
2019. február 27-én (szerdán)
17:00 órától, egymást követően két 
előadás hangzott el az M85-ös főút 
nyomvonalán feltárt régészeti 
leletekről, a Soproni Tudós
Ismeretterjesztő Társulatban, 

Sopronban (Várkerület 98.) 
A Scarbantia Társaság és a 
Soproni Múzeum szervezésében 
győri régészek, 
a Rómer Flóris Művészeti és 
Történeti Múzeum munkatársai 
számoltak be a 2018. évi ásatások 
két lelőhelyén felfedezett értékes 
régészeti leletekről. Az ásatásvezető
régészek az előzetes beszámolókon 
vetített képeken is bemutatták 
a kiemelkedően értékes leleteket 
és a lelőhelyeket:Az előadás diáiból 
válogatást mutatunk be.
A rendezvényt Ulrich Judit, a TIT ügyvezetője,
Illetve dr. Gömöri János, 
a Scarbantia Társaság elnöke nyitotta meg



Savanyú Bálint régész, 
a 2018. évi
nagycenki ásatások 
vezetője





Savanyú Bálint: „Halottak a vasút mellett – Őskori temetkezések 
Nagycenk-Farkasverem régészeti lelőhely területéről”
c. előadásának bevezetőjéből:



A középső bronzkori Gáta – Wieselburg kultúra (Kr. e. 2000 – 1700) csontvázas sírjai 











2019. február 27-én (szerdán)
18:00 órától, hangzott el a második
előadás az M85-ös főút 
nyomvonalán feltárt régészeti 
leletekről, a Soproni Tudós
Ismeretterjesztő Társulatban, 

Sopronban, TIT (Várkerület 98.).
A Rómer Flóris Művészeti és 
Történeti Múzeum munkatársa, 
Ujvári Ferenc régész az 2018. évi 
ásatások eredményeiről számolt be.
Az ásatásvezető vetített képeken is 
bemutatta az őskori (házak és 
temetkezések maradványait), a római 
kori („barbarikumból” betelepült 
szvéb germán: kvád népcsoport, 
gyakran fegyvermellékletes sírjait) és 
egy Árpád-kori vasolvasztó kohót. A 
kiemelkedően értékes leleteket 
Győrben tárolják, de reméljük, hogy 
restaurálás és feldolgozás után a 
gyűjtőterületileg illetékes Soproni 
Múzeum kiállításán láthatjuk majd a
válogatott régészeti tárgyakat.



Ujvári Ferenc régész, 
a 2018. évi 
kópházi ásatások vezetője

…és az ásatás egyik szép
bronzlelete….
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SAVANYÚ Bálint és UJVÁRI Ferenc 

előadásai anyagából 
és a TIT-előadótermi felvételekből

Összeállította: Horváth Zsolt, Pdf-szerk.: Gömöri J.


