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> Elszármazottak találkozója. Háromna
pos ünnepre várják haza a Gyergyótölgyesről 
elszármazottakat. Az ünnepségsorozat szavaló
versennyel kezdődik pénteken 17 órától, ame
lyet a Magyarországon élő, tölgyesi gyökerekkel 
rendelkező Brassay Sándor mérnök kezdemé
nyezésére és támogatásával szerveznek. Szom
baton 9 óra 30 perckor fogadják az idegenből 
érkezett vendégeket, majd hálaadó szentmisén 
vesznek részt a katolikus templomban. Ezt kö
vetően meglátogatják a templom kriptáját, ahol 

az elhunytakért imádkoznak. Délután a volt 
katolikus iskola udvarán köszöntik az elszárma
zottakat, majd közös piknikezésre, beszélgetésre 
kerül sor. Az eseményt a gyergyóditrói fúvósze
nekar és Kusztura Sándor fellépése színesíti. Va
sárnap délelőtt 11 órától kezdődik a szentmise, 
ezt követően a Tölgyesi Nap rendezvényen ve
hetnek részt az érdeklődők.

> Szárhegyi Napok. A gyergyószárhegyiek 
faluünnepe hagyományosan a Nagyboldog
asszonybúcsúhoz kötődik. Az idei falunap 
szombaton 13 órakor a vizes minifocibajnok

sággal kezdődik. 16 órától asztaliteniszbajnok
ságot, 17 órától főzőversenyt szerveznek. 18 órá
tól lesz a nemrég felújított polgármesteri hivatal 
épületének az avatása, ugyanakkor nyitják meg 
dr. Munzlinger Attila háziorvos állandó fotóki
állítását. Munzlinger doktor Szárhegyről szóló 
felvételei a polgármesteri hivatal falait díszítik – 
mondta el a Hargita Népe érdeklődésére Gábor 
László polgármester. 20 órától a kisvárdai Radar 
együttes, majd a helybéli N.A.R.A.N.C.S. zene
kar koncertezik, 23 órától pedig szintén a helyi 
Ifjú Party Band húzza a talpalávalót az utcabá
lon. Vasárnap 10 órától kézilabda és teremfoci

bajnokság lesz a sportcsarnokban, illetve sakk
bajnokság a Cikateremben. 11 órától nyitnak a 
népművészeti sátrakban a vásártéren, 13 órától 
lesz a hagyományőrzők bemutatója az isko
la udvarán. 15 órától kezdődik a néptáncgála 
a vásártéren, 18 órától a nagyváradi Tenderly 
Band, majd a gyergyóújfalvi Haverock együttes 
koncertezik. A 22 órától kezdődő utcabálon a 
székelyudvarhelyi Olti Attila és zenekara zenél, 
23 órakor lesz a tábortűz. Hétfőn 10 órától kez
dődően fogadják a búcsús keresztaljákat és 12 
órától kezdődik a Nagyboldogasszony tisztele
tére celebrált búcsús szentmise. (J. A.)

Körkép

Több mint 22 millió lejből épül ke-
zelőbázis Borszékon, a Hármas
ligetben. A munkálatok elkezdőd-
tek, egyelőre a talajt cserélik, a ke-
zelőközpont és wellnesscentrum 
megnyitóját 2013 nyarára tervezik. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

2002ben bezárt a kezelőköz
pont, anélkül pedig Borszék 
nem Borszék – fogalmaz Mik 

József polgármester. A gyógykezelés 
beindítása érdekében többször pró
bálkoztak már, most célegyenesbe 
került a beruházás. Amint a város 
elöljárója elmondta, kezdetekkor 
az egykori kezelőbázis újranyitásán 
gondolkodtak, ám az épület tulaj
donosával nem sikerült vásárt kötni. 
Utána úgy tűnt, egy cég fog kezelő
központot létesíteni, az a terv is du
gába dőlt. Az önkormányzat végül 
úgy döntött, nem vár befektetőre, 
minisztériumi támogatással, saját 
beruházásként valósítja meg tervét. 
Borszék önkormányzatának öthek
táros, Hármasligetben lévő területén 
3000 négyzetméternyi beépített te
rület lesz; itt kap helyet a kezelőbá
zis és a wellnessközpont egyaránt. 
A tervezett épület modulokból áll, 
egyszintes, viszont egyes részein a 
manzárdot is beépítik. Összesen hét 
meleg, illetve hideg vizes medence 
kap itt helyet, ásvány vagy édesvízzel 
feltöltve, lesz elektro és hidroterápia, 
sóbarlang, különböző típusú szau

nák… az egészség megőrzéséhez és 
gyógyuláshoz szükséges berendezé
sek. Már egészségügyi szakemberek 
biztosításán is gondolkodnak, ígé
ret van, hogy az egykori kezelőbázis 
balneológusa visszatér Borszékre, a 
korábbi egészségügyi alkalmazottak 
is újra itt kaphatnának munkát egy 
képzést követően. 

Három hete kezdték el a mun
kálatokat, elsősorban a talaj kicseré
lésén dolgoznak 4,5 méteres mélysé
gig, utána következhet az alapöntés, 
majd az építkezés, melyhez többnyire 
természetes anyagokat, követ és fát 
használnak. 

A két felvonásban megvalósuló 
beruházás összértéke 22,42 millió lej, 
ebből első lépésként a minisztérium 
18,5 millió lejt hagyott jóvá, remény 
van további kormánytámogatásra, a 
megyei tanács hozzájárulásra, a kü
lönbséget pedig Borszék helyi költség
vetéséből fedezi. 

„Nyáron 1000, télen 700 személy 
befogadására lesz alkalmas a kezelő
bázis, mely 2013 nyarára kell teljesen 
elkészüljön. Az első évben már egy 30 
százalékos évi átlag lefedettségre szá
mítunk. Az építkezéssel párhuzamo
san folynak a csatornázási munkála
tok, jövőre az úthálózatot szeretnénk 
rendbe tenni, és biztatjuk az épülettu
lajdonosokat, tegyék vendégfogadásra 
alkalmassá ingatlanjaikat, mert min
den jel arra mutat, sikerül Borszékból 
újra fürdővárost varázsolni” – mondta 
a polgármester.

Fürdő nélkül Borszék nem Borszék

Épül a kezelőbázis

BeruHázások GyerGyóAlFAluBAn

Víz- és csatornahálózat készül Borzonton

Az ősemBer nyomáBAn

Kőkorszaki leletek Maroshévízen

Talajcsere a borszéki leendő kezelőközpont helyén. Újra fürdővárossá varázsolják

Régészek ásatás közben. Mélyen a múltba túrtak  fotó: demjén andrea

szociális központot építenek, le-
aszfaltozzák Gyergyóalfalu utcahá-
lózatának 85 százalékát, illetve ki-
építik a községhez tartozó Borzont 
falu víz és csatornahálózatát a 
vidékfejlesztési alaptól nyert 2,5 
millió euró pályázati összegből.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Erőgépek dolgoznak a Gyer 
gyó alfaluhoz tarto zó Bor
zont faluban, a Bu csintető 

felé vezető út bal ol dalán mélyítik 
a sáncot és vezetékeket fektet
nek. „A víz és csatornahálózatot 
építik” – fejti ki érdeklődésünk
re György István gyergyóalfalvi 
polgármester, elmondva, hogy 
rövidesen az alig nyolcszáz lelket 
számláló falucskában is vezetékes 
víznek örülhetnek a lakók, és nem 
okoz majd gondot a szennyvízel
vezetés sem. Mint magyarázta, a 
munkálat része az integrált köz
ségfejlesztési projektnek, a vidék

fejlesztési alaptól 2,5 millió euró 
nulla önrészes pályázati pénzt 
nyertek. Ebből az összegből építik 
fel a Gusztikert dűlőben a szoci
ális központot, és leaszfaltozzák a 
községi úthálózat 85 százalékát. 
De jutott az összegből színpadi 
fény és hangtechnikai eszközök 
vásárlására a Petőfi Sándor Műve
lődési Ház részére, illetve tíz rend 
székely ruhát és ugyanannyi széki 
viseletet vásároltak a hagyomány
őrzőknek.

erdély területén maroshévíz az a 
hely, ahol sikerült a régészeknek 
kőkorszaki ember nyomaira buk-
kanniuk. A tíznapos ásatások a na-
pokban értek véget. 

B. K.

K őkorszaki lelőhelyet azo
nosítottak Maroshévízen 
a Tarisznyás Márton Mú

zeum és a târgoviştei egyetem kö
zös munkájaként. Demjén And
rea, a múzeum régésze elmondta, 
a târgoviștei egyetem professzora, 
Mircea Anghelinu vezetésével ku
tattak 2 x 2 méteres szelvényben 
és további három kutatóárokban. 
A paleolitikum kutatása egyedi 
módszert igényel, lassú a munka
folyamat, így 10 nap alatt a 2 x 2 
méteres szelvényben félméternyit 
sikerült ásni. 

„Ez a legkorábbi lelőhely a 
Gyergyóimedencében, amely a fel
ső paleolitikumra keltezhető (20–
14 ezer évvel ezelőtt). Pattintott 
kőeszközmaradványokat találtunk 
a felső, szántás által is bolygatott 
rétegekben, 1,60, illetve 2 méter 
mélyen szintén leletek kerültek elő, 
ez azt jelenti, hogy több periódus
ban is ember által lakott vidék volt 
ez már az őskőkorszakban” – fogal
mazott a régész. A maroshévízi le
lőhely többhektáros terület, az ott 
lévő opált használta fel az ősember 
eszközök készítéséhez, pattintással. 
A tárgyakon retusálás nyomai is lát
hatóak. A kormeghatározás érdeké

ben németországi laboratóriumba 
vittek talajmintát. 

Demjén Andrea a kutatás egyik 
legfőbb eredményének azt tartja, 
hogy a hévízihez hasonló leleteket 
találtak a KisBeszterce völgyében 
is, ami okot ad a feltételezésre, hogy 
a Besztercevölgyi és hévízi ősembe
rek kapcsolatban álltak egymással.

Csergő Tibor múzeumigaz
gató elmondta, országszinten ke
vés kőkorszaki lelőhelyet tártak 
fel mostanáig, Erdély területén 
ez az első, ezért is fontos, hogy a 
gyergyószentmiklósi múzeum is 
részt vesz a munkában. Egyelőre 

csak a lelőhely rétegtani felmérése 
történt meg, jövőre szeretnék foly
tatni a munkát a târgoviștei egye
tem szakképzett kőkorszakkutatói
val együtt. „Az első ember nyomait 
vizsgáljuk. Az ember megjelenését 
ezen a vidéken, a Bajkópatak bal 
oldali teraszán. Itt leltünk rá az első 
eszközökre, értékük felmérhetetlen 
régészeti szempontból” – közölte a 
múzeumigazgató. 

Az egyetem és múzeum költség
vetéséből végzett munkákat jövő
ben folytatják tehát, remélve, más 
támogatás is lesz a nem kis költségű 
múltkutatáshoz.


