illik legalább kétszáz lejjel 
előrukkolni, egy fának akár több 
pártfogója is lehet. „A befolyt ösz-
szeget teljes egészében a leendő 
parkra fordítjuk, s ha a megyei 
tanács is hozzáteszi a magáét, ak-
kor nem lesz akadálya tervünk 
valóra váltásának.” Az egyesület 
tagjai újabban asztali- és falinap-
tár készítésén fáradoznak, melyen 
szülőfalvaikat, s természetesen a 
tölgyeket népszerűsítik – talán 
mondani is felesleges: ezt a pénzt 
is a fák körüli térrendezésre for-
dítják. Akárcsak a szekértúrákból 
befolyó „szimbolikus összegeket”: 
az érdeklődőknek szekérháton 
mutatják meg „Szentföld” leglát-
ványosabb, legérdekesebb részeit. 
„Lesz útravaló is: házikenyér, sza-
lonna, túró, hagyma, s persze jóféle 
pálinka.” 

Összefogással építik a játszóteret. Nyolc eszközt készítettek el fotó: antalfi józsef


