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H I R D E T É S

BÁR UNESCO-LISTÁRA IS JAVASOLTÁK, NEM KONZERVÁLJÁK A SZTRÁDA NYOMVONALÁN TALÁLT LELETET

Római útra bukkantak a Szilágyságban
Kitűnő állapotban megma-
radt, római kori kövezett 
utat találtak az észak-erdélyi 
autópálya nyomvonalát 
feltáró régészek. A Zutor 
településen feltárt nem min-
dennapi leletet jelentősége 
ellenére nem lehet a helyszí-
nen konzerválni, legyalulják 
a munkagépek.

 » PAP MELINDA

R ómai útra bukkantak az 
észak-erdélyi autópálya 
szilágysági nyomvonalán. 

A mintegy kétezer évvel ezelőtt 
épült út Zutor településen talál-
ható, amelynek helyén a római 
birodalom korában az Optatia-
na elnevezésű római castrum 
állt. A Monitorul de Sălaj helyi 
lap beszámolója szerint ezt ré-
gészeti jelentősége ellenére nem 
lehet megőrizni az utókornak, 
ugyanis egybeesik az autópálya 
nyomvonalával. Így a régészek 
csak dokumentálják a helyszínt, 
lefényképezik az egyébként na-
gyon jó állapotban megmaradt 
római utat, majd átengedik a 
munkagépeknek, hogy azok a 
földdel tegyék egyenlővé. A lap 
szerint csak abban az esetben 
konzerválnák helyben a leletet, 
ha annak kiemelkedő jelentő-
sége lenne, például ha Decebal 
dák király egyik ismeretlen várát 
találták volna meg.

Az út a római katonák elju-
tását szolgálhatta a katonai tá-
borba, castrumba, melyet Dácia 
106-ban történt meghódítása 

után építettek a rómaiak, hogy 
megvédjék a birodalom hatá-
rait. Ezen közlekedtek a kato-
nák, de a kereskedők, illetve a 
limest védők ellátását biztosító 
szállítmányok is ezen érkeztek. 
Zutor település az észak-erdé-
lyi autópálya Szilágy megyei, 
Magyarzsombor és Vaskapu 
közötti szakaszának a nyomvo-
nalán található, ahol hamaro-
san elkezdődik az útépítés, a 
régészeti feltárás ezt előzi meg. 
Az autópálya-szakaszt a tavaly 
júliusban aláírt szerződés értel-
mében Dorinel Umbrărescu vál-

lalkozó cége építi, a szerződés 
értéke 680 millió lej, kivitelezési 
ideje összesen 156 hónap. Ebből 
egy év jut tervezésre, két év kivi-
telezésre, míg 10 év az építtető 
által vállalt garancia. A mintegy 
14 kilométeres autópályarész 
megépítése kifejezetten nehéz 
terepen zajlik, a cégnek több vi-
aduktot is fel kell húzni.

A nem mindennapi lelet nem 
meglepő a szakma számára, 
számítani lehetett a felbukka-
nására, épp ezért a Limes Or-
szágos Bizottság 2019 nyarán az 
észak-erdélyi autópálya nyom-

vonalának módosítását kérte, 
azzal érvelve, hogy az áthalad-
na a Zutor település területén 
felfedezett római castrum le-
lőhelyén. Itt az ásatások során 
találtak rá a római katonai tábor 
(castrum) nyomaira, amelyhez 
hozzátartozott egy fürdő, egy 
civilek számára fenntartott la-
kóövezet, valamint egy temető 
is – írta korábban az Agerpres. A 
Limes Országos Bizottság akkor 
azt is közölte: kezdeményezték, 
hogy a zutori régészeti lelőhe-
lyet vegyék fel az UNESCO vi-
lágörökségi listájára.

 » KRÓNIKA

A bukaresti kormány szerdai ülé-
sén memorandumban hagy-

ta jóvá kétoldalú megállapodás 
megkötését a magyar kormánnyal 
két új közúti határátkelőhely meg-
nyitásáról az Arad megyei Kisvar-
jaspuszta (Variașu) és Dombegy-
ház, illetve Ottlaka (Grăniceri) és 
Elek között. Mindkét, eddig alka-
lomszerűen megnyitott határát-
kelő Arad és Békes megye között 
teremt újabb állandó közúti össze-
köttetést. Szijjártó Péter magyar 
külgazdasági és külügyminiszter 
februári bukaresti látogatásán 
állapodott meg Bogdan Aurescu 
román külügyminiszterrel újabb 
határátkelők megnyitásáról. A 
magyar közmédiának nyilatkozva 
Szijjártó Péter akkor úgy értékelte: 
nevetséges és egyben szomorú, 
hogy létezik tíz olyan, a határon 
átvezető út, amely megépült, kö-
zelebb hozhatná egymáshoz a 
határ mentén élő közösségeket és 
településeket, de ezek használatát 
még nem engedélyezték. „A ma-
gyar fél vállalja a határellenőrzési 
infrastruktúra kiépítését, és azt 

kéri román partnereitől, hogy a tíz 
út használatba vételét engedélyez-
ze” – tette hozzá a miniszter.

A Kisvarjaspuszta–Dombegy-
ház és Ottlaka–Elek határátkelőt 
már 2017 óta használják alkalom-
szerűen a térség lakói a magyar–
román határszakasz nyolc másik 
megépült átkelőjéhez hasonlóan. 
A határon átvezető utak az Euró-
pai Unió forrásait felhasználva, a 
határ menti együttműködési prog-
ram keretében épültek meg 2007 
és 2013 között annak reményében, 
hogy Románia már 2011-től csat-
lakozik a schengeni övezethez. 
Noha Románia szerint a csatlako-
zás valamennyi feltételét teljesítet-
ték, egyes tagállamok ellenkezése 
miatt az ország még nem része a 
belső határellenőrzés nélküli tér-
ségnek. A határátkelők számának 
bővítése egyébként jogi akadá-
lyokba is ütközik Romániában: 
a bukaresti alkotmánybíróság 
ta valy alaptörvénybe ütközőnek 
minősítette a Kübekháza és Óbéb 
(Beba Veche) közötti magyar–ro-
mán nemzetközi közúti határát-
kelő létesítéséről a parlament által 
elfogadott törvényt.

Új határátkelők nyílnak
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Útban van. A jelentős régészeti felfedezés feltárása után letarolják a sztrádát építő munkagépek

Kolozsvár
az oltásbajnok

Kolozsvár vezeti az oltási 
statisztikákat országszerte 

– dicsekedett Emil Boc polgár-
mester. A lakosság egyharmada, 
több mint 125 ezer személy már 
megkapta a koronavírus elleni 
vakcinát. Az elöljáró szerint 
Kolozs megyében eddig 214 
ezer személyt immunizáltak, 
ebből több 125 ezer kolozsvári. 
A kincses városban hétfőtől 
újabb öt oltóközpont nyílik, és a 
városvezetés megkapta a jóváha-
gyást egy autós (drive-through) 
oltóközpontra is, amit a régi, 
Horia Demian sportcsarnok előtt 
üzemelnek be.

Ez a lehető legrövidebb időn 
belül, reményei szerint már hét-
főn megnyílik, mondta Boc. Az itt 
oltakozni vágyók gépkocsijukban 
ülve kapják meg a vakcinát, ám 
nekik is be kell tartani az érvé-
nyes előírásokat, így oltás után 
várniuk kell 15 percet az esetleges 
mellékhatásokra.

Emil Boc szerint Kolozsváron tíz 
napja folyamatosan csökken az 
aktív fertőzöttek száma, az akkori 
8,01 ezrelékről szerdára 4,51-re 
esett vissza a fertőzöttségi arány. 
„Lassan, de biztosan. Jó úton 
járunk, amely egyre közelebb 
visz a normalitáshoz, a korláto-
zások feloldásához” – mondta a 
Transilvania Reporter beszámo-
lója szerint Boc, a járványügyi 
óvintézkedések további betartá-
sára intve a lakosságot.

Kolozsvárnak karantén beveze-
tése nélkül sikerült laposítani a 
járványgörbét, hívta fel a fi gyel-
met a vesztegzár ellen többször is 
felszólaló polgármester. „Az oltás 
mindent megold. A járványt csak 
tudománnyal és lelkiismerettel 
lehet uralni” – fogalmazott a 
kolozsvári tanács szerda ülésének 
kezdetén Boc. (P. M.)




