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Elkezdődtek Lövétén a turiszti-
kai és információs iroda leendő 
épületének alapozási munká-
latai. A központ létrehozása 
mellett szórólapokat, tájékoz-
tató anyagokat gyártanak, hogy 
akár az európai turistákkal is 
megismertethessék a település 
egyedi látnivalóit.
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A turisztikai és informáci-
ós központ létrehozásá-
nak ötlete onnan ered, 

hogy Hargita megye szintjén 
különleges turisztikai csomó-
pontnak számítunk: olyan 
adottságokkal rendelkezünk, 
mint a borvizek, Kirulyfürdő, 
van tájházunk, nem utolsó-
sorban Sóskutunk, amelyekkel 
reményeink szerint a későbbi-
ekben nemcsak az erdélyi, ma-
gyarországi, hanem még az eu-
rópai turistákat is meg tudnánk 
szólítani. Úgy gondoljuk, a 
központ révén jobban a turisták 
tudomására tudjuk hozni, hogy 
mi történik Lövétén és környé-
kén – számolt be lapunknak 
Lázár Zoltán polgármester. 

Az uniós pályázat magában 
foglalja egy épület létrehozását, 
az építkezés költségeit, a későb-
biekben pedig a felszerelését és 
promóciós anyagok: szórólapok, 
térképek, füzetek készítését, ame-
lyek a környék történelmi-föld-

rajzi nevezetességeit mutatnák be. 
Ezen felül 9 reklámtábla felállítá-
sa is tervben van, amelyekből öt 
darab a helyi borvizek, míg a töb-
bi a lövétei tájház, a Sóskút és az 
információs központ környékére 
kerülne. 

A napokban elkezdett építke-
zési munkálatok értéke 290 ezer 
lej, míg az egész program 500 ezer 
lejbe kerül. Az alapozási munkála-
tokat a jó idő függvényében foly-
tatják, a télen sor kerül az anyagbe-
szerzésekre, hogy tavasztól újrain-

duljon az építkezés, amit 2013-ig 
kell befejezni – a polgármester 
viszont megjegyezte, reméli, már 
jövőben állni fog a központ. 

A központ fenntartását a helyi 
önkormányzat kell megoldja. Erre 
a helyi tanács keretében találnak 
majd módot. 

– Reményeink szerint a köz-
pont hosszú távon nyereséges 
vállalkozás lesz, amivel közsé-
günk turizmusát fel tudjuk majd 
lendíteni – vélekedett a polgár-
mester. 

TuriszTikAi és információs közponT épüL LövéTén

Látnivalójuk van, látogatókat vonzanának
rEsTAuráLTák koLoniTs isTván uToLsó orgonájáT 

Orgonát avattak Csatószegen

A turisztikai központ kiásott alapja. Ráépítenének fotó: tamás attila
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Tamás József segédpüspök 
áldotta meg tegnap a Csík-
szentsimon községhez tar-

tozó Csatószeg felújított orgonáját. 
A Szent Simon és Szent Júdás Tádé 
apostolok tiszteletére tartott búcsús 
szentmisén elhangzott: az orgona 
mint a hangszerek királya, bár nem 
tartozik szervesen a liturgiához, ki-
váló segédeszköze az Istent dicsőítő 
éneklésnek.

A segédpüspök pár szóban 
megemlékezett a híres orgonaépí-
tőről, Kolonits Istvánról is, aki élete 
utolsó évében kezdte el a csatószegi 
orgona építését. Az 1892. novem-
ber 30-án bekövetkezett halála 
megakadályozta a mű befejezését, 
a megkezdett munkát Takács Ig-
nác marosvásárhelyi mester fejezte 
be. Kolonitsot végakarata szerint 
Csatószegen, vagyis azon a telepü-
lésen hantolták el, ahol érte a halál. 

Az orgonát azóta most javították 
először, a búcsús misén megszólalta-
tott hangszer Bors László újtusnádi 
orgonaépítő és munkatársai keze 
alatt újult meg. „Korábbi restaurálá-
sokra vonatkozó feljegyzéseket, jele-
ket az orgonán nem találtunk, ezért 
joggal feltételezzük, hogy építése óta 
először van javítva Kolonits utolsó 
orgonája” – nyilatkozta lapunk-
nak Bors László. Az orgonaépítő 
szakember műhelyébe húsvét után 
került Csatószeg egyik büszkesége, 
amelyen bizonyos hangolási jeleket 
felfedeztek a szakemberek, de más, 
restaurálásra vonatkozó nyomokat 
nem. „Gyakorlatilag teljes felújításon 
ment keresztül a hangszer: a billen-
tyűzetbe a kántor ujjai már lyukakat 
koptattak, ezért ezeket kicseréltük 
– a fekete billentyűket ébenfából, a 
fehéreket csontból készítettük –, a 
mechanikai rész is pontra van téve” 
– részletezte a több hónapos mun-
kát az orgonaépítő. 

mentőásatást végeznek csík
szentléleken a csíki székely mú-
zeum régészei Darvas Lóránt ve-
zetésével. A felszínre került lele-
tek alapján egy 14. századi házra 
bukkantak – az eddigi ilyen leletek 
számát tekintve ez ritkaságnak 
számít a csíkimedencében.
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Újabb mentőásatásra került 
sor Csíkszentléleken, a ró-
mai katolikus plébániával 

szemben levő dombon. A telekre 
egy új házat szeretnének építeni, de 
mivel a terület számon tartott régé-
szeti lelőhely, a Csíki Székely Mú-
zeum régészei előbb fel kell tárják 
a ház helyét. A Darvas Lóránt által 
vezetett régészek, miután géppel le-
szedték a humuszt, több égett foltot 
tudtak elkülöníteni, amiről először 
azt hitték, hogy tűzhely. „Azonban 
előkerült egy 14. századi felszíni ház, 
északnyugati sarkában egy kemen-
cével, amelynek tapasztásában két 
edényt találtunk – ezt általában azért 
szokták betapasztani, hogy növelje a 
hőt. Ez azért maradhatott fenn, mi-
vel a ház ráépült egy korábbi, földbe 
mélyített házra vagy gödörre, alatta 
a talaj megsüllyedt, és azt szántások-
kor nem bolygatták meg” – taglalta 
a régész. Közölte, többnyire 14. szá-
zadi, szórványosan 12–13. századi, 
Árpád-kori leletanyag került elő. A 

feltárt felületből öt kés, sarkantyú, 
övcsat, bronz-réz lemezek vagy vere-
tek kerültek elő. A régész meglepő-
nek tartja, hogy késő középkori lelet 
ezen a felületen nem került elő, de 

mint mondja, úgy tűnik, hogy a késő 
középkori és újkori épületegyüttesek 
a magasabban fekvő területen he-
lyezkedhettek el. A felszínen ezek 
lenyomatai látszanak is.

A közhiedelem úgy tartja, hogy 
a falu az 1661-es vagy az 1694-es tö-
rök-tatár betöréskor pusztult el. Ezt 
viszont Darvas megcáfolta, ugyanis 
az első osztrák katonai felmérése-

ken (18. század vége) a falu fel van 
tüntetve a most feltárt részen. Ek-
kor még állt itt a falu e része, s va-
lószínűleg egy, a 18. század végén, 
a 19. század elején történt tűzvész 
kapcsán pusztulhatott el. Ehhez 
hasonló példa van a Csíki-meden-
cében: „A tusnádi Szeretszeg tízese 
1822-ben leégett, lakói a házaikat 
nem oda építették fel, hanem létre-
hozzák Újtusnádot.”

Eddig a Csíki-medencében az 
1954-ben feltárt és tárolt két Ár-
pád-kori házon kívül a szakma a 
csíkszeredai Kőrösi Csoma Sándor 
utcai nagyméretű felszíni házról, a 
kotormányi, a csíksomlyói Fodor-
kertben talált házról tud, ami ezen 
korból való. 

Látogatás egy sokszáz éves otthonban. Értékes leletek kerültek napvilágra fotó: darvas attila

mentőásatás során azt a 
területet tehermentesítik régé-
szeti szempontból, ahová egy új 
ház épül. Azokat a régészeti lelő-
helyeket kell tehermentesíteni, 
amelyeken valamilyen munkálat 
során a földet megbolygatják, 
ezáltal a régészeti objektumok 
elpusztulnak. Az építkezésekhez 
kiadott urbanisztikai bizonyla-
ton fel kell tüntetni, ha az adott 
telek, amelyre a ház épülne, régé-
szeti lelőhelyen van – ez esetben 
mentőásatást kell előbb végezni, 
addig nem lehet hozzáfogni az 
építkezéshez.
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14. századi házra bukkantak


