Programok, rendezvények
Sárváron & környékén
2017.07.24. – 2017.08.06.
SÁRVÁR
Nádasdy Ferenc Múzeum
Megnyílt Magyarország egyetlen huszárkiállítása
http://nadasdymuzeum.hu/tartalom.php?tart=689
Állandó és időszaki kiállításokról bővebben:
http://nadasdymuzeum.hu/latogatas.php?tart=6
A Sárvári múzeum kiállításai, programjai 2017-ben
http://nadasdymuzeum.hu/tartalom.php?tart=789
Szent László év a múzeumban
http://nadasdymuzeum.hu/tartalom.php?tart=798
Időszaki kiállatás a múzeumban: Europica – Sceptica
http://nadasdymuzeum.hu/tartalom.php?tart=822
Új huszáremlékek a múzeumban
http://nadasdymuzeum.hu/tartalom.php?tart=835

A múzeum júliusban és augusztusban: 9:00 – 21:00 óráig várja kedves
vendégeit.

Reformáció Emlékév Sárvár – 2017 - Sárvár az európai reformáció városa
2017-ben a reformáció 500 éves évfordulójára nagyszabású ünnepségsorozattal készülnek
világszerte. Magyarországon Budapest mellett három vidéki helyszínen zajlanak a
megemlékezések, így Debrecenben, Sopronban és Sárváron. A reformáció 500 éves
évfordulóján Sárvár Város Önkormányzata, valamint a helyi evangélikus és református
egyházak is rendezvényeket szerveznek.
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Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő
Éjszakai fürdőzések:
2017. július 28. – Strandok éjszakája
2017. augusztus 4. – Peter Sramek
2017. augusztus 18. – Éjszakai fürdőzés
http://www.sarvarfurdo.hu/programok

Sárvári Kalandpark - Éjszakai kötélpályázás
Időpont: 2017. augusztus 19. (szombat) – 20:00
Éjszakai kötélpályázásra invitál mindenkit a Sárvári Kalandpark. Ami már biztos: sötét lesz.
A kalandvágyókat forró teával és adrenalinnal fogják majd felmelegíteni a vendéglátók. Amit
szükséges elvinni, az csak a sütnivaló, a tüzet helyben adják alá.
A Kalandpark a normál nyitva tartáson túl ezen a napon 20 órától éjjel 1-ig várja vendégeit.
Programok és árak az éjszakai kalandozásra:
• Kötélpályázás: 1400 Ft
• Íjászat a sötétben világító lufira: 300 Ft
• Forró tea fogyasztás a Tűzrakónál: ingyenes
• Tűz a sütögetnivalóhoz: ingyenes
Amit hozni szükséges:
• Fejlámpa vagy zseblámpa
• Sütnivaló, ha szeretne enni valamit
• és persze bátorság
A kötélpályázáshoz kötelező a fejlámpa vagy a zseblámpa használata, amit a
vendégeknek szükséges magukkal vinni.
Forrás: http://sarvarikum.hu/esemenyek/kalandpark-ejszakai-kotelpalyazas-5/

Programfüzet – 2017. nyár (június - szeptember)
http://sarvarikum.hu/sarvari-nyar-2017-junius-szeptember/
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Nyári szabadtéri szezon a sárvári Nádasdy-várban
http://sarvarikum.hu/wp-content/uploads/2017/05/2017_Szabadter_leporello_webre.pdf

Föld-rajzok – Tahin Gyula fotókiállítása
Látogatható: 2017. július 30-ig. Helyszín: Nádasdy-vár, Galeria Arcis
Nyitva: hétköznapokon 10:00–17:00, szombaton 9:00–13:00
Forrás: http://sarvarikum.hu/esemenyek/fold-rajzok-tahin-gyula-fotokiallitasa/

Mi Camino – Balogh Márta fotókiállítása - Az én utam című tárlata
Nyitva naponta 10:00–18:00, Látogatható: 2017. július 31-ig
Forrás: http://sarvarikum.hu/esemenyek/mi-camino-az-en-utam/

Kossuth téri programok – 2017
Indul a nyár, vele a Kossuth téri programok!
2017. július
július 27. (csü) – 20:00 – Sárvári Néptánckör
július 29. (szo) – 20:00 – Regös együttes
2017. augusztus
augusztus 4. (pé) – 20:00 – Mira Orient Art – hastánc
augusztus 5. (szo) – 20:00 – Senior Néptáncosok
augusztus 10. (csü) – 20:00 – Aranyrózsa Nótaklub
augusztus 11. (pé) – 20:00 – Regös együttes
augusztus 12. (szo) – 20:00 – Ma’mint’Ti színjátszó csoport
augusztus 17. (csü) – 18:00 – Nyári tánc – Folklórnapok
augusztus 18. (pé) – 18:00 – Nyári tánc – Folklórnapok
Forrás: sarvarikum.hu/kossuth-teri-programok-2017/
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ALMAGRÁNÁT – A teremtés története
Időpont: 2017. július 29. 20:30
Helyszín: Nádasdy-vár Sárvár
Rendező: Komáromi Sándor
A Soltis Lajos Színház nem kisebb feladatra vállalkozott, mint hogy a szinte mindenki által
ismert bibliai teremtéstörténetet olyan eszközökkel mutassa be, amelyek a színház
legeredendőbb formáit idézik meg. Valódi közösségi élmény generálására tesznek tehát
kísérletet, hiszen ebben a „Nyitott Tér”-ben megvalósuló előadásban a nézők nem csak
„néznek”, hanem időnként velük együtt játszanak, táncolnak, vagy keltenek életre
színpadképeket.
Az előadás igazi kultúrcsemege is, hiszen a keresztény motívumrendszer, a magyar archaikus
népi imádságok szövegvilága, illetve eredeti héber szövegek éppúgy részei az előadásnak,
mint a keleti színházi tradíciókból merítő mozdulatrendszer, a klezmer zenék, yiddish táncok,
vagy a riói jelmezek és maszkok.
Az előadás korhatár nélküli, majdnem egy órányi felejthetetlen közös élményt ad szabadtéren
és nagyobb belső terekben egyaránt.
Játszók:
Bruckner Roland, Károly Bálint, Laki Mónika, Nagy Zsuzsi, Pesti Arnold, Piller Ádám,
Tóth Ákos
Az előadás esőnapja: 2017. július 30. (vasárnap), 20:30
Jegyinformáció:
(Foglalás a 95/320-063 telefonon, vagy a nadasdy.var@gmail.com címen is lehetséges.)
Belépődíj csak a helyszínen (egységesen): 1500 Ft / fő
A belépés 6 éven aluli gyermekeknek díjtalan.
http://sarvarikum.hu/esemenyek/almagranat-soltis-lajos-szinhaz/

Ruben’s latino zenekar
Időpont: 2017. július 29. (szombat) – 20:00
Helyszín: Tinódi Hotel és Étterem
Ruben la Voz, dominikai énekes zenekara. Eredeti latin zene, tüzes ritmusok, szenvedélyes
hangulat, non-stop mozgás és öröm.
http://sarvarikum.hu/esemenyek/rubens-latino-zenekar/
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XVI. Vármeeting – Motoros Találkozó
Helyszín: Sárvár - Nádasdy-vár
Időpont: 2017.08.04 – 2017.08.05
Az idén 16 éves motoros találkozó és rockfesztivál idén több, eddig a Vármeetingen fel nem
lépő zenekarral készül.
Augusztus 4. Péntek
18.00 – Hollywood Rose
20.00 – Hooligans
22.00 – Kowalsky meg a Vega
24.00 – Blues Company (Blöró)
Augusztus 5. Szombat
13:00 – Streetfighter show
14:30 – Motorosfelvonulás 18.00 – Dorothy
20.00 – Road
22.00 – Tankcsapda
További részletek, jegyárak később!
Rendező: Vármeeting-stáb

Reczetár Ágnes kiállítása
Szervező: Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár
Megnyitó: 2017. augusztus 6. (vasárnap)
Helyszín: Nádasdy-vár, Galeria Arcis

Reczetár Ágnes grafikusművész plakátkiállítását Cebula Anna művészettörténész, a
Szombathelyi Képtár igazgatója nyitja meg. Hétköznapokon 10–17 óráig, szombaton 9–13
óráig látogatható.
Látogatható: 2017. szeptember 3-ig.
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SZOMBATHELY
A következő programokról bővebb információt az alábbi elérhetőségeken keresztül szerezhet:
Savaria Turizmus Nonprofit Kft, Tourinform Szombathely
Cím: 9700, Szombathely, Király utca 1/A
Tel.: +36 94/317-269, Fax: +36 94/317-269
E-mail: szombathely@tourinform.hu
Web: www.szombathely.hu
www.facebook.com/savariaturizmus

A WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ MŰSORA:
www.wssz.hu
AKTUÁLIS MOZIMŰSOR:
www.jegyfoglalas.savariamozi.hu
www.cinemacity.hu
AKTUÁLIS MÚZEUMI PROGRAMOK:
www.savariamuseum.hu
A SAVARIA SZIMFONIKUS ZENEKAR AKTUÁLIS PROGRAMJAI:
www.sso.hu
FRISS PROGRAMOK:
www.facebook.com/savariaturizmus
ÚJ! KARNEVÁL SZÍNHÁZ:
www.wssz.hu

A ZSINAGÓGA UDVAR NYÁRI PROGRAMJAI
2017. május - augusztus
Helyszín: Szombathely, Szimfónia Kávézó, II. Rákóczi F. u. 3.
Információ: www.facebook.com/savariaturizmus
ISEUMI SZABADTÉRI JÁTÉKOK
2017. július 21-augusztus 2.
Helyszín: Szombathely, Iseum Savariense, Rákóczi u. 6-8.
Információ: www.iseumijatekok.hu
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KŐSZEG
Ha hétvége, akkor Natúrpark…
A következő programokról bővebb információt az alábbi elérhetőségeken keresztül szerezhet:
Írottkő Natúrparkért Egyesület és Tourinform
Cím: 9730 Kőszeg, Fő tér 2.
Tel/fax: 94/563-120, 94/563-121
E-mail: ine@t-online.hu, koszeg@tourinform.hu
Web: www.naturpark.hu

Aktívan a Natúrparkban!
További információ: http://naturpark.hu/

Naturpark kiadványainak leöltése:
http://www.naturpark.hu/kiadvanyok.html

Látnivalók a Naturparkban:
http://www.naturpark.hu/latnivalok/kuriozumok-a-naturparkbol.html

A Kőszeg Várszínház programjai
2016. június 9-augusztus 4.
A Kőszegi Várszínház 1982 óta várja az érdeklődőket. Az idei év kínálatában is szerepel
vígjáték, gyerek-, opera-, operett előadás, kamaradarab, koncert, utcaszínház, önálló est.
További információ: www.koszegivarszinhaz.hu

Elővári Sokadalom rendezvénysorozat
Összeállt, és megkezdődik az Elővári Sokadalom rendezvénysorozata.
Natúrparki kézművesek és helyi termék előállítók vására, zenei programok, kalandok és
játékok, éjfélig nyitva tartó konyhák…
15 hosszú délután és koraeste – a júliusi várszínházi előadások napjain.
Részletes programot a Kőszegi Várszínház programok-napi bontás oldalán találhatnak:
koszegivarszinhaz.hu/hu/program/napibontas.php
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Ingyenes vezetések-bemutatók júliusban!!!
Júliusban számos ingyenes programot kínál Önöknek Kőszeg.
- Hétfő:
Júliusban minden hétfőn ingyenes városnéző sétára invitáljuk az Kőszeg iránt érdeklődőket.
A túra stílszerűen minden júliusi hétfőn 11:00 órakor a Tourinform iroda (9730 Kőszeg, Fő
tér 2.) előtt indul. Előzetes jelentkezés nem szükséges, várjuk Önöket nagy szeretettel!

- Szerda:
Júliusban és augusztusban, minden szerdai napon a megvásárolt belépőjegy mellé ingyenes
tárlatvezetést biztosít az Arany Egyszarvú Patikamúzeum személyzete.
A 45 perces vezetések 10:00-től körülbelül 11:00 óráig, valamint 14:00-től körülbelül 15:00
óráig tartanak.
További információk: www.koszegimuzeumok.hu

- Csütörtök:
Júliusban minden csütörtökön 10:00 órától ingyenes vezetésre invitáljuk a kerteknövényvilág kedvelőit.
Ez várja Önt a Virágudvarban:
- Összesen több mint 240 fajta növény
- Ehető virágok- körülbelül 80 féle gyógy-és fűszernövény
- Aktuális, friss zöldségek
- Tudnivalók az ökokertészkedésről
Előzetes jelentkezés nem szükséges, várunk minden érdeklődőt szeretettel!

Bozsoki Zenei Fesztivál
2017. július 14-24.
Helyszín: Bozsok, Sibrik-kastély, Malomporta
Minden este koncertek, délután workshopok, nyilvános mesterkurzusok, kulturális
programok
további információ: Balog Alexandra
www.bztbozsok.com
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Kenuzás a Gyöngyösön!
Júliusban és augusztusban minden hétfőn és kedden, Kőszeg belterületén, vasárnaponként
pedig Gyöngyösfalu belterületén próbálhatod ki a felejthetetlen evezős programot.
Részletek: holdfenyliget.hu/hu/rendezvenynaptar/reszletek/elmenyteli-kenuzas-agyongyoson/

HÉTFORRÁS PIKNIK
2017. július 29. 11:00 – 17:00 óráig
Szabadtéri program a Hétforrásnál: fúvószene, gyalogtúrák, kézműves programok, játékok
10-17 óráig!
Gyalogtúra indul a Hétforrásra 9.00-kor a Koronaőrző bunkertől (Kálvária utca, 1. stáció):
Útvonal: Koronaőrző bunker – Kálvária stációk – Kálvária – Pintér-tető –
St. Germain-kereszt – Hétforrás
Táv: 4 km
Időtartam: 2 óra
Túravezető: Schwahofer Gusztáv (30/368-6505)

Bozsoki Szent Anna búcsú
2017. július 30-31.
Helyszínek: Szent Anna templom, ÖTE szertár, Sportpálya, Kultúrház
További információ: Darabos Béla (30/235-2490)

IDŐUTAZÁS GEOTÚRA- geológus szakvezetéssel
avagy nyomozzunk együtt az után, hogy vajon élhettek-e dinoszauruszok a Kőszegi hegység
területén?
A nyomozás során természetesen „bűnjeleket” is gyűjtünk ezért gyűjtőzacskót célszerű
magatokkal hozni! A Hidegvölgy szurdokát megcsodálva, megkeressük az „ördög tányérját”
valamint a Trianoni kereszt alatti egykori kőfejtőt.
A csodálatos kőszegi Kálváriát kényelmesen, fentről közelítjük meg… Közben megismerjük
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a Kőszegi hegység kialakulásának eseményekben bővelkedő érdekes történetét.
Találkozó: 15.00, Kőszeg, Sziget u. – Erdő u. sarkán.
Részvételi díj: 500 Ft/fő
Túravezetők: Horváth Csaba és Horváthné Korom Zita geológus házaspár (30/919-0688,
30/381-3271)
Útvonal: Ördögárok (Hideg völgy) – Pintér-tető – Ördögtányér-szikla – Trianoni kereszt –
Vörös kőfejtő – Kálvária – Kálvária utca
Időtartam: 3-4 óra
Részletek: www.geotura.com
Előzetes bejelentkezés a túra napján 13 óráig!

ÖTÖDIK HÉTVÉGE
JÚLIUS 28.
ELŐVÁRI SOKADALOM
PROGRAMOK: 18.00 KENDIK PÉTER, extrém zongorista szólókoncertje
19.00 A KŐSZEGI FÚVÓS ZENEKAR koncertje, Jurisics tér
19.00 Kőszegi Várszínház: Szóló szőlő, csengő barack, mosolygó alma
Éjfélig konyhával vár: Bécsikapu Étterem, Rajnis u. 5.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: www.koszeg.hu

JÚLIUS 29.
ELŐVÁRI SOKADALOM
PROGRAMOK: 19.00 RÁZENE Városi Fúvószenekar, Budapest
Éjfélig konyhával vár: Bécsikapu Étterem, Rajnis u. 5.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: www.koszeg.hu
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CELLDÖMÖLK
A következő programokról bővebb információt az alábbi elérhetőségeken keresztül szerezhet:
Ság hegy Térsége Turisztikai Egyesület
Cím: 9500 Celldömölk, dr. Géfin tér 10.

Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Az intézmény egész évben színes programot kínál a helyi és a messzebbről érkező
vendégeknek egyaránt: folyamatosan kiállításoknak ad otthont a Móritz Galériában,
épületében kapott helyet az Art Mozi, a felnőtt és gyermekkönyvtár, színpadján koncertek,
színielőadások, ünnepi műsorok zajlanak.
Nyitva tartás:
Hétfő: 14:00-20:00
Kedd-szombat: 8:00-20:00
9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.
Tel.: +36 95 779 301; +36 95 779 302
E-mail: kmk@cellkabel.hu
Batthyány Ervin Művelődési Ház
9675 Bögöte, Szabadság u. 53.
Tel.: +36 95 462 012

Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 2017 színházi évad
A színház kedvelői ebben az évadban sem panaszkodhatnak, hiszen a musicaltől az operettig
több műfajban is lesznek előadások.
További információ: tel.:95/779-302, email: kmk@cellkabel.hu Benke Csaba szervezőnél.
Bővebben: http://vulkansag.hu/Szinhaz/_Szinhazi_evad_20162017.html
A bérleteket a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 6. sz. irodájában lehet
megváltani a következő árakon:
I. hely:12.000 Ft, II. hely: 10.600 Ft, III. hely: 9.000 Ft
Egyéni jegyvásárlásra is van lehetőség a következő árakon:
I. hely: 3.500 Ft, II. hely: 3.000Ft, III. hely 2.500 Ft
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Túrák a Ság hegyre
Vulkán, botanikai túrák, ahol megismerkedhet a Ság hegy csodálatos élővilágával, a tanúhegy
földtani történetével és formakincsével.
Bővebben: http://vulkansag.hu/Turak_a_Sag_hegyre.html

Kemenes Vulkánpark Látogatóközpont
Magyarország egyetlen vulkanológiai látogatóközpontja látványos, közérthető, interaktív
módon mutatja be a vulkánok erejét, a gigantikus méretű, szinte percről percre lezajló
geológiai változásokat. Megismerhetjük, milyen lehetett évmilliókkal ezelőtt és milyen ma
Földünk tűzhányóinak tevékenysége, miként jelezhetők előre a működésüket kísérő
katasztrófák.
Az ötszintes, mintegy ezer m2-es épület számos attrakciót kínál:
Felfedezőterem, Tűzhányóterem, Verne-kabin, Vulkán szimulációs terem, Vulkánszínház
terem, a Kárpát-medence vulkánjait bemutató terem és legfelül a Kilátó-terem, melyből
eleven díszletként tárul fel a Ság hegy gyönyörű panorámája, hogy testközelből
szemlélhessék az egykori tűzhányó mára megszelídült vonulatait.
Nyitva tartás:
Március 11-től október 31-ig kedd - vasárnapig 10:00 - 18:00
November 2-től november 30-ig: 10:00 - 17:00
December 1-től a látogatóközpont zárva tart, azonban csoportok számára tárlatvezetés,
túravezetés, foglalkozások tartása előzetes bejelentkezés alapján lehetséges!
9500 Celldömölk, Sághegyalja krt. 1.
Tel.: +36 95/777 400
E-mail: info@kemenesvulkanpark.hu
http://www.kemenesvulkanpark.hu/
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Ingyenes intenzív gyógyúszás a Vulkán Fürdőn
Tegyen együtt vidáman gyermekeink egészségéért!
2017. július – július 30.
Hétfő – szerda: 16:00–16:45 óra, 16:45–17:30 óra, 17:30–18:15 óra
Péntek: 09:00–09:45 óra, 09:45–10:30 óra
2017. augusztus 1-6-ig a gyógyúszás szünetel
2017. augusztus 7-től a szokott időben:
minden hétfőn és szerdán: 16:15–17:00 óra között Ádám Ildikóval

Strandfoci és éjszakai fürdőzés
Július 29.
Strandfoci bajnoksággal, habpartyval várja a fürdő az érdeklődőket.
Helyszín: Vulkán Gyógy- és Élményfürdő, 9500 Celldömölk, Sport u. 8.
Telefonszám: +36 95 525-070
http://vulkansag.hu/Sport3/Programok_a_Vulkan_furdon.html

I. Joó-tó Strandfoci kupa
Marcalgergelyi Joó-tó
Július 29-30.
Gyere el és szerezd meg a vándorserleget a barátaiddal, közben csobbanj a kiváló minőségű
vízben, vagy épp napozz a homokos parton, este bulizz egy különleges VIP buliban, töltsd
kint az éjszakát, ha akarod, a főzést is átvállalják helyetted
http://vulkansag.hu/Sport3/I_Jooto_Strandfoci_kupa.html
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