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Bárki segíthet megmenteni 
Erdély egyik leghíresebb für-
dőhelyét, a romokban álló 
Herkulesfürdőt: a Szapáry fürdő 
állagmegóvásán ügyködő civilek 
SMS-kampánnyal gyűjtenék 
össze az állagmegőrzéshez szük-
séges további összeget.

 » PAP MELINDA

Ú jabb jelentős lépést tett Herku-
lesfürdő világhírű gyógyfür-
dőjének, az egykori Szapáry 

fürdőnek a megmentése érdekében 
az önkéntes építészekből verbuváló-
dott Locus Egyesület. A fi atal temes-
vári építészek az első adománygyűj-
tési akció után újabb, könnyebben 
elérhető támogatási módot találtak: 
telefonos üzenettel is lehet anyagi-
lag segíteni az értékmentő munkát. 
A pénteken elindított SMS-kampány 
december elsejéig tart, a három hó-
nap alatt a civilek újabb 50 ezer eu-
rót szeretnének összegyűjteni, ennyi 
pénzre van ugyanis szükség ahhoz, 
hogy télire biztonságban tudják a le-
pusztult gyógyfürdőt.

Oana Chirilă projektvezető a kam-
pány indítása kapcsán emlékeztetett, 

hogy az általuk indított Herculane 
Project keretében első körben 58 ezer 
eurót sikerült összegyűjteni, míg a tel-
jes állagmegőrzési munkálat mintegy 
103 ezer euróba kerül. Az Osztrák–
Magyar Monarchia egyik leglátoga-
tottabb fürdőhelyének megmentésé-
hez tehát további 50 ezer eurót kell 
összegyűjteni, a kezdeményezők sze-
rint ehhez 20-25 ezer támogató SMS-
re lesz szükség.

„Én vagyok Herkules”
Az adományozás egyszerű: az SMS-t 
a 8843-as számra kell küldeni a kö-
vetkező szöveggel: EuSuntHerculane 
– ezáltal az SMS-küldő számlájáról 2 
eurónak megfelelő összeget vesznek 
le a projekt támogatására. Egy tele-
fonszámról több üzenet is küldhető. 
„Reméljük, hogy nagyon sokan ma-
gukra ismernek ebben a kampány-
ban” – idézte a Voceabanatului.ro 
a Herculane Project vezetőjét. Oana 
Chirilă elmondta, az állagmegőrzés 
első szakasza után most a második 
következne, ami elengedhetetlen ah-
hoz, hogy az egykoron császárok és 
királyok által látogatott Szapáry fürdő 
megmaradjon az utókornak.

Mint arról beszámoltunk, a több 
évtizedes nemtörődömség, majd hó-
napokig tartó huzavona után tavaly 

októberben csillant fel a remény, 
hogy megmenthető a monarchiabe-
li fürdőhely. A Szapáry fürdő állag-
megőrzésén fáradozó civilek ekkor 
megegyeztek az önkormányzattal, 
hogy hozzáfoghatnak a legsürgősebb 
munkálatokhoz a műemlék épületen, 
ugyanis tavaly februárban beomlott a 
fürdő szalonjának tetőzete.

A Locus Egyesület Herculane Pro-
ject néven futó kezdeményezésének 
számos támogatója akadt, magán-
személyek és cégek egyaránt, és pár 
hónap alatt 58 ezer eurót sikerült ösz-
szegyűjteni. Oana Chirilă akkor a Kró-
nikának úgy nyilatkozott, hogy első 
körben a legsürgősebb beavatkozáso-
kat hajtják végre, például a beszakadt 
tetőzet helyére ácsolnak ideiglenes 
védőtetőt, hogy ne ázzon tovább az 
amúgy is romos ingatlan. „Dolgozni 
szeretnénk: be akarjuk bizonyítani, 
hogy végig tudjuk vinni azt, amit ígér-
tünk. És csak utána kérni ismét pénzt” 
– fogalmazott akkor lapunknak a pro-
jektvezető, és állta a szavát, az álta-
luk szerződtetett cég és önkénteseik 
ugyanis a nyár folyamán befejezték a 
legsürgősebb beavatkozásokat.

Tisztázatlan jogi háttér
A projektvezető szerint a teljes fel-
újítás még várat magára: az egye-

ÚJABB ADOMÁNYGYŰJTÉST INDÍTOTTAK AZ OMLADOZÓ MONARCHIABELI GYÓGYFÜRDŐ MEGMENTÉSÉN FÁRADOZÓ CIVILEK   

SMS-kampánnyal „gyógyítanak” Herkulesfürdőn
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sület nem pályázhat hazai és 
európai uniós műemlékvédelmi 
programokra, ugyanis az épület 
tulajdonjogi helyzete nem tisz-
tázott, az alatta lévő földterület 
per tárgyát képezi. Herkulesfür-
dő emblematikus épületét – sok 
egyéb értékes romániai ingatlan-
hoz hasonlóan – a sajtóbeszámo-
lók szerint még a 90-es évekbeli 
privatizációs folyamat során ját-
szották át Iosif Armaș magánvál-
lalkozónak. A szállodai portásból 
lett kalandor-üzletember 2001-ben 
nemcsak a fürdőt, hanem az egész 
Hercules vállalatot – a herkules-
fürdői szállodákat, gyógyfürdőket 
és a műemlék épületeket – apró-
pénzért vásárolta meg a turizmu-
sért felelős minisztériumtól, és 
még jelentős kormánytámogatást 
is kapott a fejlesztésükre. Melyet 
egyéb vállalkozásaira költött, az 
ingatlanokat pedig kölcsönökkel 
terhelte, így miután csődbe ment, 
ezek hitelezőihez kerültek. Emiatt 
sok ingatlan jogi helyzete máig 
nem tisztázódott.

Császárok, királyok látogatták
„Herkulesfürdő Magyarország leg-
nagyszerűbb s legszebb fürdője, 
mely a világfürdők közt méltó he-
lyet foglal el” – írta a dél-erdélyi 
üdülővárosról 120 éve a Pallas Nagy 
Lexikona. Eszerint a Cserna folyó 
völgyében levő termálvízforráso-
kat már a rómaiak is ismerték, akik 
templomot és oltárt emeltek itt a 
meleg források isteneként tisztelt 
Herkulesnek. Az első fürdőt való-
színűleg Traianus császár építtette, 
fénykorát az Osztrák–Magyar Mo-
narchia idején élte.

A település 1817-ben, I. Ferenc 
király látogatásakor kapta mos-
tani nevét, ekkor már ismert volt 
gyógyturizmusáról. Császárok és 
császárnék is megfordultak itt: I. 
Ferenc, II. József és I. Ferenc József 
osztrák császár, Karolina és a Sisi-
ként is ismert Erzsébet császárné, 
I. Károly román és I. Sándor szerb 
király. A monumentális Szapáry 
fürdő a 19. században Alpár Ignác 
tervei alapján épült francia rene-
szánsz stílusban.

 » Az adomá-
nyozás egyszerű: 
az SMS-t a 8843-
as számra kell 
küldeni a követ-
kező szöveggel: 
EuSuntHercu-
lane – ezáltal 
az SMS-küldő 
számlájáról 2 eu-
rónak megfelelő 
összeget vesz-
nek le a projekt 
támogatására. 

 » SIMON VIRÁG

A székelyföldi informatikusokat sze-
retnék itthon tartani, a külföldieket 

pedig ide vonzani a Marosvásárhely 
közelébe tervezett Erdélyi Tudásköz-
ponttal. A beruházás tervét tegnap 
mutatta be Péter Ferenc, a Maros me-
gyei RMDSZ elnöke a nyárádmenti 
Lukafalván. Mint kifejtette, a Transil-
vania nemzetközi repülőtér és az 
észak-erdélyi autópálya közelébe épí-
tendő létesítmény adatközpontot, ku-
tatóintézetet és egy nagy méretű ren-
dezvényközpontot tartalmaz majd. A 
beruházást európai uniós alapokból 
valósítanák meg a 2021–2027 közötti 
időszakban innovációs célokra elkülö-
nített forrásokból. A bemutatón részt 

vevő Soós Zoltán független marosvá-
sárhelyi polgármesterjelölt szerint fon-
tos visszaadni Marosvásárhelynek a 
vásárvárosjellegét, hogy újra üzletkö-
tések, vásárok, konferenciák helyszíne 
legyen.

W. Szabó Péter mesterségesintelli-
gencia-kutató, az RMDSZ marosvá-
sárhelyi tanácsosjelöltje rámutatott, 
Maros megye javára lehetne fordítani, 
hogy Marosvásárhely két egyetemén 
minden évben több mint 400 infor-
matikust képeznek. A három nagy 
épületből álló központ tervezője, Bors 
István érdeklődésünkre elmondta, a 
legújabb környezetkímélő technoló-
giákat használnák a beruházásnál, 
lehetőséget hagyva a fejlesztésre, ter-
jeszkedésre is.

Erdélyi Tudásközpontot építenek Marosvásárhely közelében

Három épületrészből áll majd az Erdélyi Tudásközpont, amelyet európai uniós alapokból valósítanak meg
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