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A polgármesteri hivatal előtt húzódó 
egysávos bekötőút, valamint a város-

vezetők és vendégeik számára fenntartott 
parkolóhelyek felszámolásával egységes 
terecskét szeretne kialakítani Soós Zoltán, 
Marosvásárhely elöljárója. A polgármes-
ter elképzelése szerint a városháza és az 
egykori görögkatolikus, jelenleg kisebb 
ortodox templom által behatárolt három-
szögben Emil Dandea szobra mellett egy 
kisebb szökőkút is helyet kapna. Ez nem 
képezne újdonságot, hiszen valamikor 
a szobor helyén csinos kis szökőkút állt, 
amelyet a kommunizmus utolsó éveiben 
elhanyagoltak, majd fel is számoltak. „A 

hivatal előtti, gyalogosoknak szánt tér nö-
velésével egy agorát tudnánk létrehozni, 
azaz egy olyan nyilvános tér lenne, ahol a 
lakók találkozhatnak, beszélgethetnek” – 
számolt be elképzeléséről a polgármester. 
A terv viszont bonyolítaná a Bolgár (Iuliu 
Hossu kardinális) tér főtér felőli megköze-
lítését autóval.

Az önkormányzat hamarosan ötletbörzét 
készül hirdetni, de nem a városháza előt-
ti tér átrendezésére, hanem a korábban is 
hangoztatott elképzelések életbe ültetésére. 
Mint ismeretes, Soós Zoltán sétálóutcává 
alakítaná a Bernády György polgármester-
sége alatt épült régi városháza és a Kultúr-
palota közötti George Enescu utcát. Hason-
ló elképzelés született a délutáni órákra, 

valamint a hétvégekre a Bolyai Farkas utca 
alsó részével kapcsolatosan is. Ezeket úgy 
képzelték el, hogy egyrészt korzó jelleget 
kapjanak, ahol kulináris és kulturális élmé-
nyek várnak a sétálókra, másrészt emeljék 
ki a környék műemlékeinek látványosságát. 
A család-, illetve turistabarát intézkedések 
mellett a közlekedés átszervezésével a jár-
műforgalom és ezáltal a légszennyezés is 
csökkenne. Újságírói kérdésre válaszolva 
Daniela Miheţ, a város főépítésze elmond-
ta, hogy a hamarosan meghirdetendő ötlet-
börzén kívül felhasználják a néhány évvel 
ezelőtti My City program keretében készült 
elképzeléseket, látványterveket.

A polgármester továbbá a Margaréta ut-
cai két B-kategóriás műemlék épületnek 

is más rendeltetést próbál találni – mi-
után azokat megmentenék az enyészet-
től. A Toroczkai Wigand Ede budapesti 
építész által tervezett házak, amelyek a 
múlt század első felében a Székely és Réti 
bútorgyár tulajdonában voltak, bekerül-
nének a közeli Víkendtelep körforgásába. 
A korábbi városvezetés hanyagsága miatt 
rendkívül lepukkant állapotba juttatott 
valamikori irodaházak, majd szociális la-
kások éttermekként, kávéházakként szol-
gálhatnák a szabadidőközpontba érkező-
ket. Soós Zoltán azt sem zárja ki, hogy a 
város területet vásároljon a jelenleg fran-
cia tulajdonban lévő Mobex bútorgyártól, 
amelynek kerítése a két romhalmaz mö-
gött húzódik meg.

Soós Zoltán agorát szeretne a marosvásárhelyi városháza elé

ÍGÉRETES LELETEKRE BUKKANTAK A MUNKÁSOK AZ ORTODOX KATEDRÁLIS KÖRÜLI MÉLYGARÁZS ÉPÍTÉSE SORÁN

Felszínre kerülhet Várad középkori városmagja
Csontokra és falmaradványokra 
bukkantak a napokban a munkások 
a nagyváradi vár szomszédságában, 
az ortodox székesegyház körül zajló 
mélygarázs-építési munkálatok 
során. Zatykó Gyula polgármesteri 
tanácsos szerint fel kell tárni a terüle-
tet, még akkor is, ha ez az építkezés 
késleltetését eredményezné.
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V élhetően a középkori Várad város-
magját találhatták meg a régészek 
az ortodox székesegyház körül zaj-

ló mélygarázs-építési munkálatok során. 
A vár szomszédságában lévő építőtelepen 
a napokban csontokra és középkori falma-
radványokra bukkantak a munkások, így 
a CEC Bank előtti részen zajló munkálato-
kat le kellett állítani, hogy a régészek job-
ban szemügyre vehessék a terepet. Doru 
Marta, a Körösvidéki Múzeum régésze az 
Ebihoreanul hírportálnak úgy nyilatko-
zott, hogy a szakemberek az ásatások első 
szintje alatt egy erődítményszerű épít-
mény nyomaira bukkantak, melynek az 
lehetett a szerepe, hogy védelmet biztosít-
son a várban lakók számára az ellenség el-
len, még mielőtt az eljutna a várárokig. A 
terület ugyanis a nagyváradi vár közelsé-
gében található, korábban csak a várárok 
választotta él a középkori erődítménytől.

A régész arról is beszámolt, hogy két mé-
terrel a járószint alatt három csontvázra és 
egy középkori falmaradványra bukkantak 
a munkások, feltételezéseik szerint ez 
egy, az 1300-as években épült templom, 
a Szentlélek székesegyház nyugati fala 
lehet, azonban a bizonyossághoz további 
ásatásokra van szükség. A szakember sze-
rint jelenleg megtisztítják a területet, hogy 
jobban láthatóvá váljon, mivel is állnak 
szemben, így jövő héten többet fognak 
majd tudni az egyébként nem mindennapi 
felfedezésről. A terület feltárása már ami-
att is fontos lenne, vélte, mivel erre eddig 
nem került sor, holott alkalom bőven lett 
volna rá, hiszen a kommunizmusban szá-
mos tömbház épült itt, majd a 90-es évek-
ben ide húzták fel a grandiózus ortodox 
székesegyházat is.

Kotrógép helyett seprű
Ezen a véleményen van Zatykó Gyula, 
Florin Birta polgármester magyar ügye-
kért felelős tanácsosa is, aki a Krónikának 

úgy nyilatkozott, hogy épp a 30–40 évvel 
ezelőtti mulasztások miatt szükséges a 
régészeknek feltárni a helyszínt, ez a vá-
ros magyarsága számára is nagyon fontos 
lenne. A polgármesteri tanácsadó szerint 
a régészeti feltárásnak akkor is meg kelle-
ne történnie, ha ez a munkálatok késlel-
tetését eredményezné, mint rámutatott, 

erre a törvény is kötelezi a beruházót és a 
kivitelezőt egyaránt. „Az építőtelep más 
részein attól még folytatódhat a munka, 
csak most már a kotrógép helyét a seprű 
veszi át” – fogalmazott lapunknak Zatykó 
Gyula, arra utalva, hogy a munkásoknak 
ezek után jóval körültekintőbben kell el-
járniuk, és a gépek helyett inkább a két-
kezi munkát kell alkalmazniuk, nehogy 
bármiben is kárt tegyenek.

Az építőtelep érintett részén már le 
is állt a munka, Călin Roman, az egyik 
kivitelező, az Erbaşu Transilvania cég 
igazgatója az Ebihoreanulnak úgy nyi-
latkozott, hogy a területet elkerítették, 
és addig nem nyúlnak hozzá, míg nem 
kapnak kellő útmutatást a régészektől. 
Az ásatások befejeztéig a munkások a 
székesegyház másik oldalán folytatják a 
munkát, mondta a cégvezető.

Várad középkori központja?
A Bihari Napló történelmi források-
ra hivatkozva arról számolt be, hogy 
a munkások vélhetően a középkori Vá-
rad központjának, Péntekhelynek a 
maradványaira bukkanhattak, amely 
a vár megépülte után, annak nyugati 
oldalán jött létre. Ezek a leletek azért is 
nagyon fontosak, írja a lap, mivel a kör-
nyék kommunizmusban való beépítése 
során – amikor a sokemeletes panel-
házak felhúzásához nagyon mélyre le 
kellett ásni – a középkori város marad-
ványai nagyrészt megsemmisültek, így 
a most talált leletek lehetnek az egyetle-
nek, amelyek a városnak ezen időszaká-
ról árulkodnak.

Sorin Bulzan, a Bihar Megyei Kulturá-
lis Igazgatóság régésze – aki a katedrális 
körüli munkálatok régészeti felügyeletét 
látja el – a Bihari Naplónak úgy nyilat-
kozott, hogy a helyszínen kétféle feltárás 
lehetséges: a régészeti felügyelet, amikor 
a szakemberek csak felügyelik a munkát, 
illetve a megelőző konzerválás, amikor 
aktívan is beavatkoznak. Bulzan szerint 
egyelőre az elsőt alkalmazzák, de ha be-
bizonyosodik, hogy értékes leletekről van 
szó, áttérnek a megelőző konzerválásra.

A régész elmondta, hogy a munkaterü-
let Péntekhely néven szerepel az Orszá-
gos Archeológiai Jegyzékben (RAN), és az 
előbukkant gótikus épületmaradványok 
is azt sejtetik, hogy ennek egy részére 
bukkantak a 3–3,5 méter mélyen zajló 
ásatások során, ennek megállapításá-
hoz azonban további bizonyítékokra van 
szükség. A szakember a napilapnak arról 
is beszámolt, hogy a további teendőkről 
a területi, illetve az országos műemlékvé-
delmi bizottság dönt majd, miután elkül-
dik nekik a régészeti felügyeleti szakjelen-
tést. Az ilyen régészeti leleteket amúgy in 
situ (helyben) kell konzerválni, de azt még 
nem tudni, hogy ez esetben módosulna-e 
az ide tervezett mélygarázs terve. A leletek 
semmiképp nem fognak sérülni, ígérte a 
régész, és hasonló ígértet tett a helyi sajtó-
nak a kivitelező cég vezetője is.

Mint arról beszámoltunk, Nagyvárad 
egyik legforgalmasabb pontján, a Kolozs-
vári út és a vár közvetlen szomszédságá-
ban található ortodox katedrális körül 
építi meg az önkormányzat a város első 
P&R (Park and Ride, azaz parkolj és utazz) 
típusú mélygarázsát. A december elején 
elkezdett beruházás célja, hogy a városba 
behajtók itt letegyék a gépkocsijukat, és a 
helyi tömegközlekedésre váltsanak, meg-
szabadítva a belvárost a zsúfolt autósforga-
lomtól. Ennek érdekében mindazok, akik 
itteni parkolócédulával rendelkeznek, az-
nap ingyenesen használhatják majd a helyi 
tömegközlekedési eszközöket.

A 277 férőhelyes mélygarázs három ol-
dalról fogja majd közre a rendszerváltás 
után épült ortodox székesegyházat, és első-
sorban a Kolozsvár felől érkező forgalmat 
célozza meg. A 24,4 millió lej értékű pro-
jektet a városkasszából fi nanszírozzák, az 
ismert váradi építész, Pafk a Ernő tervezte. 
A versenytárgyalást megnyerő Construcţii 
Erbaşu és Simbac cégeknek egy év alatt 
kell elkészülnie a munkával, a létesítményt 
Florin Birta polgármester szándéka szerint 
2021. december elsején avatnák fel.

 » Jelenleg megtisztítják a te-
rületet, hogy jobban láthatóvá 
váljon, mivel is állnak szemben, 
így jövő héten többet fognak 
majd tudni a nem mindennapi 
felfedezésről.
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Váltanak. A felfedezés nyomán a munkások helyett a régészeké lesz a terep az ortodox 
katedrális melletti építőtelepen




