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Már csak egyharMada van hátra a terMálfúrásnak

Közelednek a forráshoz
630 méter mélységben tartanak 
a fúrások Tusnádfürdőn, a ter-
málvíz feltörése 900 méter után 
várható, azonban vannak már 
biztató jelek. A fürdőkomplexum 
épülete készen áll a víz befoga-
dására és a megnyitásra.

Tamás Attila
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Mától ismét teljes erőbe-
dobással dolgoznak a fú-
rógépek Tusnádfürdőn, 

miután az eddig kialakított kráter 
kitámasztása, betonozása és ezáltal 
biztonságossá tétele megtörtént. 
„Így a fúrást végző gépek is vissza-
térhetnek a munkához fél hónap 
szünet után” – tudtuk meg Albert 
Tibortól, Tusnádfürdő polgármes-
terétől. A fúrásokkal még augusz-
tus elején álltak le, mivel szükséges 
volt a kifúrt terület időnkénti ki-
támasztása, betonozása. Emellett 
nem elhanyagolható a fokozatosan 
forrósodó fúrófej pihentetése, ami-
re időnként szintén szükség van, 
hogy a fúrás esetén ne történhessen 
baleset, és a fúróberendezés se káro-
sodjon. 

Várhatóan naponta 5 és 20 
méter között tudnak haladni a 

fúrással, tette hozzá Albert Ti-
bor. Jelenleg egy keményebb 
andezitrétegnél tartanak, ahol 
egy kicsit lassabban tudnak halad-
ni a munkálatok, azonban vannak 
már biztató jelek a víz várható fel-
törését illetően. 

A fúrás most 630 méter mé-
lyen folytatódik, azonban a ter-
málforrás elérése és a víz előtörése 
900 méter után várható. A pol-
gármester korábban elmondta, a 
tusnádfürdői fürdőkomplexum 
építése majdnem teljesen kész van, 
számokban kifejezve 95 százalék-
nál tartanak. Már csak a meleg víz 
feltörésére várnak, hogy működ-
tetni lehessen a megálmodott für-
dőkomplexumot, amely a turista-
forgalmat hivatott fellendíteni.

Mint korábban arról beszá-
moltunk, a termálvízzel működ-
tetett fürdőkomplexum az elöljá-
ró reményei szerint két és félsze-
resére növelné a város turistafor-
galmát. A Regionális Fejlesztési 
és Turisztikai Minisztérium által 
finanszírozott 4 millió eurós be-
ruházás sikere a tervezett 67 Cel-
sius-fokos termálvíz előtörésétől 
függ, amelyre a következő hóna-
pokban kerülhet sor. 

Termálvíz után kutató fúrótorony Tusnádfürdőn. Közelednek a célhoz  fotó: mihály lászló

a román és magyar szóbeli vizs-
gával kezdődött el tegnap az idei 
második érettségi vizsga. a nyári 
vizsga katasztrofális eredményei 
következtében a pótérettségi-
re jelentkezők száma nagyobb, 
mint az előző években. Sikerre 
azonban csak az számíthat, aki 
komolyan vette a vizsgára való 
felkészülést. 
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Tegnap és ma a román és 
magyar szóbeli vizsgákat 
bonyolítják le, közben ma 

elkezdik az idegennyelv-vizsgákat 
is. A digitális kompetenciákat mérő 

vizsgát 25–26-án tartják, az írásbeli 
próbák pedig jövő hétfőn, augusz-
tus 29-én kezdődnek. 

A pótérettségire 1100 diák irat-
kozott be, mintegy 150-nel több, 
mint tavaly ilyenkor. Ők nem min-
den tantárgyból vizsgáznak, hiszen 
a nyári sikeres próbákat elismerik. 
Románból 56-an, magyarból 53-an, 
angolból 41-en, németből 14-en, 
informatikából pedig 55-en jelent-
keztek a szóbeli vizsgákra. Írásbeli 
vizsgát a legtöbben román nyelv és 
irodalomból tesznek, 715-en irat-
koztak. Matematikából 404-en, 
magyarból 275-en írnak dolgozatot. 
Viszonylag nagy, 115 a biológiából 
vizsgázók számra, kémiából 39-en, 

földrajzból 48-an, történelemből 
6-an, pszichológiából és informati-
kából 1-1 diák ír dolgozatot. Az írás-
beli próbák idejére bekamerázzák a 
termeket, a kamerák felszerelése fo-
lyamatban van. 

Csík körzet érettségizői a csíksze-
redai Venczel József Szakközépisko-
lában vizsgáznak, Székelyudvarhely 
és Székelykeresztúr körzet számára 
a székelyudvarhelyi Bányai János 
Szakközépiskolában, Gyergyó és 
Maroshévíz körzet számára pedig a 
maroshévízi Mihai Eminescu Gim-
náziumban van a vizsgaközpont. A 
dolgozatokat a csíkszeredai Nagy Ist-
ván Művészeti Szakközépiskolában 
felállított javítóbizottság javítja ki. 

hároM vizsgaközpont a Megyében

Több pótérettségiző, mint eddig

Puliszkafőző versennyel koronáz
zák, de a vidék öltözködését, ha
gyományait, népzenei és nép tánc
világát is népszerűsítenék fiatalok 
számára a hétvégén sorra kerülő 
vi. csángó túrós puliszka fesztivál 
szervezői. A kétnapos hétvégi ren-
dezvény emellett számos program-
mal várja az érdeklődőket.

HN-információ

Offroadra, biciklitúrára és 
ügyességi versenyekre várják 
a VI. Csángó Túrós Pulisz-

ka Fesztivál szervezői a rendezvény 
első napjára, augusztus 27-re érkező 
résztvevőit. A hidegségi Fatányéros és 
Csángó Panzió udvarán gyerekek, fi-
atalok számára kézművesműhelyeket, 
ügyességi játékokat tartanak, este pe-
dig a szórakozni vágyók mulatós és 
könnyűzenei koncerteken vehetnek 
részt, ahol az est sztármeghívottja 
Homonyik Sándor lesz. Másnap 8 

órakor indul a Fatányéros Panziótól 
a 32-es határvadászok emléktúrája 
Csíkszenttamásig – a túra a II. világ-
háborúban a Gyimesi-szorost védő 
hősöknek kíván emléket állítani.

A rendezvény fénypontjaként 
számon tartott túróspuliszka-főző 
verseny délelőtt 10 órakor kezdődik, 
a szervezők pedig várják az önkor-
mányzatok, intézmények, vendéglá-
tó-ipari egységek és magánszemélyek 
jelentkezését. Az étkeket háromtagú 
zsűri fogja elbírálni. A versenyzők 
egyszer használatos tányérokat és 
evőeszközöket használhatnak. A pu-
liszkalisztet a szervezők biztosítják, 
a többi hozzávalóról, a főzőeszkö-
zökről és tálalófelületről mindenki 
maga gondoskodik. A főzőverseny 
idei fődíja egy kétszemélyes hétvége 
a Fatányéros és Csángó Panzióban 
teljes ellátással.

A főzőversenyre a www.fatanyeros.
ro oldalon lehet benevezni, a 0731–

036066-os telefonszámon, az info@
csangopanzio.ro e-mail címen pedig 
további információk kaphatók. A 
főzőversenyen kívül a szervezők szá-
mos más programmal várják az ér-
deklődőket: lesznek ügyességi verse-
nyek (favágó, kötélhúzó, sörivó stb.), 
élő népzenei előadások, fellépnek 
csángó gyerek- és felnőttegyüttesek 
Hidegségről, Gyimesközéplokról és 
Gyimesfelsőlokról. 20 órától Nyisztor 
Ilona moldvai csángó magyar énekes 
tart önálló estet, majd táncházra ke-
rül sor.

„Idén igyekeztünk a fiatal korosz-
tályra is még inkább figyelmet fordítani 
és programokkal ide vonzani, hiszen 
fontosnak tartjuk, hogy a két nap alatt 
ők is találkozzanak és megismerjék e 
vidék hagyományait, öltözködési,  nép-
zenei és néptáncvilágát. Ugyanakkor 
kóstolási és vásárlási lehetőséget bizto-
sítunk a helyi kalibások termékeiből is” 
– összegzett Szabó Zoltán szervező.

csángó túrós puliszka fesztivál 

Versenyben főzhetik a málét

Szóbeli tételt választó pótérettségiző diáklány. Kamerával őrzött terület


