
#feltárás  #tornaterem  #munkálatok
Ud

va
rh

el
ys

zé
k

Cs
ík

sz
ék

2021.  JÚLIUS 29.,  CSÜTÖRTÖK A K T U Á L I S 5

• Alig kezdődtek el 
a csíkszeredai Petőfi 
Sándor Általános Isko-
la földbe süllyesztett 
tornatermének mun-
kálatai, máris leállni 
kényszerül a kivitelező. 
Közel tíz évnyi tervezés 
után így a 28 hónapos 
kivitelezési határidő 
tovább csúszik.

KORPOS ATTILA

Egy évvel ezelőtt Füleki Zol-
tán, Csíkszereda korábbi al-
polgármestere már jelezte la-

punknak, hogy régészeti felügyelet 
alatt zajlik majd a tornaterem épí-

tése, és ha valamilyen lelet 
kerül elő, azt fel kell tárni. 
„Két hete végre nekiláttak 
az alapozásnak, de bekövet-
kezett az, amire számítani 
lehetett” – közölte Sógor 

Enikő alpolgármester. Mint 
mondta, a tornaterem alapja öt mé-
ter mélységű, ennek kiásása során 
a Csíki Székely Múzeum munkatár-
sai jelezték, hogy az alsó, Temesvá-
ri sugárút felőli részen cserépdara-
bok kerültek a felszínre.

XIV. századi leletek

Darvas Lóránt, a Csíki Székely Múze-
um régésze a tárgyak kapcsán kifej-
tette, XIV. századi leleteket találtak, 

kerámiatöredékek formájában. Mint 
megjegyezte, sok időbe fog telni a 
szakszerű feltárás, és az sem segíti 
a gyors beavatkozást, hogy igencsak 
vastag az úgynevezett kultúrréteg. 

„Ez azt jelenti, hogy az évszázado-
kon keresztül egymásra épült házak 
és melléképületek lerakódásával 
humuszrétegek alakulnak ki, ame-
lyeket egymástól elkülönítve kell 

vizsgálni. Ezeknek az épületeknek 
a maradványai kerülhetnek elő a 
feltáráskor” – közölte a régész, de 
hozzátette, akár korábbi, Árpád-kori 
leletekkel is számolnak. A feltárásra 
váró terület 1300 négyzetméter, így 
valószínűleg elhúzódnak majd a 
munkálatok. Viszonyítási alapként 
felelevenítette a Csíki Játékszín mel-
letti parkoló helyén 2007-ben történt 
ásatásokat. Akkor a tizenöt négy-
zetméternyi hely feltárása, kisebb 
csapattal ugyan, de egy hónapot 
vett igénybe. A régész hozzátette, 
a városban már nincs több ehhez 
hasonló egybefüggő terület, amely 
régészetileg kutatható. A következő 
időszakban a szükséges engedélyek 
beszerzése és a régészcsapat össze-
állítása fog megtörténni, az augusz-
tus végén kezdődő munkálatokat 
– a régész reményei szerint – a Csíki 
Székely Múzeum fogja vezetni. 

„Az ütemterv szerint huszon-
nyolc hónap alatt kell elkészüljön 
a tornaterem. Hogy mennyire fogja 
késleltetni a feltárás ezt, még csak 
megsaccolni sem tudjuk jelenleg” – 
közölte Sógor Enikő. Zárásként el-
hangzott még, hogy jelen helyzet a 
városnak és a szakmának egy aján-
dék, a beruházásnak és a tanintéz-
ménynek viszont bosszúság.

Nem sokat dolgozhattak. Cserépdarabok kerültek 
a felszínre, régészeti feltárás szükséges

◂  FOTÓ: VERES NÁNDOR

K U D E L Á S Z  N Ó B E L

F ontos előrelépés történt a Szé-
kelytámadt-vár területén terve-

zett régészeti feltárások ügyében a 
májusban tartott lakossági fórum 
óta, tudtuk meg Zörgő Noémitől, a 
városháza sajtószóvivőjétől. A város 

ugyanis a napokban meg-
kapta a Központi Régiófej-
lesztési Ügynökségtől azt 
a jóváhagyást, amely sze-
rint a vár felújítására nyert 
pályázati pénzből jelentős 
összeget – tételesen 900 
ezer lejt – tudnak régészeti 
feltárásokra fordítani. „Ez-

zel időt nyertünk, hiszen nem kell 
kivárni azt a huzavonát, ami a mű-
emlékvédelem és a tervező között 
zajlik” – mondta, utalva arra, hogy 
az építési engedély kiváltásához és a 

rehabilitációs munkálatok megkez-
déséhez szükséges jóváhagyás nem 
tudni, mikor érkezik meg az Orszá-
gos Műemléki Bizottságtól. Ennek 
megfelelően tehát elkezdhették a vár 
egykori bejáratának feltárását előké-
szítő munkálatokat. Ezzel párhuza-
mosan zajlik a projekthez szükséges 
dokumentáció összeállítása – tette 
hozzá a szóvivő. 

Az egykori bejáratnál dolgoznak

A tervben foglaltak szerint a vár egy-
kori bejáratát helyreállítanák – ma-
gyarázta Miklós Zoltán, a régészeti 
munkálatokat végző Haáz Rezső 
Múzeum igazgatója. Ezért ponto-
san kell tudni, hol helyezkedik el, 
milyen mélységben, mert annak 
alapján tudják majd megállapítani, 
hogy milyen rekonstrukciós mun-
kálatokra lesz szükség. Ehhez pedig 
régészeti kutatás szükséges, az ezt 

megelőző földmunkákat kezdték el 
most, tette hozzá a múzeumigaz-
gató. A Hajdú- és a Fóris-bástya 
közötti, korábban kialakított két 
szelvényben jövő héten még dolgoz-
nak, de a régészeti munkálatokat az 
egykori bejárathoz teszik át, tudtuk 
meg Sófalvi András régésztől. Öt 
szelvényt terveztek megnyitni, de 
ebből szerinte talán csak háromra 
lesz idő. A Fóris-bástya közelében 
jelenleg nyitott szelvény esetében 
könnyebb dolguk volt, mert a védmű 
készítésekor döngölt földrétegekkel 
támasztották meg a fal alapját, ezért 
több mint ötméteres mélységben is 
kevésbé állt fenn a beomlás veszé-
lye – magyarázta a régész. A bejá-
ratnál tervezett munkát viszont va-
lószínűleg nehezíti majd az is, hogy 
ott visszatöltött törmelékanyagok 
vannak, ezért valószínűleg kétmé-
teres mélységben már el kell majd 
kezdeni állványozni és kitámasz-
tani, „az nagyon megfogja majd a 
munkát” – tette hozzá Sófalvi.

Folytatódnak a régészeti feltárások a Székelytámadt-várban
• A székelyudvarhelyi Székelytámadt-vár felújítását 
célzó munkálatok továbbra is a régészeti feltárásokkal 
folytatódnak. Most a vár egykori bejárata pontos helyé-
nek, méreteinek feltérképezése van soron, az ezt előké-
szítő földmunkákat el is kezdték.

A vár egykori bejáratának beazonosítását 
célzó munkálatok kezdődnek

▸  F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

Leáll a tornaterem építése
Régészeti leletekre bukkantak, a feltárás hosszadalmasnak ígérkezik




