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Atemető léte nem volt ismeretlen a kuta-
tók, de a győri lakosok előtt sem, hiszen
a területet korábban Ótemető térnek

hívták. A szakemberek 226 sírt tártak fel, ame-
lyek újratemetése is megtörtént a főút túlolda-
lán lévő temető egyik parcellájában. A temet-
kezési helyről egy 1761-ből származó semati-
kus helyszínrajz maradt fenn, de a megnyitá-
sának pontos ideje nem ismert, ugyanígy a te-
mető felhagyásának ideje sem egyértelmű, va-
lószínűleg az 1860–70-es években szűnt meg.

A feltárt sírokban fakoporsók elkorhadt nyo-
mait találták meg, az elhunytak mellé főként
szakrális tárgyakat – feszületeket, rózsafü-
zéreket, kegyérméket – helyeztek. Ezek mel-
lett ruhatartozékokat (gombok, övcsatok,
kapcsok) találtak. A korabeli orvostudomány
fejletlensége miatt magas volt a csecsemő-

ELŐKERÜLTEK A KOLERAJÁRVÁNY ÁLDOZATAI 

CSONTVÁZAK  A MESZESGÖDÖRBEN

A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum munkatársai régészeti
feltárás során Újvárosban, a Kossuth Lajos utca és a Bálint Mihály ut-
ca kereszteződésénél azonosították a 18–19. századi régi újvárosi te-
metőt – a részletekről Czigány Dávid régész-muzeológus számolt be.

és gyermekhalandóság, ezt igazolja a gyer-
meksírok nagy száma.

Feltártak egy nagyobb meszesgödröt is, melyből
koporsó nélküli temetkezések kerültek elő. Nagy
valószínűség szerint az 1831-es kolerajárvány
győri áldozatainak egy részét helyezhették el a
gödörben. Magyarország területét először 1831
tavaszán érte el a ragályos kór, részint a kereske-
dők, a dunai hajósok és a katonaság által behur-
colva. A szigorú intézkedések – vízi közlekedés
korlátozása, ellenőrző pontok és karanténhelyek
kialakítása, majd végül a főbb utak lezárása – el-
lenére a megyében 1670-en hunytak el a beteg-
ségben, amit csak az ősz beálltával sikerült visz-
szaszorítani. A kolerajárvány Győrben 640 halálos
áldozatot követelt. Az újvárosi temetőben talált
csontokból mintát vettek, melyek laboratóriumi
vizsgálata már nem mutatott ki fertőzést. (x)

AModern Városok Program keretében tel-
jes hosszában megújul a Ménfőcsana-
kot, Győrújbarátot és Nyúlt összekötő út.

Kara Ákos a térség országgyűlési képviselője-
ként kezdeményezte ennek az útnak a felújítá-
sát. Balesetveszélyes, rossz állapotú útról volt
szó, amely felújítása közel 20.000 ember szá-
mára jelent majd segítséget.

Kara Ákos elmondta, hogy sokat jár az útfelújí-
tás helyszínére, hogy a felmerülő lakossági öt-
leteket továbbítani tudja a Magyar Közút felé. 

KARA ÁKOS: ÚJ ASZFALT AZ ÖSSZEKÖTŐ ÚTON
„Az útfelújítás egyik legfontosabb részén leszünk
túl ezekben a napokban. Győrújbaráton és Nyúlon
teljes hosszban felkerült a felső, záró réteg aszfalt
az útra. A csatlakozó kisebb utcák kereszteződé-
seinek aszfaltozása pedig a tervek szerint a jövő
héten zárul” – mondta Kara Ákos.

Ez azonban nem jelenti a munkálatok befeje-
zését, hiszen sok munka, feladat megoldása
van még hátra, ráadásul a téli időjárás alapve-
tően befolyásolja, hogy mikor milyen munkát
lehet még elvégezni.


