
Öffentlichkeitstermine  
 

 
 

News zum Projekt finden Sie unter: 
 

archeon2021schandorf.jimdosite.com/ und 

www.suedburgenland.info/sehen-erleben/kultur-und-

mehr/archeon/ 

 

BITTE UM VORANMELDUNG BEI DER GEMEINDE 

SCHANDORF UNTER: 03364/2327 

 
Időpontok a nyilvánosság számára 

 

 
 

Híreket a projektről a következő helyen talál:  
 

archeon2021schandorf.jimdosite.com/ und 

www.suedburgenland.info/sehen-erleben/kultur-und-

mehr/archeon/ 

 Projektpartner: 

Tourismusverband Region Oberwart (Lead Partner) 

Burgenländisches Landesmuseum 

Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum 

Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 

 

 
Anfahrtsplan 

Megközelíthetőség 
 

 

 
 

 

Vezetett túrák  

találkozóhelye a 

 polgármesteri hivatalnál 



 

Das Interreg Projekt ArcheON 

 

Das Südburgenland und das Komitat Vas, heute durch 

eine Grenze getrennt, waren Jahrtausendelang eine 

Region. Durch archäologische Forschungen lässt sich 

das gemeinsame materielle Erbe belegen und die 

Grenzregion als einheitlicher Kulturraum darstellen. 

Aus diesem Gedanke entwickelte sich die Idee die 

historische und archäologische Vergangenheit für die 

Öffentlichkeit sichtbar zu machen – das Projekt 

ArcheON war geboren. 

 

 

Az ArcheON Interreg projekt 

 

Dél-Burgenland és Vas megye, amelyeket most határ 

választ el egymástól, évezredekig egy régiót alkotott. 

A közös tárgyi örökséget régészeti kutatások 

igazolják, és a határrégiót, mint egységes kulturális 

területet mutatják be. Ebből a gondolatból alakult ki 

az az elképzelés, hogy láthatóvá tesszük a történelmi 

és régészeti múltat a nyilvánosság számára – így 

született meg az ArcheON projekt. 

 
 

Das Hügelgräberfeld von Schandorf 

 

Seit über 100 Jahren ist das Hügelgräberfeld von 

Schandorf, welches sich über die Grenze bis in das 

ungarische Komitat Vas erstreckt der Wissenschaft 

bekannt. Nur wenige Grabhügel wurden 

archäologisch erforscht. Funde aus Schandorf und 

Umgebung weisen internationalen Handel und die 

Nutzung der Rohstoffe der Region nach. Wesentlich 

dabei ist die Lage der Region an der 

Bernsteinstraße. Ein weiteres Indiz für die hohe 

soziale Stellung der Menschen der frühen Eisenzeit 

sind die übergroßen, meterhohen Hügel welche über 

den Verstorbenen aufgeschüttet wurden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2021 wird ein Grabhügel ergraben und die 

Bestattung blockgeborgen. 

 
 

Schandorf halomsírjai 
 
A tudomány számára több mint 100 éve ismeret 

Schandorf halomsírokkal borított területe, amely a 

határon átnyúlva Vas megyébe is átér. Régészeti 

szempontból eddig csak néhány halomsírt tártak fel. 

Schandorf és környékének leletei bizonyítják az egykori 

nemzetközi kereskedelmet és a régió nyersanyagainak 

felhasználását. Ebben meghatározó volt a régió 

Borostyánkő út melletti elhelyezkedése. A korai 

vaskorban a magas társadalmi helyzetű személyeket 

túlméretezett, több métereres dombokba temették, 

amelyeket az elhunyt felett halmoztak fel. 

 

 

2021-ben egy sírhalom feltárására kerül sor, a 

temetkezés helyét egy tömbben emelik ki. 

 

 


