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 Közzétették a nyolcadikosok 
képességfelmérő vizsgájának 
végleges, óvások utáni eredmé-
nyeit. 
 Szeben megye egyetlen 
önálló magyar iskola, a Báthory 
István általános iskola nyolcadik 
osztályos diákjainak 100%-os 
arányban sikerült a kisérettségi. 
Megyei szinten 9. helyezést, 
medgyesi szinten pedig 
másodikat ért el a 12 magyar 
diák. Ezúton is gratulálunk nekik 
és további sikert kívánunk nekik. 
 A Sapientia EMTE Maros-
vásárhelyi Karának hallgatói 
dr. Jánosi-Rancz Katalin Tünde 
vezetésével vizualizálták, 

hogyan teljesített az ország a képességi vizsgán. Megtudhatod hogyan szerepelt az iskolád a 
képességi vizsgán: országos, megyei, városi szinten hol áll a ranglistán: sapviz.ro/iskolak címen.
Minden település eredményeinek alakulása 2015–2022 között megtalálható a fenti címen.

                 folytatás a 3. oldalon 

„SZŰNTELENŰL IMÁDKOZZATOK”

 A Medgyesi Római Katolikus 
plébánia szervezésében idén 
július 7 és 10 között 8 gyermek 
vehetett részt a Gyergyószár-
hegyen megszervezett zsolozs-
matáborban.  Mi is a zsolozsma? 
Röviden énekelve imádkozás, 
persze ennél sokkal több de 
azt inkább átélni lehet mint 
elmondani. Mégis pár gondo-
latot megosztanék a táborról. 
 A Ferencesrendi templom 
és kolostor festői környezetben 
fekszik, hálószobánk ablakából 
belátni az egész Gyergyói 
medencére és a hegyek lábánál 
megbúvó apró falvakra, melyeket 
fehér templomaikról ilyen nagy 

távolságból is fel lehet ismerni. Na de egyáltalán miről szól egy ilyen tábor és hogyan kapcso-
lódnak be a gyerekek?                folytatás a harmadik oldalon

Sikeresen vizsgáztak a 
medgyesi Báthory István 

diákjai

ZSOLOZSMATÁBOR GYERGYÓSZÁRHEGYEN
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Nagyvállalatoknak, kkv-knak és önkormány-
zatoknak szóló európai uniós támogatásokról 

döntött a kormány

 A kormány pénteki 
ülésén nagyvállalatoknak, 
kis- és középvállalkozásoknak, 
valamint önkormányzatoknak 
szóló európai uniós támogatá-
sokat hagyott jóvá sürgősségi 
kormányrendeletében, a kiírá-
sokat az Európai Projektek és 
Beruházások Minisztériuma 
koordinálja.
 A jogszabály három 
területre terjed ki: energe-
tikai hatékonyság; kutatás, 
fejlesztés és innováció, az 
intelligens parkok szabályo-
zásával; élelmiszeriparban és 
építőanyagiparban tevékeny-

kedő, nem veszteséges kkv-k támogatása.
 Az energetikai területen az intézkedések az építőanyag- 
és közműár-emelkedés okozta helyzetre reagálnak és két 
típusú kedvezményezettnek – magáncégeknek és önkormány-
zatoknak – szólnak, céljuk a helyi hatóságok energiafüggetlen-
ségének növelése megújuló forrásokból (geotermikus, nape-
nergia, szélenergia és más hasonló jellegű); az energiafor-
rások diverzifikálása a piacon a helyi hatóságok által termelt, 
megújuló forrásokból előállított energia révén; az energiafo-
gyasztás csökkentése.

1. KKV-knak és nagyvállalatoknak szóló támogatások
 A Nagy Infrastruktúra Operatív Programon (POIM) 
keresztül erre a célra elkülönített keretösszeg 350 000 000 
euró, amelyhez hozzáadódik az állami költségvetésből biztosí-
tott társfinanszírozás 61 764 000 euró értékben.
 A támogatások minimális értéke 50 000 euró, maximális 
értéke pedig 500 000 euró, kivéve a de minimis program 
keretében nyújtott támogatásokat, ahol a maximális érték 
200 000 euró.

A finanszírozott beruházások típusai:

- Energiahatékonysággal kapcsolatos intézkedések, valamint 
az épületek és melléképületek energiafogyasztásának csök-
kentésére irányuló beruházások;
- Megújuló forrásokból (a biomassza kivételével) saját fogyasz-
tásra történő energia beszerzéséhez szükséges speciális 
berendezésekbe/gépekbe történő beruházások;
- Az energiafogyasztás és az üvegházhatású gázok kibocsátá-
sának csökkentését célzó beruházások az energiafogyasztás 
korszerűsítését, nyomon követését és racionalizálását célzó 
rendszereken keresztül.
 A jogszabály meghatározza azokat a feltételeket, 
amelyeket a kedvezményezetteknek teljesíteniük kell, 
valamint az elszámolható költségeket az egyes beruházások 
esetében.

2. Helyi önkormányzatok számára nyújtott támogatások:
 A Nagy Infrastruktúra Operatív Programon (POIM) 
keresztül erre a célra elkülönített keretösszeg 350 000 000 

euró, amelyhez hozzáadódik az állami költségvetésből biztosí-
tott társfinanszírozás 61 764 000 euró összegben a MIPE költ-
ségvetésén keresztül.
 A helyi önkormányzatok minimum 500 000 euró, 
maximum 5 000 000 euró támogatást kaphatnak saját haszná-
latra történő energiatermelésre.
 A megújuló energiaforrásból történő energiatermelés 
értékesítésére nyújtott támogatások értéke minimum 5 000 
000 euró, maximum 15 000 000 euró.
A finanszírozott beruházások típusai:
- a megújuló energiaforrásokból előállító létesítményekkel 
kapcsolatos kiadások;
- új/meglévő termelőkapacitások megvalósításával/beszerzé-
sével/korszerűsítésével kapcsolatos kiadások megújuló ener-
giaforrásból történő energia beszerzéséhez;
- megújuló forrásokból történő kapcsolt energiatermelésben 
hő- és villamosenergia-nyerésre szolgáló kapacitások megva-
lósításával/beszerzésével/korszerűsítésével kapcsolatos 
kiadások, beleértve az energiaelosztó hálózatokat is;
- az energia átvételének/bekötésének költségei az országos 
energiarendszerbe.
 A sürgősségi rendelet szabályozza az intelligens parkok 
finanszírozását is, amely hozzájárulnak a vállalkozások innová-
ciójához, a kutatási és innovációs szervezetekkel való együtt-
működés fokozásához, a technológiatranszfer biztosításához, 
új technológiák bevezetéséhez.
 A parkok alapítói a park fejlesztési terve alapján helyi 
alapokból, állami költségvetésből és európai forrásból pályáz-
hatnak támogatásra.

3. 12 millió euró anyák és újszülöttek támogatására
 A leghátrányosabb helyzetű kategóriákba tartozó 
édesanyák és újszülöttek 2000 lej értékű támogatásban része-
sülnek. A segélyt az anyák a gyermek születését követő első 
3 hónapban, elektronikus támogatási utalványon keresztül 
kapják. A következő kategóriák részesülnek ebben a támoga-
tásban:
- a garantált jövedelemminimumról szóló 416/2001. törvény 
alapján családtámogatási kedvezményben részesülő 
édesanyák;
- átmenetileg kritikus élethelyzetbe került anyák, illetve 
családon belüli erőszak áldozatai, eltartott személyek és/vagy 
különösen veszélyeztetett helyzetben lévő anyák;
- azok az anyák, akik nem rendelkeznek személyazonossági 
okmányokkal és nem férhetnek hozzá állampolgári jogokhoz;
- kiskorú anyák;
- az ukrajnai fegyveres konfliktus területéről elmenekült 
édesanyák.
 A támogatás 12 millió eurós keretösszegben kerül 
odaítélésre az Európai Unió által finanszírozott hátrányos 
helyzetűeket segítő operatív programon keresztül.  A pénzt 6 
hónapon belül lehet elkölteni.
 Azon személyek névsorát, akik részesülnek ezekben a 
segélyben, a helyi közigazgatási hatóságok állítják össze. A 
prefektusi intézmények megyénként központosítják a listákat, 
és eljuttatják a Belügyminisztériumhoz. Ezt követően a Belügy-
minisztérium a program végrehajtásáért felelős szakszerve-
zeten keresztül továbbítja a MIPE-nek, amely az újszülöttek 
elektronikus támogatására vonatkozó szociális utalványok 
odaítélésének országos szintű koordinátora.

 www.rmdsz.ro

RMDSZ
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folytatás az első oldalról

 Az 5-ös vagy annál nagyobb átlagjegyet elérő vizsgázók 
aránya 82,4 százalék, ami 0,1 százalékos növekedést jelent 
az óvások előtti eredményhez képest – tájékoztatott Sorin 
Cîmpeanu tanügyminiszter.   Cîmpeanu beszámolója 
szerint 21 854 óvást nyújtottak be; ez azt jelenti, hogy a dolgo-
zatok eredményeinek 7,12 százaléka ellen nyújtottak be felleb-
bezést.

 13 324 óvást a román nyelv és irodalom, 8265 óvást a 
matematika, és 265-öt az anyanyelvi vizsgán elért eredmények 
ellen nyújtottak be. A dolgozatok újrajavítása nyomán 82,4 
százalékra emelkedett a sikeresen vizsgázó diákok aránya az 
óvások előtti 82,3 százalékról. 

 Az újrajavított dolgo-
zatok 74 százaléka (16 262) 
esetében kevesebb, mint 0,5 
ponttal emelték a jegyet. 3218 
dolgozat (15%) esetében 0,5 
és 1 pont közötti, 166 dolgozat 
esetében 1 és 2 pont közötti 
értékkel emelték a jegyet, 17 
dolgozat esetében pedig 2 
pontnál is többel. Ezekre az 

esetekre külön figyelmet kell 
fordítani – jelentette ki Cîmpeanu. Román nyelv és irodalomból 
128 159 diák vizsgázott 5-ös vagy annál nagyobb jegyre (86,1%), 
matematikából 115 223 (77,5%), anyanyelvből 8903 (96,3%) – 
közölte az Agerpres hírügynökség. 

folytatás az első oldalról

 Hát Isten útjai kifűrkészhetetlenek... és bármilyen hihe-
tetlen is a gyerekek megérzik a szeretetet amit a Ferences 
testvérek vidám, nyugodt és egyszerű életvitelükkel sugá-
roznak. Megérzik az imádkozás, a csend, a természet szere-
tetének, az egymásra figyelésnek a fontosságát, a közösség 
léleképítő erejét. A digitális hétköznapok a „ kütyük” által uralt 
világból belecsöppennek egy másik világba, ahol az eső finom 
illata  terjed a felszálló párában, ahol a kolostor kertjében őzet 
lehet látni ha kitartóan, csendben sétálsz, ahol a játék valódi, az 

akadálypályát erdei ösvényre igazi 
fák közt tervezték és a játékosok 
a csapattársaid, akikkel együtt, 
egymásra figyelve, egymást 
segítve lehet célba érni. Itt senkit 
sem kell legyőznöd, csak saját 
magadat, hogy magadnál légy 
jobb, kitartóbb, vidámabb, segítő-
készebb, csendesebb, szelidebb, 
szorgalmasabb, odafigyelőbb 
meg minden ami akarsz lenni. A 
„háttérban” pedig a templomban 
szüntelenűl imádkoznak: papok, 
szerzetesek, világiak, felekezeti 
hovatartozás nélkül. Mert az itt 

most nem fontos.
 A cél saját belső énünk megtalálása, újrafelfedezése, 
rácsodálkozás magasztos emberi mivoltunkra és meglátni 
Istent a körűlvevő világban. Meghallani ha szólít, igen, mert 
Isten megszólít csak meg kell hallanunk, megszólít a csendben 
amikor elmélkedünk, vagy egy 
prédikáció soraiban amikor 
azt érezzük, hogy mintha 
nekem mondanák mindezt, 
vagy a zsoltár által üzen amit 
hangosan recitálsz a temp-
lomban.  Köszönjük a lehető-
séget a Medgyesi Katolikus 
Plébániatemplomnak és 
reméljük, hogy jövőben ismét 
lehetőség adódik a lelki tölte-
kezésre. 

SOLI DEO GLORIA!
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 Infrastruktúrát építenének, a turisták számára vonzóbbá 
tennék a térséget azokban az erdélyi és partiumi kisváro-
sokban, községekben, amelyek nemrég megkapták a helyi 
érdekeltségű turisztikai település státusát. A Krónikának 
nyilatkozó elöljárók a gazdaság és életszínvonal fellendülését 
várják az RMDSZ kezdeményezésétől.

 Újabb három 
erdélyi, színmagyar 
vagy félig magyarlakta 
helység kapta meg 
a helyi érdekeltségű 
turisztikai település 
státusát. 

Az RMDSZ kezdemé-
nyezésére a kormány 
a Hargita megyei 
Korondot és Zetelakát, 

valamint a Bihar megyei Margittát sorolta az említett kategó-
riába. A kabinet döntése a települések fejlesztési lehetőségeit 
bővíti, több uniós forráshoz juthatnak, szálláshelyek létesíté-
sére pályázhatnak vissza nem térítendő támogatást.

 Ugyanakkor egyfajta státusszimbólumot is jelenthet 
számukra ez a besorolás. „Célunk olyan környezetet biztosítani, 
ahova mi is szívesen járunk kikapcsolódni anélkül, hogy átlép-
nénk az országhatárt, a turisztikai úti célok ugyanakkor turis-
tákat is idevonzanak, ami a helyi gazdaságra kedvező hatással 
van” – fejtette ki Kelemen Hunor kormányfő-helyettes. 

Több ideig tartanák a látogatót Székelyföldön 

 Még szebbé, még vonzóbbá tennék a kormányhatáro-
zatba foglalt székelyföldi településeket azok elöljárói. Kozma 
Péter Lajos, Zetelaka alpolgármestere úgy fogalmazott: az új 
státus kötelez. A Hargita lábánál található nagyközség nem 
csupán a gát fölötti tavával igyekszik vonzani a látogatókat; 
tervben van egy Zetelakát Zeteváraljával összekötő kerék-
párút kialakítása is, amely könnyűszerrel akár „meg is nyúlhat”. 

 A polgármester-helyettes ugyanis arról számolt be a 
Krónikának, hogy a szomszédos települések elöljárói is jelezték, 
szívesen bekapcsolódnának az útépítésbe. Az infrastrukturális 
fejlesztés mindenképpen szükséges, hisz a környéken, főként 
Ivóban és Sikaszón számos panzió és vendégház várja a kirán-
dulókat. 

A turisták helyben tartása a célja a korondi önkormány-
zatnak is. 

 A fazekasságáról ismert település vezetői abban bíznak, 
hogy a turisztikai település státusa nyújtotta pályázati lehe-
tőségek hozzásegítik Korondot ahhoz, hogy az áthaladó 
vendégek ne csupán a főúti kirakódóvásárban töltsenek féló-
rát-órát, hanem az épülő strand is turistákat vonzzon a Sóvi-
dékre. 

 A tervek szerint már őszire elkészül az egyelőre édes 
vizű strand, de tervben van a sós víz kiaknázása is. Ugyan-
akkor a Natura 2000 területeket is hatékonyabban népszerű-
sítenék és jobban kihasználnák – számolt be Ravasz Ferenc 
alpolgármester. „Tanösvényeket szeretnénk létesíteni a korondi 
Csigadombon és a fenyőkúti tőzeglápon” – sorolta a fejlesztési 
terveket Ravasz. 

Termálfürdő-fejlesztés a Partiumban és a Bánságban 

 A partiumi, magyarok és románok által nagyjából fele-
fele arányban lakott Margitta már jó ideje kisebb gyógyturisz-
tikai központnak számít. A 13 ezer lakosú város két termál-
fürdővel is rendelkezik, kórháza pedig néhány évvel ezelőtt 
balneofiziko-terápiás kezelési részleggel bővült. 

 Azontúl, hogy a kormányhatározat hivatalosítja a Bihar 
megyei kisváros státusát, külön pályázati forrásokat nyit meg 
számára. Ennek örül Demian Zsolt, Margitta alpolgármestere 
is, aki lapunknak elmondta, hogy már így is rendelkeznek egy 
megnyert ötmillió eurós EU-s pályázattal, amelyet az önkor-
mányzati tulajdonban lévő strand fedett részleggel való bőví-
tésére fordíthatnak. Öröm az ürömben, miközben az épít-
kezési anyagok ára rohamos iramban nő, a város 2020-ban 
megválasztott új elöljárója, Marcel Sas-Adăscăliţii szinte két év 
elteltével sem írta ki a kivitelezési versenytárgyalást. 

 „Még nem futottunk ki az időből, de ha nem igyekszünk, 
akár el is veszíthetjük az ötmillió eurós támogatást. Másrészt 
tisztában vagyunk azzal, hogy az akkor megítélt összeg ma már 
lényegesen kevesebbet ér” – magyarázta a független polgár-
mester RMDSZ-es helyettese, Demian Zsolt. A két városatya 
között az önkormányzati strandot illetően sincs teljes egyet-
értés. Mivel a szivattyúházak a föld alatt voltak, Adăscăliţii a 
tavaly 150 ezer lejt igényelt a felszínre való költöztetésükhöz. 
Miután ez megtörtént, az idén május 31-én újabb kéréssel állt 
elő. 

 A polgármesteri gáncsoskodás után a 2022-es immár a 
második évad, amikor a városi strand zárva van. E közben az 
1990-es években magánosított másik gyógyfürdő naponta 
több száz hűsölni vágyót vagy kezelésre érkezőt lát vendégül. 
Korond, Zetelaka és Margitta mellett szerda óta helyi érdekelt-
ségű turisztikai települések a következők: Pécska (Arad megye), 
Rév (Bihar), Berszászka, Lászlóvára, Mehádia (Krassó-Szörény), 
Szaplonca (Máramaros), Moldoviţa, Panaci, Putna, Şaru Dornei, 
Vama (Suceava), Detta, Zsombolya (Temes) Mălaia (Vâlcea).

 Zsombolyán is a meglévő termálstrandot szeretnék 
fejleszteni, ugyanakkor csinosítanák az erdőszéli tavak 
közvetlen környezetét. Összesen mintegy féltucatnyi kis tó 
van, amelyet az idők során a nyersanyagért ásó téglavetők 
„létesítettek”. Gondot okoz továbbá, hogy az apadozó víz 
pótlásáról is kell gondoskodni . Tóth Gábor, a bánsági kisváros 
önkormányzatának egyetlen RMDSZ-es tagja érdeklődésünkre 
felvázolta, hogy madárlest is kialakítanának, amelyre kivite-
lezőt várnak.

krónika

Fellendítenék az idegenforgalmat: több erdélyi helység 
vált helyi érdekeltségű turisztikai településsé
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A tejtermékek napi szinten jelen vannak a családi asztalokon: 
a vidéki ember számára a tej ősidőktől kezdve energia- és 
pénzforrást jelentett. Falun minden gazdaságban nevelgettek 
juhot, tehenet, kecskét, bivalyt. Ezen a hétvégén a pásztorok 
kedvencét hozom: erdélyi bálmost, ami a szabad ég alatt készül. 
Desszertként hozzá madártejet ajánlok, ami nagyon kevés alap-
anyagból is fenséges lakoma.

Erdélyi bálmos

Hozzávalók 4 személyre

•  2 liter savó (juh- vagy kecsketejből, a sajtkészítés utáni lecsö-
pögtetett változat)
•  körülbelül 70 dkg puliszkaliszt (az arány változhat a liszt és a 
savó fajtájának függvényében is)
•  20 dkg zsíros vaj
•  Fél kg juhsajt (pásztorsajt, gomolya)
•  tejföl, só ízlés szerint, ha a sajt nem elég sós

Elkészítés
1. A savót főni tesszük, majd hozzáadjuk a vajat.
2. Mikor fövésnek indul, hozzáadjuk a puliszkalisztet, egy faka-
nállal kavargatva körülbelül 10 percet főzzük, majd lassan 
adagoljuk hozzá a sajtot.
3. Az állaga krémes kell legyen, színe aranysárga, az íze kissé 
savanykás, kissé édes. A sajt kellően domináljon benne.
4. Tálalhatjuk sajttal és tejföllel, egy nyári saláta is remekül illik 
hozzá.
5. Amennyiben nem sikerül savóhoz jutnunk, próbáljuk meg 
juh- vagy kecsketejjel.

Madártej
Hozzávalók 4 személyre

•  1 liter tej
•  4 tojás
•  4 kanál porcukor
•  1 vaníliarúd (lehet vaníliapor vagy vanília esszencia)
•  10 dkg cukor
•  1 kanál étkezési keményítő (opcionális)

Elkészítés
1. A tejet főni tesszük a cukor felével, ügyelve arra, hogy ne 
égjen az edény falára. Mikor nagyon zsíros tejjel dolgozunk, 

ajánlatos kevés vizet adni a tejhez, hogy ne égjen oda.
2. Egy csipet sóval a szétválasztott tojások fehérjéből és a 
porcukorból kemény habot verünk.
3. Kanál segítségével habgaluskákat formázunk a mérsékelten 
fövő tejbe. A galuskákat oldalanként 1-2 percet hőkezeljük, 
majd megfordítjuk őket. Egy lapos tálra egymás mellé kivesszük 
őket.
4. A tejet átszűrjük (nem kötelező, én így szeretem), a vaníliarúd 
belsejét kikaparjuk, majd a tejhez adjuk a vaníliarúddal együtt.
5. A tojássárgákat a megmaradt cukorral simára keverjük, és 
hozzáadjuk az étkezési keményítőt (lehet vaníliás puding is). A 
meleg tejből a tojássárgájához merünk elkavarjuk, majd a fövő 
tejhez csurgatjuk.
6. Alaposan főzzük össze, hogy a tojássárgák is kellően legyenek 
hőkezelve. Az állagát magunk határozzuk meg, de a krémnek 
kissé sűrűnek kell lennie.
7. Próbáljuk meg minél hamarabb kihűteni, és alkalmanként 
keverjünk bele, hogy ne bőrözzön be a teteje.
8. A galuskákat a tejre halmozzuk és alaposan behűtjük.

Európai viszonylatban is az elsők 
között vezet be korszerű átvilágító 
berendezést a kolozsvári repülőtér

 A kolozsvári Avram Iancu nemzetközi repülőtér az első az 
országban, ahol az utasoknak átvilágításkor nem kell kivenniük 
a táskájukból és külön tálcára helyezniük a folyadékokat és 
elektronikai eszközöket. A könnyítés egy korszerű átvilágító 
berendezésnek köszönhető, amelyet európai viszonylatban is 
az első között vezet be a légi kikötő.
 A repülőtér igazgatója, David Ciceo csütörtöki sajtótájé-
koztatóján elmondta, a CTX típusú berendezés nagyobb haté-
konysággal szűri ki a robbanóanyagokat, felgyorsítja az elle-
nőrzést, lerövidíti a várakozási időt – írja az Agerpres.
 Ugyancsak e felszerelés üzembe helyezésének köszön-
hetően csütörtöktől mennyiségi korlátozás nélkül átvihető 
az ellenőrző kapukon a víz, üdítő, így nem kell a repülőtéren 
megvásárolni, ahol sokkal drágább – magyarázta Ciceo.
 A korszerű biztonsági berendezést a Nagy Infrastruk-

túra Operatív Programon keresztül 
vásárolták 42,4 millió lejért, ebből 28,2 
millió lej vissza nem térítendő uniós 
támogatás, az összeg többi részét az 
állami költségvetésből biztosították.

Erdélyi bálmos és madártej a hétvégére
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 Tusnádfürdő, a medvék fővárosa, egy aprócska Svájc 
Romániában, amely az ország legkisebb városa, mégis birto-
kolja a Kárpátok potencianövelő természetes orvosságát, a 
mofettagázokat – tudtuk meg a településen tett látogatá-
sunk során. Mivel az aprócska várost az 1850-es években a 
gyógyturizmus köré szervezték, különféle kezelőbázisok és 
szálláshelyek tarkítják legtöbb utcáját. A kerítéseket azonban 
árampásztorok védik, mert az ottlakóknak mindennapi láto-
gatójuk a medve, amivel meg kellett tanulniuk együtt élni. A 
városka gyógyító ereje mellett egyre híresebbek a városbe-
liek által kínált szórakozási lehetőségek: idősek és fiatalok 
számára egyaránt szerveznek hegymászást, off-road túrákat, 
medvelest, élményfürdőzést vagy Tusványos Fesztivált. Egy 
kérésük van csupán: senki se etessen medvéket az utcákon, 
mert azzal az állat és az ottlakók sorsát is megpecsételik.

 A Csíkszeredától 32 kilométernyire fekvő Tusnádfürdő 
ma gyógyfürdővárosként és üdülőhelyként ismert. Kevesen 
tudják, hogy voltaképpen ősidők óta lakott terület, amely a 
gyógyturizmus adta lehetőségeket csupán csak az 1850-es 
évektől ragadta meg – az a szóbeszéd járja, hogy a turisztikai 
adottságok felfedezésekor Ferenc József császár is jelen volt, a 
hegyen állva el is képzelte, hogy milyen központokat építenek 
a településen, és támogatta a részvénytársaságot, amely létre-
hozta a „kicsi Svájcot” Székelyföldön.

 Noha Tusnádfürdő az emberek – főként a gyógyulni 
vágyók – szolgálatába szegődött, máig magán viseli a régmúlt 
lenyomatait: vaskori erődítmények sáncai, középkori megfigye-
lőhelyek tornyai tekinthetők meg egy városi séta alkalmával, a 
szomszédos Alsó-Sólyomkő sziklacsúcsán pedig ma is ott állnak 
Sólyomkő várának romjai. Ugyanakkor területéről ősidőkből 
származó kerámiatárgyak kerültek elő, amelyek azt bizonyítják, 
hogy már Krisztus előtt a II. században is lakott volt; illetve 
találtak a római hódítás idejéből származó pénzérméket is. A 
kőbányából egy kőbalta került elő, amely a történészek szerint 

a csiszoltkő- vagy 
a bronzkorszakból 
származik. A helység 
első írásos említése 
1732-re datálható, 
ásványvizeinek gyógy-
hatása pedig 1842 óta 
ismert, ekkor kezdő-
dött a zsombékos 
terület figyelmesebb 
kutatása is.

 

A településen 44 gyógyforrás található, ezek közül 7 állan-
dóan bevizsgált, fogyasztásra alkalmas – tudtuk meg Molnár 
Ákostól, a Tusnádfürdői Turisztikai Egyesület vezetőjétől. Mint 
mondta, a legenda szerint akkor kezdtek felfigyelni a környék 
gyógyerejére, amikor egy pásztorfiú juhait terelgette a ma 
egyes forrásként ismert vízben, és beteg lábát hosszabb ideig 
mártóztatta abban. Néhány nap elteltével fájdalma és kiütései 
megszűntek, gyógyulástörténetének híre pedig sokakhoz 
eljutott, ezért egyre többen kezdtek letelepedni a tusnád-
fürdői források körül.

 „Ma is az egyes forrás a legértékesebb, a sepsiszentgyör-
gyiek és csíkszeredaiak is eljárnak ide, hogy ivóvizet vigyenek 
haza maguknak belőle” – fűzte hozzá a szakember kiemelve, 
hogy a várost, mindig is kedvelték a turisták. Kezdetben szeke-
rekkel, később vonattal keresték fel, hogy „gyógyírjából” 
néhány cseppet szerezhessenek. Eleinte főként a betegsé-
gükből felépülni vágyók, vagy a rehabilitálásra szorulók láto-
gattak a településre, ma viszont már számtalan egészséges, 
fiatal ember is megfordul Tusnádfürdőn, sokan csak kíváncsi-
ságból vagy pihenés céljából keresik fel a várost.

 Nemcsak a vizek ereje, hanem a gázok jelenléte is vonzza 
a látogatókat. A mofetták, amelyek valójában szénsav-kiöm-
lések, a vulkanikus hegység utóhatását képezik. Ezek a felszínre 
kerülő gázok 85 százalékban széndioxid tartalmúak, így értágító 
hatásúak – a kezelés során egy széndioxidos medencébe kell 
állnia a betegnek ügyelve arra, hogy szíve fölé ne kerüljenek a 
gázok. Megfelelő időtartamú kezelés mellett kardiovaszkuláris 
problémákra is ajánlott a mofetta, amely a magas vérnyomást, 
a visszértágulást, a visszeres fekélyt is mérsékeli, szabályozza, 
de bőrbetegségekre, reumatikus betegségekre, idegbántal-
makra és krónikus nemi betegségekre is hasznos, olyannyira, 
hogy sokan a Kárpátok viagrájaként emlegetik. „A kezeléseket 
kizárólag a fürdőtelep szakorvosai ajánlásával és az általuk 
megszabott program szerint szabad alkalmazni” – figyelmezte-
tett Molnár Ákos.

 A kezelőközpontokban zajló beavatkozásokról Keresztes 
Mátyás gyógytornászt kérdeztük, aki felvilágosított, a gyógy-
tornán kívül számos lehetőségük van a különféle betegsé-
gekben szenvedőknek. A csoportos gyógytorna például egy 
ásványvizes melegített medencében zajlik, a kisegítő keze-
lések közül pedig a parafint és a galvánfürdőt alkalmazzák, 
de masszázs, elektroterápia, lézerterápia és ultrahangterápia 
is zajlik a központokban. „Klinikánkon manuálterápiás kezelé-

Erdély legjei – Hargita megye: Tusnádfürdő
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sekkel is foglalkozunk, ami térségünkben egyedülálló kezelési 
forma, magába öleli a masszázspisztolyt, a köpölyterápiát és 
mindenféle alternatív holisztikus terápiát” – fűzte hozzá a szak-
ember.

Kezelés után szórakozás

 Nem csupán Tusnádfürdő, hanem annak környéke is 
turistacsalogató. A mesterségesen kialakított Csukás-tó, a 
Szerelmesek tisztása, a Csomád-hegység kráterében lévő 
Szent Anna-tó, a Mohos Tőzegláp, télen a sípálya, a fenyőerdők 
ösvényei, a székely konyha különlegességei, a hintós séták 
elkápráztatják az üdülőket. „Tusnádfürdő az utóbbi időben abból 

a szempontból is ismert lett, hogy nagyon sok programaján-
lata van. Ha összeszámoljuk, több mint ötvennel programaján-
lattal rendelkezünk” – osztotta meg velünk Gassner Wolfgang 
Norbert, a Tusnádfürdői Élménygyár programszervezője, aki 
egy off-road túrára is elvitte stábunkat.

 A kirándulás folyamán egy 1976-os szovjet terepjárművel 
szeltük az erdőségeket, elutaztunk egészen Sepsibükszádig, 
ahol meglátogattunk egy népi fürdőt, felmásztunk az Alsó 
Sólyomkőre, 17. századbeli vármaradványokat csodáltunk és a 

régi bánya területén piknikkel zártuk a néhány órás kalandot. 
Közben egyebek mellett a medvekérdésről is elbeszélgettünk, 
amelyről Gassner Wolfgang Norbert elmondta, a helybeliek 
igyekeznek együtt élni a nagyvadakkal, „próbálják etikusan 
megoldani a problémát”, például úgy, hogy villanypásztorokkal 
szerelik fel a kerítéseiket, a házaikat – ezek beszerzését az 
önkormányzat támogatja –, illetve eltávolítják a gyümölcsfá-
ikat, és nem hagynak ételt szem előtt.

„A turisták nagyon szeretik, hogy a városban megfordulnak a 
medvék, sokan csak azért jönnek, hogy láthassák a nagyvadat. 
Vannak olyan turisták, akik a fizetős, a biztonságos medvelest 
választják, de olyanok is akadnak, akik este tekerik körbe Tusnád-
fürdőn, hogy megláthassák az állatot. Ezt a megoldást nem java-
soljuk, mert a saját életükkel is játszanak, ha rossz lépést tesznek” 
– fogalmazta meg a programszervező, akinek meggyőződése, 
hogy az állatok nem mennének a településre, ha nem kapnának 
ételt az emberektől. Napjainkban viszont elterjedt jelenség, 
hogy a turisták élelmet helyeznek ki a szemetesek és panziók 
köré, hogy szelfit készíthessenek az állatokkal. „Ezzel megpe-
csételik a medve sorsát is, és a későbbiekre nézve csak problé-
mákat okoznak a helytelen viszonyulásukkal”.

- a Maszol.ro portálról

Támogatók - Partnerek
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Megjelenik havonta a 
Medgyesi MADISZ gondozásában.

 Tudjuk, hogy mennyire nagy szükség van a gyermekek, 
fiatalok számára az egymás társaságában eltöltött 
minőségi időnek. Isten gondviselésének köszönhetően és a 
támogatóink, segítőink erejével ebben az évben is sikerült 
közösen világot építeni és egy élményekkel teli hetet 
eltölteni. Egyházközségi gyermektáborunk június 27. és 
július 2. között zajlott a Hargita megyei Tordátfalván. Ebbe 
a csendes kis faluba vittünk életet, hangoskodást, jókedvet 
és közben láthatatlanul is kovácsolódtunk egy csapattá.
A gyermektáborban reggelről reggelre a tordátfalvi 
templom jóleső hűvösében ószövetségi próféták elhívás-
történetét olvastuk fel és éltük át. Ézsaiás elhívásának 

dübörgő látványos színessége, Jeremiás mindent elsöprő bizonyossága és Sámuel elhívásának hétköz-
napi suttogása emlékeztetett bennünket is arra, hogy keressük és igyekezzünk meghallani saját 
életünkben is a hangot, azokat az intéseket, jeleket, amelyek arra vezetnek, ahol a jól körülhatárolható 
feladatunk van. Mert az egyértelmű, hogy feladatunk van. Egyéni és közösségi feladatunk egyaránt!
 A mai nemzedékekkel beszélgetve már nem lehet úgy tenni, mintha közösségi szinten is ne 
lennének égető kérdések, amelyek tudatlanul is érintenek bennünket. Ha nem mi mondjuk, ők hozzák 
fel a környezettudatosabb élet kérdéskörét és problémáját. Beszéltünk arról a sajátos feladatról, ami a 
földön élő mai emberek feladata, akik szinte már a bőrünkön érezzük, hogy milyen fontos lett vigyázni 
a környezetünkre, a földre, amelyen élünk. Apránként, de tanuljuk, tanulgatjuk, hogy csak akkor és 
csak annyit kell elvennünk a környezetünktől, amikor ténylegesen szükségünk van rá és csak annyit, 
ami mindenáron szükséges. És tanultuk, csiszolgattuk az együttélésünk kimondott és ki nem mondott 
szabályait.
 Mindannyian sajátos feladattal érkezünk e 
világra és akkor tudunk önazonos, kiteljesedett 
életet élni, ha meghalljuk azt, amire Isten hív el 
bennünket. A tábori hangulatban egyéni képes-
ségeinket kézműves tevékenységek során tettük 
próbára: volt nemezelés, bútorfestés, vesszőfonás, 
gyöngyfűzés, bogozás, pizzakészítés régi, hagyo-
mányos kemencében. De voltunk túrázni a Jézus-ki-
látónál, meglátogattuk a Mini-Erdély parkot Szej-
kefürdőn, illetve az Unesco világörökség részét 
képező székelyderzsi unitárius templomot is útba 
ejtettük, ahol lovaglást és íjászkodást is kipróbál- hattunk. Egyik este pedig bábelőadást tekinthettek 
meg a gyerekek, a János vitéz feldolgozását.
 Csoda volt. Az emberi lelkek egymásra találásának csodája, a közös értékek összefonódásának, az 
egymásra figyelésnek, a segítségnyújtásnak, a szeretetben való együttlétnek csodája. Hála a Gondvi-
selőnek! És köszönet minden segítőnknek.              Bodor Lídia Emese
        Unitárius lelkész

Életérzés egy gyermektábor margójára


