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Zenei rendezv6nyek a jubileumi 6vben !
i
I

;
I
I

A 750 6ves v6ros sz6mtalan rendez-
v6nnyel r.innepli 6vfordul6j6t. Ezek so-
r6ban term6sz-etesen tdbbszinfi 6s mfifa-
iri zenei esem6nyre is sor kerul.' 

Els6k6nt ianu5r t3-dn - az rijkori vri-
rossd nyilvdnitds 15. 6vfordul6j6n - sze-
repelnek a kdrmendi amat6r mfiv6szeti
csbportok.

Az tinnepi cinkormdnyzati rilest kdve-
t6en a vecies kar 6s a fuv6szenekar mfi-
sor6ra keYiil sor. Mindk6t egytittes 6vti-
zedek 5ta rendszeresen ad EirdllS hang-
versenvt, ezen az est6n a repertodr leg-
szebb 

'darabiai 
mellett 6j' mrivek is

szerepelnek, 
-amelyeket 

a legutols6 fel-
l6p6s-6ta tanultak be a csoportok.'A 

hasyomdnyos dprilisi'dilkfesztiv 6-
tok esv"h6t differenci6val 22{n, illetve
29-en"kenilnek lebonvolft6sra. Els6k6nt
az dltaldnos iskol6k slem4a kenilmeg-
rendez6sre a terii{eti ,,ENEKLO IF-
IUSLC' al6lkoz6, majd ezt kdveti a Vas
Meeyei Zenei Didkfesztivdl. Mindk6t is-
koliifpusb6l els5sorban az 6nekkarok
szere6elnek, de a hangszeres sz6listdk
szilmlra is fontos p6dilmot ielent a ha-
gyom6nyos tav asii esem6nY'

A iriniusi h6nap szabadt6ri hangver-
senni'el kezd6dik, amely sordn a fSt6ren
a Hai66rs6s zenekara lep fel. (Id6pont:

ifnius 2.) 4in keriil sor a hagyomdnyos
VARKONCERTRE, ami aziddn nemzet-
kcizi 6nektaliilkoz6 lesz, a testv6rv6ro-
sok k6rusainak kdzremfi kdd6s6vel.

A h6nap kcizep6n ker0l sor a jubilei-
umi 6v alkalmrival kiirt zenei p6|v6zat
eredm6nvhirdet6s6re. Rem6lhetberi tObb
mfifaj taHlko z6ja lesza jrinius 18-i zenei
est.

Irilius h6napb an egyhlzzenei rendez-
v6nvre kenil ior: a Fitolikus templom-
ban'orsonahanwerseny lesz. Kdziemri-
kridik1akss6riyi lldik6 (6nek), Kist6t6
nvi Melinda (oisona).' 

Augusztusbaitobb nagy rendezv6ny-
re kenil sor, amelynek csricspontia a v6-
rosalapitd IV. ts6li kirdly szobr6nlk ava-
6sa. Az eztmegel6z6li6ten, 13-6n a R6-
ba menti v6roso'k ftiv6szenekari tal6lko-
z6idra kertil sor. A naqyszabdsri rendez-
v6nv h6zisazdriia a vdi6si fiiv6szenekar,
am6lv nafo sik6nel szerepelt a Passail-
ban r'endjiett hasonl6 zenakad fesztive-
lon.

A iubileumi 6vet tinnepi cinkorm6ny-
zati iil6s zdrja okt6ber 28'-6n. Ezen a nh-

pon 750 6ves Kcirmend, s a rendezv6
irvek sor6t a Szombathelvi Szimfonikus
/enekar 6ltal adott diszhangverseny
z6ria.

A feborolt programok a Jubileumi Bi-
zottsS,g 6ltal' dss-zeAllitott programban
szerepelnek, de term6szetesen m6s, nem
kdzv6tlentil az iinnepi programhoz kap
csol6d6 koncertekre is sor kertil.

fsy peld6ul mdr ebben az 6vben Ktir-
mei?t ininan6rom templomdban adven-
ti, illetve kar6csonyi egyhdnzenei hang-
versenyek lesznek, amelyen az 6ltaldnos
iskolSk, a gimndzium k6rusai, a vegyes
kar 6s a Zeneiskola ncjvend6kei l6pnek
fel.

Piinkcisd h6tf6i6n a fiiv6szenekar ha-
syom6nyos fell6p6s6re keriil sor az
Evane6likus tempiomban.

A Zeneiskola iendezv6nyei: a nciven-
d6khanwersenyek mellett mdjusban ta-
n6ri ha'nsversdnvre, szeptember--okt6-
ber h6na6okbair-e sorok fr6iiinak zon-
qoraesti6fe keriil sor." 

RemrStiut. hogv a sokszinfi program
sz6pszAmi' 6s"hozz66rt6 kd2dn;68et
voiz, igy a zenei rendezv6nyek m6ltG
kgppgn'iarunak hozz| a jubileumi 6v
srKerenez,

Vilrhelyek K6rmend ktirnY6k6n
Ddnes ldzsef

A szombathelyi Savaria Mdzeum r6g6szei a ktizelmrllt-
ban elhatdrozt6k, hogy a Vas megye tenilet6n taliilhat6
frildv6rak, vrirhelyek, egykori er6dit6smaradviinyok pon-
tos szdmbav6tel6t k6szftik el. Megkeresik, bejdrjiik az egyes
helyszineket. K<izvetlen cdljuk az, hogy ezen hely.ek to-
vdbbi,,spontdn" pusztuliisiit, pusztitdsdt megakaddiyoz'
zdk. Enn-ek 6rdek6ben felt6rk6pezik 6ket, fot6- 6s video-
felv6teleket k6sz(tenek r6luk. Meglep6nek tdnhet a kiviil-
6il6 szdm6ra, hogy m6g eg6szen jelent6s er6dft6smarad-
vdnyok is az ismeretlens6g homdlydban lappaaganak.
Nem csoda, hiszen r6g6ta kutatott, nemzetkcizileg is ismert
- t6nylegesen kiemelked6 jelent6segfi -k6t t6g6szeti lel6-
helye van a megy6nek Velem-Szentvid hegyen taldlhat6
bronz- 6s vaskori vdrosias telepiil6se 6s az egykori r6mai
nagyviiros, Savaria maradvdnyai I ^1i Szombathely terti-
let6ir. Ezek kutatdsa em6sztette ftil a legttibb energidt, igy
a megye ttibbi tertilet1re, r6g6szetr lel6hely6re kevesebb
figyeGh jubtt. Kcirmend kcizvetlen vid6k6n is - az ut6bbi
id6ben --sikeriilt azonositani n6hdny 6rdekes vdrhelyet.
Ezek sok mindent eldrulnak majd a kcirny6k j6r6szt m6g
feltdratlan, ismeretlen mtltjdb6l.

Az egyik - r6szben mdr elpusztitott -_6skori fcildvdr
NagymlzaA-Vardomb. A kozsegt6l 6szakra, a hegyhdt sz6l6n,
kriivetlentil a Rdba 6s Cscjrncjc 6rtere fcil6 emelkedik a je-

lenleg sfir6 akiicossal borftott domb' Az er6ditm6f/ bels6
r6szJmindcissze 50 x 70 m-es - az 6skorban szokatlanul
kicsinek sz6mit6 - alapteniletfi volt, melyet egy 20-25 m
sz6les, 5-6 m m6ly mesters6ges iirok viilasztott el a t6le
d6lre 6s keletre foiytat6d6 dolmbfelszfnt6l. Sajndlatos m6-
don a szarvaskendi tsz homokbdnydt nyitott a tertileten,
melynek mfivel6s6t a mdzeum k6r6s6re ugyan abbahagy-
tiik,-azonban a ktirny6ken lak6k a tilalom ellen6re toviibb
pusztitjiik azt ijabb 6s rijabb f<jldelhordiisokkal' A b6ny6-

sziis kapcsdn nagy mennyis6gfi 6skori (f6leg k6s6 bronz-
kori) keriimiatcired6k kertilt el6'

Enn6l sokkal nagyobb m6retf fcildv6r maradvdnyaira
bukkantunk a dtiriiskeiVdrsdnc nevfi dombon, a falut6l kciz-
vetleniil nyugatra. Itt egy kb. 4 ha-os tertiletet v6dtek azzal
a ma is iOi tiithatO, '1,5-2 m magas sdnccal, mellyel elvii-
lasztotdk - a mdsik h6rom oldaion (nyugat-6szak-kelet)

meredek lejt6kkel vddett - vdrhelyet a t6le d6lre hriz6d6
V6raditet6 nevd dombr6szt6l. A viir bels6 teriilete mez6-
gazdasilgi mfivel6s alatt 6ll, a sdnc egy r6sz6t is elszdntot-
t-Ak, ott, ahol munkag6pekkel j6rnak be. Ezen a helyen is
megfigyelhet6 a felsz-inen az a vcircisre 6gett agyag, ill' el-
szeieJedett famaradviinyok, amik az egykori sdnc vonaliit
jelzik. Ebb6l az ut6bbib6l mint6t vetfiink 6s azt C-'14 (ra-

diocarbon) m6dszerrel a debreceni ATOMKI laborat6riu-
m6ban meghatdroztattuk' Az eredm6ny szerint a sdncba
be6pitett frikat i. e. 1506/'1,454 t6j6n v6ghatt6k ki' Vagyis
a fcjldviir a kciz6ps6 bronzkorba tartozik. Egy olyan id6-
szakban 6pitett6k, amelynek eml6keib6l Vas megye terti-
let6n m6g igen kev6s keriilt el6.

A r6mai korban is l6tesitettek egy kism6ret6 er6dcjt a
kozeli Kat af a-V tir dombon. Ez az egy etlen er6dftm6nymarad-
vdny, melyben a kcirny6ken els6k6nt, 1980-ban mg.-r6gl
szeti iisatiis folyt. Eppen rigy a hegyhdt sz6l6re, a Rdba 6s
Cs<irncjc iirtere fcil6 magasan kiemelked6 dombra 6pitettfk,
mint k6t 6skori t6rsat. A teglalap alakri, 50 x 75 m-es bels6
tertiletfi, ,,Y" alakfi 6rokkal kcirtilvett kis er6ditm6nyt a
korai r6mai korban haszndltdk. Pusztul6s6nak idej6t az
dsatiis sordn el6keriilt 18 aranyp6nzb6l dll6lelet a1'58/1'69
ut6ni 6vekre, egy nagy r6mai-barbdr hdboru id6szakAra
keltezi. Az er6dcit az6rt telepftett6k a katafai Vdrdombra,
mert kcjzvetleniil mellette haladt el a nagy katonai 6s ke-
reskedelmi fontossdgf rin. Borostydnk6 rit, melynek
hosszri szakasz6t be lehetett liitni a magaslatr6l'

A r6mai kor v6g6t6l a magyar honfoglaldsig terjed6 id&
szakb6l Kcirmend kcizvetlen ktirnydk6n nem ismeriink er6-
dft6smaradviinvokat.


