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Tisztelt Olvasó!

Szent Márton 1700 évvel ezelőtt, 316‐ban
Savariában, a mai Szombathelyen
született. Szombathely Megyei Jogú
Város Önkormányzata évekkel ezelőtt
elhatározta, hogy méltó módon
megünnepli a nevezetes évfordulót.
Magyarország kormánya 
a 2016‐os esztendőt Szent Márton
Emlékévvé nyilvánította.
2015 őszén a Modern Városok Program
keretében Orbán Viktor miniszterelnök
a Magyar Kormány nevében
együttműködési megállapodást kötött 
Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzatával. A megállapodás
egyik pontja szerint „a 2016. év Szent
Márton Emlékévvé nyilvánításáról és az
ahhoz kapcsolódó további feladatról
szóló kormányhatározatban foglaltakat
megerősítve, kiemelten támogatja a
Szombathelyi Szent Márton Terv és
Szent Márton Programsorozat
megvalósítását.” A nagyszabású
városrehabilitáció során megújul 
a Székesegyház, a Püspöki Palota, 
a Szent Márton Templom, a Smidt
Múzeum, a Mindszenty tér, passzázs
épül a Romkertben. Megszépülnek 
az utcák, a terek, a parkok.

Vallom, hogy a szombathelyiek számára
Szent Márton szellemi örökségét 
a Szent Márton Programsorozat
rendezvényeinek élményei jelenthetik.  
Szent Márton példakép. A jólelkűség, 
a felebaráti szeretet, a segítés, a
szolidaritás, az egyszerűség példaképe.
Évezredeken átívelő szellemi örökségét
mi, szombathelyiek is őrizzük. 2016‐ban
Szombathelyen minden héten, minden
nap Európa legismertebb Szentjének
emléke előtt tisztelgünk. 
A Szent Márton Programsorozat is segít
abban, hogy elérjük régi célunkat. 
Azt szeretnénk, hogy ha elhangzik 
Szent Márton neve, akkor mindenkinek
Szombathely jusson eszébe, s ha említik
Szombathelyt, akkor tudja mindenki: ez
az a város, ahol Szent Márton született!

Dr. Puskás Tivadar
Szombathely Megyei Jogú Város
polgármestere

Kalendárium

Szent Márton élete
Európa legismertebb szentje a mai Szombathely területén, Savariában
született 316‐ban. Apja katonai hivatásából kifolyólag gyermekkorát
Páviában töltötte, majd a hagyományokat követve 15 évesen belépett 
a római hadseregbe. Egy hideg téli estén, Amiens város kapujánál egy
nélkülöző koldussal találkozott. Ekkor Márton köpenyét kardjával
kettévágta, majd egyik felét a koldus vállára borította.
339‐ben megkeresztelkedett, majd Hilarius püspök tanait követve
téríteni kezdett. Útja során hazatérve szülővárosába édesanyját is
megkeresztelte. 
Visszatérve Galliába kolostorokat és szerzetesi közösségeket alapított, 
a falvakban folytatta térítő tevékenységét. Tours püspökének halálát
követően a vezető nélkül maradt egyházmegye hívei felkeresték őt, hogy
felkérjék vezetőjüknek. A legenda szerint Márton a felkérés elől a libák
közé próbált elrejtőzni, azonban a ludak elárulták őt gágogásukkal. 
Ebből a történetből alakultak ki a Márton‐napi libákhoz kapcsolódó
népszokások. Így vált 371‐ben Márton Tours püspökévé.
Életét csodák, gyógyulások kísérték, munkáját kitartóan végezte egészen
397. november 8‐án Candes‐ban bekövetkezett haláláig. Három nap
múlva, november 11‐én Tours‐ban helyezték örök nyugalomba, sírja felett
kápolnát emeltek.
Szülővárosa már a középkor óta őrzi kultuszát, ápolja a hozzá fűződő
hagyományokat. Napjainkban újra felértékelődött a Szent Mártoni
örökség, amelyre Szombathely városa méltán lehet büszke az egész világ
előtt. Híres gesztusa, a köpenymegosztás, a szolidaritás, az egymás felé
fordulás, a szeretet fontosságát hangsúlyozza.



Szent Márton
tisztelete

A keresztény
hagyományok és 
a szakrális események 
a Szent Márton‐i 
lelkiségre irányítják 
figyelmünket

Szent Márton
Európában

Közös örökségünket
tisztelhetjük a Szent
élettörténetében, 
amely összeköt
bennünket számos
európai várossal

Szent Márton
emlékezete

Szent Márton 
kultusza
kiállítások, 
konferenciák 
és könyvek által 
gazdagodik

Szent Márton
ünnepe

A zene, a színház 
ünnepélyes
jelleget adnak 
a Szent Márton‐i
értékeknek

Szent Márton 
családja

Szent Márton életét, 
a róla szóló
legendákat 
vetélkedők, játékok, 
színi előadások
hozzák közelebb 
a gyermekekhez

Szent Márton 
köpenye

Szent Márton
mindannyiunkhoz 
eljuttatja a segítségnyújtás
és a szeretet
üzenetét, példájával
tettekre buzdít bennünket

Szent Márton 
útján

A tárgyi és épített 
örökség kincsei 
zarándoklatok 
és városnéző 
séták során
fedezhetők fel

Szent Márton 
asztala

Szent Márton mindig 
erősen jelen volt 
a néphagyományokban, 
azon belül is főként 
a gasztronómiához 
kapcsolódó szokásokban

A Szombathelyi
Egyházmegye saját 
és társszervezésben
megvalósuló programjai

A Szent Márton Emlékév programjai

2016. január 8.

Szent Márton Emlékév
ünnepélyes megnyitása

AGORA – Művelődési és Sportház
Nagyszabású gálaműsor keretében
kerül megnyitásra a Szent Márton
Emlékév. A köszöntőket követően 
a programban látható a Kecskemét 
City Balett és az Esszencia Zenekar
Szárnyalás című előadása, illetve a Szent
Márton legendája és a Szent Márton
köpenye című emlékévre készített
produkciók. www.szentmarton.hu

2016. január 21 – április 3.

Hefele 300 – Melchior Hefele
(1716–1794) emlékkiállítás
születésének 300. 
évfordulója alkalmából

Szombathelyi Képtár
A magyarországi késő barokk építészet
egyik legjelentősebb alakja Melchior
Hefele. Munkásságának legfontosabb
színhelye Magyarország volt, itt épültek
az általa tervezett kastélyok, paloták,
templomok: Fertődön, Győrben,
Pozsonyban, Szombathelyen. A kiállítás
belsőépítészi, bútortervezői
tevékenységéből is ízelítőt ad.
www.keptar.szombathely.hu

2016. január 25.

Tóth István emlékkiállítás
Horváth Boldizsár Kollégium
A Horváth Boldizsár Kollégium Magyar
Kultúra Napi rendezvényei közül
kiemelkedik a Szent Márton herma
alkotója, Tóth István (1861–1934)
szobrász műveinek fotóiból rendezett
kiállítás, melyet a Vas Megyei TIT
Egyesület Tóth István Baráti Körével
együttműködésben szervez az
intézmény. 
www.hbk.sulinet.hu

2016. január 16.

Szent Márton 
Jótékonysági Bál

AGORA – Művelődési és Sportház
A városi bál idén hagyományteremtő
szándékkal Szent Márton Jótékonysági
Bál néven valósul meg. Az adományok
és a tombola bevétele a „Szombathely
Szent Márton Városa” Jóléti Alapítványt
gazdagítja. A programban szombathelyi
kötődésű produkcióknak lehet tapsolni,
a vendégek adományaikkal járulnak
hozzá Szent Márton szellemiségéhez.
www.agorasavaria.hu



2016. január 26.

Szent Márton Akadémia
Tours‐i Szent Márton 
– a Szent Márton napi
népszokások alapjai

Martineum Felnőttképző Akadémia
Előadó: Dr. Barna Gábor néprajzkutató
Szent Márton tisztelete nemcsak a
hivatalos egyházban formálódott,
hanem a népszokások világában is,
amely számos régi elemét megőrizte az
egykori hagyományoknak. Az előadás
életének és kultuszának ezeket az
elemeit tekinti át magyar és európai
kutatási eredmények  segítségével. 
www.szentmarton.hu, www.martinus.hu

2016. február 3.

Mindenkinek legyen egy
köpenye

Városháza
Az emlékévben kiemelt figyelem irányul
a fiatalokra. Főként nekik szól a most
útjára induló karitatív mozgalom,
amelyben szeretnénk nekik bíztatást,
támogatást és ötleteket adni a segítés
kérdéskörében. Mindenkinek lehet egy
„köpenye”, azaz figyelme, jóindulata,
szeretete, amit megoszthat másokkal.
www.szentmarton.hu

2016.február 4.

Plakátkiállítás – Mindenkinek
legyen egy köpenye

Szombathelyi Művészeti
Szakközépiskola
A Szent Márton Programiroda
felkérésére 2015 őszen a Szombathelyi
Művészeti Szakközépiskola – grafika
szakos – növendékei a Szent Márton
Emlékévhez kapcsolódó plakáttervezési
feladatot kaptak. A 2016‐ban útjára
induló „Mindenkinek legyen egy
köpenye” karitatív mozgalom
népszerűsítésére szánt plakátok 
13 diák alkotásai.
www. muveszetiszhely.hu

2016. február 6–7.

Birkózó Magyar Nagydíj
Arena Savaria
A Birkózó Magyar Grand Prix a sportág
egyik legrangosabb nemzetközi
versenye. A februári programon
csaknem 300 versenyző méreti meg
magát, mutatja meg tudása legjavát 
a szép számú érdeklődő közönségnek.
A 2016‐os verseny a riói olimpiára
készülő magyar csapat felkészülésének
fontos állomása.
www.pannonsport.hu

2016. február 8. 

Szent Márton útján –
fényképes útibeszámoló a
Szombathely‐Mártonhely
valamint Szombathely‐
Pozsony gyalogos
zarándokútról

Martineum Felnőttképző Akadémia
Egyre többen ismerik és járják végig 
a Szent Márton Európai Kulturális
Útvonalat, amelyen számtalan lelki
élmény, látnivaló várja a zarándokokat.
Szalai Attila teskándi plébános és
Gedeon Tamás fényképész is megtette
az utat. Egymást kiegészítve tartanak –
lelki és képi – élménybeszámolót  
a hallgatóságnak.
www.martinus.hu

2016. február 10.

Világjárók – Szent Márton
zarándokút városai; Szent
Márton életének helyszínei

AGORA – Művelődési és Sportház
A Szent Márton Európai Kulturális Útvo‐
nal főútja Szombathelyről Szlovénián és
Észak‐Olaszországon át a franciaországi
Tours‐ig vezet. Az előadás az útvonal leg‐
fontosabb állomásait mutatja be, azokat
a helyszíneket, ahol Márton maga is
megfordult.
www.agorasavaria.hu

2016. február 21. 

Balla Zsófia: Triangulum 
(avagy száz ördög közt 
három szentek) ősbemutató

Mesebolt Bábszínház
Ez a verses bábmese a lovagkorba, a
nagy sárkányverő ütközetek korába
repíti el a nézőket, amikor a hit valóban
hegyeket mozgatott meg.
Megtudhatjuk, milyen utat kellett
bejárnia Szent Mártonnak, Szent
Ferencnek és Sárkányölő Szent
Györgynek, hogy végül az egyszerű
katonákból Isten lovagjaivá
válhassanak.
www.meseboltbabszinhaz.hu

2016. február 23.

Szent Márton Akadémia
Szent Márton életének 
egy alig ismert forrása: 
a Dialógusok könyve

Martineum Felnőttképző Akadémia
Előadó: Dr. Dejcsics Konrád OSB
A szerzetespüspököt és az életrajzot ért
egyházi kritikákra válaszul 405 körül 
Sulpicius Severus megjelentette a platóni
dialógus formájában írt újabb beszámo‐
lót Gallus, avagy Dialógusok címmel,
amely új és mind a mai napig meglepő
vonásokkal ábrázolja Szent Mártont.
www.szentmarton.hu, www.martinus.hu

Szent Márton
Szombathely



2016. március 4.

Gyermekszemmel 2016 –
„Szent Márton legendája”
– rajzverseny alsó tagozatos
tanulóknak

Szombathelyi Derkovits Gyula
Általános Iskola
A versenyen az alkotások Szent Márton
életéről készülnek, melyeken keresztül
bemutatják a versenyzők Szent Márton
alakját. Javasolt témák: Szent Márton
köpenye, A libák között, Szent Márton
megkereszteli édesanyját. 
www.derko.hu

2016. március 5.

Szombath András: Köpönyeg
és palást – ősbemutató

Weöres Sándor Színház
A színdarab Martinus és a püspökök,
illetve Martinus és Maximus vitáin
keresztül drámaian mutatja be Szent
Márton hitelesen és következetesen
védett álláspontját, mellyel élete végéig
küzdött a világi hatalom és a vallás
ügyeinek különválasztásáért. 
Rendező: Babarczy László
www.wssz.hu

2016. március 5 – március 31.

Európai Szent Márton
ábrázolások – Válogatás
Németh József fotóiból

Weöres Sándor Színház
Az ismert szombathelyi fotós utazásai
során számos Szent Márton témájú
festményt, szobrot, épületet kapott
lencsevégre. Az időszaki kiállítás ezen
alkotásokból válogat, képzeletbeli
utazásra invitálva a látogatót.
www.wssz.hu

2016. március 9.

Világjárók – Szent Márton
zarándokút városai Szent
Márton kultuszának európai
helyszínei Munkácstól Yorkig

AGORA – Művelődési és Sportház
Szent Márton kultusza az egész világon
elterjedt. A jelentősebb európai
települések közül több is Mártont
tekinti patrónusának.  Az előadás ezen
városokat mutatja be kultúrtörténeti
szempontból. www.agorasavaria.hu

2016. március 1 – június 7.

Szent Márton népszerűsítése
Vas megyei településeken

Szentgotthárd, Körmend, 
Répcelak, Vasvár, Bük, Jánosháza,
Csepreg, Celldömölk, Kőszeg, 
Sárvár, Vép, + Fertőd
A programsorozat célja, hogy Szent
Márton életének és cselekedeteinek
legfontosabb állomásait Savariától
Tours‐ig bemutassa a térség
településein élő embereknek.
Bepillantást nyerhetnek az antik kor
hétköznapjaiba, felidézvén Márton
fontos hittérítő munkáját, amelyet
csodák és gyógyulások kísértek.
www.orvidekhaz.hu

2016. március 3–6.

Utazás Kiállítás 2016
Budapest, Hungexpo
A turisztikai szakma legrangosabb hazai
vásárán Szombathely városa Szent
Márton „köpenye alatt” mutatkozik be.
www.szentmarton.hu

2016. március 11. 

Divatbemutató 
kicsit másképp

Tóvendéglő 
A „Divatbemutató kicsit másképp” már
5. alkalommal kerül megrendezésre a
fogyatékkal élők részvételével. Minden
évben növekedett az érdeklődők
létszáma, a résztvevők pedig mindig
nagy örömmel teljesítették ennek a nem
megszokott divatbemutatónak 
a „követelményeit.”
www.zonta‐szombathely.hu

2016. március 12. 

A Zonta Club Szombathely 
25 éves jubileuma

Városháza nagyterem, Hotel Claudius
A klub 1990‐ben csatlakozott a nemzet‐
közi Zonta csapatához, országunkban
és Kelet‐Európában is elsőként. 1991 ja‐
nuárjában volt a hivatalos beiktatás,
amelynek negyedszázados megünnep‐
lésére kerül sor. A gálavacsorán a klub
által patronált, támogatott szervezetek,
egyének szórakoztatják a megjelenteket.
www.zonta‐szombathely.hu

2016. március 22.

A jó pásztor – Tours‐i Szent
Márton élete című film
díszbemutatója

AGORA – Savaria Filmszínház
A film a szent születésének 1700.
évfordulója alkalmából végigkíséri a
hosszú, és mozgalmas élet állomásait,
illetve megkísérel magyarázatot adni
arra, hogy miként vált Márton az
európai kultúra jelentős alakjává. 
A film díszbemutatójára az alkotók
részvételével a szülővárosban,
Szombathelyen kerül sor.
www.szentmarton.hu 2016. március 23. 

Szent Márton bérlet 
– W. A. Mozart: Requiem 

Bartók Terem
A Savaria Szimfonikus Zenekar
koncertje a Szent Márton bérlet
keretében. Közreműködik: Kertesi
Ingrid, Czeller Krisztina, Horváth István
és a Nemzeti Énekkar. 
Vezényel: Petró János
www.sso.hu

2016. március 29.

Szent Márton Akadémia –
Márton küzdelmei a sátánnal

Martineum Felnőttképző Akadémia
Előadó: Horváth József ny. igazgató,
plébános
A Vita Martini című életrajz 6
alkalommal említi Márton találkozását
az ördöggel. A realitások világában
gondolkodó mai ember ezekkel nem
igen tud mit kezdeni. Az előadás célja
annak tisztázása, hogy az ördög
teremtett, vagy létező szellemi lény.
www.szentmarton.hu, www.martinus.hu

Szent Márton
Szombathely



2016. március – április

Óperenciás – meseillusztrációs
rajzpályázat és kiállítás óvodás
és iskolás alkotók részvételével

AGORA – Művelődési és Sportház
Felső tagozatosok kategóriában kiemelt
témakör Szent Márton életének és
legendájának képi ábrázolása
különböző grafikai technikák
alkalmazásával. A pályázat keretében a
szent életéről szóló legendát,
történetet, vagy rá jellemző eseményt
dolgozhatnak fel az alkotók, a grafika és
festőtechnika alkalmazásával.
www.agorasavaria.hu

2016. április 2. 

Családtalálkozó
Pannonhalmán

Pannonhalmi Bencés Főapátság 
A Szombathelyi Egyházmegyében
hagyomány, hogy a családoknak több
találkozót is szerveznek az évben. 
Ezek elsősorban a lelki feltöltődést
szolgálják. 2016‐ban Pannonhalmán, a
Főapátság területén élő családokkal
közösen kerül megrendezésre a
találkozó a Szent Márton Év kapcsán.
Előadó: Pál Feri atya. www.martinus.hu

2016. április 6.

Világjárók – Szent Márton
zarándokút városai;
Szent Mártonhoz kapcsolódó
hagyományok és szokások
Észtországtól Portugáliáig

AGORA – Művelődési és Sportház
Szent Márton tiszteletét jelzik a hozzá
kapcsolódó hagyományok és
népszokások is. Van, ahol Márton
napján máglyákat gyújtanak és van
olyan vidék, ahol a gyerekeknek az
ajándékot nem a Mikulás hozza
decemberben, hanem Márton
novemberben.  Az előadáson a
szokások eredetét, a hagyományok
továbbélését ismerjük meg.
www.agorasavaria.hu

2016. április 13–15.

III. Savaria Filmszemle
AGORA – Savaria Filmszínház
A Szombathelyi Médiaközpont
filmszemléjére a Szent Márton
kategóriában a szentek, boldoggá
avatottak, a mártír papok, lelkészek
életét; a karitász, a diakónia területén
egykor példamutató tevékenységet
folytató személyeket; valamint napjaink
hétköznapi hőseinek életét, tevékeny‐
ségét bemutató filmeket várnak. 
www.sztv.hu

2016. április 16.

Dobronaki kórus koncertje
Szent Márton templom
www.martinus.hu; www.orvidekhaz.hu

2016. április 20 – június 5.

Európai Szent Márton
ábrázolások – Válogatás
Németh József fotóiból

Kaufbeuren
Szombathely testvérvárosában 
a Szent Márton titulusú templom köré
szerveződik a savariai születésű szent
kultuszának ápolása. Az emlékév
kapcsán és a 25 éves testvérvárosi
kapcsolat apropóján utazik most
Németországba a fotókiállítás.
www.st‐martin‐kaufbeuren.de,

www.szentmarton.hu

2016. április 24.

Sztahura Ágnes orgona ‐
művész koncertje

Szent Márton templom
Sztahura Ágnes hitvallása: Átutazóban
vagyunk a földön. Kapott tehetsé ‐
günket arra használjuk, hogy minél több
szeretetet és jót adjunk a világnak!
Tanítja a zenélő ifjúságot zongorára,
kántorként részt vesz a katolikus hitélet
mindennapjaiban.
www.martinus.hu; 

www.orvidekhaz.hu

2016. április 27.

Szent Márton Akadémia –
Szent Márton kultuszának
hanyatlásai és újjászületései;
a Világtörténet folyóirat 
Szent Mártonnal foglalkozó
számának bemutatása

Martineum Felnőttképző Akadémia
Előadó: Prof. Bruno Judic történész
A tours‐i François Rabelais Egyetem
professzora az egyik legjelentősebb
Szent Márton kutatónak számít
Európában. Előadásában Szent Márton
kultuszának hanyatló és felívelő
korszakairól beszél. Az MTA BTK
Történettudományi Intézete által
megjelentetett sorozat tematikus
száma a legfrissebb, külföldön már
publikált Szent Márton kutatások
tudományos eredményeit teszi közzé
magyar nyelven.
www.szentmarton.hu, www.martinus.hu

2016. április 30. 

Egyházmegyei zarándoklat 
Celldömölk
A Szombathelyi Egyházmegyében egy
évtizedes hagyomány, hogy a plébániák
közös zarándoklatot tartanak. Minden
évben más‐más Mária kegyhelyen
rendezik a találkozót. Idén
Celldömölkön kerül sor az eseményre. 
www.martinus.hu

2016. április

Történelmi túrák a Szent
Márton Emlékév keretében

Via Moravia
Egynapos autóbuszos történelmi túra
gyerekeknek, felnőtteknek, családoknak
az ismeretszerzés, élménynyújtás
céljából, szakavatott vezetőkkel,
szakemberekkel.
Állomások: Szombathely, Vámoscsalád,
Zsédeny, Kemenesszentmárton,
Kisszőlős, Doba, Bakonypölöske,
Ajkarendek, Németbánya, Pénzesgyőr,
Ravazd, Pannonhalma, Győr
www.agorasavaria.hu

Szent Márton
Szombathely



2016. május 4.

Világjárók – Szent Márton
zarándokút városai;
Ahány nemzet, 
annyi Szent Márton

AGORA – Művelődési és Sportház
Szent Mártont gyakran ábrázolják az
adott korra, az adott nemzetre jellemző
viseletben. A kép vagy szobor készítői
ezzel jelzik, hogy Szent Márton üzenete
az ő korukban is érvényes.
www.agorasavaria.hu

2016. május 5.

Szent Márton bérlet koncertje
Bartók Terem
A 2015–2016‐os koncertévad hangverse‐
nyein elhangzó művek legnagyobb részt
egyházi ihletésűek: liturgikus szövegek
felhasználásával született oratórikus és
vokális művek, vagy jelentős egyházi
események kapcsán született szimfoni‐
kus alkotások képezik a program gerin‐
cét, így tisztelegve Szent Márton
szellemisége előtt.
www.sso.hu

2016. május 6–8.

Alpok‐Adria HUNFILA 2016
Nemzetközi Bélyegkiállítás
Szent Márton Emlékére

AGORA – Művelődési és Sportház
Nemzetközi bélyegkiállítás 12 ország
részvételével Szent Márton születésé‐
nek 1700 éves évfordulója alkalmából,
ahol a kiírás szerint előtérbe kerülnek a
vallásos témájú gyűjtemények. A kiállí‐
tott anyagokat nemzetközi zsűri fogja
értékelni és a díjakat ünnepélyes kere‐
tek között átadni. www.mabeosz.hu

2016. május 6–9. 

Tours‐i Érsekség zarándoklata
Szombathely
2015‐ben a Szombathelyi Egyházmegye
és Szombathely MJV közösen, nagy
létszámú zarándokcsoporttal kereste 
fel Szent Márton életének fontosabb
helyszíneit, így püspökségének
székhelyét Tours városát is. 
Ezt a látogatást viszonozza 2016‐ban 
az érsekség.
www.martinus.hu

2016. május 15.

Cantores Domini 
énekegyüttes és 
Laborczi Erzsébet 
koncertje

Szent Márton templom
A Cantores Domini egy több mint száz
éves hagyománnyal rendelkező
templomi kórus, melynek vezetője 
2001 óta Gerhard Bartosch.
www.martinus.hu; orvidekhaz.hu

Szent Márton
Szombathely

2016. május 13.

Szent Márton élete
Szombathelyi Váci Mihály Általános
Iskola és AMI
Szent Márton vándorlásai során érintett
országok gyermekeinek Szent Márton
életéről szóló Nemzetközi Képző‐ és
Iparművészeti Pályázat kiírására kerül
sor. A pályaművekből készült tárlat  
Dr. Veres András megyéspüspök és 
Dr. Puskás Tivadar polgármester
védnökségével és a Magyar Rajztanárok
Országos  Egyesülete vezetőinek
zsűrizésével kerül megrendezésre.
www.vaci‐iskola.hu

2016. május 18 – június 2.

Szent Márton népszerűsítése
határon túli magyar és
magyarlakta településeken

Felsőőr, Lendva, Pozsony
A programsorozat célja, hogy Szent
Márton életének és cselekedeteinek
legfontosabb állomásait Savariától
Tours‐ig bemutassa a határon túl élő
magyar embereknek is. Bepillantást
nyerhetnek az antik kor hétköznapjaiba,
felidézvén Márton fontos hittérítő
munkáját, amelyet csodák és
gyógyulások kísértek.
www.orvidekhaz.hu

2016. május 21 – november 30.

Szent Márton üzenete 
és napjának jelentése

Vasi Skanzen
A kiállítás interaktív posztereken
mutatja be Szent Márton alakját,
személyiségének időben változó
üzeneteit, a szent életének
értelmezését, továbbá a Szent Márton
nap jelentéseit, amelyek a kontinentális
Európában – és így Magyarországon is –
e naphoz (is) kötődtek.
www.savariamuseum.hu

2016. május 26 – november 30.

Szent Márton és Pannonia:
Kereszténység a római világ
határán

Iseum Savariense Régészeti Műhely 
és Tárház 
A tárlat a tárgyi emlékek teljességre
törekvő kiállítása révén bemutatja 
a keresztény közösségeknek az
üldöztetéstől a pogánysággal való
együttélésen át a hit győzelméig terjedő
időszakát. Felvillantja Szent Márton
Savariájának mindennapi életét és az
antik kultúra végnapjait a Kr. u. 4–5.
századi Pannoniában.
www.savariamuseum.hu

2016. május 27–29.

Híd Sangerhausen és Savaria
között

Szombathely, Kőszeg
A Kanizsai Dorottya Gimnázium és 
a németországi Geschwister Scholl‐
Gymnasium Sangerhausen közös
kórustalálkozót szerveznek. A találkozó
egy projekt része, amely az élményszerű
tanulást támogatja, illetve egyszerre
nyújt élvezetes szabadidős programot
és bír tudatformáló hatással a benne
résztvevők számára.
www.kdg.sulinet.hu

2016. május 21.

Szent Márton fogathajtó
verseny

Sportliget
A város ókori hagyományaira építve első
ízben kerül sor római kocsik versenyére
Magyarországon. A speciálisan
kialakított fogatokkal történő viadal
látványos és izgalmakkal teli versenynek
ígérkezik.
www.orvidekhaz.hu



2016. május 27–29.

Nézz az ég felé – Hőlégballon
fesztivál

Sportliget, Fő tér
Nemzetközi hőlégballon fesztivál és
verseny, valamint a Szent Márton
Emlékévet népszerűsítő ballon
bemutatása a Fő téren. A rendkívül
látványos, hagyományteremtés céljából
megrendezésre kerülő sportesemény
különleges élményt nyújt majd a
látogatóknak.
www.orvidekhaz.hu

2016. május 28.

Főzőverseny
Sportliget
Főként cégek, baráti
társaságok főzni tudó és
szerető csapatait várják a
szervezők a rendezvényre.
Az egész napos,
programokkal tarkított
eseményen a jókedv
garantált.
www.orvidekhaz.hu

2016. május 29.

Városi gyermeknap
Történelmi Témapark
A programban a város római kori
emlékeinek bemutatása, interaktív és
játékos foglalkoztatók a római kori harci
eszközökről, fegyverekről, a korra
jellemző kézműves foglalkozások
bemutatói (fazekasság, kovács ‐
mesterség, textilműhely), játék‐
 foglalkozások, kreatív tevékenység és
színpadi előadások szerepelnek.
www.agorasavaria.hu

2016. május 29.

Társasjátékok, puzzle kirakók
bemutatása

Sportliget, Történelmi Témapark
Remek ötletek nyomán Szent Márton
életéhez kapcsolódó társasjátékok,
puzzle kirakók kerülnek elkészítésre az
emlékévben, amelyeknek bemutatására
és kipróbálására a gyermeknap ad
alkalmat.
www.orvidekhaz.hu

2016. május 29.

A sangerhauseni „Voces
Juvenales” ifjúsági kórus
koncertje

Szent Márton templom
www.martinus.hu; www.orvidekhaz.hu

2016. május

A Székesegyház fényfestése,
fény‐ és hangjáték 

Székesegyház
Egy hónapra fénybe öltözik
Szombathely emblematikus egyházi
építménye, Magyarország harmadik
legnagyobb székesegyháza. Az attraktív
hang‐ és fényjáték Szent Márton
életének epizódjait, Savaria, és 
a Székesegyház történelmének
legfontosabb pillanatait is megeleveníti.
www.szombathelypont.hu

Szent Márton
Szombathely

2016. május

Történelmi túrák a Szent
Márton Emlékév keretében

Balaton‐felvidéken át a Vág völgyéig
Egynapos autóbuszos történelmi túra
gyerekeknek, felnőtteknek, családoknak
az ismeretszerzés, élménynyújtás céljából,
szakavatott vezetőkkel, szakemberekkel.
Állomások: Szombathely, Sümeg, Csab‐
rendek‐Nyírespuszta, Diszel, Káptalan‐
tóti, Barnag, Óbudavár, Balatonudvari,
Balatonalmádi‐Vörösberény, Sóly,
Veszprém. www.agorasavaria.hu

2016. május

Szent Márton püspök
dicsérete – CD bemutató

Szombathely
Az ELTE Bartók Béla Énekkara és
Egyetemi Koncertzenekara előadásában
került rögzítésre Kocsár Miklós: Szent
Márton püspök dicsérete és Orbán
György: Magnificat című szerzeménye. 
www.szentmarton.hu

2016. május – december 
(havi 1 alkalommal)

Tematikus Filmklub 
a „segítés” témakörében

AGORA – Savaria Filmszínház
Tematikus filmsorozat a segítés
filozófiájának szellemében. Filmek és
ahhoz kapcsolódó beszélgetések,
amelyek segítik a megértést, a mással
szembeni toleranciát. Filmek Szent
Márton szellemében. (Samba, Mancs,
Szent Borbála, Mentőexpedíció, stb…)
www.agorasavaria.hu

2016. május  – október

Savaria Hétköznapjai 
– színjátszók versenye

Szent Márton Látogatóközpont
Középiskolai színjátszó csoportok által
írt és bemutatott színdarabok  verse‐
nyére kerül sor az év folyamán. A fiata‐
lok feladata, hogy megjelenítsék Savaria
városának hétköznapjait Szent Márton
korában. Az előadásokat szakmai zsűri
bírálja el, a legszínvonalasabbak a nagy‐
közönség előtt is bemutatásra kerülnek.
www.orvidekhaz.hu

2016. május  és szeptember

A kút
AGORA – Művelődési és Sportház
A felső tagozatos és  középiskolás 
korosztály számára szánt előadás Szent
Márton életének azon cselekedetét 
eleveníti fel, amelynek során Poitires‐ból
visszatérve Márton megkereszteli édes‐
anyját a kút vízével.
www.wssz.hu

2016. június 2–3.

Megyei Jogú Városok
Szövetségének Közgyűlése

AGORA – Művelődési és Sportház,
Városháza
A megyei jogú városok olyan gazdasági,
közigazgatási, kulturális központok,
amelyek felelőssége nem csupán a
településeik határáig terjed. Azért
kötöttek egymással szövetséget, 
hogy együttes erővel, hatékonyan
képviselhessék városaik és térségük
polgárainak érdekeit. A Megyei Jogú
Városok Szövetsége 2016‐ban
Szombathelyen tartja esedékes
közgyűlését.
www.agorasavaria.hu

2016. június 3–5.

Sörexpress – I. Szombathelyi
Sör‐ és Gasztrofesztivál

Fő tér – rendezvénytér
A hagyományteremtő jelleggel induló
tematikus sörfesztivál idei kiemelt
vendége Csehország. A hagyományos
és kézműves sörök mellett
természetesen finom pecsenyék is
terítékre kerülnek. A háromnapos
rendezvény jókedvéről a meghívott
előadók gondoskodnak.
www.orvidekhaz.hu



2016. június 4.

Szombathelyi Történelmi
Diákkarnevál

Történelmi Témapark
A 2016‐os Diákkarnevált a jubileumi
évhez igazodva városunk leghíresebb
szülöttje előtti tisztelet jegyében
rendezzük. A nap folyamán diákok
öntevékenységére és kreatív
csapatmunkájára épülő Kézműves
Vetélkedőn és a Római Harci Játékokon
elért eredmények alapján értékeljük és
díjazzuk az iskolai csapatokat. 
www.klik.gov.hu

2016. június 5.

Illés Teréz énekművész
koncertje

Szent Márton templom
Illés Teréz szoprán énekművész,
zenetanár, zongorán, orgonán is játszik.
Így vall önmagáról: Számomra az
éneklés élet, erő, egészség. Ha nem
éneklek, megbetegszem.
www.martinus.hu; www.orvidekhaz.hu

2016. június 6–10.

Cserkész és hagyományőrző
Szent Márton zarándoklat

Több megyét érintő útvonal
A Kaposvári és Szombathelyi
Egyházmegyék területén található
Szent Márton templomokat végigjáró
zarándoklat a lelki töltődés mellett
felhívja a figyelmet a cserkészetre, a
Nagy Háború centenáriumára, illetve
mindazon hagyományőrző
egyesületekre, akik vállalják, hogy 
az utat egyenruhájukban teszik meg.
www.viasanctimartini.eu

2016. június 10–12.

Márton Fesztivál
Fő tér – rendezvénytér
Az esemény központi eleme a Szent
Márton nevét viselő települések
találkozója, amelyre a magyarországi
falvak, városok mellett Közép‐Európa
több települése ugyancsak meghívást
kap. A programok között lesz
felvonulás, nagyszínpadi programok,
illetve a vendégek bemutatkozása
standjaiknál. 
www.szentmarton.hu

Szent Márton
Szombathely

2016. június 16.

Oszd meg a köpenyed – oszd
meg a koncerted

Bartók Terem
A Camerata pro Musica kamarazenekar
elkötelezett abban, hogy a fiatal 
muzsikusok pályakezdését támogassa.
A Szent Márton év kapcsán hirdették
meg sorozatukat, melyben diplomaszer‐
zés‐körüli fiatalok kapnak fellépési lehe‐
tőséget, a kamarazenekar kíséretével
játszhatnak versenyműveket.
www.cameratapromusica.com

2016. június 18–25.

XVII. Lamantin Jazz Fesztivál
és Improvizációs Tábor

Fő tér – fesztiválsátor, Bartók Terem,
Weöres Sándor Színház, Bartók Béla
Zeneiskola
A 17. Lamantin Jazz Fesztivált és a 14.
Improvizációs Tábort rendezik meg idén
a szervezők. A fellépők a hazai és
szomszédos országok vezető jazz és
blues együttesei közül kerülnek ki, s
egy‐két európai vagy világsztár is emeli
a fesztivál rangját. A táborban
kurzusokat vezető tanárok pedig a
magyar jazz élet vezető személyiségei.
www.lamantin.hu

2016. június 18–19.

Szent Márton 
a Nagy Háború harcterein

Magyarország, Szlovénia, Olaszország
A túra a 83‐as és 106‐os gyalogezred
útját követve temetőket, történelmi és
Szent Márton emlékhelyeket keres fel
szentmisék közbeiktatásával. Útvonal:
Szombathely – Fossalta Maggiore
(Olaszország) – Lokvica (Szlovénia) –
San Martino del Carso (Olaszország) –
Szombathely
www.viasanctimartini.eu

2016. június 20–25. 

Gyalogos zarándoklat
Szombathelyről
Pannonhalmára 

Szombathely – Pannonhalma
A Jubileumi Évben a Szombathelyi
Egyházmegye és a Pannonhalmi
Főapátság szorosabban is
együttmunkálkodik az evangelizációban
és Szent Márton személyének,
szellemiségének hirdetésében,
megismertetésében. Ezért kerül sor a
közös zarándoklatra, amely hitvallás
Jézus Krisztusról és jelképe az
összefogásnak, amelyet Szent Márton 
is hirdetett életével.
www.martinus.hu



2016. június 26.

Bajtársi Honvéd Egyesület
Napsugár Kórusa és a felsőőri
Burgenlandi Magyar
Kultúregyesület Énnekköre

Szent Márton templom
www.martinus.hu; orvidekhaz.hu

2016. június 

Kerékpáros emléktúra
Őriszentmártonba

Szombathely – Oberwart (Sankt Martin
in der Wart)
Egyetemi hallgatók, csatlakozó közép ‐
iskolai tanulók és más sportbarátok 
számára kiírt túra. Őriszentmárton 
napjainkban Szombathely testvérváro‐
sához, Felsőőrhöz tartozik, így a rendez‐
vény Szent Márton tisztelete mellett a
testvérvárosi kapcsolatok erősítését is
szolgálja. www.szoese.hu

2016. június – szeptember
(minden hétvége)

Miénk itt a tér – kulturális
programsorozat

Fő tér, rendezvénytér
A programsorozat célja, hogy kulturális
és szórakoztató rendezvényekkel,
valamint kézműves vásárral és termelői
piaccal pezsgőbbé tegye Szombathely
Fő terét, fellépési lehetőséget biztosítva
a helyi előadóművészeknek,
zenészeknek, táncosoknak, civil
szervezeteknek.
www.agorasavaria.hu2016. június 

Óvodások mozgásos
rendezvénye – Szent Márton
tiszteletére

Szombathely
Óvodai csapatok mozgásos, tréfás,
jelmezes vetélkedése a Szent Márton
kultuszhoz köthető jelképekkel
színesítve (liba, köpönyeg, fakard,
sapka‐csákó stb.). A rendezvény
alkalmat teremt a kicsik történelmi
ismereteinek bővítésére játékos
formában.
www.szoese.hu

2016. július 1–4.

Szent Márton Parádé 2016
Tours (Franciaország)
A franciaországi központú Szent Márton
Európai Kulturális Útvonal és Tours
városa Márton püspökké választásához
kötődően nagyszabású fesztivált
szervez, amelynek központi eleme 
a felvonulás, illetve a színes forgatag a
Szent Mártonhoz kötődő városokból
érkezett delegációk, köztük
Szombathely részvételével.
www.saintmartindetours.eu

2016. június

Kerékpárverseny 
Szent Márton tiszteletére

Szombathely
www.szombathelypont.hu

2016. július 4–7.

49. Savaria Urbanisztikai Nyári
Egyetem és előadássorozat

Szombathely
A 49. Savaria Urbanisztikai Nyári Egye‐
tem nem kisebb célt tűzött ki, mint azt,
hogy megkapja a választ arra a kérdésre,
hogy Ki építi a várost? Azzal, hogy elő‐
adásokban, beszélgetésekben igyekszik
megismerni a fejlődést, az újat létrehozó
elképzeléseket, ezek mellett a meghatá‐
rozó tervezők gondolkozását, kénysze‐
reit és lehetőségeit is igyekszik feltárni.
www.sune.hu

2016. július 5.

Savaria – Múlt a jelenben 
című könyv bemutatója

ŐrvidékHáz
A reprezentatív könyv Savaria épített
örökségéről szól, amely megjeleníti az
ókori állapotokat és a mai Szombathely
legfontosabb építményeit. 
A könyvbemutatót Csapláros Andrea és
Budai István filmvetítéssel egybekötött
előadása követi.
www.orvidekhaz.hu

2016. július 9–16.

Nemzetközi Bartók Fesztivál
és Szeminárium

Bartók Terem, Zeneiskola, 
AGORA Szombathelyi Kulturális
Központ
Az ország legnagyobb presztízsű zenei
fesztiválja immár több mint négy
évtizede várja a Bartók Béla, valamint 
a 20–21. századi zene kedvelőit és
művelőit. A Bartók Fesztivál
hagyományaihoz híven nemcsak
koncertekkel, hanem mester‐
kurzusokkal és egyéb, a társművé‐
szeteknek is helyet adó eseményekkel
várja a Szombathelyre látogatókat.
www.bartokfesztival.hu

2016. július 9.

„Felemelő szeretet” –
Nemzetközi Katolikus
Találkozó és a Kárpát‐
medencei Szent Márton
plébániák találkozója

Emlékmű domb
A Jubileumi Év egyházmegyei központi
rendezvénye a július 9‐én
megrendezésre kerülő találkozó.
Nemcsak a Szombathelyi Egyházmegye
plébániai közösségeit hívjuk a
programra, hanem az egész Kárpát‐
medencéből azokat a plébániákat,
amelyek Szent Márton oltalma 
alatt állnak.
www.martinus.hu

Szent Márton
Szombathely



2016. július 10.

Katolikus Ifjúsági Találkozó 
Emlékmű domb
A jubileumi évben a fiatalokat is
szeretné az egyházmegye még
erőteljesebben megszólítani.
Elsősorban nekik – de persze nem csak
nekik – szól a július 10‐i program, ahol
számos katolikus előadó, zenekarok,
lelki élmények és szórakoztató
programok várják a résztvevőket. 
A nap zárásaként Ákos ad koncertet.
www.martinus.hu

2016. július 16.

XXXII. Vasi Vasember 
Triatlon Verseny

Csónakázótó
Az ország minden szegletéből, és
külföldről is érkeznek amatőr és profi
sportolók, hogy meghódítsák az 1500 m
úszás, 40 km kerékpározás és 10 km
futás távokat, hogy ezzel elnyerjék 
a Vasi Vasember címet. A festői
környezetben megrendezett esemény a
sportolóknak és nézőknek is maradandó
élményt nyújt. www.pannonsport.hu

2016. július 16–24.

Gyalogos zarándoklat
Pannonhalmáról
Szombathelyre

Pannonhalma‐Szombathely 
A zarándoklat során pannonhalmi
résztvevők teljesítik a két település
közötti 150 km‐es távot. Hitet tesznek
Jézus Krisztusról és felhívják a figyelmet
Szent Mártonra, aki összeköt népeket,
településeket, országokat.
www.martinus.hu

2016. július 15–17.

Zenés Film‐Tér
Fő tér – rendezvénytér
Néhány évvel ezelőtt az AGORA
szervezésében már voltak szabadtéri
filmvetítések a Fő téren. Most visszatér
ez a hagyomány, és Szent Márton
szellemisége jegyében ismét filmek és
moziszerető szombathelyiek népesítik
be a teret.
www.agorasavaria.hu

Szent Márton
Szombathely

2016. július 20.

A Pozsonyi Szent Márton
koronázó templom –
könyvbemutató

ŐrvidékHáz
A pozsonyi 13. században épített, de
mára többször átalakított Szent Márton
koronázó templomról szóló színes
reprezentatív album ezúttal magyar
nyelven lát napvilágot. A gazdagon
illusztrált olvasmányos kötet bemutatja
többek között a különleges
ábrázolásmódban megjelenített Szent
Márton szobrot is. www.orvidekhaz.hu

2016. július 22–24.

Martinus – zenés
misztériumjáték

Történelmi Témapark
Az egész estét betöltő zenés színpadi
játék Szent Márton életútját és
küzdelmeit jeleníti meg. A szentté válás
útjának mozgalmas háttere a hanyatló
Római Birodalomban államvallássá váló
kereszténység. Sulpicius Severus Szent
Márton‐életrajza alapján a zeneművet
írta Pejtsik Péter és Várallyay Katalin.
www.szentmarton.hu

2016. július 22–23.

IV. Sárkányhajó fesztivál 
Csónakázótó
Szombathelyen immár 4. alkalommal
ringatóznak sárkányhajók a
Csónakázótó vizén. A látványos
csapatsportág több kategóriában hirdet
versenyt: 200 és 2000 m‐es távon. Idén
a versenyfutamok között Szent Márton
életének – halálának legendás elemei is
megelevenednek.
www.szombathelypont.hu

2016. július 24.

A Quadruplum énekegyüttes
koncertje

Szent Márton templom
www.martinus.hu; www.orvidekhaz.hu

2016. július 31.

Lackner‐Bognár András és
Tomena Ákos közös koncertje

Szent Márton templom
Lackner‐Bognár András kiváló
orgonaművész, a Credo Rádió klasszikus
zenei adásainak műsorvezetője. Tomena
Ákos (trombita, szárnykürt) több zenei
műfajban otthon van, az Intermezzo
Latin Club zenekar tagja.
www.martinus.hu; www.orvidekhaz.hu



2016. augusztus 6–7.

Iseumi Nyári Játékok 
– G. Verdi: Nabucco

Történelmi Témapark
Az Iseumi Nyári Játékok hosszú szünet
után 2012‐ben éledt újjá, s azóta számos
sikeres bemutatót tudhat magáénak.
Idén új helyszínen a Történelmi
Témaparkban a Savaria Szimfonikus
Zenekar koordinálásában Verdi:
Nabucco című operája kerül színre.
www.sso.hu

2016. augusztus 14. 

Dr. Pem László
orgonakoncertje

Szent Márton templom
Dr. Pem László 1998 óta a Győri
Hittudományi Főiskola Szombathelyi
Képzési Központjának igazgatója. 
2000‐től pápai káplán, 2002‐től
templom igazgató Szombathelyen, 
a Magyar Tudományos Akadémia
köztestületi tagja.
www.martinus.hu; www.orvidekhaz.hu

2016. augusztus 20.

Szent Márton kenyere
Fő tér – rendezvénytér
A nagygazdák által felajánlott gabona
felhasználásával az őröltetést követően
Szent István és az új kenyér ünnepéhez
kapcsolódóan közös sütésre kerül sor.
Az elkészült kenyereket rászorulók
között osztják szét.
www.orvidekhaz.hu

2016. augusztus 25–28.

XVII. Savaria Történelmi
Karnevál 

Szombathely belvárosa
Augusztus utolsó hétvégéjén ismét
történelmi köntöst ölt az egykori
Savaria és lakossága, látványos
karneváli felvonulások, koncertek,
hagyományőrző bemutatók várják a
karneválozni vágyókat. Az emlékév
kapcsán Szent Márton életének és
misztériumának bemutatása kiemelt
hangsúlyt kap.
www.savariakarneval.hu

Szent Márton
Szombathely

2016. augusztus 26–28.,
október, november

Múltidéző Szombathely 
– Az ókori város

Gayer‐park, AGORA – Művelődési és
Sportház
A tematikus játszóház egy Szent Márton
korabeli „miniváros”, melyben
mozgásos, ügyességi és gondolkodtató
feladatokon keresztül, a résztvevő
óvodás és kisiskolás korosztályú „ókori
polgárok” játékosan és észrevétlenül
ismerhetik meg egy város hétköznapi
életét, épületeit, a városlakók napi
tevékenységét.
www.savariakarneval.hu; www.agorasavaria.hu

2016. augusztus 27.

A Tihanyi Bencés Apátság
Kórusának koncertje

Szent Márton templom
Sokaknak jelentett és jelent nagy
örömet, ha tihanyi látogatásuk
alkalmával koncertet hallgathatnak
meg. Sok hazai és külföldi csoport
távozik maradandó élménnyel
Tihanyból a hangversenyek után. 
Ez alkalommal  Szombathelyen
élvezhetik a látogatók a tihanyi kórus
koncertjét. www.martinus.hu

2016. szeptember 1.

Helytörténeti versengés
emlékhelyeket érintő kreatív
feladatokkal

Szombathely
Szent Márton kultuszához kapcsolódó
szombathelyi emlékhelyek érintésével
nagyszabású helytörténeti rendezvény
színhelye lesz Szombathely belvárosa.
Az érdekes, kreatív feladatokkal
megtűzdelt eseményre az NYME SEK és
a PTE egyetemi hallgatóit, illetve
középiskolás csapatokat várnak a
szervezők.
www.szoese.hu

2016. augusztus

Szent Márton emlékezete
szülőföldjén

Magyar Nemzeti Levéltár 
Vas Megyei Levéltára
A kiállítás történeti áttekintést ad Szent
Márton hagyományának szombathelyi
és Vas megyei emlékeiről.
Megtekinthetőek a legkorábbi ismert
írásos emlékek, oklevelek, valamint
templom tervrajzok és archív
fényképek, amelyek több évszázadra
visszamenően bizonyítják, milyen
elevenen élt a szent tisztelete
szülőföldjén.
www.vaml.hu



2016. szeptember 3.

Együtt Szent Márton köpenye
alatt: Szombathely‐Felsőőr
testvérvárosi kapcsolatának 
25 éve

Szombathely és Oberwart
2016‐ban ünnepeljük Szombathely és
Felsőőr/Oberwart közötti testvérvárosi
szerződés aláírásának 25. évfordulóját.
Mindkét város védőszentje Szent
Márton, így ennek szellemében várjuk
az érdeklődőket kórus hangversennyel,
kiállítással és meglepetés programokkal
Szombathelyen és Oberwartban.
www.sztte.hu

2016. szeptember 9–11.

II. Ga‐Liba Gasztrofesztivál
Fő tér – rendezvénytér
Ismét Ga‐Liba Gasztrofesztivál 
a Fő téren, amely a Magyar Dal Napja
kapcsolódó eseménye. A program során
kiemelt szerepet kap a gasztronó miá ‐
ban a liba kultusz, a táncban a verbunk,
a zenében pedig a magyar dalok. 
A téren párhuzamosan mutatkozik be a
helyi értékkel bíró gasztronómia és zene.
www.agorasavaria.hu

2016. szeptember 9–11.

Borfesztivál
Fő tér – rendezvénytér
www.orvidekhaz.hu

2016. szeptember 11.

A szentpéterfai 
Ljubičica Kórus és
Tamburazenekar koncertje

Szent Márton templom
A szentpéterfai Ljubičica horvát női kar
1986‐ban alakult meg. Tagjai kezdettől
fogva a helyi nemzetiségi népdalkincs
ápolását tekintik fő feladatuknak, ezért
repertoárjuk főleg horvát népdalokból
áll, de énekelnek magyar népdalokat, ide ‐
gen népek dalait és egyházi énekeket is.
www.martinus.hu; www.orvidekhaz.hu

2016. szeptember 10.

Szent Márton Sportjátékok
Brenner János Nevelési Központ
www.martinus.hu

2016. szeptember 

Szent Márton‐almanach
Országos terjesztésben
A Napkút Kiadó arra tesz kísérletet,
hogy egybegyűjtse mindazt, amit 
Szent Márton életéről és püspöki
működéséről megőrzött a szájhagyo‐
mány és az irodalom. Az almanach
tartalmaz ismeretterjesztő és
szórakoztató műveket is: minden
korosztálynak egyaránt fontos
olvasmány.
www.napkut.hu

2016. szeptember 15 –
december 18.

Kortársunk Szent Márton 
– képzőművészeti és
iparművészeti kiállítás

Szombathelyi Képtár
Szombathely városa hirdette meg azt a
pályázatot, amelyre kortárs Szent
Márton ábrázolásokkal jelentkezhettek
képző‐ és iparművészek. Olyan munkák
alkotására inspirálta az alkotókat,
amelyek a mai korban, mai élethelyze‐
tekben mutatják meg Márton
lelkiségének és jellemének követését.
www.keptar.szombathely.hu

2016. szeptember 16–17.

Katolikus Társadalmi Napok
Budapest
A Katolikus Társadalmi Napok
programsorozat aktuális társadalmi
kérdésekre mutatja be az Egyház
válaszait. 2016‐ban Szent Márton áll a
középpontban, összekötve személyét
és cselekedeteit a Katolikus Egyházban
meghirdetett Irgalmasság Évével.
www.martinus.hu

2016. szeptember 17.

Nemzetiségi találkozó
Fő tér – rendezvénytér
Szombathely város minden évben
megszervezi nemzetiségei kulturális
bemutatkozását. Így lesz ez most is
szeptember hónapban. A nemzetiségi
önkormányzatok által szervezett
program középpontjában Szent Márton
tisztelete áll majd.
www.agorasavaria.hu

2016. szeptember 20.

Én hogyan segítek – Szent
Márton szellemi hagyatéka

AGORA – Művelődési és Sportház
Novellaíró és rajzpályázat diákok és 
a 18+ korosztályok számára.
www.orvidekhaz.hu

Szent Márton
Szombathely



2016. szeptember 24. 

Oszd meg a köpenyed – oszd
meg a koncerted

Bartók Terem
Hangverseny a Camerata pro Musica
együttes koncertsorozata keretében.
www.cameratapromusica.com

2016. szeptember 25.

III. Futófesztivál 
– Szent Márton futással

Nyugat‐magyarországi Egyetem
Savaria Egyetemi Központ
A harmadik alkalommal megrendezésre
kerülő futófesztiválon 10 km‐es,
félmaratoni (21,1km) és 2,5 km‐es
távokon, valamint 4x2,5 km‐es váltóban
indulnak a résztvevők, a rendezvény
kuriózumát pedig az 1700 m‐es Szent
Márton futás adja.
www.szoese.hu

2016. szeptember 25.

Szent Márton Városi Kórus
koncertje

Szent Márton templom
www.martinus.hu; orvidekhaz.hu

2016. szeptember 23–25.

TRI‐JUMELAGE – Peter Aab
Nemzetközi Zenei Verseny 
és a Savaria LIONS Club
közgyűlése

Bartók Terem
A Lions Clubok Magyarországi Szövet‐
sége, a francia és a német területi Lions
kormányzóságok közös találkozása,
zenei versennyel kiegészítve. A 3 napos
találkozó alkalmával városnéző progra‐
mok, kirándulások és szaxofon zenei
verseny szerepel. Jószolgálati esemény
Szent Márton kultusza szellemében.
www.lions.hu

2016. szeptember 28.

Történelmi konferencia
ŐrvidékHáz
Történelemben és más rokon
tudományokban jártas előadók
részvételével megvalósuló konferencia
négy témakörben: Szent Márton a
katona, a római polgár, az utazó, Szent
Márton és Szent Quirinus. Az eseményt
hozzá kapcsolódó kiállítás teszi teljessé.
www.orvidekhaz.hu

Szent Márton
Szombathely

2016. szeptember 29 –
október 1.

A Szent Márton Európai
Kulturális Útvonal éves
közgyűlése

Szombathely
A Szent Márton Európai Kulturális
Útvonalhoz eddig 10 ország
csatlakozott.  Az útvonal közös
szervezetének a „Hálózatnak”
(„Réseau”) soros elnöki tisztségét a
jubileumi évben a magyar szervezet tölti
be. A közgyűlés és a hozzá kapcsolódó
kulturális rendezvény helyszíne az
emlékévben Szombathely.
www.viasanctimartini.eu

2016. szeptember 29 –
október 1.

Európai Kulturális Városok
Szövetsége Igazgatói
Tanácsának ünnepi ülése

Szombathely
Az A.V.E.C., a Kulturális és Történelmi
Városok Európai Hálózata olyan
történelmi városokat és területeket
foglal magába, melyek jelentős
kulturális örökséggel rendelkeznek, és
ezt az örökséget hosszú távon a helyi
fejlődés szolgálatába kívánják állítani.
Szent Márton születésének 1700.
évfordulóján, Szombathely ad otthont
az AVEC Igazgatói Tanács ünnepi
ülésének.  
www.avecnet.net

2016. szeptember 30 –
október 3.

Rottenburg‐Stuttgart‐i
Egyházmegye
zarándokcsoportjai 
a Szombathelyi
Egyházmegyében

Szombathely
A Rottenburg‐Stuttgart‐i Egyházmegye
védőszentje Szent Márton. 
Már 2013‐ban látogatást tett egy közel
500 fős küldöttség Szombathelyen
Gebhard Fürst megyéspüspök
vezetésével. A jubileumi évben újabb
népes zarándokcsoport érkezik, hogy
felkeressék a szent szülőhelyét és
emlékeit.
www.martinus.hu

2016. szeptember

Történelmi túrák 
a Szent Márton Emlékév
keretében

Via Sopianae
Egynapos autóbuszos történelmi túra
gyerekeknek, felnőtteknek, családoknak
az  ismeretszerzés, élménynyújtás
céljából, szakavatott vezetőkkel,
szakemberekkel.
Állomások: Szombathely, Nemeskolta,
Nagytilaj, Zalaszentmárton, Vörs, Táska,
Polány, Somogyacsa‐Gerézdpuszta,
Értény, Igal, Fonó, Vásárosdombó, Orfű,
Pécs‐Patacs, Pécs
www.agorasavaria.hu



2016. szeptember – november

Szent Márton lúdjai 
AGORA – Művelődési és Sportház
Háromfordulós kultúrtörténeti játék,
amelyben megelevenedik Szent Márton
kora, kultuszának tükröződése a
művészetben. A játékot az
ismeretszerzés, a közös tevékenység és
élménynyújtás motiválja egymásra
épülő és egymást kiegészítő
feladatokkal, alkalmakkal. 
www.agorasavaria.hu

2016. október 1.

A kaufbeureni 
Szent Márton‐templom 
kórusa és a Szent Márton
Városi Kórus közös 
koncertje

Szent Márton templom
www.martinus.hu

2016. október 2.

Szent Márton kerékpáros
maraton

Szombathely és környéke
www.szombathelypont.hu

2016. október 8.

Magyar szekció a tours‐i
Szépművészeti Múzeum 
Szent Márton kiállításában

Szépművészeti Múzeum Tours
Szent Márton születésének évfordulójá‐
ról Tours városa nagyszabású jubileumi
művészeti kiállítással emlékezik meg. 
A tárlat egy jelentős részét képezik majd
a magyarországi, és ezen belül a szom‐
bathelyi szekcióban megtekinthető 
műtárgyak. www.mba.tours.fr,

www.btk.mta.hu, www.szentmarton.hu

2016. október 12–15.

Tours‐i Szent Márton
nemzetközi jubileumi
emlékkonferencia

François Rabelais Egyetem Tours
Az évforduló tiszteletére a tours‐i
François Rabelais Egyetem nemzetközi
konferenciát szervez 2016 októberében
„Márton személyisége és kultuszának
változásai a késő ókortól napjainkig”
címmel. Az eseményen több neves
magyarországi Márton‐kutató is 
részt vesz.
www.univ‐tours.fr, www.btk.mta.hu,

www.szentmarton.hu
Szent Márton
Szombathely

2016. október 16.

Bartl Erzsébet 
orgonaművész koncertje

Szent Márton templom
www.martinus.hu; orvidekhaz.hu

2016. október 

Szent Márton útjai térben és
időben – konferenciakötet
bemutatása

Szombathely
Az MTA BTK Történettudományi
Intézete és a Szent Márton
Programiroda által szervezett Via Sancti
Martini – Szent Márton útjai térben és
időben című nemzetközi konferencia
előadásai ezúttal tudományos kötet
formájában látnak napvilágot az MTA
BTK TTI gondozásában.
www.szentmarton.hu, www.btk.mta.hu

2016. október – november

Mesterművek – tárgyalkotó
pályázat és kiállítás, gyermek 
és felnőtt alkotók
részvételével

AGORA – Művelődési és Sportház
Célja a Szent Márton korában gyökerező
mesterségbeli fogások alapján készült
tárgyak bemutatása, a történelmi
hitelességnek megfelelően. A pályázati
kiállításon elsősorban természetes
anyagból, régi kézműves technikával
készült tárgyak kerülnek bemutatásra.
www.agorasavaria.hu

2016. október

Történelmi túrák a Szent
Márton Emlékév keretében

Via Slavonica
Egynapos autóbuszos történelmi túra
gyerekeknek, felnőtteknek, családoknak
az ismeretszerzés, élménynyújtás
céljából, szakavatott vezetőkkel,
szakemberekkel.
Állomások: Szombathely, Nemeskolta,
Nagytilaj, Gősfa, Zalaszentmárton,
Nagykanizsa
www.agorasavaria.hu

2016. október – december

Világjárók 
AGORA – Művelődési és Sportház
Négy előadásból álló sorozat a
történelem, művészettörténet iránt
érdeklődőknek.
www.agorasavaria.hu



2016. október 

Óvodások mozgásos
rendezvénye – Szent Márton
tiszteletére

Szombathely
Óvodai csapatok mozgásos, tréfás,
jelmezes vetélkedése a Szent Márton
kultuszhoz köthető jelképekkel
színesítve (liba, köpönyeg, fakard,
sapka‐csákó stb.). A rendezvény
alkalmat teremt a kicsik történelmi
ismereteinek bővítésére játékos
formában.
www.szoese.hu

2016. november 4–25.

Szent Márton Ünnep
programsorozata

szombathelyi helyszínek
www.szentmarton.hu

2016. november

A Szent Márton templom
fényfestése, fény‐ és 
hangjáték 

Szent Márton templom
Egy hónapra fénybe öltözik a Szent
Márton templom, ami a legenda szerint
Szent Márton szülőháza felett épült fel.
Az attraktív hang‐ és fényjáték Szent
Márton életének epizódjait, Savaria, és
a templom történelmének legfontosabb
pillanatait is megeleveníti.
www.szombathelypont.hu

2016. november 2–13.

Szent Márton Ünnep
gyermekprogramjai 

AGORA – Művelődési és Sportház
A tematikus hét célja, hogy az
ünnepsorozat idején olyan helytörténeti
ismereteket közvetítsen a diákközönség
számára, amelyek közelebb hozzák
fiataljainkat Szombathely város
múltjához, a történelmi értékekhez, a
történelmi kor hiteles és élményszerű
megismeréséhez. 
www.agorasavaria.hu

2016. november 4–5.

Márton napi kirakó
Fő tér – rendezvénytér
Szent Márton napjához kötődő, népha‐
gyományokat megismertető játszóprog‐
ram óvodás és iskolás gyermekcsoportok‐
nak és családoknak. A játszóház játékos
módon dolgozza fel e jeles naphoz kap‐
csolódó népszokásokat, a játékokon ke‐
resztül a gyermekek tájékoztatást kapnak
a néphagyományokról, a helytörténetről,
s egyben a megszerzett ismereteket cse‐
lekvéssel rögzítik. www.agorasavaria.hu

2016. november 5–6.

Szent Márton‐napi Országos
Nagyvásár 

Vasi Skanzen
Az országos hírű Szent Márton‐napi
Vásárra, a Vasi Skanzenbe hazánk
minden szegletéből érkeznek minőségi
portékát kínáló árusok. Emellett
kézművesek és hagyományőrzők
bemutatójával, folyamatos
tárlatvezetéssel és igényes színpadi
programokkal várjuk az érdeklődőket.
www.savariamuseum.hu

2016. november 10. 

Szent Márton Nemzetközi
Konferencia

Budapest, Parlament Felsőháza
A Jubileumi Évben Szent Márton
lelkiségének jobb megismertetését
tűzte ki célul a Szombathelyi
Egyházmegye. Ezt a célt szolgálja a
nemzetközi teológiai konferencia is,
amelyen neves előadók világítanak rá
Márton életének egy‐egy ismert vagy
kevéssé ismert részére.
www.martinus.hu

2016. november 11. 

Márton Napi Libás Futás
Gothard Jenő Általános Iskola
Az iskola a futó váltóversenyt a város
iskoláinak felső tagozatos fiú és lány
diákjai részére szervezi meg, amelyre
négyfős csapatok nevezhetnek.
www.gothardiskola.hu

2016. november 11. 

Szent Márton vesperás és
lampionos felvonulás

Székesegyház – Szent Márton templom
útvonal
A vesperást követően indul el a
lampionos felvonulás a Szent Márton
templomhoz, ahol a Rumi Rajki István
szobrászművész által készített „Szent
Márton megkereszteli édesanyját”
szobornál koszorúzásra és ünnepi
megemlékezésre kerül sor.
www.martinus.hu, www.szentmarton.hu

2016. november 12. 

Püspöki szentmise 
Szent Márton ünnepén

Székesegyház
Főcelebráns és a szentbeszédet mondja:
dr. Bábel Balázs, kalocsa‐kecskeméti
érsek
www.martinus.hu

Szent Márton
Szombathely



2016. november 12.

Szent Márton napi díjátadó
gálaműsor

AGORA – Művelődési és Sportház
Ünnepi gálaműsor keretében kerül sor
szakmai és életmű díjak átadására
mindazon személyek számára, akik
tevékenységükkel hosszú időn keresztül
segítették a várost, munkájukkal sokat
tettek Szombathelyért. A programban
ismert művészek és fiatal tehetségek
egyaránt fellépnek.
www.szentmarton.hu

2016. november 13.

Szent Márton templom
búcsúnapja

Szent Márton templom
www.martinus.hu

2016. november 13.

Alain Pastor: Szent Márton
élete – egyszemélyes
színdarab előadása

Szent Márton templom
A 2015‐ös Szent Márton Ünnep
keretében került kiadásra Alain Pastor
Szent Márton élete című könyve magyar
nyelven. Ezúttal a történet a monacói
bemutatóhoz hasonlóan egy
egyszemélyes játék formájában is
megelevenedik.
www.orvidekhaz.hu

2016. november 16. 

Szent Márton városi
helytörténeti vetélkedő

Oladi Általános Iskola
Az Oladi Általános Iskola 13. alkalommal
szervez helytörténeti vetélkedőt az
általános iskolák felsős tanulói részére
azzal a céllal, hogy Szombathely város
diákjai minél többet tudjanak Savaria
híres szülöttjéről, Szent Mártonról.
oladalti.uw.hu

2016. november 17. 

Oszd meg a köpenyed – oszd
meg a koncerted

Bartók Terem
Hangverseny a Camerata pro Musica
együttes koncertsorozata keretében.
www.cameratapromusica.com

2016. november 19.

Szent Márton dicsérete –
kórustalálkozó

Szent Márton templom
A szombathelyi Szent Márton Városi
Kórus olyan együtteseknek szervez
közös hangversenyt, amelyek vagy a
szent nevét viselik, vagy valamely Szent
Mártonhoz kötődő településen
működnek. A koncertre a környező
országokból is érkeznek fellépők.
www.szentmarton.hu

2016. november 25–27.

„Márton a bornak bírája” 
– bor és gasztrofesztivál

AGORA – Művelődési és Sportház
Szent Márton tisztelete a
néphagyományban számtalan módon
megőrződött, ezek közül is leginten‐
zívebben a gasztronómia terén. 
Az újbor megáldásától a libacsontból
történő jóslásig nagyon sok minden
kötődik a borhoz és a különböző
ételekhez. Vendégségbe érkeznek 
Gallia és Itália borászai.
www.szentmarton.hu

2016. november 29.

Devecsery László: Szent
Márton mesekönyv

ŐrvidékHáz
A mesekönyv a legkisebbek nyelvén
mutatja be Szánt Márton életét.
www.orvidekhaz.hu

2016. november

Egészséges Városok 
Magyar Nyelvű Szövetsége
XXVIII. Szimpóziuma

AGORA – Művelődési és Sportház
Magyarország az Egészséges Városok
program 1987‐es elindulása óta aktív
résztvevője az Egészségügyi
Világszervezet (WHO) Európai Irodája
kezdeményezésének. Az Egészséges
Városok Magyarországi Szövetsége
1992‐ben alakult meg, négy év hálózati
együttműködést követően, tíz
tagvárossal. Most Szombathelyen a
„segítés városában” tartja idei
szimpóziumát.
www.agorasavaria.hu

2016. november

Leírások és tudósítások
Szombathelyről

MNL Vas Megyei Levéltár
Az Acta Savariensia 23. számának
bemutatója.
www.szentmarton.hu

Szent Márton
Szombathely



2016. december 1–22.

Szent Márton saruja 
– cipősdoboz akció

Fő tér – rendezvénytér
Jótékonysági ajándékozó program
gyerekektől gyerekeknek.
www.orvidekhaz.hu

2016. december 15. 

Oszd meg a köpenyed – oszd
meg a koncerted

Bartók Terem
Hangverseny a Camerata pro Musica
együttes koncertsorozata keretében.
www.cameratapromusica.com

2016. egész éven át tartó,
folyamatos

Kompetenciafejlesztő
gyermekfoglalkozások,
programok

AGORA – Művelődési és Sportház
Szent Mártonhoz és korához
kapcsolódó hagyományőrző
mesterségek bemutatója, kézműves‐
ségen alapuló foglalkozássorozatok 
4 választható témakörben. A Szent
Márton vándorútján program a szent
életéhez kötődő izgalmas felfedező,
feladatmegoldó, kutató játék Szombat‐
hely belvárosában. A csapatok
forgószínpadszerűen keresik fel a
helyszíneket és teljesítik a feladatokat.
www.agorasavaria.hu

2016. egész éven át tartó,
folyamatos

Családi játszóházak
AGORA – Művelődési és Sportház
Hétvégi családi rendezvények,
melyekben színházi előadások,
interaktív foglalkoztatók, kézművesség,
filmvetítés szórakoztatja a családokat. 
A program keretében kiemelten egy‐egy
Szent Márton korából ismert kézműves
mesterség elevenedik meg, az alkalmi
műhelyben hasznos használati, ajándék
és dísztárgyak készülnek.
www.agorasavaria.hu

2016. egész éven át tartó,
folyamatos

Szabadtéri kiállítás 
a Fő téren

Szombathely
A szabadtéri installáció megújuló tablói
Szent Márton és Szombathely
kapcsolatát mutatják be, utalva a
népszerű szent európaiságára.
www.szentmarton.hu

2016. egész éven át tartó,
folyamatos

A Via Sancti Martini
magyarországi szakasza 
és a városi Szent Márton
történelmi sétaút felújítása,
események szervezése

Szombathely, illetve Magyarország
A Szent Márton Európai Kulturális
Útvonal magyar szakaszát egyre 
többen járják. Rendkívül fontos, 
hogy az útvonal biztonságosan járható 
legyen és a megfelelő információs
háttér is rendelkezésre álljon.
www.szentmarton.hu

www.viasanctimartini.eu

A Szent Márton Emlékév programjainak megvalósításában 
a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Szent Márton Programirodájával 
együttműködő intézmények, szervezetek:

AGORA Szombathelyi Kulturális Központ
Bock Pince
Camerata pro Musica Alapítvány
Centre Culturel Européen Saint Martin de Tours
Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége
Európai Kulturális Városok Szövetsége (A.V.E.C.)
Filharmónia Magyarország
FilmArt Stúdió Kft.
François Rabelais Egyetem Tours
Gothard Jenő Általános Iskola
Horváth Boldizsár Kollégium
Improvizatív Zeneműhely Egyesület
Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház
KLIK Szombathelyi Tankerülete
Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szombathelyi Csoportja
Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára
Martineum Felnőttképző Akadémia
Martinus Vallási és Kulturális Egyesület
Mesebolt Bábszínház
MTA BTK Történettudományi Intézet
Napkút Kiadó Kft.
Oladi Általános Iskola
Szülőföld Kulturális, Sport és Örökségvédelmi Egyesület
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
Pannonhalmi Bencés Főapátság
Pannonsport Kft.
Savaria Lions Club
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum
Savaria Szimfonikus Zenekar
Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány
Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Magyarországi Tanácsa
Szent Márton Templom és Látogatóközpont
Szépművészeti Múzeum Tours
Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala
Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola
Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület
Szombathelyi Egyházmegye
Szombathelyi Képtár
Szombathelyi Médiaközpont NKFT
Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola
Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület
Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és AMI
Tours Város Önkormányzata
Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület
Vasi Diák Közösségi Szolgálat
Vasi Skanzen
Vuelta Kft.
Weöres Sándor Színház
Zonta Club Szombathely
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