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Körmendi Helyi Közösség



Támogatók:
Körmend Város Önkormányzata

Körmend Múltja, Jelene, Jövője Alapítvány
Körmend Város Gondnoksága

M É D I A P A R T N E R E K :

Körmendi Helyi Közösség

www.kormend.hu

A rendezvény
a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága 

Terület- és Településfejlesztési Opera�v Program (TOP) 7. prioritási tengelye keretében elérhető 
Közösségi szinten irányíto� városi helyi fejlesztések 

(CLLD Community-led Local Development)
Közösségi, kulturális és szabadidős programok megvalósítása Körmenden 

TOP-7.1.1-16-H-071-5
keretében valósul meg



Együttműködés, hagyományok, sokszıńűség. Talán ez a három kifejezés 
mutatja meg leginkább, hogy miről is szól a Tavaszi Közös Napok program-
sorozat. Együttműködés a város minden polgárával, civil szervezetével, 
közösségével és nem utolsó sorban nemzetközi partnertelepüléseinkkel. Az 
évek során számtalanszor bebizonyıt́ottuk már, hogy összefogással még a 
legyőzhetetlennek tűnő akadályokon is át tudunk lendülni. 

A közösségekben, a közös együttműködésekben rejlő erő pedig olyan kincs, 
melyet óvnunk és folyamatosan fejlesztenünk kell. 

A 775 éves gazdag múltunk is erre kötelez mindnyájunkat. Arra, hogy 
közösen óvjuk és tiszteljük a gyökereinket, a történelmünket, valamint 
ápoljuk hagyományainkat. Arra, hogy legyünk büszkék a magyarságunkra, de 
legalább annyira a körmendiségünkre is!  Mert igenis van mire büszkének 
lennünk. Elég, ha mindarra a kulturális, épıt́észeti és természeti örökségre 
gondolunk, melyet olyan kiváló körmendiek hagyományoztak ránk, mint a 
Batthyányiak!  Ezen értékek más-más módon ugyan, de jelen vannak minden 
városi rendezvényen, eseményen. 

Ha végiglapozzák a programfüzetet láthatják, hogy sokszıńű program-
kıńálattal köszöntjük idén is a Szabadság térre és a környékére kilátogatókat, 
bıźva abban, hogy minden korosztály megtalálja a számára kedves időtöltést 
ebben a néhány napban. Könnyűzenei koncertek, kulturális programok, 
sportesemények szıńesıt́ik az idei április végét, ahol a város civil közösségei 
mellett ismét velünk együtt ünnepelnek azok a testvértelepüléseink, amelyek 
már hosszú évek óta velünk vannak és amelyekkel együtt képzeljük el a 
jövőnket is! 

Bebes István
Körmend város polgármestere

Tisztelt Körmendiek, Kedves Barátaim!

2019. fontos év Körmend életében, idén ünnepeljük ugyanis 
városunk 775. évfordulóját. 

Erre a jeles eseményre fűzzük fel idén városunk rendezvényeit, 
ennek első nagyobb állomásához érkezünk el április végén. 

Az eddig Európa Napok néven futó rendezvénysorozatunkat 
idén némileg átgondoltuk, új  elemekkel bővı́ tettük és 
megpróbáltuk a város jeles évfordulójához igazıt́ani. A mögötte 
lévő értékek, eszmeiség azonban változatlanok maradtak.

Kıv́ánom mindannyiuknak, hogy olyan új közösségi élményekkel 
gazdagodjanak ezekben a napokban, amelyek tovább erősıt́ik a 
„körmendiségüket” és az összetartozásunkat!  



Az év során több esemény, rendezvény is a 
jubileum jegyében zajlik. A cél nem csak a 
múltunk felidézése, hanem az is, hogy felhıv́juk 
mindarra az értékre, közös örökségre a �igyelmet, 
amelyben jövőnk záloga is rejtőzik. Hisszük, hogy 
van okunk örülni, közel egy éven át tartó 
szimbolikus születésnapot ünnepelni, hiszen az 
elmúlt évszázadok – benne a közelmúlt év-
tizedeivel – együttesen alakı́tották ki azt a 
pozıćiót, amelyet Körmend mára betölt. 

Körmend ma az a város, amely a térség 
központja, vezető szerepet tölt be a gazdasági 
fejlődés elősegıt́ésében. Közigazgatási, kulturális, 
szolgáltató centrumként jelentősége elvitat-
hatatlan. 

A töretlen fejlődés nem mehetne végbe az itt 
élők közös szándéka és hathatós együttműködése 
nélkül. 

Körmend ma a gazdag örökség, 
értékes jövő városa.

Október 28. jelentős nap Körmend életében, hiszen 1244-ben ezen a napon 
adományozott városi kiváltságlevelet IV. Béla király a településnek a tatárjárás 
után. Az oklevél már emlıt́i a várat, mint Arx Körmend. 

775 év sok idő, amely alatt rengeteg esemény volt a város életében, átvészelte 
háborúk viharait, hétköznapokat élt, ünnepeken születtek hagyományai. 
Körmend épı́tett, szellemi és kulturális öröksége alapján leképezhető az 
ezeréves Magyarország története is. 

A 2019-es esztendőt Körmend Város O� nkormányzata jubileumi esztendővé 
nyilvánıt́otta, amelyben méltó módon kıv́ánja megünnepelni az évfordulót. 

KÖR M E N D  VÁ R O S775775



Korábban is sokféle fóruma volt a nyilvánosságnak, a hı́rek mindig 
eljutottak azokhoz, akiknek szóltak. Volt, ahol kisbıŕó dobolta ki, volt, ahol 
cédulákat tűztek ki és volt, ahol különböző csoportokban beszélték meg a 
helyi hıŕeket. 

Mióta nyomtatásban is megjelennek a felhı́vások, hı́rek, csoda 
események, azóta kicsit könnyebb a helyzet. Valaha a lapokat utcákon, 
tereken árulták, ahol kiabálva hıv́ták fel a �igyelmet a tartalomra. 

Vajon e füzetről mit kiabálnának a rikkancsok? Hogyan keltenének 
érdeklődést? 

-	Figyelem,	�igyelem!	Szenzációs	programok	Körmenden!	
-	Először	szerveznek	Tavaszi	Közös	Napokat,	erről	nem	lehet	lemaradni!	
-	Rengeteg	esemény,	sok-sok	ember,	több	száz	közreműködő,	fellépő!	
-	Sztárok,	élsportolók,	versenytáncosok!
-	Verseny,	verseny,	próbatétel!	Állóképesség,	erő,	aktivitás!	
-	Extrémsport	világszámok,	látványos	mozdulatok!
-	Berregő	motorok,	rövidke	utazás	Ikaruson,	pörgés-forgás!	
-	Velocipédesek	és	az	első	stabil	motor	1918-ból!
-	Mindenki	IS	táncol!	Iskolások,	felnőttek,	egyesületek,	csoportok!	
		Idősebbek	is	elkezdhetik!	
- Zene,	tánc,	koncert,	élőmuzsika!	Gyönyörű	ruhák,	csodás	viseletek!	
- Körmenden	megmutatják,	milyen	a	közösség	ereje!	
- Legyen	ott	mindenki!	Ha	nem	áll	színpadra,	gyönyörködjön,	
			élvezze	a	programok	sokaságát!	
- Szabadság	tér	=	találkozási	pont!
- A	részletekért	lapozzon	bele	a	programfüzetbe!	

Rikkancs

H. Vörös Márta
igazgató

Körmend 



A Community-led Local Development (CLLD) nem más, mint közösségi 
szinten irányıt́ott helyi fejlesztés. 

A cél az, hogy adott területen, adott fejlesztésben érintett szereplők – helyi 
önkormányzat, intézmények, civil szervezetek, lakosok, vállalkozások – 
együtt gondolkodjanak azon, hogyan lehetne közösségi, kulturális tereiket 
leginkább a helyi közösség valós igényeinek megfelelően fejleszteni. 
Eredménye az lehet, hogy Körmend hosszú távú közösségi és kulturális 
tartalmú fejlesztése tudatos módon, a lehető legtöbb városi szereplő 
egyetértésével, közreműködésével valósuljon meg.

A fentiek alapján készült el Körmend Helyi Közösségi Fejlesztési 
Stratégiája.

Városunkban a helyi lakosság, a civil szervezetek, a vállalkozások és az 
önkormányzatok közös együttműködésével, illetve kezdeményezésére 
integrált és közösségek fejlesztését és a helyi identitástudatot elősegıt́ő, 
elsősorban kulturális, közösségi tartalmú, a helyi gazdaság fejlődését 
támogató stratégia készült, amely alapján olyan helyi kezdeményezésű 
fejlesztési programok valósulnak meg, amelyek összehangoltan képesek a 
különböző támogatási alapok által nyújtott forráslehetőségeket 
maximálisan kihasználni. 

Az intézkedés elsődleges célja, hogy a Körmendi Helyi Akciócsoport a 
körültekintően kijelölt közösségi és kulturális tereinek �izikai 
újragondolását, ill. fejlesztését hajtsa, hajtassa végre a közösségek 
összetartozásának megerősıt́ése és a helyi gazdaság fellendülése érdekében. 

A másik cél a körmendi helyi közösségszervezésre, programokra, új 
lehetőségekre irányul, hogy helyi identitást megerősı́tő, a kötődést, az 
összetartozás érzését elősegıt́ő tevékenységeket valósıt́sanak meg. 

Ez utóbbi célnak megfelelően fogta össze a Körmendi Kulturális Központ, 
Múzeum és Könyvtár közművelődési intézményegysége a különböző helyi 
közösségeket, hogy együtt hozzák létre, valósıt́sák meg és élvezzék a Tavaszi 

Körmendi Helyi Közösség

Mi	is	az	a	CLLD?	

Tóth Gábor
CLLD projektmenedzser
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17.00			Batthyány kastély, Parádés istálló 

												Gyarapodó	gyűjtemények
              Válogatás az elmúlt évek múzeumi szerzeméyneiből
              Időszaki kiállıt́ ás

  9.00			Batthyány O� rökségközpont és Szıńház				
												Dal	és	Dallam	
              Rába-parti Zenei Diákfesztivál 
  – Vas megye általános- és középiskolás korosztályának több évtizedes múlttal, nagy 

hagyományokkal rendelkező zenei fesztiválja. A szólóének, szólóhangszer, 
hangszeres kamaracsoport, kamarakórus, énekkar és zenekar kategóriákban 
mintegy 250 fellépőre számı́tó rendezvény idei aktualitása, 2019. magyar 
vonatkozású zenei évfordulója: 
120 éve született Bárdos Lajos zenetudós, a 20. századi magyar zenetörténet, a 
magyar kórusművészet meghatározó személyisége, Kodály Zoltán tanıt́ványa, majd 
a Zeneművészeti Főiskola tanára, az 1934-ben indult E� neklő I�júság mozgalom 
megteremtője. 

A körmendi Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum hat éve, 
2013. január 1-jén került a körmendi önkormányzat 
fenntartásába, s ezzel új korszak kezdődött az intézmény 
életében. Ezt követően több lehetőségünk nyı́lt műtárgyak 
vásárlással történő beszerzésére. A vásárlás mellett számos 
értékes műtárggyal és dokumentummal gyarapodott a 
múzeum ajándékozás révén is. 
Az elmúlt hat év műtárgygyarapodását kıv́ánjuk bemutatni az 
időszaki kiállıt́ áson, melyen szerepelni fognak – többek között 
– dr. Batthyány-Strattmann Lászlóval kapcsolatos tárgyak, 
Zrıńyi Miklós által ıŕt levél, a kastélyról készült legkorábbi 
fotók, körmendi képeslapok és Batthyány-Strattmann O� dön 
herceg kutyájának sıŕköve. 

A	felújított	Parádés	istálló	kiállítóhely	ünnepélyes	átadása:	Bebes	István	polgármester
A	kiállítást	megnyitja:	Hadnagyné	Vörös	Márta	igazgató



A Körmendi Kulturális Központ hagyományteremtő szándékkal április 26-
án nagyszabású sporteseményt szervez. A program egyfelől része a 775 
éves Körmend jubileumi rendezvénysorozatának, másfelől egyik kiemelt 
eleme a Tavaszi Közös Napoknak. 

Az intézmény két kategóriában hirdette meg a versenyt. A 
professzionális kategóriában biztosan ott lesznek a kézilabdázók, a 
labdarúgók, a kosarasok, a kenusok, a kick-boxosok, a vıv́ók és a dartsosok. 
A tı́zfős csapatok minden esetben kiegészülnek két edzővel és egy 
sztárvendéggel is, ıǵy neves sportolók – világbajnokok, magyar bajnokok – 
is jelen lesznek a sporteseményen. A résztvevők között lesz Dancsecs 
Bojána, világbajnoki első helyezett kick-boksz versenyző, Zsebe Ferenc és 
Trummer Rudolf magyar bajnok és kupagyőztes kosárlabdázók, Horváth 
Gyula, a magyar labdarúgó válogatott korábbi kerettagja, Németh Szabolcs 
világbajnoki bronzérmes kenus, Tóth Bernadett, a körmendi kézilabda 
sport meghatározó alakja, az NB. I. B csoport gólkirálya, Péter Enikő, a világ 
legjobb spa terapeutája…   

A könnyed kategória népszerűségét jelzi, hogy erre is több mint 150 
amatőr sportoló jelentkezett, többek között baráti társaságok, iskolai 
csapatok, munkahelyi közösségek. Az egész napos sportrendezvényt 
Katus Attila aerobic világbajnok reggeli tornájával nyitják a csapatok, majd 
több helyszı́nen kell szellemi, erőnléti és ügyességi vetélkedőkön 
teljesıt́ eni.  A verseny főként a professzionális kategóriában hozhat nagy 
küzdelmet, hiszen értékes dıj́akért megy majd a csata. 

Nem utolsósorban a győztes lesz a Körmend Sport 775 Bajnoka cıḿ 
birtokosa.  

A legkisebbek sem maradnak ki a programból, az óvodásokat is várják a 
szervezők a Szabadság térre, ahol nekik is Katus Attila vezet egy mozgásos 
foglalkozást.

KÖR M E N D  VÁ R O S775775
Sport 775 a városi jubileum évében2
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KÖR M E N D  VÁ R O S775775

Katus Attila pályafutása szülővárosából, Pécsről 

indult. Húsz éves korától nyolc éven át versenyzett a 

sportaerobik sportágban. 1994-2001 között a 

magyar válogatott tagjaként, trió kategóriában Pécsi 

Sasok néven lett hatszoros világ-, kétszeres Európa-

bajnok, valamint a négyévente megrendezett 

Világjátékok győztese. A neves sportoló a Fittdiák 

Program arcaként és szakmai vezetőjeként is 

ismertté vált, később televı́ziós műsorokban is 

láthatta a közönség, például a Szombat esti láz cıḿ ű 

produkcióban is, aminek a végső győztese lett. Katus 

a Parkett O� rdöge cı́met is elnyerte, a televı́ziós 

szereplés után a környezetvédelem felé fordult. 

2012-től klı́mavédelmi nagykövet, ugyanettől az 

évtől a MOB Környezetvédelmi Bizottságának tagja. 

Sporttevékenységét is többször elismerték, 2010-

ben az E� v Edzője ELITE dıj́at is megkapta, majd 

elnyerte a Biotech USA FITBALANCE Award – Az év 

fér�i oktatója dıj́at. A� llandó részvevője a Nagy vagy! 

cı́mű televı́ziós műsornak, a KATUSFOOD és 

KATUSBODY brand megalkotója és forgalmazója.

Katus Attila számos sportrendezvény meghıv́ott 

vendége. Körmenden a SPORT 775 elnevezésű 

nagyszabású sporteseményen tart bemelegıt́ést és 

reggeli tornát közel ötszáz versenyzőnek, közte több 

mint száz körmendi óvodásnak a Szabadság téren.
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Az	 ATARU	 TAIKO	 ütőegyüttes	 2006-ban	 alakult,	 azonban	 a	
zenekar	 tagjai	már	 az	 ezt	megelőző	 több	 éves	 időszakban	 is	
sokat	 szerepeltek	együtt	 és	 egyénileg	 is,	 kipróbálva	magukat	
különböző	zenei	műfajokban,	míg	végül	ráleltek	a	taiko-ra,	mint	
csoportos	dobstílusra.
Az	azóta	eltelt	években	megközelítőleg	400	koncertet	adott	a	
zenekar,	 mely	 fellépések	 kivétel	 nélkül	 nagy	 sikert	 arattak,	
köszönhetően	elsősorban	annak,	hogy	a	formáció	időről-időre	
látványos	 és	 változatos	 koreográ�iai	 elemekkel	 tarkított,	
lendületes	 előadásmódjáról	 és	 dinamizmusáról	 híres	
dobszínházat	 tárt	 a	 közönség	 elé.	 2007	 végétől	 egyesületi	
formában	működik	a	zenei	csoportosulás.
Az	 együttes	 koncertjei	 kortól	 függetlenül	 kínálnak	 remek	
kikapcsolódási	 lehetőséget	 az	 igényes	 szórakozásra	 vágyók	
körében.

A	BlackriderS	együttes	1996-ban	alakult,	tagjai	pro�i	zenészek,	
akik	 közreműködtek	 más	 arany-	 és	 platinalemezekkel	
rendelkező	 sikeres	 zenekarokban	 is,	mint	például	 a	Tolcsvay	
Trió	vagy	a	100	Folk	Celsius.	A	gazdag	repertoár	lehetőséget	ad	
arra,	hogy	a	fülbemászó	ír	dallamok	mellett	virtuóz	amerikai	
folk 	 zenével , 	 valamint 	 feldolgozásokkal 	 lepje 	 meg	
hallgatóságát.

BlackriderS

2
0

19
. á

p
rilis 2

6
. p

é
n

te
k

10

ATARU	TAIKO	ütőegyüttes
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  9.00     DAL és DALLAM Rába-parti Zenei Diákfesztivál 
             – Batthyány O� rökségközpont és Szıńházterem

17.00   GYARAPODO�  GYU� JTEME� NYEK 
            – időszaki kiállıt́ ás 
            a Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum rendezésében 
            – Parádés istálló 

Tavaszi Tavaszi 

Napok
KözösKözös
Napok

Tavaszi Tavaszi 

Napok
KözösKözös
Napok

Körmendi Helyi Közösség



10.00     Rába takarıt́ás – Rába folyó

Programok a Szabadság téren

 
Szervező partner: Bereki Bárkás Egylet Egyesület

  8.00    Regisztráció
             úszás, vıv́ás, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, kajak-kenu, kick-boksz, 
             futás, ügyességi versenyek Körmenden működő sportszakosztályoknak 
             és hobbistáknak sztársportolók közreműködésével
  9.00    Bemelegıt́ő reggeli torna KATUS ATTILA�VAL
10.00    Versenyek kezdete
13.00    Ebéd – szieszta
14.30    Versenyek folytatása
 
közben: 
Lords	of	Gravity	SHOW
Világklasszis show magasan képzett tornászokkal, kosarasokkal

FlipUnitTeam	AirTrack	SHOW	
FULL Show interaktıv́ emberátugrással, speakelt „Látványedzés” bemutató
A műsorok között AirTrack kipróbálás felügyelet mellett, 
alap akrobatika oktatás, egyéb foglalkoztatás

Hoverboard	program 
A legújabb, legtrendibb gyerekprogram 6 db high-tech off-road hoverboarddal,
20 féle letesztelt, mozgáskoordináció fejlesztő ügyességi feladattal és versennyel

18.00    Eredményhirdetés
19.00   	ATARU	TAIKO – japán ütős együttes bemutatója 
20.30   	BLACKRIDERS – az ıŕ életérzés Körmenden  

KÖR M E N D  VÁ R O S775775

„SPORT 775”„SPORT 775”
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10.00			 Rába	takarítás	–	Rába	folyó

													Programok	a	Szabadság	téren
15.00    Kézműves délután, játékos programok gyerekeknek 
              a Foltosok klubja, a Dıśzıt́őművész kör és 
              a Hölgyek Népfőiskolája tagjaival
15.00     A 130 éves KO� RMENDI VASPARIPA EGYLET 
              gyülekezője a téren
              U� gyességi feladatok, járműbemutatók, 
              próbautak busszal, motorral, kerékpárral, 
              autóval, lovaskocsival
17.30     Velocipédes formagyakorlatok bemutatója
18.00     O� VO� N ALUL – koncert
19.30     HOT JAZZ BAND – koncert
20.50     Exemplary team of sport ball dance "Lyceum"
             – Gyermek művészeti iskola, Juzsnij (Ukrajna)
21.30     HORVA�TH MEGGIE és HORVA�TH TAMA� S – retro buli  

2
0

19
. 
á

p
ri

li
s 

2
7

. 
sz

o
m

b
a

t

13

Tavaszi Tavaszi 

Napok
KözösKözös
Napok

Tavaszi Tavaszi 

Napok
KözösKözös
Napok

K Ö R M E N D



KÖR M E N D  VÁ R O S775775

„TÁNC 775”„TÁNC 775”
15.00     „Tánc	az	élet,	tánc	ma	minden”	
Táncmaraton Körmenden (is) működő közösségekkel, 
egyesületekkel a Tánc Világnapján 
  
Néptánc

- Körmendi Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tagozat 
- Rábavirág Táncegyüttes
- Senior Néptáncegyüttes
- Béri Balogh A� dám Táncegyüttes
-Muraszombati néptánccsoport

Közreműködik:
Szociális Szolgáltató és Információs Központ Fogyatékosok Nappali Intézménye
 
Modern	táncok:
- TánCentrumSavaria AMI körmendi tagozata 
- Joó Csenger, Lorigo TSE, Szombathely 
- ZumBarátok, Körmend 
- Salsa Desnudo, Zalaegerszeg 
- PresiDance TSE, Szentgotthárd
- Galaxy Akrobatikus Rock & Roll Klub, Szombathely 
- Energy Tánc Sportegyesület, Szombathely, Körmend 
- Erika és táncosai, Körmend
  
21.00    StarBoy Thomas – English Freestyle Rap Artist
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10.00			 Rába	takarítás	–	Rába	folyó



A tavasz a környezetvédelmi és szemétgyűjtő akciók évszaka is. Középpontba 
kerülnek ilyenkor a természeti értékek, ıǵy a Rába folyó is.

A� prilis utolsó hétvégéjén – április 26-28. között - tartják a közel két évtizedes múltra 
visszatekintő Rába-takarıt́ást, amely a hazai vıźi csapatok szolidáris akciója a folyóért. 

A körmendi koordinátor és az idei Rába-takarıt́ás házigazdája a Bereki Bárkás Egylet 
Egyesület. A rábai szemétszedésre az ország különböző pontjairól érkeznek vıźi 
csapatok, akik Alsószölnöktől Püspökmolnáriig tisztı́tják a folyómedret és 
a partoldalt, mintegy 100 folyamkilométeren. Aktıv́ szerepet vállalnak a környékbeli 
civil csoportok is, a molnaszecsődi Bayou Bönhööö Somogyi László vezetésével, a Vıźi 
Vándor Táborhely és Kemping Csákánydoroszlóból, szintén innen a Kormorán Kenu 
Klub, a leányfalui Vadkacsa Vıźi Flotta, a magyarszecsődi Vágtázó Kenu Tábor, a Rába 
Völgye Egyesület, valamint a szombathelyi WeKingek. 

Az O� rségi Nemzeti Park Igazgatóságának munkatársai is fontosnak érzi a 
kezdeményezést, ıǵy ők is mindig képviseltetik magukat egy kisebb delegációval.

E� vről-évre több az önkéntes Körmendről is, olyanok is jönnek szemetet szedni, akik 
nem tartoznak egyetlen vıźi csapathoz sem, de fontosnak érzik a Rába ügyét. 

A vı́zitúrázás az utóbbi években egyre népszerűbb, nem véletlenül fejlesztik 
a megállóhelyeket országszerte, ezért sem mindegy, hogyan várják a szezont. 
A háromnapos Rába-takarıt́áson nagyjából kétszáz önkéntes fordul meg. 

A szombat, április 27-e lesz a fő nap, mivel pénteken még kevesebben vannak 
munkahelyi kötelezettségek miatt. A vasárnap általában meg már az örömevezésé, 
addigra általában elvégeznek a munka nagy részével az önkéntesek. Az idén 
Dunavarsányból is jön egy kisebb csoport, a Bereki Bárkás Egylet velük együtt a 
Rábagyarmat-Csákánydoroszló szakaszt takarıt́ja majd.  

E� s hogy mi minden kerül ilyenkor elő a folyóból? I�me, néhány megdöbbentő dolog: 
hűtőgépek, biciklik, műanyag székek, televı́ziók, autó- és traktorgumik, ipari és 
műanyag hulladék, vagyis nagyon sokféle szemét. Két éve a Rábát takarıt́ó önkéntesek 
egy palackpostát is kifogtak, amiben német nyelvű szerelmes üzenetet találtak. Ez 
a ritkább eset, általában inkább szeméttel telnek meg a kenuk. A mennyiség évről-évre 
változó. Talán az utóbbi időben kicsit kevesebb, ami bizakodásra ad okot…       

Rába-takarítás
Április 26 – 27 – 28. péntek – szombat – vasárnap
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“Leı́rhatatlanul jó érzés, amikor az ember egy motorral hajtott 
járművet használ, ami kellőképpen gyors, és szabadon lehet róni vele az 
utakat.”

Az idézet a motorkerékpár atyjától, Gottlieb Daimlertől származik, aki 
akkor mondta ezt, amikor először ülhetett az általa konstruált 
szerkezeten.

A Körmendi Vasparipa Egylet 1889. augusztus 20-án alakult meg. 
Másnap, 21-én az Udvary testvérek velocipédjeiken Párizsba indultak. 
Hatalmas teljesıt́ mény volt, hiszen 17 nap és 1500 km megtétele után 
érték el úticéljukat. Visszafelé kitérőt tettek Torino felé, ahol 
meglátogatták az emigrációban élő, idős Kossuth Lajost. Kalandjaikról 
hatalmas sikerű könyvet jelentettek meg „Körmendtől Párisig 
kerékpáron és vissza Turinnak” cıḿmel. Az útleıŕás hatására nőtt meg a 
kerékpárok népszerűsége a Dunántúlon, majd az egész országban. 

Az egylet túrákat, versenyeket szervezett, mıǵnem az I. világháború 
megtörte ezt a lendületet. 

27 évvel ezelőtt, 1992-ben alakult újjá az egyesület, amely a korábbi 
egylet jogutódjának tekinti magát. 

A délután folyamán égi és újabb járművek, motorok bemutatója, játékos 
feladatok. Az érdeklődők rövid kirándulásra indulhatnak egy Ikarus 
autóbusszal, valamint tanulmányozhatják, hogyan működik még ma is az 
1918-ban gyártott stabilmotor. 

A koncertek előtt velocipédesek formagyakorlatokat mutatnak 
be. Mindezek közben a gyerekek sem unatkoznak, hiszen 
kézműves foglalkozások mellett, alkalmi játszótér is várja őket.

17 órától 
Májusfaállıt́ ás a Béri Balogh A� dám Néptáncegyüttessel 
a Batthyány kastély udvarán
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130éves a Vasparipa Egylet Körmenden



A Hot Jazz Band annak a csodálatos 
zenei világnak a képviselője, melyet 
egyszóval jazz-korszaknak nevezünk. 
A '20-as, '30-as, '40-es évek, a korai jazz, 
a szving és a dixieland revival kel életre 
tolmácsolásukban, repertoárjukon 
megtalá lhatók az ugyanebből  az 
időszakból származó magyar szer-
zemények is. 
Magyarország legsikeresebb jazz-
zenekara négy nemzetközi és két hazai 
verseny győztese.  2015-ben a hazai 
dixieland és jazz-zenekarok közül 
elsőként részesült a legmagasabb 
állami kitüntetésben, a Kossuth-dıj́ban. 
Alapıt́ása óta tizennégy CD-t jelentetett 
meg.

A körmendi O� vön Alul zenekar 2009-ben alakult 
egy baráti zenélgetés közben. Rock klasszikus 
átdolgozások mellett már egy saját szerzemény 
is bővıt́i a stúdióban felvett dalok listáját.
Az együttes idén ünnepli 10. évfordulóját, 
amelyet a tagok egy  nagyobb koncerttel 
szeretnének megünnepelni!

Programok	a	Szabadság	téren

				Övön	alul	zenekar18.00

20.50						Exemplary	team	of	sport	ball	dance	"Lyceum"	
																–	Gyermek	művészeti	iskola,	Juzsnij	(Ukrajna)	táncműsora

21.30						Retro	buli	–	Horváth	Meggie	
																																										és	Horváth	Tamás

19.30					HOT	JAZZ	BAND	

2
0

19
. 
á

p
ri

li
s 

2
7

. 
sz

o
m

b
a

t

17



Április 28. vasárnap

15.00			„Tánc	az	élet,	tánc	ma	minden”	
													Táncmaraton	Körmenden	(is)	működő	közösségekkel,	
													egyesületekkel	a	Tánc	Világnapján	
		
	

„TÁNC 775”

18

Tánc 775 … Tánc az élet, tánc ma minden … Táncmaraton … Tánc Világnapja.  
Amint a cıḿszavak felsorolásából kitűnik, megpróbáljuk áthidalni az időt 
és a teret. 
A 775 éves városban az óvodás korúaktól a felnőttekig, Magyarország néptánc 
kincseitől a Karib-térség hagyományos táncstı́lusáig fellépők százai és 
koreográ�iák tömege látható a 3. évezred – benne a 21. század - első évtizedeit 
élő város központjában. 
Picit talán mesterkéltnek tűnik a fentiek egy mondatba sűrıt́ése. Gondoljunk 
azonban bele abba, hogy a táncszerű mozgás egyidős az emberiséggel és már a 
kisbabák is, már az első bizonytalan lépések előtt rázogatják magukat a zene 
hallatán. A tánc valóban maga az élet és ma valóban minden tánc lesz 
Körmenden, mert hagyományosan a legszélesebb körben csatlakozunk idén is 
a tánc világméretű ünnepéhez, a Tánc Világnapján.

Néptánc
  Fellépők	és	művészeti	vezetők:
Körmendi	Alapfokú	Művészeti	Iskola	
néptánc	tagozat 
– Tangl Balázsné 
	Rábavirág	Táncegyüttes	
– Tangl Balázsné 
	Béri	Balogh	Ádám	Táncegyüttes	
– Korbacsics Tibor 
Senior	Néptáncegyüttes	
– Kiss Gábor
Muraszombati	néptánccsoport	(SLO)
Közreműködik:	
Szociális	Szolgáltató	és	Információs	Központ	
Fogyatékosok	Nappali	Intézménye
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Április	29.	–	Jean-Georges	Noverre	születésnapja,	
1982.	óta	a	világ	valamennyi	táncának	ünnepe
	

Modern táncok

21.00					StarBoy	Thomas – English Freestyle Rap Artist

Fellépők	és	művészeti	vezetők:

- TánCentrumSavaria	AMI	körmendi	tagozata – Novák Tamás 

-	Joó	Csenger,	Lorigo	TSE,	Szombathely – Nagy Júlia

- ZumBarátok,	Körmend – Móricz Enikő 

- Salsa	Desnudo,	Zalaegerszeg – Simon Szilárd, Simon-Virovecz Zsuzsi 

- PresiDance	TSE,	Szentgotthárd – Horváth Kristóf, Szatmári Orsolya

- Galaxy	Akrobatikus	Rock	&	Roll	Klub,	Szombathely – Molnár Nóra

- Energy	Tánc	Sportegyesület,	Szombathely,	Körmend – Rácz-Fodor Bernadett 

- Erika	és	táncosai,	Körmend – Bedics Erika 

  

Április 28. vasárnap „TÁNC 775”



A körmendi múzeum első állandó kiállıt́ ása 1965-
ben nyıĺt meg, 1980-ban 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 
kiállıt́ ásainkkal, mind pedig a múzempedagógiai 
és múzeumandragógiai foglalkozásainkkal, és 
egyéb programjainkkal.
Az 1994-ben megnyitott állandó kiállıt́ ás 2014-
ben újult meg. A látogatók Körmend, a kastély, 
valamint a Batthyány család történetébe nyernek 
betekintést hét teremben. A múzeum másik 
állandó kiállı́tása, a Cipőtörténeti gyűjtemény 
2017-ben újult meg, s a cipőkészıt́és történetét 
mutatja be. A felújıt́ott várkerti Vadászlak is 2017-
től várja az érdeklődőket.
A városi programok idején rendkı́vüli nyitva 
tartással várjuk látogatóinkat, érdemes �igye-
lemmel kı́sérni a múzeum honlapját, melynek 
cıḿe www. muzeumkormend.hu. 
A Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum a 
nyári időszakban (május 2-től október 31-ig) 
keddtől vasárnapig 10-től 18 óráig fogadja a 
látogatókat. 
Bővebb információért hı́vjon bennünket a 
94/410-425-ös telefonszámon!

Dr.	Batthyány-Strattmann	László	Múzeum

dr.
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09:30 - 18:00 
12:00 - 18:00  
13:00 - 17:00 

Hétfő - Csütörtök:  
Péntek: 
Szombat:  

 Hétfő - Péntek: 

 Szombat: 

 13:00 - 18:00

 08.30 - 12.00

Felnőtt részleg Gyermekkönyvtár
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FA L U D I  F E R E N C  K Ö N Y V TÁ R

Faludi	Ferenc	Könyvtár		-	Körmend,	Batthyány	u.	4.

K

FA L U D I  F E R E N C  K Ö N Y V TÁ R
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Generációk találkozóhelye a könyvtár
Vagyis	a	könyvtár	az	egy	jó	hely!	Találkozzunk	a	könyvtárban!

„775 éves Körmend” cıḿ mel három turnusban kerül megrendezésre az olvasótábor

2019. június 17 – 21.
2019. június 24 – 28.
2019. július  15 – 19.

OLVASÓTÁBOR VOLT, VAN ÉS LESZ  -  30 ÉVE KÖRMENDEN 1989 – 2019.

www.konyvtar.	kormend.hu



Ahhoz,	hogy	semmi	ne	zavarja	meg	gondtalan	szórakozását,	
kérjük,	fogadja	meg	az	alábbi	hasznos	tanácsokat!	

Szombaton,	április	27-én	egész	napos	út-	és	parkoló	zárásra	
számítson	a	Szabadság	tér	déli	oldalán	a	Kossuth-szobortól	a	

Polgármesteri	Hivatal	sarkáig.	

Ha	gépjárművel	érkezik,	
tájékozódjon	az	út-	és	parkoló	lezárásokról!	

Keressen	megfelelő	helyet	autójának,	
néhány	perc	séta	Önnek	is	jót	fog	tenni!

A	4	nap	alatt	folyamatosan	állunk	rendelkezésükre	
információkkal	a	Batthyány	Örökségközpontban,	de	

munkatársaink	bárhol	szívesen	segítenek.	A	távolabbról	
érkezők	bátran	kérjenek	segítséget	a	város	lakóitól,	
garantáljuk,	hogy	kedvességükre	emlékezni	fognak!	

Kérjük,	vigyázzanak	hozzátartozóik	és	önmaguk	testi	
épségére,	�igyeljenek	oda	az	ismerősökre	és	az	ismeretlenekre	

is!	Egészségük	érdekében	gondoskodjanak	megfelelő	
ruházatról	

és	a	folyadékveszteség	pótlásáról.	

Tájékoztatunk	mindenkit,	hogy	a	rendezvény	alatt	fénykép-	és	
�ilmfelvételek	készülnek,	amelyeket	a	sajtó	illusztrációként	

megjelentethet.	

Kellemes	Tavaszi	Közös	Napokat	kívánunk	Körmenden!	

KÖ Z L E K E D É S I	 É S	 M Á S	 I N F O R M Á C I Ó K
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Május

Loustarinen E� va festőművész kiállıt́ ásának megnyitója 
– Városi Kiállıt́ óterem
 Olcsai-Kiss Zoltán A� ltalános Iskola kulturális gálaműsora – BO� K szıńház
 Alice Csodaországban – Kaszt bemutató – BO� K szıńház
Dumaszıńház – Hadházi László – BO� K szıńház
 Kölcsey Utcai A� ltalános Iskola Ki mit tud?-ja – BO� K szıńház
Májusfakitáncolás a Béri Balogh A� dám Táncegyüttes szervezésében - BO� K
 Hősök napja – városi megemlékezés – Hősök tere

Június

Mesevarázs – a Savaria TSE  táncműsora – BO� K szıńház
Nemzeti O� sszetartozás Napja – városi megemlékezés – Országzászló
Várkoncert – BO� K szıńház
Pünkösdi vigasságok és kirakodóvásár a Senior Néptáncegyüttessel 
– Piactér
 Szent	Iván	éj	–	Múzeumok	éjszakája

Augusztus

Körmendi	Napok	2019.
Nejem a neten – vıǵjáték – Kastélyudvar
Vas megyei Vadásznap
Péter Szabó Szilvia nagykoncert – Szabadságtér
Soulwave koncert – Szabadság tér

Nyári ajánlóNyári ajánló
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Kiadja:
Körmendi Kulturális Központ

a Minősíte� Közművelődési Intézmény Cím birtokosa
9900 Körmend, Berzsenyi u. 11.

Felelős kiadó: Hadnagyné Vörös Márta igazgató
Szerkesztés: Pálóczi Zsuzsanna
Fotó/grafika: Jámbori Tamás

Készült 5000 példányban

Rendezvényinformáció:
Körmendi Kulturális Központ

9900 Körmend, Berzsenyi u. 11.
Tel.: +36 94 594 227

cultcent9900 @gmail.com
www.kultur. kormend.hu

www. kormend.hu

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Körmendi Helyi Közösség

http://www.kormend.hu
http://www.kormend.hu

