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KORPOS ATTILA

Az iskola udvarára tervezett 
tornaterem építkezését alig 
kezdték meg, máris le kel-

lett állítani, amikor régészeti lele-
tek kerültek elő a földből. Lapunk 
megkeresésére Darvas Lóránt, a 
jelenleg is zajló feltárást vezető 
régész elmondta, az első talajmoz-

gatástól kezdve folyamatosan 
követték a munkálatokat, 
hiszen várható volt, hogy 
leletek fognak a felszín-
re kerülni. „A sportpálya 
aszfaltjának megmozga-
tása után már voltak arra 

utaló jelek, hogy egy telepü-
lésrészlet lehet a lábunk alatt. Egy 
korabeli, 1641-es oklevélből tudjuk, 
hogy a település neve Martonfalva 
volt, amelynek a nyugati határát a 
mai Mikó-vár képezte” – ismertet-
te a Csíki Székely Múzeum régésze. 
Mint rámutatott, több objektumot is 
sikerült feltárniuk: agyagkitermelő 

és tűzhelyeket, illetve szemétgöd-
röket, kemencéket és lakóházma-
radványokat is. A leletek többsége 
a XIV. századra keltezhető, de a XV. 
és XVI. századból is vannak fenn-
maradt tárgyak. A leletek túlnyomó 
része kerámia, illetve kések, övcsa-
tok, sarkantyútöredékek kerültek 
felszínre, amelyek a későbbiekben 
restauráláson fognak átesni. 

Csíkszeredára utaló jelek

„Nagy mennyiségben kerülnek elő 
olyan kerámialeletek, amelyek egy 
közeli piac vagy mezőváros jelen-
létére utalnak, ez pedig nem lehet 
más, mint Csíkszereda maga. Köz-
vetett módon tehát a város születé-
sét is keltezik ezek a tárgyak, amely 
így visszavezethető akár a XIV. 
századra” – osztotta meg az érde-
kességet. Megjegyezte azt is, hogy a 
huszadik századi földmunkák, mint 
például a villamos és vízhálózatok 
kiépítése során már megbolygatták 
a település részleteit, így ők eze-
ken a részeken kívül tudtak érdemi 

munkát végezni. Jelenleg a meg-
maradt házrészletekkel dolgoznak, 
ami aprólékosabb munkát igényel. 
„A régészeti munkálatok jó ütem-
ben haladnak, tíz ember dolgozik 
a területen, az 1300 négyzetméter 
háromnegyede pedig már fel van 
tárva. Érhetnek még meglepetések, 
ami meghosszabbíthatja a munkát, 
de úgy látom, november közepéig 
be tudjuk fejezni a feltárásokat” – 
vetítette előre a régész. A tárgyi le-
letek a restaurálást követően a Csíki 
Székely Múzeumba kerülnek.

Hétszáz éves nyomok
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e-mailben: uzenet@szekelyhon.rosms-ben: 0726–720418
A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött leveleket rövidítve, szerkesztve, 
illetve illusztrálva közölje. A közölt levelek tartalmával nem feltétlenül értünk egyet.

Véleményét elküldheti: 

A világ szégyenfoltja lettünk
Az intenzív osztályokon kezelt 

Covid-19-es betegek ellátása, 
kezelése napi mintegy 1000 euróba 
kerül Romániában. A más kórházi 
osztályokon kezelt covidosok napi 
költsége mintegy 400 euró. Az a 
hatalmas összeg, amit ezen betegek 
kezelésére kell költeni, az egész-
ségbiztosítási pénztárt és az állami 
költségvetést terheli, vagyis a biz-
tosítottak és az adófizetők pénzéről 
van szó. Az amúgy is rossz hely-
zetben lévő országunkat mindez 
még inkább visszaveti. Ha Románia 
nem lenne abban a szerencsétlen 
helyzetben, amiben most van az 
oltásellenes embertársaink miatt, 
akkor sokkal kedvezőbb helyzetben 
volnánk, sokkal kevesebb elhunyt-
tal és kevesebb súlyos beteggel. A 
kórházaink nem lennének elfoglal-
va a covidos betegek ezreivel, és 
más betegek is hozzáférnének a 
kórházi kezelésekhez, műtétekhez. 
Én magamban már megbüntettem 
gondolatban az összes vírustagadó 
és oltásellenes polgártársamat, 
mert szégyenletes és nagyon 
káros, hogy Románia ilyen tragikus 

helyzetbe jutott az emberi korlá-
tolt gondolkodás és magatartás 
miatt. Az én véleményem szerint 
aki oltásellenes vagy közömbös az 
oltással szemben, veszélyezteti a 
saját és mások egészségét, életét. 
Tudjuk a szakértőktől azt is, hogy a 
beoltatlanság miatt éppen Romániá-
ban alakulhat ki egy olyan vírusmu-
táns is, amelyik nem fog reagálni 
a létező oltásokra, és így egy még 
nagyobb elhalálozási hullám követ-
kezhet. Oda kellett jutnunk, hogy 
az Egészségügyi Világszervezet 
szakértőket kell küldjön Romániába, 
hogy megvizsgálják, mi történik 
ebben az országban, ahol az em-
berek nagy százaléka ellene van a 
világon mindenhol alkalmazott és 
hatékony védőoltásnak. Sikerült 
a világ szégyenfoltja legyünk. De 
sajnos nemcsak szégyenről van szó, 
hanem rengeteg olyan halálesetről, 
amely elkerülhető lett volna. Ébredj, 
ember, mély álmodból…

Ismeretlen

A nagyobb átoltottság segített 
volna elkerülni a kórházak 
túlterheltségét
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• Feltárták már a régészek a csíkszeredai Petőfi Sándor 
Általános Iskola majdani tornaterme alatti terület három-
negyedét. A feltárás hátráltatja ugyan az építkezést, de 
egyúttal betekintést nyújthat egy elfeledett korszakba. 
Hétszáz éves nyomokat is találtak a szakértők.

Előzmények

A feltárásra a Csíki Székely 
Múzeumot kérte fel Csíkszereda 
önkormányzata a nyáron. Akkor 
még nem lehetett tudni, hogy 
mennyi időbe fog telni az 1300 
négyzetméternyi terület feltá-
rása. Sógor Enikő csíkszeredai 
alpolgármester sajtóirodájának 
közlése szerint az építkezés 
július végi leállítását követően a 
feltárási munkálatok augusztus 
végén kezdődtek el, ugyanis 
idő kellett, amíg megalakult 
a régészeti csapat, illetve be-
szerezték az ehhez szükséges 
engedélyeket.

A vártnál jobban haladnak. A feltárás után folytatódhat a tornaterem építése ▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR

Vízszünet Csíkszeredában
A Harvíz Rt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy javítási munkálatok miatt 
szünetel a vízszolgáltatás Csíkszeredában szerdán, október 20-án 9 és 
15 óra között a Vörösmarty Mihály utca 1–24., a Mihail Sadoveanu utca 
21–27., 26–36., illetve a Kossuth Lajos utca 23–27. számok között. A 
vízellátás újraindításakor a víz zavarossága átmenetileg megemelked-
het. Hibabejelentést, reklamációt a nap 24 órájában a 0758-770040-es 
telefonszámon fogadnak.

• RÖVIDEN 




