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Körmend

Tisztelt Körmendiek,
Kedves Vendégeink!

Augusztus nekünk, körmendieknek egy kicsit talán mindig különlegesebb,
kedvesebb, mint a nyár többi hónapja, hiszen ez az az időszak, ami mára szorosan
egybeforrt városunk legjelentősebb rendezvényével, a sok ezer embert
megmozgató Körmendi Napokkal.
Egy olyan rendezvényt próbálunk meg évről-évre összerakni, ahol a város minden
korosztálya megtalálja a számára kedves programot, legyen szó akár a
legkisebbekről, akár középkorúakról, akár az idősebb generáció képviselőiről. Egy
olyan rendezvényt, ahol jó együtt lenni, ahol kiszakadva a dolgos hétköznapokból
újra megérezhetjük a közösséghez tartozás semmihez nem hasonlítható érzését és
ahol újra átélhetjük, hogy mit is jelent körmendinek lenni.
Ha végig nézik a programfüzetet láthatják, hogy a jól megszokott programpontok
mellett idén új elemekkel próbáltunk meg kedveskedni a rendezvényre
kilátogatóknak.
Idén ünnepli ugyanis városunk a 775. évfordulóját, így nem is szólhat másról az idei
év, mint ennek a különleges alkalomnak a méltó megünnepléséről. A Körmendi
Napok ugyanis egy nagyszerű lehetőség arra, hogy a szórakozás, a kikapcsolódás és
az együttlét mellett megemlékezzünk városunk gazdag történelméről, jeles
alakjairól és nagyszerű eseményeiről. Hogy megemlékezzünk mindarról az
örökségről, melyet örökül kaptunk elődeinktől, melyet ápolnunk és gondoznunk kell
és egy napon nekünk is tovább kell majd adnunk az utánunk következő
generációknak. Számomra ez ennek a rendezvénynek a legfontosabb üzenete.
Kívánom Önöknek, hogy találják meg a gazdag kínálatban az Önök számára kedves
programokat és érezzék magukat nagyon jól a Körmendi Napok teljes ideje alatt!
Látogassanak ki a város ikonikus helyszíneire és töltsük el tartalmasan az időt együtt,
közösségben!
Éljük meg együtt a hagyományainkat!
Bebes István
Körmend Város Polgármestere
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FŐ TÁMOGATÓK:

Körmend Város Önkormányzata
Körmend Múltja, Jelene, Jövője Alapítvány
Körmend Város Gondnoksága

TÁMOGATÓK:

VAS MEGYEI

Nemzeti
Kulturális Alap

POLGÁRŐR SZÖVETSÉG

Körmendi Helyi Közösség
KÖRMENDI POLGÁRŐR EGYESÜLET

MÉDIAPARTNEREK:

www.kormend.hu

Augusztus idusán
Jövőre veletek, ugyani ! – Egy éve búcsúztunk ezekkel a szavakkal, bele sem gondolva
abba, mennyire hamar elszáll az esztendő.
Megnyúlnak az árnyékok a bágyad á váló napsütésben, párába burkolóznak a hajnalok;
lassan elmúlik augusztus. Az ére nyár színei tolakodnak mindenhol, hívják fel
a ﬁgyelmet arra, hogy ideje van még a mulatságnak. A közösségekről, a zenéről, a
táncról, a művészi játékokról, a pincék rejtekéből előkerülő zamatos borokról, a
harmatos korsóban gyöngyöző seritalról, a fagyos nyalánkságokról, hangos kacagásról,
nagy ölelésekről, üdvözítő találkozásokról, a kertek ala hullámzó folyóról szól még
minden, így a Körmendi Napok is.
Öt nap, amely ala a város központja, a Szabadság tér és a melle e lévő helyszínek
éle el telnek meg, programdömping vár mindenkit.
Lesz i minden, ami szemnek, szájnak és fülnek ingere! Viseletbe öltözö i ak és
bölcsebbek, szabadtéri színházi előadás, látványos produkciók, koncertek, amelyek
mind-mind arra emlékeztetnek, hogy érdemes élni, élményeket szerezni.
A csendesebb nappalok, harsányabb esték sora ezú al is közösségeket épít és erősít. Az
összeszoko egyesületek, a kellemes bará társaságok, az egymáshoz simuló
szívdobbanások nem csak a körmendieket hozzák közelebb egymáshoz, hanem mind
inkább ú célként jelenik meg ebben az időszakban a kirándulók, nyaralók listáján a
város.
Többezer tekintet szegeződik az égre a tűzijáték ala , de tudjuk, hogy ezen kívül mennyi
minden másra is ﬁgyelnek.
Mi pedig, akik i élünk, büszkék vagyunk múltunk 775 évére, szívesen mutatjuk meg
magunkat, értékeinket, jó szándékkal fogadjuk az idegeneket, kínálunk egy szeletet
kultúránkból, barátságunkból.
Körmenden jó élni, Körmendre jó jönni! Legyünk hát az idén is jó házigazdák, invitáljuk
az ismerősöket, adjunk élményt ismeretlennek, hogy ne csak mi tudjuk:
Körmend – ahol minden időben jó együ lenni!

H. Vörös Márta
igazgató
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Jeles évfordulót ünnepel 2019-ben Körmend.
A település ebben az évben 775 éves, hiszen IV. Béla király 1244. október 28-án
adományozo városi kiváltságlevelet Körmendnek.
775 év nagyon sok idő, az elmúlt évszázadok ala számos meghatározó esemény
történt a városban. Körmend átvészelte a pusz tó háborúk viharait, de közben
épült és szépült, így ma komoly építe , kulturális és szellemi örökséggel bír. A
kisváros története alapján akár az ezeréves Magyarország története is leképezhető.
Éppen ezért Körmend város önkormányzata jubileumi évnek nyilváníto a a 2019es esztendőt, hogy méltó módon ünnepelhessen a település.
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KÖ R M E N D, A 7 7 5 É V ES VÁ RO S
.
A programok nagy része ebben az évben a 775 éves jubileum jegyében zajlik.
Tisztelgés ez a nagy elődök elő , emelle a város 775 éves gazdag és tevékeny
múltja is megérdemli azt, hogy ez az év más legyen, mint a többi.
A programkínálatban a szervezők próbálnak olyan eseményeket megvalósítani,
amelyekkel egyrészt hagyományokat ápolnak, másrészt újszerűek is és megszólítják
Körmend valamennyi korosztályát.
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Mi szem-szájnak ingere…
Ha augusztus, akkor természetesen Körmendi Napok.
Ismét több ezer embert várnak a Körmendi Kulturális Központ,
Múzeum és Könyvtár munkatársai a város egyik legnagyobb
rendezvényére. Az előkészületek már hónapokkal ezelőtt – néhány
esetben már tavaly - elkezdődtek, az idén is sokszínű kulturális
kínálattal várják az érdeklődőket. A programok között helyet
kapott a hagyományőrzés, a könnyűzene, a képzőművészet és
a gasztronómia.
Most is megtelik élettel a város nagy közösségi tere, a Szabadság tér.
Benépesülnek az árusító helyek, gazdag étel és italkínálatból lehet
válogatni.
Emellett kézműves portékákat is kínálnak majd az árusok.
Augusztus derekán tehát ismét Körmendi Napok, ahol mindenki
találhat majd kedvére valót.
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AUGUSZTUS 15. CSÜTÖRTÖK
KASZSZA SIKER!
Körmendi
Augusztusi
Szabadtéri
Színházi Alkalom!
20. 00
- Batthyány
kastély, szabadtéri
színpad

KASZSZA SIKER!
Körmendi Augusztusi Szabadtéri Színházi Alkalom!

NEJEM A NETEN
Vígjáték két felvonásban
Egy mai kispolgár története, aki súlyos anyagi
gondokkal küzd és belemegy, hogy szerepeljen egy
valóság show-ban. Felszerelnek húsz rejtett
kamerát a lakásában. Felteszik az internetre és
húsz millió ember nézi éjjel-nappal. Elhiszi, hogy
egy hónap alatt megkeresheti a pénzt, amivel
tartozik. De nem tudja mire vállalkozott…
És elszabadul a pokol!!! Sok humor és nevetés.
Szereplők:
Harsányi Gábor, Csengeri Attila, Gregor Bernadett, Cseke Katinka,
Plasztán Anett, Czakó Ádám, Orosz Csenge, Virág László
Belépőjegy elővételben: 3.000,-Ft
diák/nyugdíjas: 2.000,-Ft
Elővételi lehetőség: 2019. augusztus 1-től kedd – péntek 10 – 17 óráig
a Batthyány Örökségközpont aulájában
(Körmend, Batthyány kastély, színház tel.: 94/594-549)
Belépőjegy 2019. augusztus 15-én 19 órától
a helyszínen: 4.000,-Ft diák/nyugdíjas 3.000,-Ft
Kapu- és pénztárnyitás 19 órakor.
Helyfoglalás érkezési sorrendben.
Az előadás előtt és után, valamint a szünetben büfé működik.
Egyéni igénytől függő, komfortérzetet biztosító tárgyak ajánlata:
pulóver, székpárna, pléd, esőkabát, esernyő, szúnyogriasztó.
Esőnap: 2019. augusztus 21. szerda 20 óra
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KASZSZA SIKER! Körmendi Augusztusi Szabadtéri Színházi Alkalom!

2019. augusztus 15. csütörtök 20.00
Batthyány kastély, szabadtéri színpad

NEJEM A NETEN
vígjáték 2 felvonásban

Szereplők:

Harsányi Gábor, Csengeri Attila, Gregor Bernadett,
Cseke Katinka, Plásztán Anett, Czakó Ádám,
Orosz Csenge, Virágh Lászkó
Írta: Harsányi Gábor
Rendezte: Magyar Attila
Díszlet-jelmez: F & Ancs Art
Belépőjegy elővételben: 3.000,-Ft
diák/nyugdíjas: 2.000,-Ft
Elővételi lehetőség: 2019. augusztus 1-től kedd – péntek 10 – 17 óráig a Batthyány Örökségközpont aulájában
(Körmend, Batthyány kastély, színház tel.: 94/594-549)
Belépőjegy 2019. augusztus 15-én 19 órától a helyszínen: 4.000,-Ft diák/nyugdíjas 3.000,-Ft
Kapu- és pénztárnyitás 19 órakor.
Helyfoglalás érkezési sorrendben. Az előadás előtt és után, valamint a szünetben büfé működik.
Egyéni igénytől függő, komfortérzetet biztosító tárgyak ajánlata:
pulóver, székpárna, pléd, esőkabát, esernyő, szúnyogriasztó.
Esőnap: 2019. augusztus 21. szerda 20 óra

KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK
A Körmendi Napok ideje ala
a gyalogos közlekedésre!

fokozo an ﬁgyeljenek a gépjárműves és

Augusztus 17-én a Vas Megyei Vadásznap eseményei a Ba hyány-kastély
északi kertjében lesznek, így annak kapuit minden irányból megnyitjuk.
A 8-as főút felől is nyitva lesz a kapu, gyalogosan onnan is megközelíthető
amelle , hogy a kastély főépületén keresztül, valamint annak mindkét
oldalán a határoló kapuk is nyitva lesznek. A rendezvény területére
gépjárművel behajtani bármely irányból los! A kastély udvarán csak
az engedéllyel rendelkezők állhatnak meg!
Augusztus 19-én a hagyományőrzők felvonulása 18 órakor indul a kastély
déli főbejáratától. A Ba hyány u. – Bástya u. – IV. Béla király u. – Bástya u. –
Ba hyány u. – Bajcsy-Zs. u. útvonalon haladnak, majd érnek a Rába-partra
19 órára. Ez idő ala átmene leg forgalomkorlátozásra számítsanak
a közlekedők!
Ugyancsak augusztus 19-én 18.00 órától lezárják a forgalom elől a Rákóczi út
– Ba hyány utca kereszteződésétől a Rába-hídig az utcát. A Ba hyány és
Bajcsy-Zs. utcára, valamint a Szabadság térre behajtani los az idevezető
utcákból. Ezeket a területeken kizárólag gyalogos forgalom megengede !
A forgalmat a rendőrség és a polgárőrség irányítja az ideiglenesen
kihelyeze közlekedési táblák szerint.
A gépjárművel érkezők használják a környező parkolókat!
A tűzijáték elő , várhatóan 19.30-kor mindkét irányból lezárják a Rábahidat, ezt követően a gyalogos közlekedés is los a hídon! Kérjük, akik a folyó
jobb partján szeretnének elhelyezkedni, időben foglalják el helyüket!
A rendezvények ideje ala - különös tekinte el a tűzijáték befejezése utáni
időszakban - közlekedjenek türelemmel, körültekintően!
Köszönjük együ működésüket, megértésüket!

AUGUSZTUS 16. PÉNTEK – SZABADSÁG TÉR
szabadtéri színpad
18.30

ESTI KORNÉL
Miért kapja egy zenekar egy novellai főhős nevét? Mert olyan, mint
Kosztolányi iktív alteregója, a mindannyiunkban ott rejtőző második,
harmadik vagy sokadik énünk: lázadó, kereső, kétkedő, ösztönös.
Mikor és hol élhetjük meg ezt az énünket? Leginkább este, péntek este,
Esti Kornél koncerten a Szabadság téren.
A zenekart 2006-ban alapították mezőtúri iatalok,
azóta folyamatosan koncerteznek, elkészítettek három
nagylemezt , felléptek az
ország szinte összes klubjában, fesztiválján. A iatalos
hangulat azóta is megmaradt,
egyedi hangnemben re lektálnak személyes és akár
társadalmi problémákra is.

21.00 HIPERKARMA

A Hiperkarma kétségtelenül korunk egyik legmeghatározóbb alternatív
zenekara, amely egyrészt versként is értelmezhető szövegeinek,
másrészt folyamatos megújulásra való képességének köszönheti
sikerét. A Bérczesi Robi vezette zenekar közel 20 éve működik. A
formációt elsősorban szövegcentrikussága teszi egyedülállóvá a hazai
zenei palettán: Robi dalai nyíltan mesélnek a legbensőbb
szorongásainkról, az élet legsürgetőbb kérdéseiről és a saját
démonjaink előli menekülésről. A főnixmadárként újra és újjászülető
együttes idén új lemezt is adott ki A napsütötte rész címmel, melyről
bizonyosan hallhatjuk a legjobb dalokat a ma már legendásnak
mondható klasszikusok mellett.
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AUGUSZTUS 17. SZOMBAT

Vas Megyei Vadásznap
22. alkalommal rendezi meg a Vas megyei Vadászkamara (az egyéni vadászok érdekvédelmi
szervezete) és a Vasi Vadgazdálkodók Védegylete (a vadászatra jogosult vadásztársaságok
érdekvédelmi szervezete) a Vas Megyei Vadásznapot.
Felvetődö a kérdés, hogy megéri-e a sok munkát a vadásznap rendezése, kell-e ekkora
energiát fektetni a trófeakiállítás, a főzőverseny megszervezésébe? A válasz egyértelműen
igen, hiszen ilyenkor nem csak a vadászó emberek (mintegy 65 ezren vannak az országban,
2172-en Vas megyében), hanem az érdeklődők is megtapasztalhatják a vadászok
mindennapjait, feladatait, láthatják az eredményeket. A vad terítékre hozása mögö
sokrétű vadgazdálkodási munka áll, szigorú Vadásza törvény irányítja. Ugyanakkor
rengeteg hagyomány, szokás színesí a vadászok életét. Ilyen a Hubertus mise, a
vadászvizsgát te „i ú vadászok” eskütétele, vadásszá avatása, vadásza kitüntetések
átadása, a vadászkürt hangja, sztelgés a teríték elő , trófeák bemutatása.
A vadászat gyakran megkérdőjeleze tevékenység, ugyanakkor a magyar
vadászat világhírű. Ez már 1937-ben a berlini világkiállításon megfogalmazódo , ahol 30 ország trófeái közül Magyarország az első helyet
foglalta el Németország és Románia elő . Ez a hírnév azóta is töretlen.
A vadászok feladata, hogy a hírnevet fenntartsák, hogy a magyar vadászat,
vadgazdálkodás továbbra is a világ élvonalában maradjon. Nem véletlen,
hogy 2021-ben, az 1971-es Vadásza Világkiállítás 50. évfordulóján újra
Magyarország rendezhe az Egy a természe el Nemzetközi Vadásza és
Természe Kiállítást Budapesten. Ehhez számtalan rendezvény és kiállítás
kapcsolódik majd az ország minden részén.
Idézet Bársony István verséből: „A vadász mindenü o van; mindig
készenlétben van és semmi sem sok neki. A napnak, az évnek
minden szakában: éjjel-nappal, hajnalban, alkonyatkor, forró
kánikulában, étlen-szomjan, ázva-fázva, veszedelmekkel
szembeszállva, nélkülözve és egymagában is; a vadász kint van a
természetben s olyan helyeken fordul meg, ahova senki más sem
köve , hacsak a vadásztársa nem. A vadász elő minden nyitva van
a természetben. A vadásznak a természetet úgy kell ösmernie, mint
a természe udósnak.”
A vadásznap remek lehetőség, hogy az érdeklődők megismerjék
a vadászat világát, a vadászok közösségét.
A vadászat kapuja nyitva áll, lépjenek be rajta!
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AUGUSZTUS 17. SZOMBAT

VADÁSZATI TÉMÁJÚ KIÁLLÍTÁSOK A BATTHYÁNY KASTÉLYBAN
A Vas Megyei Vadásznaphoz kapcsolódva három helyszínen négy kiállítási anyag
tekinthető meg a Körmendi Kulturális Központ kiállítóhelyiségeiben az augusztus
17-ét követő időszakban is.
A Városi Kiállítóteremben vadászati témájú festményeket láthatnak, míg a Sala
Terrena Galériában nagyszabású trófea gyűjtemények legszebb és legérdekesebb
darabjait teszik közszemlére.
Ugyanitt kapnak helyet a Vas Megyei Diana Vadászhölgy Klub által meghirdetett
gyermekrajz versenyre beküldött kis alkotások is.
A Batthyány Örökségközpont galériáján pedig
a körmendi 3F-K fotóklub két alapítótagja:
Bedőcs Gyula és Móricz Péter természetfotósok
pillanatfelvételeit csodálhatja meg a látogató.

Móricz Péter:
Bak búzában

3F-K
Bedőcs Gyula:
Karvaly
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AUGUSZTUS 17. SZOMBAT - SZABADSÁG TÉR

18.30 NEMZETKÖZI VADÁSZKÜRTÖS TALÁLKOZÓ
A Vas Megyei Vadászkürt Egyesület és külföldi vendégei koncertjei a tér
különböző részén
A Vas Megyei Vadászkürt Egyesület idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját, melynek megünneplésére a Vas Megyei Vadásznap keretein belül
Körmenden kerül sor 2019. augusztus 17-én.
Céljuk az volt, hogy a vadászati kultúra hagyományait megőrizzék, fenntartsák és ápolják, elsősorban pedig megadják a végtisztességet az elejtett,
terítéken fekvő vad számára.
Az elmúlt évtizedben több versenyen, rendezvényen, trófeaavatón, vadász
esküvőn és temetésen, valamint különböző vadászati rendezvényen vettek
részt, emelve a hangulatot vadászkürtjeik szólamával.
A minősítő vizsgát Pécsen szerezte az akkor még csak négy fős csapat.
Létszámuk mára 11 fő aktív kürtösre, valamint 18 fő egyesületi tagra bővült.
Az ünnep alkalmával nem csak a vadász közönségnek, hanem Körmend város
lakosainak is játszanak pár darabot a repertoárból.
Az rendezvényen két külföldi csapat is részt vesz, akikkel közösen is zenélnek.
Ausztria két tartományából érkeznek vadászkürtösök. Karintiából a
Jagdhornbläsergruppe Köttmannsdorf, míg Steiermarkból a Jagdhornbläsergruppe Weiz lép 13 órakor a rendezvénysátor színpadára a
kastélykertben, majd 18.30-tól a Szabadság tér különböző pontjain
szórakoztatják az érdeklődő közönséget.
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Olvasótábor 1989 - 2019

A mozgalmas nyári programok után
Ön is kapcsolódjon ki egy jó könyvvel!
A könyvtár az egy olyan nyilvános közösségi tér,
amely minden korosztály számára nyitott, vagyis egy találkozóhely.

Találkozzunk hétköznapokon és 2019. október 6-án a Könyves Vasárnapon!
Szeptember 2-tól jelennek meg Körmend város 775 éves évfordulójához kapcsolódó pályázati felhívásaink
honlapunkon (www. konyvtar.kormend.hu) és Facebook oldalunkon.
Találkozzunk a könyvtárban!
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Faludi Ferenc Könyvtár - Körmend, Batthyány u. 4.
Felnőtt részleg

Gyermekkönyvtár

Hétfő - Csütörtök: 09:30 - 18:00 Hétfő - Péntek: 13:00 - 18:00
Péntek:
12:00 - 18:00
Szombat:
13:00 - 17:00 Szombat:
08.30 - 12.00

www.konyvtar.kormend.hu

AUGUSZTUS 17. SZOMBAT – SZABADSÁG TÉR
szabadtéri színpad

21.00

PÉTER SZABÓ SZILVIA

Péter Szabó Szilvia a hazai könnyűzenei élet egyik ikonikus alakja és
egyik legelismertebb énekesnője. 2001 és 2009 között volt a NOX
együttes énekesnője, a formáció számos elismerést és díjat zsebelt be,
2005-ben ők képviselték Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon.
9 évvel a legutóbbi NOX nagylemez után, az énekesnő 2018-ban egy
vadonatúj stúdióalbummal örvendeztette meg rajongóit "Ébredő"
címmel. Újfent azokkal a szerzőkkel alkotott, akiknek a nevéhez a NOX
korszak alatt megannyi sláger és siker fűződik, mint például a Százszor
ölelj még, a Túl a varázshegyen, a Szeretem, vagy az Euróvíziós
Dalfesztiválon hazánkat képviselő, nagysikerű Forogj világ című dalok.
Szilvia újra visszatért gyökereihez és az új hanglemezen ismét fellelhető
az a jellegzetes hangzásvilág, ami már-már védjegyévé vált a hosszú évek
során.
Megújult és páratlan színpadi látványvilágú nagykoncertjével a
körmendi szabadtéri színpadon várja rajongóit.
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AUGUSZTUS 18. VASÁRNAP – SZABADSÁG TÉR
14.30

21Eleven
Hold,
ByeAlex, DJ Dominique szöveg + fotók (08.18.)
IRISH
SOUL
ACOUSTIC

Aki járt már Írországban tudja, hogy a magára valamit adó Pubokban
élőzene várja a sörözni, beszélgetni vágyókat. Ezt a hangulatot hozza el a
Körmendi Napokra a szombathelyi trió, amely ír előadók, zenekarok
szerzeményeivel és tradicionális ír dalokkal szórakoztatja a nagyérdeműt. A széles zenei spektrumon helyet kapnak rockosabb tételek,
mint a Thin Lizzy, de popdalok is, például Sinéad o'Connor-tól. A hagyományos ír daloktól pedig eljutunk egészen a punkrockig, nem számít a
stílus, csak a bohém ír kocsmahangulat.

AUG. 18. VASÁRNAP ÉS 19. HÉTFŐ – SZABADSÁG TÉR
21ElevenMANÓFALVI
Hold, ByeAlex,
DJ Dominique szöveg + fotók (08.18.)
15.30 - 20.00
KALANDVÁR
Szabadtéri játékrendszer, aktivitások, ügyességi játékok.
A MANÓ SZÍNPAD legújabb nagyszabású, különlegesen látványos
szabadtéri játékrendszerében egy négytornyú várban és annak
környékén zajlanak az események... A különféle kalandos, tréfás,
ügyességi és mókázva tanító játékokon jelmezes játékmesterek,
bábszínészek vezetik végig a lurkókat, akik a próbák teljesítése után, a
hősnek járó kitüntető címmel ajándékozzák meg a legügyesebbeket.
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AUGUSZTUS 18. VASÁRNAP – SZABADSÁG TÉR
18.00

21ElevenHOLD
Hold, ByeAlex, DJ Dominique szöveg + fotók (08.18.)
ELEVEN

Egy Balaton körüli utcazenélés során
készültek el azok a versek és zenék,
amelyek az Eleven Hold formáció alapját
képezték. 2017 őszén a csapat tagjai már
az 5. albumukat készítették „Magasról”
címmel, amely részben egy modern anyag
lett, ugyanakkor a már megszokott
rockos vonal is megtalálható bennne. Az
utóbbi években is aktívan koncertező
zenekar ezúttal Körmenden varázsol
fergeteges hangulatot.

20.00

21Eleven Hold, ByeAlex, DJ Dominique szöveg + fotók (08.18.)

ByeAlex 2013-ban robbant be a köztudatba, azzal a ténnyel, hogy nála jóval
esélyesebbnek tartott előadókat megelőzve kijutott az Eurovíziós Dalfesztiválra,
ahol 10. helyezést ért el Kedvesem című szerzeményével. Azóta is több országosan
ismert dalt írt, mint például a Hé Budapest, Fekete, vagy Az én rózsám című
szerzemények. Zenekarával folyamatos fellépői a fesztiváloknak és kluboknak.
2015-től a csapat már ByeAlex és a Slepp néven járja az országot és írja a dalokat.

22.00

21EDOMINIQUE
leven Hold, ByeAlex, DJ Dominique szöveg + fotók (08.18.)
DJ

DJ Dominique az ország egyik legkeresettebb lemezlovasa. Évente több száz fellépés,
36 aranylemez, 5 platinalemez, valamint két dupla platinalemez büszke
tulajdonosa. 1992 óta dolgozik lemezlovasként, producerként, valamint
műsorvezetőként. Amerikai tanulmányútjáról hazatérve megalapította a
Fergetegparty elnevezésű bulisorozatot, amely a City Rádiós partik keretein belül
kelt igazán életre, majd a Juventus Rádió segítségével lett országosan is ismert.
Hétről-hétre az ország legnépszerűbb klubjaiban és szórakozóhelyein találkozhat
vele a közönség.
DJ Dominique mottója: A legnagyobb öröm számomra,
ha a közönség jól érzi magát! Legyen így KÖRMENDEN is!
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Körmend legﬁatalabb testvérvárosa:
JUZSNIJ, Ukrajna
augusztus 17. szombat 15.00 Batthyány kastély rendezvénysátor
és 18. vasárnap 15.30 Szabadság tér
Juzsnij, a Fekete-tenger partjá n fekvő kikö tő é s ü dü lő kö zpont. Dinamikusan
fejlő dő , iatal vá ros, 32 ezer lakossal, mintegy 50 kilomé terre Odesszá tó l.
Ukrajna harmadik legnagyobb kikö tő je é s egyben a legnagyobb mé lytengeri
kikö tő je is. Kiemelkedő teherá ru-forgalmat bonyolıt́ le, fejlett a vegyipara.
A vá ros ezenkıv́ü l a kosá rlabda csapatá ró l, az Ukrá n Szuperligá ban szereplő
BC Khimikrő l é s az azonos nevű nő i rö plabdacsapatá ró l ismert, ez utó bbi
ké tszeres ukrá n bajnok. A vá ros é leté ben fontos szerep jut a gyó gyá szati
turizmusnak é s é lé nk a kulturá lis é let.
A testvé rvá rosi kapcsolat 2014. é v vé gé n szü letett meg.

Tsviten Táncegyesület (Juzsnij, Odessza)
A Tsviten Tá ncegyesü letet 1999-ben alapıt́otta Irina Moskalchuk. Az egyesü let
tö bb mint szá z tagot szá mlá l. Az 5-25 é ves korosztá lyon belü l ó vodá sok,
iskolá sok, valamint fő ké nt a juzsniji kikö tő alkalmazottainak gyermekei
alkotjá k.
Az egyesü let koncertprogramja egyará nt tartalmaz ukrá n né ptá ncokat é s
modern popdalokat is. A né ptá nccsoport aktı́v ré sztvevő je kü lö nbö ző
fesztivá loknak é s versenyeknek Ukrajná ban é s kü lfö ldö n is. Az egyesü let má r
bejá rta fé l Euró pá t é s produkció juk pro i kivitelezé sé vel, egyedisé gé vel é s
sokszın
́ ű sé gé vel mindenhol meghó dıt́ottá k a kö zö nsé get.
A Kö rmendi Napok kereté ben ké t alkalommal lé p fel a vá ros Tsviten
Tá ncegyesü lete: augusztus 17-é n a Vas Megyei Vadá sznap rendezvé nysá trá ban a 15 ó rakor kezdő dő kö rmendi é s testvé rvá rosi kulturá lis
egyesü letek bemutató i blokkban é s augusztus18-á n 15.30 ó rakor a Szabadsá g
té ren lá tvá nyos ö ná lló mű sort lá thatnak tá nc- é s é nekkultú rá jukbó l azok, akik
elő ző nap lemaradtak a krım
́ i é lmé nyrő l.

22

KÖRMENDI NAPOK

20.00

KASZSZA SIKER!
Körmendi Augusztusi Szabadtéri Színházi Alkalom
NEJEM A NETEN - Vígjáték két felvonásban
Batthyány kastély szabadtéri színpad
És elszabadul a pokol!!! Sok humor és nevetés.
Szereplők:
Harsányi Gábor, Csengeri Attila, Gregor Bernadett, Cseke Katinka,
Plasztán Anett, Czakó Ádám, Orosz Csenge, Virág László
Belépőjegy elővételben: 3.000,-Ft
diák/nyugdíjas: 2.000,-Ft
Belépőjegy 2019. augusztus 15-én 19 órától
a helyszínen: 4.000,-Ft d/ny 3.000,-Ft
Esőnap: 2019. augusztus 21. szerda 20 óra

augusztus 15. csütörtök

2 0 1 9 . a u g u s z t u s 1 5 – 2 0.

18.30

ESTI KORNÉL

21.00

HIPERKARMA

K ÖR M E N D

775

VÁ R O S
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augusztus 16. péntek

Koncertek a Szabadság téren

VAS MEGYEI VADÁSZNAP - Batthyány kastély É-i kert
8.00 – 12.00

10.30
11.00
11.45
12.15
13.00
14.00
14.30
15.00

17.00
17.30

Rendezvénysátor a főépület mögött (É-i kert)
Vadászkürtös térzene
Vas Megyei Vadászok zászlójának fogadása
Köszöntő beszédek
Hubertus mise
I jú vadászok fogadalomtétele, Kitüntetések, elismerések átadása
Vadászati témájú kiállítások megnyitója
Jó ebédhez szól a nóta! – Horváth Pika Tibor és népi zenekara
Nemzetközi Vadászkürtös Találkozó
Szeifer Diána agárbemutatója
Szarvasbőgő bemutató
Körmendi és testvérvárosi kulturális egyesületek bemutatói:
Senior Néptáncegyüttes, Városi Fúvószenekar,
Béri Balogh Ádám Táncegyüttes, Tsviten táncegyüttes,
Narodny zenekar (Juzsnij, Ukrajna)
Eredményhirdetések
Gyémánt Valentin táncdalénekes

14.00 órától folyamatosan az Északi kertben
(a rendezvény idején az É-i kapu nyitva)
Országos Agarász Egyesület bemutatója,
Vas Megyei Rendőr-főkapitányság munkakutya bemutatója,
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság bemutatója,
Lóki György solymász bemutatója,
Régió Hagyományőrző Kulturális és Sport Egyesület, Körmend
íjász bemutatója
Időponthoz nem kötött programok:
Vadászati trófeák kiállítása, Gyermekrajz kiállítás,
Vadászfestők kiállítása, Természetfotó kiállítás,
Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum, Vadászlak,
virtuális lövészet, íjászpróbák, terepjáró bemutató,
kézművesek vására, ingyenes népi fajátékok
Programok a Szabadság téren:
18.30

VAS MEGYEI VADÁSZKÜRT EGYESÜLET és külföldi vendégei koncertjei

21.00

PÉTER SZABÓ SZILVIA nagykoncert
Látványtechnikai elemekkel kiegészített nagykoncert
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augusztus 17. szombat

9.30
10.00

Főzőverseny

10.00

TÁBORI ÉLET a hagyományőrző élménytáborban:
Kishuszár toborzó, lovagoltatás, íjászat,
harcászati- és fegyverbemutatók
Házigazda: Batthyány Lovasbandérium – Körmend
Vendégei:
Kőszegi Darabontok – Kőszeg
25P
rogramösszesítő
Nádasdy Ferenc
Bandérium
– Sárvár(08.18.)
Gölbasi Vitézei Egyesület - Tata
Régió Hagyományőrző Kulturális és Sport Egyesület – Körmend
Bereki Bárkás Egylet Egyesület, Körmend
Gyulaﬀy László Hagyományőrző Lovasbandérium, Gyulakeszi
Kapuvári Hajdúk és Gartai Muskétások Hagyományőrsége
Szombathelyi 11-es Huszár Hagyományőrző Egyesület – Szombathely
Klapka György Lovas Polgárőr Hagyományőrző Egyesület – Szombathely

Batthyány kastély, díszterem:
17.30

KÖRMEND 775 - a város épületei, a város történelme
A Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum időszaki kiállításának
megnyitója
Programok a Szabadság téren:

15.30 - 20.00 MANÓFALVI KALANDVÁR és MANÓ SZÍNPAD
14.30
15.30
17.00
18.00
20.00
22.00

IRISH SOUL ACOUSTIC
TSVITEN ukrán együttes tánc- és ének műsora
A Batthyány Lovasbandérium új zászlójának szentelése
ELEVEN HOLD koncert
BYEALEX és a SLEPP koncert
DJ DOMINIQUE
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augusztus 18. vasárnap

Batthyány kastély oldalkert:

Batthyány kastély oldalkert:
10.00

TÁBORI ÉLET a hagyományőrző élménytáborban: Kishuszár toborzó, lovagoltatás,
íjászat, harcászati- és fegyverbemutatók
Programok a Szabadság téren:

15.30 - 20.00 MANÓFALVI KALANDVÁR és MANÓ SZÍNPAD
16.00 SKULTÉTY RITA – BUJTÁS ERVIN miminal acoustic
17.00 DUO DON PEDRO'Z
19.00 FRESCO BELLO ZÁSZLÓFORGATÓ ÉS ZÁSZLÓDOBÁLÓ CSOPORT
19.30 ÓRIÁSBÁBOS UTCASZÍNHÁZ:
EGY HÁZASSÁG, AVAGY A HÁROM KÍVÁNSÁG...
18.00

Hagyományőrző csapatok felvonulása
a történelmi belvároson át a Rába-partra

Újrajátszás – avagy csatajelenetek körmendi módra
SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPI MŰSOR
Horváth Meggie műsora
Ünnepi beszéd: BEBES ISTVÁN polgármester
Fények a vízen
Rába-parti kultúrák és közösségek találkozója, csónakfelvonulás
56. Rába Tűzijáték
Programok a Szabadság téren és a Batthyány kastélyban:

22.00

SOULWAVE koncert – Szabadság tér
a tűzijáték után: NEMZETKÖZI NÉPTÁNCGÁLA
Batthyány kastély, szabadtéri színpad
Fellépnek: Béri Balogh Ádám Táncegyüttes, észt, makedón,
mexikói tánccsoportok

22.00

CSILLAGSÁTOR ALATT - Batthyány kastély oldalkert
Közreműködik: Erika és táncosai

18.00

Szent István napi ünnepi szentmise
Rk. Szent Erzsébet Plébániatemplom
Misét celebrál: Kiss László plébános,
közreműködik: Városi Vegyeskar

26

augusztus 20. kedd

19.00
20.00

augusztus 19. hétfő

Rába-part:
ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE

AUGUSZTUS 18. VASÁRNAP - 19. HÉTFŐ
Batthyány kastély oldalkert
10.00

TÁBORI ÉLET a hagyományőrző élménytáborban

Kishuszár toborzó, lovagoltatás, íjászat,
harcászati- és fegyverbemutatók
Házigazda:
Batthyány Lovasbandérium – Körmend

Vendégei:
Kőszegi Darabontok – Kőszeg
Nádasdy Ferenc Bandérium – Sárvár
Gölbasi Vitézei Egyesület - Tata
Régió Hagyományőrző Kulturális és Sport Egyesület – Körmend
Bereki Bárkás Egylet Egyesület, Körmend
Gyulaﬀy László Hagyományőrző Lovasbandérium, Gyulakeszi
Kapuvári Hajdúk és Gartai Muskétások Hagyományőrsége
Szombathelyi 11-es Huszár Hagyományőrző Egyesület – Szombathely
Klapka György Lovas Polgárőr Hagyományőrző Egyesület – Szombathely

A körmendi Batthyány Lovasbandérium, a Kőszegi Darabontok és a
sárvári Nádasdy Ferenc Bandérium tagjai 2012. novemberében
hagyományteremtő szándékkel, közfelkiáltással megalakították „Vas
Vármegye Vitézlő Rendjét”, amelynek nemes célja a török kort
megelevenítő vasi hagyományőrzők közös képviselete, valamint a megye
hírnevének öregbítése.

Szabadság tér:

AUGUSZTUS 18. VASÁRNAP
17.00

A Batthyány Lovasbandérium új zászlójának szentelése
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AUGUSZTUS 19. HÉTFŐ

Batthyány kastély oldalkert
10.00

TÁBORI ÉLET a hagyományőrző élménytáborban
Kishuszár toborzó, lovagoltatás, íjászat,
harcászati- és fegyverbemutatók

18.00

Hagyományőrző csapatok felvonulása a történelmi belvároson át
a Rába-partra

Szent István napi ünnepi programok a Rába-parton:
19.00

ÚJRAJÁTSZÁS – avagy csatajelenetek körmendi módra
Hagyományőrző harci bemutató: a Batthyány Lovasbandérium
és vendég hagyományőrző csapatok látványos lovas
és talpas jelenetei narrációval kísérve.

28

AUGUSZTUS 19. HÉTFŐ

Batthyány kastély oldalkert

CSILLAGSÁTOR ALATT
22.00 Tábori élet a hagyományőrző élménytáborban
Fellépnek: Erika és táncosai
A táncszerető közönség előtt nem ismeretlen a közel egy évtizede alakult
“Erika és táncosai” tánccsoport. Életük része kinek kisebb, kinek
nagyobb részben a tánc. A táncórák a jókedvről, a táncról, az egymásra
igyelésről és a kellemes hangulatról szólnak. Hitük szerint a tánc
nyelvén megérteti magát öreg és iatal, szegény és gazdag, más-más
nyelvet beszélő ember. A zenére történő mozgás elvarázsolja a
táncosokat, kortalanná tesz és iatalon tart. Fellépéseikkel a hastáncok
sokszínűségét és a különböző stílusokat szeretnék megismertetni a
közönséggel.
Az évek során számos helyi és megyei rendezvényen színesítik a
kulturális programokat.
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AUGUSZTUS 19. HÉTFŐ - SZABADSÁG TÉR

16.00

SKULTÉTY RITA – BUJTÁS ERVIN DUÓ
A kö rnyé ken é lő k szá má ra a ké t né v
garancia a minő sé gi muzsiká lá sra.
Klasszikus pop/rock slá gereket hallhatunk akusztikus gitá r/cajun/é nek
feldolgozá sban. A kellemes hang é s az
igé nyes hangszerelé s tö ké letes kı́sé rő i
l e s z n e k a ko r s ó s ö rö k n e k , i n o m
boroknak.

17.00

DUO DON PEDRO'Z
Nyakas Pé ter (gitá r) é s Schü ttö nhelm T.
Pé ter (harmonika) az egy é ve alakult Duo
Don Pedro'z tagjai.
A gitá r é s harmonika duó elrepıt́i kö zö nsé gé t a latinos ritmusú , lamenco gitá rzené k é s a francia sanzonok vilá gá ba.
Mű sorukban mai pop é s ilmzenei
vá logatá sok is megjelennek.
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AUGUSZTUS 19. HÉTFŐ - SZABADSÁG TÉR

19.00 FRESCO BELLO ZÁSZLÓFORGATÓ ÉS ZÁSZLÓDOBÁLÓ CSOPORT
Egyedü lá lló mű sor dobosokkal. Az elő adá son tú l extra lá tvá nyossá g az utcai
felvonulá s, avagy a rendezvé nyhelyszı́ n kö rbevonulá sa, amelyet a fő
produkció helyszın
́ é re é rkezé sig, tö bb kisebb bemutató val szın
́ esıt́enek. A
programot a szın
́ pompá s, egyedileg ké zzel ké szıt́ett reneszá nsz jelmezek,
valamint a szinté n egyedi zá szló k é s dobok teszik felejthetetlenné .

19.30 ÓRIÁSBÁBOS UTCASZÍNHÁZ:

EGY HÁZASSÁG, AVAGY A HÁROM KÍVÁNSÁG...
Vá sá ri jellegű , ó riá sbá bos mutatvá nyos
elő adá s, lá tvá nyos, é lő zené s, ó riá sbá bos
felvonulá ssal, kikiá ltó val...
Az utcaszın
́ há zi komé dia a Há rom kıv́á nsá g
cı́mű kö zismert magyar né pmese sajá tos,
sziporká zó humorú á tirata, minden korosztá lynak! Az elő adá s elő tt lá tvá nyos,
é lő zené s, ó rá sbá bos utcai felvonulá s.

Mindkét csoport részt vesz a 18 órakor induló felvonuláson is!
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AUGUSZTUS 19. HÉTFŐ, RÁBA-PART

ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN KIRÁLY
ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE
20.00

Y09 Egyesület galambjai elszállnak a Rába felett
Horváth Meggie műsora
Ünnepi beszédet mond és az új kenyeret átveszi:
BEBES ISTVÁN polgármester
Az új kenyeret a Ferrosüt Sütőipari Kft. körmendi gyáregysége
ajánlotta fel.
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AUGUSZTUS 19. HÉTFŐ, RÁBA FOLYÓ
Fé nyek a vıźen - Rá ba-parti kultú rá k é s kö zö ssé gek talá lkozó ja

CSÓNAKFELVONULÁS
Nem mindennapi lá tvá nyossá g a kö rmendi Csó nakfelvonulá s, ami kö zel fé l
é vszá zados mú ltra tekint vissza. Nagyjá bó l egyidő s a tű zijá té kkal é s minden
esztendő ben Szent Istvá n napjá nak elő esté jé n rendezik meg a Kö rmendet
ketté szelő Rá ba folyó n. A Csó nakfelvonulá son é vrő l-é vre ré szt vesznek a vá ros
meghatá rozó inté zmé nyei, vá llalatai, civil kö zö ssé gei. Sö té tedé s utá n
kivilá gıt́ott csó nakok ú sznak le ilyenkor a folyó n. Ujabb é s ú jabb ö tletek
kö szö nnek vissza a feldıśzıt́ett vıźi já rmű veken. Felidé ző dnek jeles tö rté nelmi
é vforduló k, a cé gek é leté ben nagy jelentő sé ggel bıŕó esemé nyek, vagy é ppen a
magyar hagyomá nyokra é pü lő motıv́umok é s neves tö rté nelmi szemé lyek.
Tö bbszö r megihlette a csó nakké szıt́ő ket a szentté avatott á llamalapıt́ó kirá ly,
I. Istvá n is é s a hozzá kö thető koroná zá si é kszerek, kü lö nö sen a Magyar Szent
Korona. A csó naké pıt́ő k nem ó dzkodnak a vicces té má któ l sem: volt má r
á llatkerti jelenet, de megjelent má r egy kisebb mé retű papıŕmasé ló é s a
Flinstone csalá d is a kivilá gıt́ott hajó kon. Az utó bbi é vekben a csó nakké szıt́é st
illető en nagy aktivitá st mutattak a helyi é s kö rnyé kbeli vıźi csapatok, akik
mostanra má r á llandó ré sztvevő i lettek a lá tvá nyos Csó nakfelvoná snak.

Fények a vízen
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AUGUSZTUS 19. HÉTFŐ
Rába-part

Tábori élet a hagyományőrző élménytáborban
Fellépnek: Erika és táncosai
A táncszerető közönség előtt nem ismeretlen a közel egy évtizede alakult
“Erika és táncosai” tánccsoport. Életük része kinek kisebb, kinek
nagyobb részben a tánc. A táncórák a jókedvről, a táncról, az egymásra
igyelésről és a kellemes hangulatról szólnak. Hitük szerint a tánc
nyelvén megérteti magát öreg és iatal, szegény és gazdag, más-más
nyelvet beszélő ember. A zenére történő mozgás elvarázsolja a
táncosokat, kortalanná tesz és iatalon tart. Fellépéseikkel a hastáncok
sokszínűségét és a különböző stílusokat szeretnék megismertetni a
közönséggel.
Az évek során számos helyi és megyei rendezvényen színesítik a
kulturális programokat.

56. Rába Tuzijáték
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AUGUSZTUS 19. HÉTFŐ - SZABADSÁG TÉR
22.00

SOULWAVE koncert

35Soulwave szöveg + fotó (08.19.)

Épp, hogy lecsendesednek a hagyományos Rába tűzijáték rakétái, a
hangfalak is robbannak, hiszen 22 órakor kezd a Soulwave a Szabadság
téren. A zenekart egyetlen körmendinek sem kell bemutatni, hiszen
innen indult rádiókat, fesztiválokat meghódító útjára, de mára már –
főleg 2017-es Dal szereplésüknek köszönhetően mindenkihez eljutott a
zenekar híre, aki vevő az igényes pop/rock muzsikára. 2017-ben az Év
Felfedezettje címet hozták el a Pető i Zenei Díjról, a magyar szövegek
pedig még közelebb hozták a bandát a közönséghez.
Egy újabb sikertörténet Körmendről! Legyünk büszkék rájuk!
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– vendég a háznál
Nemzetközi Néptáncgála

A tűzijáték után – Batthyány kastély, szabadtéri színpad
BÉRI BALOGH ÁDÁM TÁNCEGYÜTTES – Körmend
Az 1968 óta folyamatosan működő, tavaly jubiláló Béri Balogh Ádám Táncegyüttes
már a kezdetekben kilépett a próbaterem – műhely – falai közül a nemzetközi
színtérre is, közreműködője volt az első testvérvárosi kapcsolatok
kialakulásának. Külországokban szerzett élmények, tapasztalatok alapján a
vendégeskedés viszonzására hozták létre a Májusfakitáncolás, a Nemzetközi
Folklór Gála rendezvényeket. Ez utóbbi immár közel 30 éve minden augusztusi
ünnepünk jeles napja. További késztetést jelentett az is, hogy a néptánc révén
ablak nyílt más kultúrákra, világot láthattak. Kialakult széleskörű
kapcsolatrendszerük, tagjai lehettek az I.O.V. – Nemzetközi Népművészeti
Szervezetnek – melynek révén, mintegy viszonzásul – hazahozhatták városukba a
világot.
Az eddigi vendégfellépők felsorolása is – amely lista ma újabb 3 országgal
gyarapodik – megtöltene egy teljes műsorfüzetet.
Így idén is jó szívvel invitálják a tisztelt nézőket a
tűzijáték után kezdődő néptánc kavalkádra.
MAATSA FOLKLÓR KLUB - Észtország
Tartuból, Észtország második legnagyobb városából
érkezik a Maatsa Folklór Klub Sárvárra, majd Körmendre. Tagjai 15-28 éves iatalok.
A Folklór Klub 2013-ban alakult, tagjai énekelnek, táncolnak és zenélnek, ami
nagyon sokszínűvé és izgalmassá teszi az előadásukat. A csoport átfogó képet
mutat be az észt néphagyományokról. A Tartuból érkező együttes Észtország déli
részének hagyományait hozza el, az északi békét kombinálva a déli
temperamentummal. Így a repertoárjuk nagyon széles skálán mozog.
Előadásukban társas táncok, négyesek, hagyományos énekes játékok szerepelnek.
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Nemzetközi Néptáncgála
A tűzijáték után – Batthyány kastély, szabadtéri színpad

MEGDAN - Makedónia
Bogdanci-ból, a Makedón Köztársaságból érkezik hozzánk a Megdan népzene- és
tánccsoport. A 2005-ben alakult együttes fő célja az, hogy megőrizzék és műveljék
Makedónia ősi táncait, zenéit és viseleteit egyedi és magas szinten.
A makedón néptáncok, dalok, hangszerek és viseletek szépsége, a táncosok
tehetsége és a gyönyörű koreográ iák mind megtalálhatók a Megdan együttes
műsorában. Az együttes részt vett számos helyi és nemzetközi fesztiválon
Törökországban, Ausztriában, Szerbiában, Franciaországban és Magyarországon
is. A hagyományos zene és tánc folklór csoportja a Megdan. A Dél-Vadar régió és
Bojmija környékéről gyűjtenek elsősorban, de igyekeznek az ország többi
régióiból is hozni dalokat, táncokat. A makedón néptáncokra jellemzőek az
elegáns mozdulatok, az izgalmas ritmusok és az erős érzelmek. Táncaik a
gyengédség, a fér iasság érdekes kombinációi és az egyedi ritmusnak
köszönhetően nagyon látványosak is.

COMPAÑÍA DE DANZA MEXICANA QUETZALCOATL - Mexikó
A 2002-ben alapított Compañía de Danza Mexicana Quetzalcoatl Mexikóvárosból
érkezik hozzánk. Alapításuk óta 50 táncosukat évente tízezer néző látta, 30
évadban különböző mexikói színházakban.
Az együttest táncosok és Raquel Barroso Pérez, valamint José Alfredo Soní
Perusquía koreográfusok alapították. A csoport 2006 óta a CIOFF tagja. A CIOFF
Mexikó szervezésében 2007-ben a központi régióban második helyezést értek el,
valamint első helyezést a Dances and Dances versenyben mexikói állami szinten.
Tevékenységük kiváló minőségének köszönhetően számos nemzetközi fesztiválra
hívták meg őket. Többek között holland, angol, francia, portugál, spanyol, cseh és
német színpadokon léptek már fel. Színes, dinamikus táncaik közt van a Danza
Azteca, a Calabaceado, a Veracruz, a Jalisco és a Nayarit.
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CLLD
INNOVATÍV PROGRAMOK A HELYI KÖZÖSSÉGEK RÉSZVÉTELÉVEL
Egy telepü lé s kö zö ssé gi é lete, a szabadidő s é s kulturá lis programkın
́ á lat
fejlettsé ge é s sokfé lesé ge dö ntő en befolyá solja a helyi tá rsadalmi ré tegek, a
kü lö nbö ző generá ció k kohé zió já t. A helyi kö zö ssé gi é let é lé nkıt́é sé hez az
infrastrukturá lis fejleszté sek csak keretet, eszkö zö ket biztosıt́anak; stabil,
tevé keny civil szervezetek né lkü l é s mindezeket együ ttmű kö dő en tá mogató
vá rosi ö nkormá nyzat né lkü l nem fejlő dik fenntartható an a helyi tá rsadalmi
é let.
Az ú gynevezett CLLD-projekt azokra a helyi kö zö ssé gi szereplő kre é pıt́, akik
nagy erő ket mozgó sı́tanak a vá ros kulturá lis é s tá rsadalmi é leté nek
felpezsdı́ t é se é rdeké ben. A pá lyá zati lehető sé g vá rosi programok
megvaló sıt́á sá ra irá nyul aktıv́ civil kö zö ssé gek é s inté zmé nyek ré szvé telé vel.
Epıt́enek a hagyomá nyokra, de ú jszerű , innovatıv́ ö tletek megvaló sıt́á sá t is
kezdemé nyezik, hiszen a vá ros fejlő dé se szempontjá bó l elengedhetetlen a
mú lt ismerete, a hagyomá nyok ő rzé se é s ezzel együ tt az erő s helyi identitá s
kialakıt́á sa, a kulturá lis sokszın
́ ű sé g megő rzé se.

Körmendi Helyi Közösség
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Öt évtized évszámokban
1969
1973
1974
1976
1979
1983
1985
1991
1992
1995

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2006
2008
2012
2013
2019

–
–
–
–
–

Leteszik az EGYT körmendi gyárának alapkövét
Megépül a Lacta Tápszergyár
Roll jégkrémet is gyárt a vállalat
Elindul a gyártás a galenikus üzemben
Körmendet várossá nyilvánítják
Elkezdődik a tablettagyártás
A vállalat felveszi az Egis nevet
Részvénytársasággá alakulás
Magasraktár épül
A francia Servier gyógyszergyár az Egis részvényeinek többségi tulajdonosa,
stratégiai partnere lesz
Bővül a Tabletta- és a Csomagolóüzem
Új Gyógyszerfejlesztési Laboratórium kialakítása
Új Analitikai fejlesztési laboratórium létrejötte
A Servier az Egis 100 százalékos tulajdonosává válik
Az exportraktár, az új csomagolóüzem létesítésének előkészületei;
elkészül az új galenikus üzem
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ÖTVENÉVES AZ EGIS KÖRMENDI GYÁREGYSÉGE
Idén ötven éve annak, hogy letették az Egis – akkori nevén EGYT, azaz Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyár
– alapkövét Körmenden. Összeállításunkban a gyáregység történetébe, az ott dolgozók világába nyújtunk
betekintést.
A korszerű tápszergyártás egyik feltétele a tiszta levegő, ezért vidéki, elsősorban dunántúli megoldásban
gondolkodott a vállalatvezetőség, amikor helyszínt kerestek az új gyáregységnek. A műszaki, gazdasági és
környezeti feltételeknek leginkább Körmend felelt meg. A beruházás előkészítése 1968-ban, a kivitelezés
1969-ben kezdődött. Az alapkő ünnepélyes letételére 1969. április 30-án került sor, a vállalat EGYT Lacta
Tápszergyár néven kezdte meg működését. (Később a külföldi kereskedelmi partnerek a nevet gyakran
Egyiptomnak olvasták, ezért azt 1985-ben Egisre változtatták Pallasz Athéné pajzsára, az Aegisre utalva.)
A gyáregység folyamatosan fejlődött, a legkorszerűbb technológiákkal bővült és az elmúlt évtizedekben
számtalan körmendinek adott munkát. Az Egis megélt vállalatprivatizációt, átalakítást; gyártottak itt tápszert,
gyógyszert, sőt: egy időben még jégkrémet is.
A tápszergyártás azonban hosszú távon nem volt gazdaságosan fenntartható. A kialakított korszerű
infrastruktúra ugyanakkor lehetővé tette a galenikus, azaz félszilárd termékek (kenőcsök, krémek, gélek,
oldalok) budapesti gyártásának Körmendre telepítését. Emellett Magyarország akkori legmodernebb
tabletta- és csomagolóüzemét a nyolcvanas évek elején ugyancsak városunkban építették fel. Néhány éve
analitikai fejlesztési laboratóriummal is bővült a gyáregység. A beruházással megvalósult az integrált
termékfejlesztés, azaz helyben végig vihető a gyógyszerek fejlesztésének teljes folyamata.
A fejlődés nem áll meg; jelenleg is egymás után épülnek az új üzemek, raktárak.
A vállalat története az évtizedek alatt összefonódott a városéval. A közeljövőben számos cikk, interjú mutatja
majd be az „egisesek” életét, történeteiken keresztül megismerhetjük a város és a gyógyszergyár világát.

A nagymama nyomdokain
A mai Egis-t az ott dolgozó szakemberek országos szinten is kiemelkedő tudása, tapasztalata, szorgalma és
lelkesedése formálta. Sok családban immár a harmadik generáció dolgozik a körmendi Egis-gyáregységben.
Nélkülük, az általuk nemzedékeken keresztül létrehozott értékek nélkül nemcsak a vállalat, de városunk is
szegényebb volna…
Egyikük Szabó András, akinek anyósa is EGYT-s volt, s most felesége és ﬁa egyaránt „kollégája”. A házaspár
annak idején a biztos, vonzó állás, baráti társaság és tervezhető jövő reményében érkezett Körmendre.
Minden tekintetben megtalálták számításukat.
„Ezt az aranyozott órát a harmincötödik itt töltött év alkalmából kaptam” - mutatja „kincsét” szemmel látható
büszkeséggel Szabó Andrásné Erzsi, a körmendi Egis gyár Minőségellenőrző csoportvezetője. „Ez a két
gyűrű pedig mindkettőnk számára a legutóbbi, a negyvenedik évfordulót jelzi”– fűzi hozzá férje, a
Termelésirányító osztályvezetőként dolgozó András.
A házaspár négy évtizedes Egis-pályafutása 1978-ban, egy tanulmányi ösztöndíjjal kezdődött – akkor még
mindketten a veszprémi Pannon Egyetem elődjénél tanultak, vegyészmérnök szakon. Már harmadévesen
összeházasodtak, majd az alföldi születésű András felesége révén került Körmendre.
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Otthonteremtés
„A szomszédos Magyarnádalján születtem, de édesanyám, Pál Ferencné a kezdetektől az Egis-nél – akkori
nevén EGYT, azaz Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyár – dolgozott, a Kiszerelő IV. nevű, ma
Csomagolóüzemnek hívott egységben” – meséli Erzsi. „Ott olyan közösségbe került, ahol jól érezte magát, ez
rám is hatással volt. Mindig szívesen jöttem ide, középiskolásként, nyári munka keretében besegítettem a
jégkrémgyárban is. Eredetileg tanár akartam lenni, de a pályaválasztásomban – abban, hogy vegyészmérnök
lettem – komoly szerepet játszott a körmendi gyár vonzereje.”
Andrást sem nagyon kellett győzködni, szívesen költözött városunkba. „Jó ötletnek tartottam, hogy eljöjjek a
nyugati határszélre dolgozni. A gyógyszerpar mindig is vonzó ágazat volt, stabil munkahelyet jelentett. A
galenikus üzemben gyakornokként kezdtem, majd termelésvezetőként folytattam. Aztán a tápszerüzem
vezetője lettem, onnan a termelésirányításra kerültem, amelynek lassan húsz éve az osztályvezetője
vagyok”.
Városunkban nemcsak szakmailag találtak tartósan otthonra Szabóék. Négy másik „egises” családdal
közösen '83-ban építkezésbe kezdtek, a vállalat ehhez kamatmentes kölcsönt adott. András és Erzsi máig a
társasházban lakik, és a jó kapcsolat is megmaradt a kollégákból álló szomszédsággal. „Szerdánként – a
közös totózás apropóján – máig összeülünk, hogy egy fehérboros fröccs mellett átbeszéljük a hét
eseményeit” – mosolyog András.

Harmadik generáció
Több házaspár is dolgozik az Egisnél és ez Erzsi tapasztalata szerint szerencsés: segítik, gördülékenyebbé
teszik egymás munkáját. Összedolgoznak.
Immár gyermekeik generációjával is. Hiszen időközben felnőtt egy újabb Egis-es nemzedék: sokan szüleik
példáját követve ugyancsak Körmend legnagyobb munkáltatóját választották. „Ahogy én az édesanyám
révén sok embert ismertem, úgy a mi gyerekeink is félig a munkahelyünkön nőttek fel. Lányunk
vegyészmérnök, ő egyetemistaként, távmunkában dolgozott az Egisnél, ﬁúnk, Viktor műszaki
menedzserként és termelésirányítóként végzett és jelenleg Gyógyszergyártó üzemi technológus a gyárban.”
„Mi, Egis-gyerekek gyakorlatilag a vállalat Rába-parti üdülőtelepén töltöttük a gyerekkorunkat” – veszi át a
szót Viktor. Azt mondja, nem emlékszik olyan évre egészen gimnazista koráig, amelynek nyarán ne lettek
volna egy-két hetet az Egis zamárdi üdülőjében. Két éve tért vissza Veszprémből, most a csomagolóüzemben
dolgozik – ott, ahol egykor a nagymamája. „Ez jó érzés. És az is, hogy olyan sokrétűen együttműködünk. Ha
gyorsan kell egy csomagolóanyagot vizsgálni, akkor anyura mindig számíthatok, azonnal segít. Így
olajozottabban mennek a dolgok.”
Viktor két kislánya még óvodás, így az ő pályaválasztásuk kérdése egyelőre fel sem merül. „Majd döntenek,
ha eljön az ideje. Ha úgy alakul, és szeretnének egisesek lenni, mi mindenképpen bátorítani és támogatni
fogjuk őket.”
A kislányok mindenesetre örömmel és érdeklődéssel néznek körül a vállalatnál minden alkalommal, amikor
erre mód van, és kíváncsian kérdezgetik, hol és mit dolgoznak a nagyszülők és apukájuk.
Ez, mindenesetre, máris gyanús…
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AUGUSZTUS 20. KEDD, RK. PLÉBÁNIATEMPLOM

18.00 Rk. Plébániatemplom

SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPI SZENTMISE
Misét celebrál: Kiss László plébános
Közreműködik: Városi Vegyeskar
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Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum
A körmendi múzeum első állandó kiállítása 1965-ben nyílt meg, 1980ban kapott helyet a Batthyány kastélyban. 2004 óta viseli intézményünk
Dr. Batthyány-Strattmann László nevét, egyik legfontosabb törekvésünk
az, hogy az általa ránk hagyott szellemiséget képviseljük mind a
kiállításainkkal, mind pedig a múzempedagógiai és múzeumandragógiai foglalkozásainkkal, és egyéb programjainkkal.
Az 1994-ben megnyitott állandó kiállítás 2014-ben újult meg. A
látogatók Körmend, a kastély, valamint a Batthyány család történetébe
nyernek betekintést hét teremben, melyből négy a felújítás óta
látogatható. 2017-től a Cipőtörténeti Gyűjtemény is megújult formában
várja a látogatókat, akik a tárlaton megismerhetik a cipőkészítés
történetét, valamint találkozhatnak Erzsébet királyné és Jászai Mari
színésznő cipőivel.

Időszaki kiállításunk augusztus 18-tól:
Körmend 775 – A város épületei, a város története.
Körmend 775 éve kapta városi privilégiumát, mely
évfordulóról időszaki kiállítással kívánunk megemlékezni. Ezen átfogóan kívánjuk bemutatni a város 775
éves történetét 13 témakörben.
A városi programok idején rendkívüli nyitva tartással,
érdekes programokkal várjuk a látogatókat, érdemes
igyelemmel kísérni a múzeum honlapját, melynek címe
www. muzeumkormend.hu.
Vadászlak
Az 1884-ben herceg Batthyány-Strattmann Ödön által
építtetett és 2016/2017-ben felújított vadászlak a várkert
északkeleti sarkán található.
A vadászlak állandó kiállításai:
·
A Várkert és a Vadászlak
·
Szinetár Miklós emlékkiállítás
·
Carolus Clusius Nyugat-Magyarországon
·
Molnár Lajos madárgyűjteménye
·
A Batthyányak és a természettudományok

dr.

A kiállításokat rengeteg interaktív játékkal igyekeztünk színesíteni,
ezzel is törekedve arra, hogy a térség természeti kincseinek minél
szélesebb spektrumát ismertessük meg a hozzánk látogatókkal.
A Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum és a Vadászlak keddtől
vasárnapig 10-től 18 óráig várja a látogatókat.
Augusztus 19-én rendkívüli nyitva tartással várjuk az ünnepi programra
látogatókat, 10-től 24 óráig lesz nyitva a múzeum, mely kedvezményes
300 Ft-os belépővel lesz látogatható 18 óra után.
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Augusztus 18. vasárnap 17.30
KÖRMEND 775 – A város épületei, a város története. Kiállításmegnyitó a kastély
dísztermében.
Körmend 775 éve kapta városi privilégiumát, mely évfordulóról időszaki
kiállítással emlékezünk meg. Ezen átfogóan mutatjuk be a város 775 éves
történetét, melyet a következő 13 témára bontottunk: a város birtokosai, a város
jogállása és vezetői, hadtörténet, igazságszolgáltatás, ipar, kereskedelem és
pénzügyek, közlekedés, vendéglátás, egészségügy, sport, oktatás, egyházak,
kultúra. Minden település történetében fontosak a meghatározó épületek és a
kiemelkedő személyiségek, ezért minden témánál bemutatjuk egy
emblematikus épület históriáját és egy különleges ember sorsát.
Augusztus 19. hétfő 16.00
Kalán Viktória: ÁTIRATOK. Időszaki kiállítás a díszterem mögötti helyiségben.
A múzeum a felújított teremben első alkalommal egy kortárs művészt mutat be.
Kalán Viktória kecskeméti születésű, Pécsen élő, Tolvay Ernő-díjas festőművész.
A művész a látható és a láthatatlan kontextusát vizsgálja saját konvencióinak
megfelelően. Az adott fotók formai sajátosságaiból kiindulva hozza létre
autonóm stílusát. A fragmentált felületek, a színek izoláltságának harmóniája és
a játékos textúrák teremtik meg a művek esszenciáját.
Augusztus 19. hétfő 17.00
RAKTÁRAK KINCSEI. Vezetés a múzeumi műtárgyraktárakban.
Az idei évben ismét lehetősége nyílik a múzeumba látogatóknak, hogy betekintést nyerjenek a műtárgyraktárakba. A téma a család és a családalapítással
kapcsolatos régi tárgyak és eszközök, mint a lapicka, bölcső, gyerekjátékok,
menyasszonyi láda. A vezetést Bebes Árpád néprajzkutató tartja.
Augusztus 19. hétfő 22.00 - 23.00
VOLT EGYSZER EGY VÁROS – A félig ismert történelem. Pintér György
tárlatvezetése.
Ismerjük városunkat? Tudunk már mindent a titokzatos alagútrendszerről – ha
ugyan létezett? Miért selmeciek a körmendi pipák? Ki volt Pavetits Manó? Mióta
áll Mária szobor a főtéren? Ezekről mind lesz szó „beszélgetős” tárlatvezetésünkön.
Programjaink a Körmendi Napokon ingyenesek. Augusztus 19-én 18 órától
éjfélig mindössze 300,- Ft-os belépővel látogathatók a kiállításaink.
Látogatóinknak idén is lehetőségük lesz a kastély erkélyéről nézni
a tűzijátékot.
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Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum

Augusztus 16. péntek 17.00 - 17.30
KÖRMEND RÉGI ÉPÜLETEI – vetített képes előadás a
monarchia korabeli képeslapokon ábrázolt meghatározó épületekről. Móricz Péter előadása a Városi
Kiállítóteremben.
A körmendi múzeum az elmúlt években jelentősen
gyarapította képeslapgyűjteményét. Az előadás ezeken a
képeslapokon megjelenített épületekről szól. Azokról az
épületekről, melyek immár több mint száz éve meghatározzák a város arculatát. Azokról az épületekről,
amiket büszkén mutatunk meg a településünkre látogató
ismerőseinknek. Azokról az épületekről, melyek
eszünkbe jutnak a Körmend név említése kapcsán.

A Körmendi Napoktól Adventig
A Körmendi Kulturális Központ programajánlata
Szeptember 8-ig látogatható a vadászfestmények kiállítás
a Városi Kiállítóteremben.
11. és 29. között a határnyitás 30 évfordulójával kapcsolatos kiállítás
várja itt az érdeklődőket.
A Trófea kiállítás szeptember végéig látható a Sala Terrena Galériában.
Nyitva tartás: kedd – vasárnap 10 – 18 óráig.
25. Sz
Dumaszínház
28. Szo 20.00 Jess Robin 40 éves jubileumi koncert
Október elején Biblia kiállítás nyílik a Városi Kiállítóteremben.
12. Szo 16.00 Apacuka zenekar családi koncertje
23. Sz
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulója
Városi ünnepség
24 – 28.
Körmend 775 – Körmend Város Ünnepnapjai
25. P
Ni csak, ki lakik itt – Bánfalvy Stúdió színházi előadása
27. V
Kowalsky meg a Vega koncert
28. H
Ünnepi gálaműsor, városi elismerések átadása
Novemberben a Foltosok Klubja 20 éves jubileumi kiállítása látható
a Városi Kiállítóteremben.
13. Sz
Mátyás király meséi
Nektár Színház 2 előadása gyermekeknek
21. Cs
Boldog születésnapot! – Pesti Művész Színház előadása
Decemberben
11. Sz

Molnár Tünde nemezeiből látható válogatás
a Városi Kiállítóteremben.
Szombatonként adventi műsorok a Szabadság téren.
Gyertek velünk Betlehembe
Écsy Gyöngyi 2 előadása gyermekeknek
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Körmend

Kiadja:
Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár
9900 Körmend, Berzsenyi u. 11.
Felelős kiadó: Hadnagyné Vörös Márta igazgató
Szerkesztés: Pálóczi Zsuzsanna
Fotó/graﬁka: Jámbori Tamás
Készült 7000 példányban

Rendezvény információ:
Körmendi Kulturális Központ
9900 Körmend, Berzsenyi u. 11.
Tel.: +36-94/594-227
cultcent9900@gmail.com
www.kultur.kormend.hu
www.kormend.hu
Jegyelővétel:
Ba hyány Örökségközpont
9900 Körmend, Ba hyány kastély, tel.: 94/594-549

A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!
A rendezvényen fénykép- és ﬁlmfelvételek készülnek.
A Körmendi Napok 2019. rendezvénysorozat eseményfotói
a www. kormend.hu és a www. vaskarika.hu oldalakon megtekinthetők!
A Szabadság tér parkolási rendje megváltozik.

