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Szombathely-Kisfaludy Sándor utca te-
rületén. S-végű karikaékszerek a kora 
Árpád-kori Nyugat-Dunántúlon című 
könyvét. Az eseménynek az Iseum Sava-
riense Régészeti Műhely és Tárház adott 
otthont. A szerzőt és a könyvpremier 
vendégeit Sosztarits Ottó régész, intéz-
ményvezető-helyettes köszöntötte, a 
kö tetet prof. dr. Vig Károly, a Savaria 
MHV Múzeum tudományos igazgatóhe-
lyettese méltatta, majd a műhelykonfe-
renciává bővülő eseményen dr. Kiss Gá-
bor Etnikumok a korai Vas vármegyé-
ben és Pap Ildikó Katalin Vas megyei te-
lepülések a soros temetők használatá-
nak idején című előadásai hangzottak el.
  Szombathely Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Magyar Hollywood 
Tanács ünnepséget rendezett Kraszna- 
Krausz Andor (1904–1989) születése 113. 
évfordulója alkalmából. A szervezők ne-
vében dr. Puskás Tivadar polgármester 
és Bokor Balázs elnök megkoszorúzták a 
világhírű fotóművész, filmkritikus szü-
lőházán (Király u. 5.) elhelyezett em-
léktáblát, majd a Polgármesteri Hivatal 
nagytermében pódiumbeszélgetéssel és 
előadással egybekötött könyvbemuta-
tóra került sor. A Kraszna-Krausz Andor 
életéről szóló Az én Hollywoodom című 
könyvről Bokor Balázs beszélgetett 
Havas Miklós producer-rendezővel, 
George Matsik-kal, a kaliforniai Ame-
rikai Magyar Napló tulajdonos-főszer-
kesztőjével és Pannoniay Boglárkával, a 
Pannoniay FilmStúdió vezetőjével, pro-
ducer-rendezőjével.
 18. A Szombathelyi Zsidó Hitköz-
ség székházában, a Bernstein Béla Kul-
turális Központban bemutatták Szita 
Szabolcs Gyógyíthatatlan sebek – Ma-
gyarok az auschwitz-birkenaui láger-
birodalomban című könyvét. A kötet 
tartalmát a szerző, dr. Balázs Edit és 
dr. Katona Attila ismertette.

 19. Kresznerics Ferenc (1766–1832) 
halálának 185. évfordulójára emlékez-
tek a szótáríró tudós pap sírjánál, az 
al sósági katolikus temetőben. A főhaj-
tást és koszorúzást a hagyományok-
nak megfelelően a plébánia épületében 
folytatott beszélgetés követte.
  A Szombathelyi Képtárban, 
Cebula Anna képtárigazgató köszöntő-
jével és Készman József művészettörté-
nész ajánló szavaival megnyílt Oroszy 
Csaba festőművész Oroszy 50 – Frag-
menta silentii című kiállítása.
  A Magyar Kultúra Napján, a Bü-
ki Művelődési és Sportközpont, Könyv-
tárban bemutatták a Bük 750 könyvso-
rozat újabb darabját, Szabó József Hie-
delmek, hagyományok és népszokások 
a Répce vidékén című néprajzi gyűjté-
sét. A könyvpremieren köszöntőt mon-
dott dr. Németh Sándor, Bük Város pol-
gármestere és dr. Gyurácz Ferenc, a kö-
tetet közreadó Magyar Nyugat Könyv-
kiadó vezetője. A kiadványt dr. Horváth 
Sándor néprajzkutató (Savaria MHV 
Múzeum) ajánlotta az olvasóközönség 
figyelmébe.
 24. Kiállításnyitóval egybekötött 
be szélgetésre hívta a természetvéde-
lem iránt fogékony közönséget a Kerek-
erdő Alapítvány és a Kámoni Arboré-
tum Ökoturisztikai Látogatóközpontja. 
A Föld Barátai Európa és a Magyar Ter-
mészetvédők Szövetsége által készített 
Őrzők című kiállítás bemutatása után 
Gyöngyössy Péter erdőmérnök (Ke-
rek erdő Alapítvány) vezetésével és 
dr. Szinetár Csaba zoológus, főiskolai 
tanár (Nyugat-Magyarországi Egyetem 
Savaria Egyetemi Központ), továbbá 
dr. Balogh Lajos botanikus, osztályve-
zető (Savaria MHV Múzeum Termé-
szettudományi Osztály) részvételével 
pódiumbeszélgetésre került sor.

Január

 3. Mécsesekkel, virágokkal, ver-
sekkel emlékeztek Nagy Gáspár (1949–
2007) Kossuth-díjas költő halálának 10. 
évfordulójára Nagytilajban. A késő dél-
utáni tiszteletadás szentmisével kezdő-
dött, amelyet Déri Péter esperes plébá-
nos celebrált és a kultúrházban előa-
dott Tiszta lángok című versszínházi 
összeállítással zárult.
 9. Átadták a közönségnek a hom-
lokzati felújítás után megszépült Sa-
varia Múzeumot és a 20. század ele-
jei állapotnak megfelelően rekonstru-
ált múzeumparkot (egykor Deák-liget). 
Az esemény résztvevőit Csapláros And-
rea, a Savaria Megyei Hatókörű Városi 
Múzeum igazgatója köszöntötte, majd 
dr. Hende Csaba országgyűlési képvise-
lő és dr. Puskás Tivadar, Szombathely 
Megyei Jogú Város polgármestere ün-
nepi beszéde hangzott el.
 11. A Berzsenyi Dániel Könyvtár ban 
bemutatták a Magyar Nyugat Könyv ki-
adó legújabb kötetét, Balló László Ezer-
egy nagy titok. Melchior Hefele elfe-
le dett architektúrái című könyvét. 
A könyvpremieren, amely a Hefele-em-

lékév záró rendezvénye volt, dr. Puskás 
Tivadar polgármester köszöntötte a 
résztvevőket, a kötetet a kiadó kép-
viselője, dr. Gyurácz Ferenc méltatta, 
majd Hefele ez ideig ismeretlen mun-
káit ismertette a szerző.
 12. Kegyeleti megemlékezést tar-
tottak a doni áttörés 74. évfordulója al-
kalmából Szombathelyen, Vasváron és 
Vépen. A megyeszékhelyen a Marti-
neum Felnőttképző Akadémia udvarán 
található pápai keresztnél dr. Puskás 
Tivadar polgármester, dr. Kövér István, 
a Recski Szövetség Egyesület országos 
elnökségi tagja és Nyugat-dunántúli 
Szervezetének elnöke, továbbá dr. Őry 
Imre, a Recski Szövetség és a Honvéd 
Hagyományőrző Egyesület tagja idézte 
fel a magyar királyi 2. honvéd hadsereg 
tragédiáját. Vasváron, a Kossuth-díjas 
Schrammel Imre iparművész által ké-
szített emlékműnél a Vasvári Játékszín 
szervezett ünnepséget. Vépen a Hatos 
Ferenc Általános Iskola diákjainak műve-
lődési házban elhangzott műsora után 
került sor a templomkertben álló em-
lékmű megkoszorúzására.
  Bemutatták a közönségnek Hor-
váth Ciprián: Kora Árpád-kori temető 
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sával, Szlovénia magyarországi nagykö-
vete, Ksenija Škrielic asszony és dr. Pus-
kás Tivadar polgármester köszöntőjével 
kezdődött. A múzeum előadótermében 
S. Pável Judit Bevezető – tudósok a csa-
ládi házban, a múzeumban; Csapláros 
Andrea igazgató (Savaria MHV Múze-
um) Pável Ágoston, a tudományszerve-
ző; Nagy Éva igazgató (Berzsenyi Dániel 
Könyvtár) Pável Ágoston a könyvtárért; 
dr. Gyurácz Ferenc főszerkesztő (Vasi 
Szemle) Pável tudományszervezői tevé-
kenysége a Vasi Szemlében; dr. Horváth 
Sándor néprajzkutató (Savaria MHV Mú-
zeum) Helytörténeti gyűjtőhálózat szer-
vezése; M. Kozár Mária ny. néprajzkuta-
tó Pável Ágoston hozzájárulása a szlovén 
tudományos kutatásokhoz; dr. Nagy Zol-
tán ny. néprajzkutató Az 1940. évi sza-
lafői tábor; Tóth Kálmán múzeumpeda-
gógus (Savaria MVH Múzeum) A Vasme-
gyei Múzeumok Barátai Egyesületének 
tagjai a tudomány és a kultúra szolgála-
tában című előadásai hangzottak el.
  Az év végig a sárvári Nádasdy 
Ferenc Múzeum időszaki kiállításába 
ke rült Sylvester János Újszövetség-for-
dításának egy példánya. A Reformáció 
Éve alkalmából tartott rendezvényt 
Gyar mati István sárvári evangélikus lel-
kész nyitotta meg. A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia tulajdonában lévő Bib-
liát köszöntő szavak kíséretében, hiva-
talosan Hafenscher Károly, a Reformá-
ció Évének miniszteri biztosa adta át 
Takács Zoltán Bálint múzeumigazgató-
nak. A rit kasága miatt és Sárvárra való 
„hazatérése” okán is kiemelten érté-
kes könyvről Szemerei János, a Nyuga-
ti (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerü-
let püspöke szólt, végül Vörös Krisztina 
magyar szakos tanárnő olvasta fel a Szi-
nyérváraljáról (ma: Seini, Románia), Syl-
vester János szülővárosából, Sárvár test-
vérvárosából érkezett köszöntő levelet.

 7. Kőszegen, a Jurisics-vár lovag-
termében megnyílt Bíró Sándor fes-
tőművész Keresztmetszet. Válogatás 
25 év munkáiból című kiállítása. A ven-
dégeket a Jurisics-vár Művelődési Köz-
pont és Várszínház igazgatója, Pócza 
Zoltán köszöntötte, a tárlatot Mészáros 
György festőművész ajánlotta a közön-
ség figyelmébe.
 8. A Répcelaki Művelődési Otthon 
és Könyvtár Répce Galériájában meg-
nyílt a Nyitott Tér Kulturális Egyesület 
145. kiállítása, amelynek anyagát Gyar-
mati András, Machalek Rebeka és Szabó 
Norbert képzőművészek alkotásaiból 
válogatták össze. A tárlatot Tóth Csaba 
Munkácsy-díjas festőművész, főiskolai 
docens ajánlotta a közönség figyelmébe.
 9. Frida Kahlo (1907–1954) szüle-
tésének 110. évfordulójára Boros Viola 
és Fajgerné Dudás Andrea Frida Fiestas 
című kiállításának megnyitásával em-
lékezett a Szombathelyi Képtár. Az ese-
ményen megjelenteket Csapláros And-
rea, a Savaria MHV Múzeum igazgatója 
üdvözölte, majd dr. Tatai Erzsébet mű-
vészettörténész beszélt Frida Kahlóról 
és az általa ihletett kortárs alkotások-
ról. A megnyitót követően dr. Bordács 
Andrea esztéta és a két művész tárlat-
vezetést tartott.
 13. Az ELTE SEK „D” épületében, 
dr. Láng Gusztáv előadásával (Az erdé-
lyi magyar irodalom I.) kezdetét vette a 
Genius Savariensis Szabadegyetem iro-
dalmi kurzusának 2016–2017. évi 2. fél-
évi, 6 részes előadássorozata.
 14. Sárváron, a Nádasdy Ferenc Mú-
zeumban megnyílt a Had- és Kultúr tör-
téneti Egyesület Requiem 660 000 ka-
tonáért című vándorkiállítása. A Mári-
ássy László huszárfőhadnagy 1. világ-
háborús harctéri naplója és fényképfel-
vételei alapján összeállított tárlat ven-
dégeit a házigazda intézmény nevében 

 25. A szögesdrót ölelése címmel a 
Recski Szövetség Nyugat-Dunántúli Szer-
vezetével és a Honvéd Hagyományőr-
ző Egyesület Vas megyei szervezeté-
vel együttműködve konferenciát ren-
dezett Szombathelyen a Nemzetstraté-
giai Kutatóintézet – ŐrvidékHáz. A há-
rom szekcióban folytatott tanácskozás 
résztvevőit dr. Hende Csaba ország gyű-
lési képviselő és Szász Jenő elnök (NSKI), 
az esemény fővédnöke köszöntötte. 
A rendezvény programjában az alábbi 
előadások szerepeltek: dr. Máthé Áron 
elnökhelyettes (Nemzeti Emlékezet Bi-
zottsága) Egy külön világ, a Gulág; Sza-
bó Károly ezredes (Katonai Nemzetbiz-
tonsági Szolgálat) A Szovjet–orosz tit-
kosszolgálatok (GPU, OGPU) a Gulág há-
lózatok létrehozásában és működteté-
sében folytatott tevékenységéről; Jaga-
dics Péter ny. alezredes (HOHE Vas Me-
gyei Szervezete) Az Államvédelmi Ha-
tóság szerepe, tevékenysége a magyar-
országi kényszertáborok és internáló 
táborok létrehozásában és fenntartá-
sában; Bank Barbara (Nemzeti Emléke-
zet Bizottsága) A magyarországi inter-
náló és kényszermunkatáborok; Stef-
ka István lapigazgató (pesti srácok.hu) 
Magyarok a Gulágon; Bali János igazga-
tó (NSKI) Hősök vagy áldozatok? A „ma-
lenkij robot” túlélőinek emlékezete; 
dr. Kövér István elnök (Recski Szövet-
ség Nyugat-Dunántúli Szervezete) Va-
siak Recsken; Ambrus Lajos (József At-
tila-díjas író) – Majthényi László elnök 
(Vas Megye Önkormányzata) Lágerek a 
Kemenesalján; Merklin Ferenc (televí-
ziós újságíró) Szombathelytől Vorkutá-
ig. Családi kutatásaink története; prof. 
dr. Gadányi Károly rektor, Szent-Györ-
gyi Albert-díjas professzor, professzor 
emeritus (az MTA doktora) Rózsás Já-
nos: Ködbevesző múlt című könyvének 
bemutatása. Levezető elnökök voltak: 

Fráter Olivér (elnökhelyettes) NSKI, 
Ko vács Jenő elnök (Apáczai Csere Já-
nos Alapítvány) és Pál Ferenc levéltá-
ros (MNL Vas Megyei Levéltára)
 26. A Savaria MHV Múzeumban 
megnyílt a Szertárból múzeum című 
kiállítás. A hajdani iskolai biológia szer-
táraknak emléket állító tárlat vendége-
it Csapláros Andrea igazgató és dr. Pus-
kás Tivadar polgármester köszöntötte, 
a bemutatott gyűjteményt dr. Korsós 
Zoltán, a Magyar Természettudományi 
Múzeum főigazgatója ajánlotta a kö-
zönség figyelmébe.

Február

 1. A MNL Vas Megyei Levéltára 
előadótermében Bajzik Zsolt levéltáros 
(MNL VaML) Keleti fény, angol kénye-
lem. Az ikervári kastély története című 
előadása hangzott el. A programot a 
Vasi Múzeumbarát Egylet szervezte.
  Szombathelyen, a Németh Pál 
Kollégium rendezvénytermében (Ma-
gyar László u. 2.), dr. Dénes József ré-
gész, várkutató ajánló szavaival meg-
nyílt Pusztai Szabolcs A történelmi Ma-
gyarország várai című fotókiállítása.
 2. Szombathelyen, az oladi lakó te-
lepi római katolikus plébánia közösségi 
házában, az Olad Városrészért Egyesület 
Hit – Nemzet – Közjó közéleti klubja ke-
retében Kelbert Krisztina történész (Sa-
varia MHV Múzeum) Erdődy Ilona gróf-
nő tevékenysége az 1956-os forradalom 
idején címmel előadást tartott.
 3. A Pável Ágoston születésé-
nek 130. és halálának 70. évfordulója 
alkalmából szervezett rendezvényso-
rozat zárásaként a Savaria MHV Mú-
zeum a Szombathelyi Szlovén Önkor-
mányzattal közösen konferenciát ren-
dezett. Az esemény a múzeumparkban 
álló Pável mellszobor megkoszorúzá-
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lyen megemlékezést szervezett a Hon-
derű Asztaltársaság Egyesület (együtt-
működő szervezetek: Polgári Egyesület 
Szombathelyért, Recski Szövetség Nyu-
gat-Dunántúli Szervezete, 56-os Szö-
vetség Vas Megyei Szervezete, Rákóczi 
Szövetség Szombathelyi Szervezete). 
Az esemény résztvevői a Savaria Nagy-
szálló Király utca felőli oldalán gyűltek 
össze, majd Dalos Tibor történelemta-
nár (Reményik Sándor Evangélikus Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola) beszédének elhangzása után égő 
mécsesekkel átvonultak a Király u. 14. 
számú házon lévő emléktáblához, ahol 
koszorúzással zárult az utcai ünnep-
ség. A Reményik iskola diákjai a Szom-
bathelyi Evangélikus Egyházközség KIE 
pincéjében (Körmendi u. 1.) drámajá-
tékot adtak elő A kommunizmus „hét-
köznapi” áldozatai címmel.
  A Vasi Jogásznap nyitányaként a 
résztvevők megkoszorúzták Horváth Bol-
dizsár szobrát a Savaria MHV Múzeum 
parkjában, ahol dr. Puskás Tivadar polgár-
mester megemlékező beszédet mondott.
 25. Farsangfarki rönkhúzást szer-
vezett Táplánszentkereszten a Jókai 
Mór Művelődési Ház.
 27. A Szombathelyi Egyházmegyei 
Könyvtár Ismerjük őt? címmel indított 
programsorozatának vendége dr. Né-
meth Norbert egyetemi lelkész volt.

Március

 1. A Savaria MHV Múzeum adott 
otthont a Vasi Múzeumbarát Egylet 
2017. évi eseménynaptára „Sok csók, 
kézcsók: Jóska” – Pintér József első világ-
háborús levelei című rendezvényének. 
Az idősebb korosztályoknak ajánlott in-
teraktív forráselemző foglalkozást Tóth 
Kálmán és Tóth Róbert múzeumpedagó-
gusok (Savaria MHV Múzeum) vezették.

  A Répcelaki Művelődési Otthon 
és Könyvtárban bemutatták az Életünk 
folyóirat 2016/9. számát. A Berzsenyi 
Dániel Könyvtár és a Nyitott Tér Kul-
turális Egyesület rendezvényének ven-
dégei Alexa Károly irodalomtörténész, 
Kelbert Krisztina történész-muzeoló-
gus, Spiegler Tibor helytörténeti gyűjtő 
és Szalainé Bodor Edit könyvtáros vol-
tak. A beszélgetést Bokányi Péter, a fo-
lyóirat szerkesztője vezette.
 2. Szombathelyen, az AGORA–Sa-
varia Filmszínház nagytermében be-
mutatták Boros Ferenc és Horváth Zol-
tán Élmények (b)irodalma – Fűzfa Ba-
lázs és az élményközpontú irodalomta-
nítás című dokumentumfilmjét. A vetí-
tés után Lovass Tibor, a Szombathelyi 
Televízió ügyvezető igazgatója beszél-
getett Fűzfa Balázzsal és az alkotókkal.
 4. A Szombathelyt ért legsúlyo-
sabb következményekkel járó légitá-
madás 72. évfordulóján közös megem-
lékezést szervezett Szombathely Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata, az 
ELTE SEK és a Szent Erzsébet Plébá-
nia. A kegyeleti megemlékezés az Assisi 
Szent Ferenc Kollégiumánál kezdődött, 
ahol Horváth Pál Achilles OFM, a Szent 
Erzsébet templom plébánosa imát 
mondott az áldozatokért. Az ünnepi 
műsor, a koszorúzás és gyertyagyúj-
tás után a résztvevők közös sétát tettek 
az ELTE SEK Berzsenyi téri épületéhez, 
amelynek falán elhelyezett emléktáblá-
nál prof. dr. Széll Kálmán, Szombathely 
díszpolgára emlékbeszédet mondott.
 7. A Berzsenyi Dániel Könyvtár 
helytörténeti klubja női portréfotó ki-
állítást rendezett a nemzetközi nőnap 
alkalmából, Polgárkisasszonyok és úri-
hölgyek címmel. A Spiegler Tibor gyűj-
teményéből válogatott tárlatot Né-
methné Ódor Edit, a SZOSZSZC Oladi 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolá-

Takács Zoltán Bálint igazgató, a rende-
ző szervezet nevében Szebenyi István 
elnök köszöntötte. A kiállítást prof. dr. 
habil. Szakály Sándor, DSc, a VERITAS 
Történetkutató Intézet főigazgatója 
nyitotta meg.
 15. Vép Város Önkormányzata és 
a Vépi Települési Értéktár Bizottság a 
helyi értékeket bemutató kiállítást ren-
dezett. A helytörténeti kiállítótérben 
(volt gázcseretelep) egybegyűlteket 
Kovács Péter polgármester köszöntöt-
te, a gyűjteményt Dömötör Gábor, a He-
lyi Értéktár Bizottság elnöke méltatta.
  Szombathelyen, az Ölbey-ház-
ban (Szily János u. 2.) bemutatták a 
Szom bathelyi Sarlós Boldogasszony 
Szé kesegyház történetéről szóló kiad-
ványokat, amelyeket Lendvai Rezső és 
Koltay Ferenc szerkesztett. A megje-
lenteket dr. Puskás Tivadar polgármes-
ter és p. Császár István egyházmegyei 
kormányzó köszöntötte.
 16. Az év élőlényei 2017-ben címmel 
tudományos ülést szervezett a Magyar 
Tudományos Akadémia Vas Megyei Tu-
dományos Testülete a Savaria MHV Mú-
zeummal közösen. A Savaria Múzeum 
előadótermében összegyűlteket dr. Pus-
kás Tivadar polgármester köszöntöt-
te, majd dr. Vig Károly, az MTA Vas Me-
gyei Tudományos Testülete elnöke nyi-
totta meg az ülést. Ezt követően dr. Vig 
Károly (Savaria MHV Múzeum) Az év ro-
vara a nagy szarvasbogár; dr. Szinetár 
Csaba (ELTE Savaria Egyetemi Központ) 
Az év hala a harcsa; Dankovics Róbert 
(Savaria MHV Múzeum) Az év kétéltűje 
a mocsári béka; dr. Gyurácz József (ELTE 
Savaria Egyetemi Központ) Az év mada-
ra a tengelic; Keszei Balázs (Jurisich Mik-
lós Gimnázium, Kőszeg) Az év vadvirága 
a kikeleti hóvirág; és dr. Balogh Lajos (Sa-
varia MHV Múzeum) Az év fája a vadal-
ma című előadásai hangzottak el.

  A Berzsenyi Dániel Könyvtár-
ban bemutatták a szombathelyi Hor-
váth Nikoletta Öröm ABC című köny-
vét. A Vakvagány néven közismert 
szerző beszélgetőtársa a könyvpremie-
ren Nagy Éva könyvtárigazgató volt.
 21. Szombathelyen, az ELTE SEK Vi-
zuális Művészeti Intézete (A épület, Ká-
roli Gáspár tér 4.) Zero Galériájának ok-
tatói sorozata keretében megnyílt Ga-
ras Kálmán „Bontsd le magadban ar-
cod köveit” című fotótárlata. A kiállítást 
dr. Bordács Andrea művészetkritikus, 
esztéta nyitotta meg, aki Készman József 
művészettörténész ünnepélyes szavait 
tolmácsolta az érdeklődő közönségnek.
  A 2016-os Szent Márton em-
lékév során készült tárgyakból és do-
kumentumokból összeállított kiállítás 
nyílt a szombathelyi Városháza aulájá-
ban. Dr. Puskás Tivadar polgármester 
mondott köszöntőt.
 22. Az Iseumban 2007-ben feltárt, 
jelenleg az intézmény állandó kiállítá-
sában látható római freskórészletről 
szóló előadások hangzottak el az Iseum 
Savariense Régészeti Műhely és Tárház 
rendezvényén. Sosztarits Ottó a falfest-
mény régészeti jelentőségéről, Harsá-
nyi Eszter és Kurovszky Zsófia a lelet 
restaurálásának és rekonstrukciójának 
menetéről beszélt.
 23. Kossuth Zsuzsanna (1817–1854) 
– aki az 1848–49-es forradalom és sza-
badságharcban a tábori kórházak főá-
polónője volt – születésének 200. évfor-
dulója alkalmából szakdolgozói tudomá-
nyos emlékülést rendezett a Marku sov-
szky Egyetemi Oktatókórház. Az emlé-
külést prof. dr. Nagy Lajos főigazgató 
nyitotta meg, köszöntőt mondott Ha-
rangozó Bertalan kormánymegbízott 
és dr. Puskás Tivadar polgármester.
 24. A kommunizmus áldozatainak 
emléknapja alkalmából Szombathe-
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ünnepséget szervezett. Az esemény 
résztvevőit Skrapitsné Jurasits Ágnes 
polgármester és V. Németh Zsolt ál-
lamtitkár, országgyűlési képviselő kö-
szöntötte, az emlékkövet Várhelyi Ta-
más plébános áldotta meg. A program 
a művelődési házban folytatódott, ahol 
dr. Handler András nyelvész, középis-
kolai tanár, az esemény ötletgazdája 
elmondta, hogy Horvátország azon ré-
széből hozatták a kőtömböt, ahonnan 
valószínűleg őseik származnak. Az át-
település történelmi hátteréről előa-
dást tartott dr. Silvija Pisk, a Zágrábi 
Tudományegyetem történésze, a Mos-
lavinai Történelmi Egyesület elnöke.
 20. Szombathelyi Egyházmegyei 
Könyv tár Ismerik őt? című sorozatának 
vendége Aigner Géza répcelaki plé bá-
nos volt.
 22. A Vasi Múzeumbarát Egylet a 
Savaria MHV Múzeumban tartotta so-
ron következő programját. Az Apám 
hadinaplója – Emlékek a 2. világhábo-
rúból című pódiumbeszélgetés vendé-
ge Karáth László, a Premontrei Rendi 
Szent Norbert Gimnázium ny. igazga-
tója volt, narrátora Tóth Kálmán múze-
umpedagógus (Savaria MHV Múzeum).
  A Berzsenyi Dániel Könyvtár 
helytörténeti klubjának programjaként 
került sor Torjay Valter művészettör-
ténész Hölgyek, bútorok, fotók és kósza 
gondolatok című fotótörténeti előadá-
sára, amelynek kísérőrendezvényeként 
kerekasztal-beszélgetés hangzott el 
az Életünk folyóirat 2017/3. számáról. 
Vendégek voltak: Torjay Valter művé-
szettörténész, Merklin Tímea újságíró, 
Némethné Ódor Edit, az SZOSZSZC Ola-
di Szakgimnáziuma és Szakközépisko-
lája igazgatóhelyettese és dr. Bokányi 
Péter szerkesztő.
 25. Konferenciát szervezett a 
60 éve elhunyt Esterházy János (1901–

1957) felvidéki mártírsorsú politikus 
emlékére a Vas Megyei Önkormány-
zat és a Rákóczi Szövetség Vas Megyei 
Szervezete Szombathelyen. A székes-
egyházban celebrált szentmise után ta-
nácskozás kezdődött a Megyeháza dísz-
termében. Levezető elnök Martényi Ár-
pád, az Esterházy János Emlékbizottság 
elnöke volt. A résztvevőket Majthényi 
László, a Vas Megyei Közgyűlés elnö-
ke és Csehi József, a Rákóczi Szövetség 
Vas Megyei Szervezetének elnöke kö-
szöntötte. A programban Duray Miklós 
(író, közíró, Pozsony) Esterházy János 
elítélésének jogi és politikai körülmé-
nyei; Csáky Pál (felvidéki EP-képviselő) 
Az Esterházy-jelenség ereje; Istenes Jó-
zsef (építész, Érsekújvár) Esterházy Já-
nos Emlékhely Zoboralján; Paulisz Bol-
dizsár (iskolaalapító, Alsóbodok) Ester-
házy János kultuszának ápolása szülő-
földjén című előadásai szerepeltek.
 29. A Berzsenyi Dániel Könyvtár-
ban, vitéz lovag Dömötör Zoltán nem-
zetőr vezérezredes ajánló szavaival be-
mutatták dr. Martinkó Károly Tankokkal 
vérbefojtott szabadság című könyvét.
  Az Iseum Savariense Régésze-
ti Műhely és Tárház Szent és profán ál-
lataink című sorozatának második ese-
ménye, amelyen Sosztarits Ottó régész, 
Tugya Beáta zoológus és Kovács József 
csillagász előadásain vehettek részt az 
érdeklődők, a Kutyák az égen és az alvi-
lágban címet viselte.

Április

 5. Borbély Zsolt Attila Erdélyi ma-
gyar érdekérvényesítés a rendszervál-
tozás után című előadása hangzott el 
Szombathelyen, a MNL Vas Megyei Le-
véltára földszinti előadótermében.
  Az ŐrvidékHáz Irodalmi Mű-
hely sorozatának keretében bemutat-

ja igazgatóhelyettese „Minden után-
zás törvényesen tiltatik.” Szombathelyi 
divat a 19–20. század fordulóján című 
előadásával nyitották meg.
 8. Az Iseum Savariense Régésze-
ti Műhely és Tárház Szent és profán ál-
lataink című sorozatának nyitányaként 
Sosztarits Ottó régész Az égöv állatai 
egy kultuszképen és Kovács József csil-
lagász A Mithras-dombormű vallástör-
téneti és csillagászati megközelítésben 
című előadása hangzott el.
 8–10. Dr. Boris Jesih szentgotthár-
di főkonzul Kétnyelvűség, mint korunk 
egyik jó lehetősége című előadásával 
kezdetét vette a Szlovén filmnapok című 
rendezvénysorozat Szombathelyen, az 
AGORA–Savaria Filmszínházban.
  Könyvpremierre került sor a 
Megyeházán: a legendás szombathelyi 
súlyemelőről, Tóth Gézáról Bodor Fe-
renc újságíró írt emlékkönyvet, A va-
sak világa címmel. A kötet ünnepélyes 
bemutatóján dr. Puskás Tivadar polgár-
mester köszöntőt mondott.
 9. A Szombathelyi Képtárban Fo-
lyamatok címmel megnyílt Ale Ildikó 
szegedi képzőművész kiállítása. A meg-
nyitó résztvevőit Cebula Anna képtár-
igaz gató, majd az elmúlt 15 év alkotásai-
ból álló válogatást a művész egykori ta-
nára, Tóth Csaba Munkácsy-díjas festő-
művész ajánlotta a közönség figyelmébe.
  A sárvári Nádasdy Ferenc Mú-
zeum Dísztermi előadások sorozatában 
Takács Zoltán Bálint történész, múze-
umigazgató Boldog voltam és kíváncsi. 
Nők a Wittelsbach családban című előa-
dása hangzott el.
  Katonai tiszteletadással emlé-
kez tek vitéz Both Béla (1921–2001) nyu-
galmazott dandártábornok halálának 
16. évfordulójára Szombathelyen, a Jáki 
úti temetőben. Az eseményen Illés Ká-

roly, Szombathely MJV alpolgármeste-
re beszédet mondott.
  Sitke határában a 834-es út 
mellett felavatták a 2. világháború vé-
gén, zsidó munkaszolgálatosokkal, he-
lyi lakosokkal és hadifoglyokkal építte-
tett Zsuzsanna-vonal rekonstruált sza-
kaszát. Az emlékünnepség résztvevőit 
Fülöp András, az esemény szervezője 
köszöntötte. Tóth Róbert múzeumpe-
dagógus (Savaria MHV Múzeum) törté-
nelmi hátteret felvázoló előadása után 
Totha Péter Joel vezető tábori főrab-
bi imát mondott az áldozatokért, majd 
Rácz István százados, tábori lelkész 
megáldotta az emlékhelyet. A rendez-
vény a sitkei Művelődési Házban foly-
tatódott, ahol Ágh Péter országgyűlé-
si képviselő felidézte a 72 évvel koráb-
bi vészterhes napok eseményeit. Ferge 
László őrnagy, irodavezető (11. Katonai 
Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda) meg-
nyitotta a „Zordon fergetegek rejtik el 
a napot...” című, háborús dokumentu-
mokból és relikviákból álló kiállítást. 
A rendezvény Morgós István, Sitke 
Község polgármestere köszönő szavai-
val zárult. Az emlékhely létrehozását a 
Visegrádi Szent György Lovagrend kez-
deményezte, a Grádics Egyesület és Sit-
ke Község Önkormányzata támogatta.
 17. Vitéz Bakay Szilárd (1892–1947) 
halálának 70. évfordulója alkalmából 
meg emlékezést tartottak Szombathe-
lyen. Az altábornagy, posztumusz vezé-
rezredes, a szombathelyi III. hadtest pa-
rancsnoka egykori lakóházánál (Somlai 
Artúr u. 9.) dr. Puskás Tivadar polgármes-
ter és vitéz Fonyódi László, a Honvéd Ha-
gyományőrző Egyesület Vas Megyei Szer-
vezetének elnöke beszédet mondott.
 19. A Szentpéterfai Horvát Nemze-
tiségi Önkormányzat a horvátok Szent-
péterfára történő letelepítésének 470. 
évfordulója alkalmából emlékkő-átadó 
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Csaba országgyűlési képviselő üdvözöl-
te az érdeklődőket. Köszöntőt mondott 
V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi 
Minisztérium környezetügyért, agrár-
fejlesztésért és hungarikumokért fele-
lős államtitkára, a szakmai megnyitó-
beszédet dr. Kemecsi Lajos, a Magyar 
Néprajzi Múzeum főigazgatója tartotta.
 26. A Vasi Múzeumbarát Egylet 
Fegyvert s vitézt éneklek. Hat évszázad 
tárgyi emlékei a magyar huszárság tör-
ténetéből című rendezvényének ven-
dége Fekete György fegyvergyűjtő volt. 
A Savaria MHV Múzeumban tartott be-
szélgetést Bodó Judit tanárnő (SZMSZC 
Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma) vezette.
  Az Iseum Savariense Régészeti 
Műhely és Tárházban folytatódott a Szent 
és profán állataink sorozat. A negyedik 
előadáson Dankovics Róbert mu ze o ló-
gus és Mészáros Irén történész elő adását 
hallgathatták meg az érdeklődők Ál latos 
mesék – mesés állatok. A csalogány és a 
sólyom az állatmesékben címmel.
  Szombathelyen, az ŐrvidékHáz-
ban bemutatták dr. Nemes József Hol-
lán Ernő című könyvét, amely a Szülő-
föld Könyvkiadó Vas vármegye műszaki 
nagyjai című sorozatában jelent meg. Az 
1824–1900 közt élt hadmérnök, altábor-
nagy, államtitkár, főrendiházi tag, az MTA 
tagja, a Magyar Mérnök- és Építész-Egy-
let alapítója és első elnöke életútját is-
mertető könyvet dr. Puskás Tivadar pol-
gármester, Majthényi László, Vas Megye 
Közgyűlésének elnöke és Nádor István, a 
Mérnöki Kamara elnöke méltatta.
  1948-ban érettségizett diákja, a 
neves pszichológus és pszichoanalitikus, 
Pfitzner Rudolf (1930–2016) tiszteleté-
re emlékkonferenciát rendezett a Pre-
montrei Rendi Szent Norbert Gimnázi-
um. A résztvevőket Véghné Busics Hilda 

igazgatónő köszöntötte. Szintén a ven-
dégek üdvözlésére érkezett dr. Puskás 
Tivadar polgármester. Beszéde után dr. 
Horváth Lóránt Ödön emeritus csornai 
premontrei apát felidézte emlékeit egy-
kori osztálytársáról és az államosítás idő-
szakáról, majd dr. Kövér István, a Recs-
ki Szövetség Nyugat-Dunántúli Szerve-
zetének elnöke előadást tartott Pfitzner 
Rudolf, a nemzeti függetlenségért küz-
dő Antibolsevista Gárda tagja címmel. 
A rendezvény a gimnázium jelenlegi di-
ákjainak emlékműsorával zárult.
  Az ELTE SEK megrendezte a 
hagyományos Berzsenyi-napot. Dr. Né-
meth István rektorhelyettes, Haran-
gozó Bertalan kormánymegbízott, 
dr. Puskás Tivadar polgármester és az 
ELTE HÖK képviselői koszorút helyez-
tek el a költő „A” épületben található 
domborművénél. A Díszteremben az 
oktatók és hallgatók kulturális műsora 
után dr. Puskás Tivadar polgármester 
az intézmény státuszának és elneve-
zésének megfelelő hímzéssel díszített 
zászlót adott át dr. Németh Istvánnak.
 27. Megnyílt a Berzsenyi Dániel 
Könyvtár helytörténeti klubja által ren-
dezett Azok az ’50-es, ’60-as évek című, 
a korszak tárgyi emlékeiből megrende-
zett kiállítás. A tárlatot Zsámboki Árpád, 
a Vas Megyei Honismereti Egyesület el-
nöke ajánlotta a közönség figyelmébe.
 28. A Szombathelyi Szépítő Egyesü-
let 20. századi kertészetek Szombathe-
lyen, Herényben és Kámonban címmel 
emlékkonferenciát rendezett Holper 
Ambrus (1926–1997), a szombathelyi 
Kertész MGTSZ egykori vezetője szü-
letésének 90. évfordulója tiszteletére. 
A Kámoni Arborétum és Ökoturisztikai 
Központban tartott tanácskozás részt-
vevőit dr. Puskás Tivadar polgármes-
ter köszöntötte. A négy előadás elhang-
zása után, a konferencia zárásaként a 

ták lovag vitéz Donát Ármin Haláltábor 
Recsken című könyvét. A rendezvé-
nyen dr. Puskás Tivadar polgármester 
és Katona Attila, az ELTE SEK docense 
emlékezett meg a korszak áldozatairól.
 7. A Roma Kultúra Világnapja al-
kalmából három roma képzőművész al-
kotásait mutatta be a Szombathelyi Kép-
tár. A Szombathely Megyei Jogú Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányzatával 
közösen szervezett kiállításon Balogh 
Tibor, Ferkovics József és Kunhegyesi 
Ferenc közelmúltban készült munkái 
szerepeltek. A tárlatnyitón Cebula Anna 
képtárigazgató és dr. Puskás Tivadar 
polgármester méltatta a művészeket, 
majd Daróczi Ágnes, a Romano Insti-
tuto igazgatója ajánlotta a közönség fi-
gyelmébe a három különböző generáci-
ót képviselő művész alkotásait.
 9. A Vasi Múzeumbarát Egylet a 
Szombathelyi Szlovén Önkormányzat-
tal és a Pável Ágoston Szlovén Kulturá-
lis Egyesülettel együttműködve immár 
7. alkalommal szervezte meg a virágva-
sárnapi Pável-emléktúrát. A program a 
hagyományokhoz híven, Szentgotthár-
don, a Pável Ágoston Múzeumban kez-
dődött, ahol Molnár Piroska, a Móra Fe-
renc Városi Könyvtár és Múzeum igaz-
gatója köszöntötte, majd M. Kozár Má-
ria néprajzkutató kalauzolta a vendé-
geket. A Nagyboldogasszony plébáni-
atemplomban tartott ünnepi, passiós 
szentmise után a résztvevők autóbusz-
szal Alsószölnökre utaztak, ahol a szo-
kásos felolvasást és pikniket követően 
megtekintették a vasfüggönyről és a 
szlovénekről szóló kiállításokat, a bog-
nárházat és a templomot, majd a vízi 
erőmű érintésével Ausztrián át a szent-
gotthárdi vasútállomásig sétáltak.
 10. Hol volt, hol nem volt… játékok 
címmel Vas megyei népi gyermekjáté-
kokat bemutató kiállítás nyílt az AGORA– 

Művelődési és Sportházban. A Savaria 
MHV Múzeum Néprajztudományi Osz-
tályának gyűjteményéből válogatott tár-
gyakról a megnyitóünnepség jobbára 
ifjabbakból álló közönségének dr. Hor-
váth Sándor néprajzkutató beszélt.
 12. Az Iseum Savariense Régésze-
ti Műhely és Tárház Szent és profán ál-
lataink című sorozata harmadik ese-
ményének programjában újabb három 
előadás szerepelt, amelyek ezúttal a 
legbölcsebb madárról, a szent Íbiszről 
szóltak. Előadók: Dankovics Róbert mu-
zeológus, Liptay Éva egyiptológus és 
Sosztarits Ottó régész.
 19. A Berzsenyi Dániel Könyvtár 
helytörténeti klubjának vendége Feiszt 
György levéltáros volt, aki Vas megyei 
legendák című előadásában a követ-
kező témákat érintette: Nagysimonyi 
– Dugovics Titusz szülőfaluja, Marku-
sovszky Lajos – Görgey Artúr törzsor-
vosa, az ivánci kereszt, a nemesmedve-
si harangszó, Jávor Pál Szombathelyen 
érettségizett.
 20. Régi szertárak dicsérete címmel 
előadóülést rendezett a Savaria MHV 
Múzeum és az MTA Vas Megyei Tudo-
mányos Testülete. Prof. dr. Vig Károly 
Régi szertárak dicsérete; Dankovics Ró-
bert Hol és hogyan készültek? Prepa-
ratóriumok és preparálás; Ferencz Esz-
ter Műtárgyvédelem a szertárakban is? 
Igen!; prof. dr. Vig Károly Raktári kárte-
vők a szertárakban és dr. Szentirmai Ist-
ván Védett fajok a szertárakban: törvé-
nyi előírások és lehetőségek című előa-
dásai hangzottak el.
 22. A Szent György-napi vásár ré-
szeként, látványos divatbemutató kere-
tében nyílt meg a „Kitesszük a szűrét!” 
című kiállítás a Vasi Skanzenben. Szilá-
gyi Irén népi iparművész szűrrátétes 
ruhadarabjainak bemutatóján dr. Pus-
kás Tivadar polgármester és dr. Hende 
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perek szövegei alapján, míg Danko-
vics Róbert muzeológus a varázslásban 
gyakran főszereplő békák természet-
rajzába adott betekintést.
 11. A magyar grafika hónapja alkal-
mából saját gyűjteményéből válogatott 
különleges és ritka grafikákat mutatott 
be a Szombathelyi Képtár. A kiállításnyi-
tón Cebula Anna igazgató köszöntötte az 
érdeklődőket, az alkotásokról Gálig Zol-
tán művészettörténész beszélt.
 15. Megnyitották a Szily János Egy-
házmegyei Gyűjtemény és Látogató-
központot, emléktáblát avattak Boldog 
Brenner János (1931–1955) tiszteletére. 
A püspöki palota Mindszenty tér felőli 
falán elhelyezett bronz dombormű Kol-
ler László és Veres Gábor szobrászmű-
vészek alkotása. Az eseményen megje-
lenteket P. Császár István egyházmegyei 
kormányzó köszöntötte. A látogatóköz-
pontot és az emléktáblát megáldotta 
dr. Veres András győri megyéspüspök, 
a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke. 
Ünnepi beszédet mondott Soltész Mik-
lós egyházi, nemzetiség és civil társadal-
mi kapcsolatokért felelős államtitkár.
  A Genius Savariensis Szabad-
egyetem Történelmi Kurzusának félévi 
sorozata dr. Cierna Lubica PhD törté-
nész, főiskolai docens Életutak, életpá-
lyák Sabaria „végnapjai”-ban a 18. szá-
zadban című előadásával zárult.
 17. Reformáció Vas vármegyében a 
17–20. században mottóval rendezte meg 
a MNL Vas Megyei Levéltára a 34. Vas 
Megyei Levéltári Napot. A tanácskozás 
résztvevőit Rostáné Piri Magda esperes 
(Vasi Evangélikus Egyházmegye) és Sza-
kál Péter esperes (Őrségi Református 
Egyházmegye) köszöntötte. Megnyitó-
beszédet mondott dr. Ö. Kovács József 
megyei főigazgató-helyettes (MNL), 
az elnöki tisztséget dr. Hudi József fő-
levéltáros, levéltárvezető (Pápai Refor-

mátus Gyűjtemények) töltötte be. A ta-
nácskozás programjában dr. Kóta Pé-
ter (MNL VaML Szombathely) Egy te-
metés utóélete. Társadalmi, felekeze-
ti konfiktusok a 17. századi Kőszegen; 
Söptei Imre (MNL VaML Kőszeg) A kő-
szegi templomok vissza- és elfoglalása 
az ellenreformáció idején, 1671–1673; 
Pál Ferenc (MNL VaML Szombathely) 
Protestáns–katolikus együttélés Vas 
vármegyében, 1790–1848; Inzsöl Ri-
chárd (Szombathelyi Egyházmegyei Le-
véltár) A szombathelyi püspökség és 
a protestánsok, 1822–1869; dr. Tilcsik 
György (Szombathely) Wimmer Ágos-
ton, felsőlövői evangélikus lelkész 1849. 
augusztus 8-án kelt emlékirata IV. Fri-
gyes Vilmos porosz királyhoz; Feiszt 
György (Szombathely) Balogh Gyula 
(1837–1921) Vas vármegyei levéltárnok 
unitáriussága; dr. Melega Miklós (MNL 
VaML Szombathely) Presbiter harcos-
társak. Károlyi Antal (1843–1911) alis-
pán és Éhen Gyula (1853–1932) polgár-
mester párhuzamos életrajza; Bajzik 
Zsolt (MNL VaML Szombathely) Evan-
gélikus iskolák Felsőlövőn a 19–20. 
században; Mayer László (MNL VaML 
Szombathely) „Hősiesség és hűség”. 
Zimmermannok a szombathelyi pro-
testantizmus szolgálatában, 1862–1942 
című előadásai szerepeltek.
 18. A Savaria Múzeumban, a Sava-
ria MHV Múzeum 2017. évi tematikus ki-
állítás-sorozatának első elemeként meg-
nyílt a FÉNYÉRZÉK – Személyes című ki-
állítás, amely közel 400 fotográfián ke-
resztül mutatta be Szombathely 1860-as 
és 1960-as évek közti történetét. Az ese-
mény vendégeit Csapláros Andrea mú-
zeumigazgató és dr. Puskás Tivadar pol-
gármester köszöntötte, majd Kincses 
Károly fotómuzeológus, a sorozat kurá-
tora nyitotta meg a díszteremben ren-
dezett tárlatot.

Szombathelyi Szépítő Egyesület elnöke, 
Bődi Lívia szólalt fel, majd Koczka Ti-
bor, Szombathely MJV alpolgármestere 
és Holper Anikó beszédével avatták fel 
az arborétum területén ültetett emlék-
fát és az ott elhelyezett márványtáblát. 
A rendezvénnyel egy időben időszaki ki-
állítás nyílt a Kertész MGTSZ és Holper 
Ambrus relikviáiból.
 30. Immár 15. alkalommal rendez-
ték meg a Herényi Virágút színes prog-
ramjait.

Május

 4. EXIT címmel nyílt meg az ELTE 
SEK Vizuális Művészeti Tanszék vég-
zős hallgatóinak diplomakiállítása a 
Szombathelyi Képtárban. A megnyitón 
Cebula Anna képtárigazgató, dr. Németh 
István rektorhelyettes és dr. Bordács 
Andrea tanszékvezető is köszöntöt-
te a hallgatókat és a közönséget, majd 
dr. Fabényi Júlia művészettörténész, a 
budapesti Ludwig Múzeum főigazgató-
ja ajánlotta a fiatalok munkáit a látoga-
tók figyelmébe.
  A MNL Vas Megyei Levéltá-
ra kiállítótermében megnyílt a Ma-
gyar Nemzeti Levéltár Reformáció MNL 
projektje részeként megvalósult Visz-
sza a forrásokhoz című vándorkiállítás. 
A tárlatot Gúthy László, a Felsőőri Re-
formátus Egyház lelkipásztora és Ko-
vács Eleonóra, a MNL Országos Levél-
tára főlevéltárosa, a Reformáció 500 
MNL-projekt vezetője, a Magyarországi 
Evangélikus Egyház Gyűjteményi Taná-
csának elnöke mutatta be a közönség-
nek. A rendezvényen került sor az Uta-
zás Wittenbergbe című vetélkedő Vas 
megyei fordulójának díjátadójára, to-
vábbá a Reformáció Emlékévhez kap-
csolódó levéltárpedagógiai oktatócso-
mag ismertetésére.

  Szombathelyen, az Őrvidék-
Házban megnyílt a Délvidéki magyar 
golgota 1944–45 című vándorkiállítás. 
A rendezvényen felszólalt dr. Hende 
Csaba országgyűlési képviselő, Jaga-
dics Péter ny. alezredes, Kovács Jenő el-
nök (Apáczai Csere János Alapítvány) és 
Cseresnyésné Kiss Magdolna kuratóriu-
mi elnök (Keskenyúton Alapítvány).
 6. Bérbaltaváron, a Nagy Gáspár Em-
lékházban, zenés szépirodalmi műsor ke-
retében került sor a Nagy Gáspár Irodal-
mi és Művészeti Díj átadó ünnepségére.
 9. Ez évben is megrendezték a 
Markusovszky Lajos Emlékünnepélyt a 
szombathelyi kórházban. Az intézmény 
névadójáról dr. Plander Márk adjunktus, 
a Tudományos Bizottság titkára emlé-
kezett meg, majd az ünnepség résztve-
vői megkoszorúzták Markusovszky La-
jos szobrát. Ezt követően a Romhányi 
Teremben dr. Iványi János osztályve-
zető főorvos bevezető gondolatai után 
prof. dr. Matolcsy András, a Semmelweis 
Egyetem I. sz. Patológiai és Kísérleti Rák-
kutató Intézetének egyetemi tanára Pa-
tológia oktatása a mai orvosképzésben – 
Romhányi professzor nyomdokain cím-
mel előadást tartott.
 8. Az ELTE SEK „D” épület fszt. 
I. előadójában, dr. Czetter Ibolya PhD 
főiskolai tanár Kristóf Ágota és Szom-
bathely című előadásával zárult a Geni-
us Savariensis Szabadegyetem Irodalmi 
Kurzusának félévi sorozata.
 10. Záró rendezvényéhez érke-
zett a Szent és profán állataink sorozat 
az Iseum Savariense Régészeti Műhely 
és Tárházban. Az ötödik alkalommal a 
Cinkosok és áldozatok, álARCOK. Állat-
szereplők az „ördögös büjölésben-bájo-
lásban” című előadásában Varga Eleo-
nóra történész az állatfigurák mágiá-
ban betöltött funkcióját vizsgálta a Vas 
vármegyei, 16–18. századi boszorkány-
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Június

 1. A Savaria MHV Múzeum FÉNY-
ÉRZÉK sorozatának újabb elemeként a 
Szombathelyi Képtár bemutatta a Fotó/
szintézis című tárlatot. A közel 300 al-
kotást felvonultató kollekciót Csapláros 
Andrea múzeumigazgató és Koczka Ti-
bor alpolgármester köszöntője után Nagy 
Anna esztéta, egyetemi adjunktus aján-
lotta az érdeklődők figyelmébe.
 6–14. A Berzsenyi Dániel Könyvtár 
színes programokkal gazdagította a 
88. Ünnepi Könyvét és a 16. Gyermek-
könyvnapok eseménysorozatát.
 9. Szent Márton Európai Kulturá-
lis Útvonal Magyarországi Tanácsa és 
a szombathelyi Szent Kvirin Plébánia 
Quirinus és Martinus címmel kulturá-
lis szimpóziumot szervezett Szombat-
helyen, a Don Bosco Művelődési Ház-
ban. A 6 előadást magába foglaló ren-
dezvény résztvevőit dr. Puskás Tivadar 
polgármester és P. Csány Péter SDB plé-
bános köszöntötte.
 11. Csempeszkopács Község Ön-
kormányzata ez évben is megrendezte 
egész napos, a régi falusi vásárok han-
gulatát felelevenítő Középkori vasár-
nap című rendezvényét.
 12. A levéltár kiállítótermében, az 
MNL Vas Megyei Levéltára, a Szombat-
helyi Szépítő Egyesület és a Vasi Mú-
zeumbarát közös szervezésében meg-
nyílt a Szombathely mindenkép(p)en. 
Amatőr- és műkedvelő fotósok Szom-
bathelyen, 1899–1990 című kiállítás. 
A vendégeket dr. Melega Miklós levél-
tár-igazgató köszöntötte, a tárlatot Mi-
hályfi Sándor technikai gyűjtő megnyi-
tóbeszéde után Bajzik Zsolt levéltáros 
mutatta be a jelenlévőknek.
 14. A Berzsenyi Dániel Könyvtár-
ban bemutatták Markó Péter Túl az 
előítéleteken. Társadalomismeret hala-

dóknak című tanulmánykötetét, amely 
a Magyar Nyugat Könyvkiadó gondozá-
sában jelent meg. A hallgatóságot Kon-
dora István, Sárvár Város polgármes-
tere köszöntötte, a kötetben felvetett 
gondolatokról dr. Gyurácz Ferenc szer-
kesztő beszélgetett a szerzővel.
 16. A Vasvári Békeházban, a vasvá-
ri káptalan egykori intézői lakában (Kos-
suth L. u. 10.) a Vasvári Múzeum, a MNL 
Vas Megyei Levéltára és a Szombathelyi 
Egyházmegyei Levéltár programot szer-
vezett Vasvári káptalan – vasi települé-
sek, 1217–2017 címmel. A résztvevőiket 
Tóth Balázs, Vasvár Város polgármeste-
re, V. Németh Zsolt államtitkár, ország-
gyűlési képviselő és Majthényi László, a 
Vas Megyei Közgyűlés elnöke köszön-
tötte, a négy előadást magában fogla-
ló tanácskozást Brenner József, a Vas-
vár-Szombathelyi Székeskáptalan nagy-
prépostja nyitotta meg.
 14. A MNL Vas Megyei Levéltára 
előadóterme adott otthont a Vasi Mú-
zeumbarát Egylet Az amatőr fotográfus 
vasutas, Koczor László című rendezvé-
nyének. A pódiumbeszélgetés vendége 
Morvai Istvánné (szül. Koczor Katalin) 
volt, a társalgást Bajzik Zsolt levéltáros 
(MNL VaML) vezette.
 15–18. Egyiptomi és keleti kul-
tuszok a Római Birodalomban címmel 
nemzetközi konferenciának adott ott-
hont a Szombathelyi Képtár. A három-
napos tanácskozásra Európa számos or-
szágából és az USA-ból érkeztek ókor-
történészek, vallástörténészek és klasz-
szika-filológusok. A tanácskozást a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem mellett 
a veronai és a bostoni egyetem, vala-
mint az Iseum Savariense Régészeti 
Műhely és Tárház szervezte.
 21. Szombathelyen, a Sugár úti Do-
bócentrumban szobrot állítottak Né-
meth Pál (1937–2009) világhírű atléta 

 23. A Berzsenyi Dániel Könyvtár-
ban bemutatták a Szülőföld Könyvkiadó 
legújabb kötetét, Varga Írisz Dóra Örök-
ség című könyvét. A szerző beszélgető-
társai Benke Éva Radnóti-díjas tanár és 
Szekeres Kriszta mozgóképíró voltak.
 24. Szombathelyen, a Polgármeste-
ri Hivatal Házasságkötő Termében be-
mutatták György Sándor Szombathely-
től a Don-kanyarig. A 35. gyalogezred 
pokoljárása című könyvét. A könyvpre-
mieren megjelenteket dr. Puskás Tiva-
dar polgármester köszöntötte, majd a 
doni harcok két túlélője, Kazári József 
és Szimedli József idézték fel a háborús 
emlékeiket. A Szülőföld Könyvkiadó jó-
voltából napvilágot látott kötetet Hor-
váth Miklós, a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem történésze méltatta.
  Szent Domonkos ereklyéi átvite-
lének ünnepét tartotta a Domonkos Rend-
történeti Gyűjtemény Vasváron. A zarán-
dokszálláson rövid előadások hangzottak 
el, majd a plébániatemplomban Kostecki 
András atya szentmisét celebrált.
 25. A Savaria MHV Múzeum Kőtá-
rában, Ezüstbe zárt világegyetem cím-
mel kiállítás nyílt a 160 éve született Got-
hard Jenő csillagászati fotóiból és műsze-
reiből. Az ELTE Gothard Asztrofizikai Ob-
szervatóriummal közösen rendezett tár-
lat megnyitóján Csapláros Andrea múze-
umigazgató és dr. Puskás Tivadar polgár-
mester köszöntőt mondott, a bemutatott 
gyűjteményt dr. Szabó M. Gyula, az ob-
szervatórium igazgatója méltatta.
  Az Olad lakótelepi római ka-
tolikus plébánia közösségi házában, az 
Olad Városrészért Egyesület Hit–Nem-
zet–Közjó közéleti klubja keretében Da-
los Tibor történelemtanár (Reményik 
Sándor Általános Iskola) Trianon a ma-
gyarság életében, történelmében cím-
mel előadást tartott.

 26. A Közösségek régen és ma el-
nevezésű tematikával kapcsolódtak a 
szombathelyi múzeumok a Magyar ré-
gészet napja országos rendezvénysoro-
zatához.
 27. Körmenden, a Batthyány Örök-
ségközpont Kastélyszínházában meg-
rendezték a Vas megyei értéknapot, 
amelynek részeként gálaműsorral szí-
nesítve adták át a Vas Megyei Érték Dí-
jat. Ünnepi köszöntőt mondott V. Né-
meth Zsolt, a Földművelésügyi Minisz-
térium környezetügyért, agrárfejlesz-
tésért és hungarikumokért felelős ál-
lamtitkára, a díjakat Majthényi László, a 
Vas Megyei Közgyűlés elnöke és Tausz 
István, a Vas Megyei Értéktár Bizottság 
elnöke adta át. Az esemény házigazdá-
ja Bebes István, Körmend Város polgár-
mestere volt.
 29. A MNL Vas Megyei Levéltára 
előadó- és kiállítótermében megnyílt a 
Szombathely város előkerült 1607. évi 
kiváltságlevele című kiállítás, amelyet 
a házigazda intézmény, a Savaria MHV 
Múzeum, a Szombathelyi Egyházme-
gyei Levéltár és a Közjó és Hagyomány 
Egyesület szervezett. A megnyitó részt-
vevőit dr. Puskás Tivadar polgármes-
ter köszöntötte, a tárlatot dr. Zágorhidi 
Czigány Balázs történész ajánlotta a kö-
zönség figyelmébe.
 31. A MNL Vas Megyei Levéltá-
ra előadótermében bemutatták a Vasi 
Múzeumbarát Egylet legújabb kiadvá-
nyát, Németh Balázs hadtörténeti ku-
tató „Ezek nem tudják, mi a háború.” 
Vas megyei katonák a Nagy Háború-
ban című tanulmánykötetét. A könyvp-
remier vendége a szerző mellett Bálint 
Ferenc főmuzeológus (HM Hadtörténe-
ti Intézet), a kötet lektora volt, a beszél-
getést Mayer László levéltáros (MNL 
VaML) vezette.
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mesteredző tiszteletére. A Halmay Zol-
tán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület 
és a Szombathelyi Dobó SE közadako-
zásból gyűjtötte össze a dobókörre néző 
emlékmű költségeit. Dr. Hende Csaba 
országgyűlési képviselő, dr. Puskás Ti-
vadar polgármester és Horváth Vilmos, 
a szoborállításban együttműködő egye-
sületek elnöke méltató szavait követő-
en a „dobópápa” három fia és testvére, 
László leleplezték a bronz mellszobrot, 
Kékesi Gábor szobrászművész alkotását.
 24. A Múzeumok éjszakája rendez-
vény keretében, a FÉNYÉRZÉK sorozat 
újabb elemeként ezúttal a Vasi Skan-
zenben nyílt kiállítás. Az emberélet for-
dulóit, az átmenet rítusait középpontba 

helyező Kép-átmenetek című tárlatot 
Csapláros Andrea múzeumigazgató kö-
szöntője után dr. Gráfik Imre néprajz-
kutató méltatta.
 29. Könyvpremierre került sor 
Szom bathelyen, a Katonatörténeti Ki-
állításban (Aréna u. 8.). A rendezvény 
vendégeit dr. Puskás Tivadar polgár-
mestere köszöntötte. Az „Idehaza” – 
A Magyar Vidékért Egyesület Császá-
ri és Királyi Haditengerészet. Matróz-
naplók című kiadványát Bálint Ferenc, 
a Hadtörténeti Múzeum főmuzeológu-
sa méltatta, a kiadó szervezet munkás-
ságát Hideg István a Vasi k.u.k. Matró-
zok Hagyományőrző Csoport vezetője 
ismertette.


