
Lakossági tájékoztató

A lázárfalvi Nyírfürdő felújítása

Kozmás község

Észrevételeiket és javaslataikat, kérjük, jelezzék ezután is 
személyesen Borboly Csaba megyeitanács-elnöknek az 

info@borbolycsaba.ro e-mail címen, 
illetve a 0744-399282 telefonszámon.

Bővebb információ:
Hargita Megye Tanácsa: 

tel.: 0266-207701, fax: 0266-207703 
www.hargitamegye.ro

www.borvizek.ro

A felújítás fontosabb megvalósításai: 
1. A kéngödör lefödése
2. Villámhárító 
3. A kulcsosház berendezése
4. Filagória
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Mi adta az ötletet a népi 
feredők felújítására?

– A kezdeményezés a Hargita 
Megye Tanácsa által kidolgo-
zott turisztikai stratégia alap-
ján indult. A stratégia kidol-
gozásakor számításba vettük 
a kereskedelmi célra (borvíz-
palackozásra) alkalmatlan, de 
a lakosok által régóta használt 
helyi borvízforrások, egyéb for-
rások turisztikai kiaknázását is. 
A megyei tanács tervei megva-
lósításához folyamatosan külső 
források bevonására törekedik, 
de a kisebb ráfordítást igénylő 
beruházásokat saját költség-
vetéséből támogatja pályázati 
rendszer alapján.

Miért időszerű ezeknek a forrá-
soknak a felújítása?

– Elsősorban azért, mert  a 
borvízkutak és a hagyományos 
értékeink, népművészetek, a 
hagyományos termékek egy-
fajta reneszánszot élnek át, 
ezeket próbáljuk értékesíteni 
turisztikai szempontból is. Azt 
kell elérni, hogy az erre járó tu-
rista ne csak fényképezkedjen 
például a madéfalvi emlékmű 
előtt, vagy  lefényképezze a 
szárhegyi kastélyt és azzal to-
vábbhajtson, hanem a lehető 
legtöbb időt töltse el nálunk. 
Szálljon meg, mártózzon meg 
bőrpirosító borvízben, egyen 
helyi ételeket és igyon  torok-

Folynak a munkálatok Az újonnan épült kulcsosház avatója

Borboly Csaba megyeitanács-elnök  
a fürdők felújításáról 

A Hargita Megye Tanácsa 
által meghirdetett Hagyo-
mányos fürdők felújítása 
program révén helyi taná-
csok, civilszervezetek pá-
lyázhatnak a térségükben 
található borvízforrások, 
népi feredők felújítására. 
A 2011-ben pozitívan el-
bírált pályázatok között 
volt a Kozmás községi 
Nyírfürdő is, amelynek a  
felújítására a helyi tanács 
nyújtott be pályázatot.
A Hargita Megye Tanácsa 
által megvalósított beru-
házás értéke 384 808,59 
lej, amelyhez jelentős 
összegű támogatást is si-
került megnyerni pályá-
zati úton a turisztikai mi-
nisztériumtól. Ebből egy 
szaunának való helyiség-
gel ellátott kulcsosházat 
sikerült felépíteni, amit 
Kozmás község hozzájáru-
lásával új filagóriával egé-
szítettek ki.
A helyi tanács erő-
feszítéseinek megho-
norálására Hargita Megye 
Tanácsa megpróbál a 
hagyományos fürdő fel-
újítására is pénzalapot 
elkülöníteni.

A beruházás rövid
leírása

fájdítóan hideg forrásvizet. Te-
gye mindezt tetszetős környe-
zetben, igényesen kialakított 
pihenőhelyeken.  Másrészt pe-
dig most van erre lehetőség. 
Az RMDSZ-es kormányképvi-
selet révén megpróbálunk mi-
nél több kormánytámogatást 
lehívni, és így lehetőségünk 
nyílik a költségvetésből erre a 
célra is áldozni. 
Ugyanakkor ezek a beruhá-
zások számos más megyei 
tanácsi projekttel összhang-
ban vannak, gondolok itt a 
Borvizek útja projektre vagy 
a Modern Székely Ház prog-
ramunkra, amely révén a régi 
székely építészeti motívumo-
kat, megoldásokat akarjuk 
népszerűsíteni. A források 

tájba illő infrastruktúrájával, a 
székely motívumkincs szemlé-
letes beépítésével a lakosok-
nak is példát akarunk állítani. 
E források többségét csak a la-
kosok ismerik, és legyen helyi 
vagy turista, mindenképpen 
kellemesebb élményt jelent 
egy szépen kialakított forrás, 
a civilizált környezet, mintha 
egy rozsdás csőnél töltené 
meg poharát. 

Milyen távlati célt követnek a 
hagyományos források, népi 
feredők felújításával? 

– A megyei tanács turisztikai 
stratégiája révén lehetőség 
van olyan fejlesztések meg-
valósítására, amelyek a te-
lepülés és a közösség javát 

is szolgálják. A turisztikai mi-
nisztérium listáján is látszik, 
hogy a székelyföldi telepü-
lések tudják, mit akarnak, 
világos elképzelésük van jö-
vőjükről, és hajlandók tenni 
ennek érdekében. Nemcsak 
aszfaltozni kell, hanem ha-
gyományos értékeinket is 
meg kell becsülnünk, így nem 
hagyhatjuk romokban hever-
ni a forrásokat. Bár hozamuk 
kevés ahhoz, hogy palackoz-
zuk, vagy csak a helyiek isme-
rik, gazdasági lehetőségeket 
rejtenek magukban. A tetsze-
tős, tájba illő építményekkel 
a rólunk kialakult képet sze-
retnénk javítani, ugyanakkor 
a helyi lakosoknak élhetőbb 
Székelyföldet teremtünk.


