A felújítás fontosabb megvalósításai:

Lakossági tájékoztató
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Csíkszenttamás

1. Területrendezés és
parkosítás
2. A medence építése
3. Öltözők kialakítása
4. A borvízforrás rendbetétele
5. Kerti bútorzat,
kandalló
6. A pavilon felépítése
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Műszaki adatok

Pavilon:
Magasság: 8 m
Beépített felület: 145 m2
Teljes felület: 230 m2

Bővebb információ:
Hargita Megye Tanácsa:
tel.: 0266-207701, fax: 0266-207703
www.hargitamegye.ro
www.borvizek.ro

Gyerekmedence: 52,7 m2,, fa
Felnőtt medence: 107 m2, fa és kő

Észrevételeiket és javaslataikat, kérjük, jelezzék ezután is
személyesen Borboly Csaba megyeitanács-elnöknek az
info@borbolycsaba.ro e-mail címen,
illetve a 0744-399282 telefonszámon.

A szenttamási hagyományos fürdő
felújítása

A beruházás rövid
leírása
A Hagyományos fürdők felújítása nevű programot Hargita
Megye Tanácsa kezdeményezte, ennek keretében 2011-ben
tizenhat hagyományos népi
feredőt újítanak fel Hargita megyében.
Hargita Megye Tanácsa a Regionális Fejlesztési és Turisztikai
Minisztérium e téren kiírt programjára nyújtotta be a pályázati
dokumentációt. A 285.894,28
lej értékű beruházás kedvezményezettje Csíkszenttamás Község
Tanácsa. A pályázáshoz szükséges önrészt Hargita Megye Tanácsa és a madéfalvi tanács biztosította. A műszaki ellenőrzésért
a megyei tanács felelt, a tervek
elkészítését és az engedélyek
beszerzését Csíkszenttamás Község Tanácsa vállalta.
A tervezést a kolozsvári ATELIER
FKM Kft. és Macalik Arnold
műépítész végezte, a kivitelezéssel a gyergyószentmiklósi
Fundamenta Kft.-t bízták meg.

Felállításra váró hirdetőtábla

A kormányzati alapok sikeres lehívásáért a munkálatok nagy részét
télen kellett elvégezni

Borboly Csaba megyeitanács-elnök a fürdő
építéséről
Mi adta az ötletet a népi
feredők felújítására?
– A kezdeményezés a Hargita
Megye Tanácsa által kidolgozott turisztikai stratégia alapján
indult. A stratégia kidolgozásakor számításba vettük a kereskedelmi célra (borvízpalackozásra) alkalmatlan, de a lakosok
által régóta használt helyi borvízforrások turisztikai kiaknázását is. A megyei tanács tervei
megvalósításához folyamatosan külső források bevonására
törekedett, és az igazi áttörést
az elképzelések megvalósításában az jelentette, hogy sikerült
a Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztériumtól közel
egymillió eurót kilobbizni erre
a célra. Ebben nagy jelentősé-

fajta reneszánszot élnek át,
ezeket próbáljuk értékesíteni turisztikai szempontból is.
Másrészt számos más projektünkkel összehangolható, gondolok itt a Borvíz útja projektre vagy a Modern Székely Ház
programunkra, amely révén a
régi székely építészeti motívumokat, megoldásokat akarjuk népszerűsíteni. A források
tájba illő infrastruktúrájával, a
székely motívumkincs szemléletes beépítésével a lakosokkal akarjuk ismét felfedeztetni ezeket a megoldásokat, és
természetesen az ízlésesen
kialakított források egy tetszetősebb településképet is eredményeznek. Nem utolsósorban az idelátogató turistáknak

is kellemesebb élményben van
részük egy szépen kialakított
forrás láttán, mintha egy rozsdás csőnél töltené meg poharát. És ha lát egy helyi lakost,
amint a lábát áztatja, biztos
vagyok benne, hogy neki is
kedve kerekedik hozzá.
Milyen távlati célt követnek a
hagyományos népi feredők felújításával?
– A megyei tanács turisztikai
stratégiája révén lehetőség
van olyan fejlesztések megvalósítására, amelyek település,
és a közösség javát is szolgálják. A turisztikai minisztérium
listáján is látszik, hogy a székelyföldi települések tudják,
mit akarnak, világos elképze-

ge volt Elena Udrea miniszter
asszony nyitottságának is az
elképzelés iránt, de ugyanolyan
fontos volt a megyei tanács
szakemberei által kidolgozott,
jól átgondolt turisztikai fejlesztési stratégia puszta megléte.
Miért időszerű ezeknek a forrásoknak a felújítása?
– Elsősorban azért, mert most
van erre lehetőség, most van
erre pénz a kormánytól, és
most megfelelő a politikai konjunktúra.
Az RMDSZ-es kormányképviselet révén megpróbálunk
minél több pénzt lehívni. A
borvízkutak és a hagyományos
értékeink, népművészetek, a
hagyományos termékek egy-

A felújított Szent Anna forrás avatóünnepsége

lésük van jövőjükről, és hajlandók tenni ennek érdekében.
Nemcsak aszfaltozni kell, hanem hagyományos értékeinket is meg kell becsülnünk, így
nem hagyhattuk romokban
heverni az egykori borvízforrást. Bár hozama nem elég
ahhoz, hogy palackozzuk a
vizet, mégis gazdasági lehetőségeket rejt magában. A
tetszetős, tájbaillő építményekkel a turistáknak is imponálni szeretnénk, hiszen az
idegenforgalomból származó
jövedelem mindannyiunknak
jó. Remélem, Szenttamásra
ezután már nem csak a Csonka torony vonzza a turistákat,
hanem a stílusosan kialakított
borvízfürdő is.

