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Bebes István
Körmend Város Polgármestere
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Tisztelt	Körmendiek!	

Az elmúlt évek egészségügyi, háborús és gazdasági nehézségei jelentősen felforga�ák a 

mindennapjainkat, melynek a különböző közösségi események is a kárát lá�ák.  Korábban 

jól működő közösségek távolodtak el egymástól és jól bejárato� és szerete� 

rendezvények maradtak el. A tavalyi évben a járványhelyzet már lehetővé te�e, hogy 

korlátozo� módon ugyan, de megtartsuk a város egyik legjelentősebb eseményét a 

Körmendi Napokat. Az idén pedig szeretnénk visszatérni a korábbi gyakorlathoz és olyan 

programokkal megörvendeztetni a körmendieket, melyek ismételten a már korábban 

megszoko� minőséget képviselik. 

 Egy olyan rendezvényt próbálunk meg idén is összerakni Önöknek, ahol a város minden 

korosztálya megtalálja a számára kedves programot, a legkisebbektől, a legidősebbekig. 

Egy olyan eseményt, ahol jó együ� lenni, ahol kiszakadhatunk a dolgos hétköznapokból 

és újra átélhetjük a közösséghez tartozás semmihez nem hasonlítható érzését, és ahol 

újra érezhetjük, hogy mit is jelent pontosan körmendinek lenni. 

Kívánom mindenkinek, hogy találja meg a gazdag kínálatunkban a számára kedves 

programokat, és érezzék magukat remekül a Körmendi napok teljes ideje ala�! 

Látogassanak ki a város különböző helyszíneire, és töltsük el tartalmasan az időt együ�, 

közösségben! Éljük meg közösségben ezeket a nagyszerű nyár végi napokat! 



1. aug. 18. H� ázasságról… színház plakát
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H. Vörös Márta
igazgató

Három évvel ezelő�, 2019 augusztusában még úgy búcsúztunk egymástól, hogy „Jövőre, 
veletek, ugyani�!” Nem is sejte�ük, hogy alaposan felfordul az életünk és hiába ígértük 
magunknak, másoknak, egymásnak, hogy találkozunk, nem tehe�ük meg. 

2020-ban teljesen el kelle� hagynunk az ünneplést a világra szóló járvány mia�, tavaly 
pedig a Rába-parton folyt építési munkák akadályoztak abban, hogy az immár csaknem 
hat év�zedes hagyományt úgy folytassuk, ahogyan abbahagytuk. 

Fen�ek mia� az utókor – ha nem rendelkezik kellő információval – meglepődve fogja 
tapasztalni, hogy noha 1963-ban volt Körmenden az első tűzijáték, 2022-ben mégis 
ötvennyolcadszor lő�ék fel a rakétákat, a Rába-parton, a híd közelében pedig 
ötvenhetedszer. 

Mielő� azonban teljesen belegabalyodnánk a sok számba, örüljünk annak, hogy végre a 
jól megszoko� módon, újra lesznek Körmendi Napok! 

A szabadtéri színházi előadás nyitja meg a programsorozatot, hogy aztán sorban kövesse 
a hagyományőrzők csatája, a csónakfelvonulás, a tűzijáték, a néptáncgála, a könnyűzenei 
koncert, a gyermekeknek szóló program és még sok minden más. Végre benépesülhet 
megint a város központja, jöhetnek a nagy találkozások, a bará� üdvözlések és ölelések, 
a jóízű kacagások, a zamatos koccintások. 

Amikor pedig éppen csak kijózanodunk a rendezvények mámorából, máris jön a 
következő esemény, amely mintegy kiegészí� a Körmendi Napokat – a Vas Megyei 
Vadásznap. Akkor is lesz minden, mi szem-szájnak ingere: kiállítások, kalandok, közös 
főzések, élmények. 

Tartsanak velünk, hiszen múlt, jelen, jövő összekapcsolódik, együ� él, lüktet, pezseg 
a város közepén! 

Végre!	



HAGYOMÁNYŐRZŐ	ÉLMÉNYTÁBOR

Batthyány-kastély,	oldalkert

44

A Körmendi Napok rendezvénysorozat elmaradhatatlan résztvevői a körmendi Ba�hyány 
Lovasbandérium és vendég hagyományőrző egyesületek a Dunántúl közeli és távolabbi 
településeiről. A délután folyamán a Ba�hyány-kastély oldalkertjében tábort verő 
hagyományőrzők több helyszínen több programelem résztvevői. Augusztus 19-ei 
letelepedésüktől 21-én a reggeli órákban történő táborbontásukig tárt „ajtókkal” 
fogadják a különböző korok és hadnemek iránt érdeklődőket, hogy azok 
megismerkedhessenek az általuk őrzö� harcásza� hagyományok műhely�tkaival.

Házigazda: Ba�hyány Lovasbandérium – Körmend

A körmendi Ba�hyány Lovasbandérium, a Kőszegi Darabontok 
és a sárvári Nádasdy Ferenc Bandérium tagjai 2012. novembe-
rében hagyományteremtő szándékkal, közfelkiáltással 
megalakíto�ák „Vas Vármegye Vitézlő Rendjét”, amelynek 
nemes célja a török kort megelevenítő vasi hagyományőrzők 
közös képviselete, valamint a megye hírnevének öregbítése.

Vendégek:
Kőszegi Darabontok – Kőszeg
Nádasdy Ferenc Bandérium – Sárvár
Gölbasi Vitézei Egyesület – Tata
Gyulaffy László Hagyományőrző Lovasbandérium - Gyulakeszi
Kapuvári Hajdúk és Gartai Muskétások Hagyományőrsége - Kapuvár
Szombathelyi 11-es Huszár Hagyományőrző Egyesület – Szombathely
Múltunk és Jövőnk Egyesület – Tata
Nyuga� Vármegye Vitézlő Rendje Hagyományőrző Egyesület - Nagycenk
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augusztus 19. péntek

augusztus 20. szombat

Ba�hyány-kastély, udvar
18.00 Hagyományőrző csapatok felvonulása a történelmi belvároson át a Rába-partra
A díszes menet a kastély déli főbejáratától a Ba�hyány utca – Bástya utca – IV. Béla király utca – 
Bástya utca – Ba�hyány utca – Bajcsy-Zsilinszky utca útvonalon haladva, 19 órára ér a Rába-
partra.

Rába-part
19.00 Újrajátszás – avagy csatajelenetek körmendi módra 
1664. körmendi csata. A történelmi újrajátszás nem régi keletű fogalom, hazánkban mintegy 
20 évre tekint vissza. A Ba�hyány Lovasbandérium tagjai a csata-rekonstrukciókhoz 
természetesen „vendégjátékosokat” is hívnak. A fik�v csatajelenetek során bemutatják a 
harcmodort, szűkebb területen jelentősen kisebb létszámban modellezik az alakulatokat, 
mert a látványos lovas és talpas jelenetek nézők elő� zajlanak és narrációval is kísérik.

Ba�hyány-kastély oldalkert   
21.30 Csillagsátor ala� - Tábori élet a hagyományőrző élménytáborban 

Ba�hyány-kastély oldalkert  
10.00 Tábori élet a hagyományőrző élménytáborban: 
Kishuszár toborzó, lovagoltatás, versengés a Kis vitéz címért, harcásza�- és fegyverbemutatók 
15.00 Hagyományőrző harci bemutató
Látványos lovas és talpas jelenetek narrációval kísérve



augusztus 19. péntek
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Rába-part

19.00       Újrajátszás – avagy csatajelenetek körmendi módra 

ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE
20.00       SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPI MŰSOR
 
Ünnepi beszédet mond: BEBES ISTVÁN polgármester
Az új kenyér átvétele és megáldása
 
20.30       Fények a vízen – Rába-par� kultúrák és közösségek találkozója, csónakfelvonulás

21.00       58. Rába Tűzijáték

Szabadság tér
17.00 Házhoz megyünk! Biztonságban Magyarországon! – A Vas Megyei Rendőr-

főkapitányság információs pontja. 
Beszélgetés, tájékoztatás az áldozatvédelem, a hozzátartozók közö� erőszak, a 
rendőrség iskolai bűnmegelőzési programjai, az internetbiztonság, a 
drogprevenció, valamint az állatvédelem témaköreiben. Bűnmegelőzési totók 
kitöltése, szórólapok, apró ajándéktárgyak. Cél a lakosság szubjek�v 
közbiztonságérzetének növelése. 

18.00 Hagyományőrző csapatok felvonulása 
 a történelmi belvároson át a Rába-partra



augusztus 19. péntek Szabadság	tér,	szabadtéri	színpad
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21.30 SOULWAVE
A Soulwave 2007-ben alakult, igazán 
ismer�é azonban az elmúlt években vált. 
2017-ben például A Dal című, eurovíziós 
dalválasztó műsor döntőseként egy ország 
ismerte meg a zenekart. A Soulwave-et 
2017-ben Petőfi Zenei Díjjal, 2018-ban pedig 
Fonogram díjjal jutalmazta a szakmai zsűri. 
Az elmúlt években közel 200 koncertet 
adtak, megfordultak szinte az összes hazai 
zenei fesz�vál színpadán (köztük a Szigetén 
és a VOLT-én is); felléptek a Budapest 
Parkban, és túl vannak több önálló, 
teltházas klubturnén is. „Kalandor” című 
daluk több mint három éve szerepel 
folyamatosan a MAHASZ rádiós toplistáján, 
de emelle� is számos első helyeze� rádiós 
slágerrel és milliós néze�ségű videoklippel 
büszkélkedhet a zenekar. Olyan előadókkal 
is dolgoztak együ�, mint a Wellhelloból 
ismert Diaz, vagy a Follow The Flow-s 
Szakács Gergő, akivel közös „Minden Téve-
désem” című daluk 2019 egyik leghallga-
to�abb dala volt. A Soulwave a tavalyi 
évben Magyarország top 10 leghallga-
to�abb rádiós zenekara közé tartozo�, a 
második lemeze pedig hamarosan meg-
jelenik "Viharok" címmel. 

23.30 ZAPOROZSEC
Egy átlagos nyári délután volt. A legenda 
szerint éppen fociztunk. Ekkor jö� az ötlet: 
„Csináljunk zenekart!”
Megkapó spontaneitás. Így csak nagy 
dolgok kezdődnek. „Csináljunk!”
Beszáll ,  indít,  egyes, gáz… Azóta is 
robogunk, a kocsiban a dalaink szólnak, 
visszük őket „ezer tájon át”. Nem sietünk, 
élvezzük az utazást. Mégis sok helyen 
megfordultunk már. 2015-ben az első 
albumon Mr. Gorskyval az űrben kalan-
doztunk, jártunk a Holdon, voltunk a 
Marson, lelóga�uk a lábunkat a világ 
peremén, de volt, hogy parányi atomok 
körül  körözve  kuta�uk a  szere lem 
mibenlétét. 2018-ban felte�ük a második 
lemezt. Ez volt a Pixelek. Kaleidoszkóp 
szemű lányok, Éjjeli pillangók és Movie 
Starok társaságában úgy éreztük, ez a túra 
már inkább egy őrült trip. Ebben a ferge-
teges forgatagban kelle� újra rátalálnunk 
darabjaira hullo� önmagunkra. Rájö�ünk, 
hogy ez már nem sétakocsikázás. De i� 
vagyunk, suhanunk, ha akarod téged is 
felveszünk, és gurulunk  a  „végtelenbe és 
még tovább”.



 – vendég a háználNemzetközi NéptáncgálaNemzetközi Néptáncgála

F.k. H. Vörös Márta igazgató
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Batthyány-kastély	udvarán	a	tűzijáték	után		

augusztus 19. péntek

Béri Balogh Ádám  Táncegyü�es
Az 1968 óta folyamatosan működő BBÁ Táncegyü�es már a kezdetekben kilépe� a 

próbaterem – műhely – falai közül a nemzetközi színtérre is, közreműködője volt az első 

testvérvárosi kapcsolatok kialakulásának.  Alaptevékenysége a magyar néptánchagyomány 

elsajá�tása, átörökítése, néptánc előadások, hagyományőrző programok megvalósítása, 

amely mindezt megalapozta. Értékőrző munkájuk több szálon is kapcsolódik helyi és megyei 

értékekhez.

Külországokban szerze� élmények, tapasztalatok alapján a vendégeskedés viszonzására 

hozták létre a Májusfakitáncolás, a Nemzetközi Folklór Gála rendezvényeket, amely utóbbi 

immár több év�zede minden augusztusi ünnepünk Jeles Napja. További késztetést jelente� az 

is, hogy a néptánc révén ablak nyílt más kultúrákra, világot látha�ak. Kialakult széleskörű 

kapcsolatrendszerük, tagjai lehe�ek az I.O.V Nemzetközi Népművésze� Szervezetnek, 

melynek révén hazahozha�ák városukba – mintegy viszonzásul – a  világot. Vendégeskede� i� 

már török, új-zélandi, mexikói, kínai, grúz, mari, lengyel, finn, szicíliai, cseh és számos nemzet 

táncegyü�ese. A mostani estre Roznov pod Radhostem testvér-

városunk Radhost Táncegyü�esét a cseh-valas tájegység 

folklór képviselőjét láthatják vendégül teljes generációs 

keresztmetszetében, melyhez jó szívvel invitálják 

a �sztelt nézőket is.

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01926
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RADHOST TÁNCEGYÜTTES Roznov pod Radhostem városából
A Radhošť együ�est 1948 -ban alapíto�ák. Civil egyesületét a Radhošť és a Malý 
Radhošť együ�es tagjai és barátai alapíto�ák, hogy folytathassák és építhessék elődeik 
év�zedek óta tartó néprajzi tevékenységeit.
A Barátok Szövetsége jelenleg a Radhošť együ�es és Malý Radhosť (Kis Radhost) 
tevékenységeit szervezi. A Radhošť együ�esnek két alkotóeleme van: cimbalom 
zenekar és táncegyü�es. Az 56 fős tagsági bázis elsősorban 26 év ala� fiatalokból áll. 
A Malý Radhošť együ�es életkor szerint három gyermekcsoportra oszlik: 8 év ala� 
gyermekek, 12 év ala� gyermekek és a 15 évnél fiatalabb gyermekek alkotják. 
Összesen 73 gyermek. Az idősebb generáció tagjai a Veterán Klubban folytatják a 
hagyomány fenntartását.
Tevékenységük több területre oszthatók:
- A népi szokások gyakorlata, főként wallachiai táncok, dalok, szokás stb.
- Színpadi fellépések a nyilvánosság számára (Rožnov P.R.-ben 
  és a Cseh Köztársaság más településein, valamint külföldön).
- Részvétel a versenyeken.
- Nemzetközi kapcsolatok.
- Az oktatók képzése.
- Saját művésze� munka, koreográfiák, zenei szerkesztések stb.
A körmendi Béri Balogh Ádám Táncegyü�essel 1969 óta tartják a kapcsolatot, melyet 
rendszeres éves csereprogramokban valósítanak meg. Erre alapozva jö� létre Roznov 
pod Radhostem és Körmend testvérvárosi kapcsolata. Ez alkalommal teljes generációs 
keresztmetsze�el jelennek meg a kastélyudvar színpadán a Béri Balogh Ádám 
Táncegyü�essel közös műsorban.
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KÖRMENDI NAPOK 2022.

augusztus 19. péntek

augusztus 18. csütörtök� �
Ba�hyány-kastély szabadtéri színpad
19.00� KASZSZA SIKER! Körmendi Augusztusi Szabadtéri Színházi Alkalom 

HÁZASSÁGRÓL SZÓ SEM LEHET - vígjáték 
Szereplők: Csengeri A�la, Mérai Kata, Xantus Barbara, Várkonyi András 
Belépőjegy elővételben:  3.500,-Ft    diák/nyugdíjas: 2.500,-Ft

Szabadság tér
17.00� HÁZHOZ MEGYÜNK! BIZTONSÁGBAN MAGYARORSZÁGON! – A Vas Megyei 

Rendőr-főkapitányság információs pontja. 
Beszélgetés, tájékoztatás az áldozatvédelem, a hozzátartozók közö� erőszak, a 
rendőrség iskolai bűnmegelőzési programjai, az internetbiztonság, a 
drogprevenció, valamint az állatvédelem témaköreiben. Bűnmegelőzési totók 
kitöltése, szórólapok, apró ajándéktárgyak. Cél a lakosság szubjek�v 
közbiztonságérzetének növelése. 

18.00� HAGYOMÁNYŐRZŐ CSAPATOK FELVONULÁSA 
 a történelmi belvároson át a Rába-partra

Rába-part�
19.00� ÚJRAJÁTSZÁS – avagy csatajelenetek körmendi módra �

ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE
20.00� SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPI MŰSOR

Ünnepi beszédet mond: BEBES ISTVÁN, Körmend város polgármestere
20.30� Fények a vízen – Rába-par� kultúrák és közösségek találkozója,
  csónakfelvonulás
21.00� 58. Rába Tűzijáték

Szabadság tér�  

21.30    � SOULWAVE koncert 
23.30 � ZAPOROZSEC koncert

Ba�hyány-kastély udvarán a tűzijáték után  
NEMZETKÖZI NÉPTÁNCGÁLA - Béri Balogh Ádám Táncegyü�es és 
Radhost Táncegyü�es

Ba�hyány-kastély oldalkert:   
CSILLAGSÁTOR ALATT - Tábori élet a hagyományőrző élménytáborban 

augusztus 19. péntek



augusztus 20. szombat
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KÖRMENDI NAPOK 2022.

Ba�hyány-kastély oldalkert �
10.00� TÁBORI ÉLET a hagyományőrző élménytáborban: kishuszár toborzó, lovagoltatás,
 Kis vitéz cím, harcásza�- és fegyverbemutatók 

15.00� HAGYOMÁNYŐRZŐ HARCI BEMUTATÓ
Látványos lovas és talpas jelenetek narrációval kísérve

Rk. Szent Erzsébet Plébániatemplom
18.00� SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPI SZENTMISE ÉS KENYÉRÁLDÁS
� Misét celebrál: Ft. Kiss László esperes, plébános
� Szentbeszédet mond: Bodorkós Áron diakónus

Szabadság tér�
CSALÁDI PROGRAMOK
16.00� Szamóca Színház: Csipi-Csupi bábszínháza – zenés mesejáték
17.00� Dalos-játékos gyermekműsor Bernivel és Imivel
18.00� Családi krea�vkodás Bernivel

Közben:
16.00-tól   szabadtéri játszópark légvárral és egyéb szórakoztató elemekkel
16.00 – 19.00� Óriás buborék show
18.30� � Lufihajtogatás
18.30 – 20.30� Csillámtetoválás
 

Szabadság tér
19.00� KUGLER koncert
21.30� DÁNIELFY GERGŐ és az Utazók koncert

Ba�hyány-kastély oldalkert:   
CSILLAGSÁTOR ALATT - Tábori élet a hagyományőrző élménytáborban 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
A rendezvényen fotó és filmfelvételek készülnek.



12

augusztus 20. szombat
10.00	 TÁBORI	ÉLET	a	hagyományőrző	élménytáborban	

Kishuszár	toborzó,	lovagoltatás,	versengés	a	„Kisvitéz”	címért,	harcászati-	
és	fegyverbemutatók	

Szent István királyunk napját megelőzően - az elmúlt évek hagyományait tovább éltetve – 
ismét benépesedik várkastélyunk oldalkertje. A körmendi Batthyány Lovasbandérium, a 
Kőszegi Darabontok és a sárvári Nádasdy Ferenc Bandérium tagjai 2012. novemberében 
hagyományteremtő szándékkal, közfelkiáltással megalakıt́ották „Vas Vármegye Vitézlő 
Rendjét”, amelynek nemes célja a török kort megelevenıt́ő vasi hagyományőrzők közös 
képviselete, valamint a megye hıŕnevének öregbıt́ése.
Ennek szellemében tevékenykedve szélesedik évről-évre városunk bandériumának 
kapcsolatrendszere is. 
Augusztus 19-én a Batthyány Bandérium és a Körmendi Kulturális Központ meghıv́ására 
a fenti csapatok mellett tábort ver a Gyulaffy László Hagyományőrző Lovasbandérium 
Gyulakesziről, a tatai Gölbasi Vitézei Egyesület, a Kapuvári Hajdúk és Gardai Muskétások, 
a Szombathelyi 11-es Huszár Hagyományőrző Egyesület, a tatai Múltunk és Jelenünk 
Egyesület, valamint a nagycenki Nyugati Vármegye Vitézlő Rendje Hagyományőrző 
Egyesület.
Augusztus 20-án a kastély oldalkertjében letelepedett és előző este a Rába-parton 
látványos csatát bemutató hagyományőrző csapatok táborának megtekintése, a 17. 
századi lovas bandériumok és a törökök, valamint az Osztrák-Magyar Monarchia és az 
első világháború katonai hagyományait őrző huszárok harcászati és fegyverbemutatói 
délutánig folyamatosan várják az érdeklődőket a kishuszár toborzótól az ügyességi 
megmérettetésekig, különös tekintettel a „Kisvitéz” cıḿért folyó versengésre. 

15.00	 HAGYOMÁNYŐRZŐ	HARCI	BEMUTATÓ
Látványos	lovas	és	talpas	jelenetek	narrációval	kísérve

Batthyány-kastély	oldalkert
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augusztus 20. szombat

Szabadság	tér

 CSALÁDI PROGRAMOK

16.00� Szamóca Színház: Csipi-Csupi bábszínháza 
 zenés mesejáték élőjátékkal  és bábokkal

Csiperke és Csuporka, a két bohóc egy régi utazóládát talál a kamrában, 
amiből kisebb-nagyobb bonyodalmak után létrehozzák saját bábszínházukat.

17.00� Dalos-játékos gyermekműsor Bernivel és Imivel
� Ismert gyermekdalok a főtéri fák árnyékában.

18.00� Családi krea�vkodás Bernivel
Gyógyfüves krea�v-csodakrém, gyógyító fürdősó, 
illatmanó, illatzsák, boszi varázspálca, bosziseprű…

Közben:
16.00-tól   szabadtéri játszópark légvárral és más szórakoztató elemekkel
16.00 – 19.00� Óriás buborék show
18.30� � Lufihajtogatás
18.30 – 20.30� Csillámtetoválás



augusztus 20. szombat
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Rk.	Szent	Erzsébet	Plébániatemplom

18.00� SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPI SZENTMISE ÉS KENYÉRÁLDÁS

Misét celebrál: Ft. Kiss László esperes, plébános
Szentbeszédet mond: Bodorkós Áron diakónus



augusztus 20. szombat Szabadság	tér,	szabadtéri	színpad

19.00	 KUGLER
A	 Kugler	 2019	 végén	 alakult	 Szombat-
helyen.	A	zenekar	a	korábbi	Tizenhét,	Ska	
Tunes,	 HomoSKApiens	 és	 Derkovbois	
tagjaiból	áll	össze,	így	nem	meglepő,	hogy	
műfaj i lag 	 is 	 a 	 ska, 	 reggae	 vonalat	
képviselik.	 A	 �iúk	 a	 2020-as	 karantén-
helyzet	miatt	idejüket	főleg	a	próbaterem	
falai	 között	 töltötték	 és	 a	 dalok	 írásával	
foglalatoskodtak,	hogy	a	2021-es	év
elejére	 napvilágot	 láthasson	 az	 első	 két	
számos	EP-jük.

21.30	 DÁNIELFY	GERGŐ	ÉS	AZ	UTAZÓK
A	 debreceni	 származású	 Dánielfy	 Gergő	
2018-ban	 a	 Dal	 című	 műsor	 Év	 Felfede-
zettje	 lett,	majd	megalapította	 a	Dánielfy	
Gergő	és	az	Utazókat,	ami	hamar	elnyerte	a	
szakma	 elismerését,	 hiszen	 első	 nagy-
lemezét	a	Hangfoglaló	Program	támogatta.	
Szintén	 abban	 az	 évben	 a	 debreceni	
Nagyerdei	Stadionban	20	ezer	ember	előtt	
adhatta	 elő	 Gergő	 a	 zenekar	 „Elmegyek,	
elmegyek”	 című	 slágerét,	 ami	 már	 több,	
mint	 3,5	 millió	 megtekintésnél	 tart	 a	
Youtube-on.	2020-ban	megjelent	második	
nagylemezük	 Ismeretlen	 Változó	 néven,	
ami	 egy	 igazi	 stíluskavalkád	 lett,	 majd	 a	
koronavírus	adta	helyzetből	a	maximumot	
kihozván,	 megírták	 harmadik	 nagyleme-
züket	 is.	 Az	 idén	 Fonogram	 zenei	 díjra	 is	
jelölt	banda	Szimpla	Vágyak	névre	keresz-
telt	anyaga	2022-ben	jelent	meg	és	egy	új	
oldalát	 mutatta	 meg	 a	 zenekarnak,	 ami	
betekint	 a	 szintipop	 világába,	 de	 nem	
hagyja 	 hátra 	 a 	 megszokott 	 utazók	
hangulatot.	
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A	 múzeum	 a	 kastélyban	 négy	 állandó	 kiállítással,	 valamint	 a	
Vadászlakban	várja	látogatóit	a	Körmendi	Napokon	is.
A	 „Körmend	 és	 a	 Batthyányak	 évszázadai”	 című,	 interaktív	 elemekkel	
kibővített	állandó	kiállítás	-	hét	teremben	-	Körmend	városának	778	éves	
történetét,	a	Batthyány	család	sorsát	és	a	kastély	históriáját	mutatja	be.
A	 múzeum	 második	 állandó	 kiállítása,	 a	 Cipőtörténeti	 Gyűjtemény,	 a	
lábbelik	 készítésének	 történetét	 taglalja.	 Ha	 látni	 szeretné	 Erzsébet	
királyné,	vagy	Jászai	Mari	cipőjét,	ha	kíváncsi,	milyen	lábbeliket	hordtak,	
hordanak	Mongóliában,	Törökországban,	Perzsiában,	Kínában,	vagy	épp	
Hollandiában,	 mindenképpen	 látogasson	 el	 Magyarország	 egyetlen	
cipőtörténeti	gyűjteményébe!
A	 múzeum	 tavaly	 megnyitott	 állandó	 kiállítása	 a	 „Szalon	 és	 ebédlő	 a	
Batthyány-kastélyban”	címet	viseli.	A	kastély	második	emeletén	található	
díszteremből	 keleti	 irányba	 két	 terem	 nyílik,	 melyekben	 digitális	
elemekkel	is	kibővített	enteriőröket	mutat	be	a	múzeum.	Az	első	terem	
egy	szalont,	a	második,	bástyában	kialakított	szoba	pedig	egy	ebédlőt	idéz	
meg	 a	 19.	 század	 utolsó	 negyedéből,	 Batthyány-Strattmann	 Ödön	
hercegsége	(1883-1914)	idejéből.
A	 kastély	 Parádés	 Istállójában	megtekinthető	 „Műhelyélmények”	 című	
kiállításban	 Körmend	 és	 környékének	 vagy	 Körmendhez	 kapcsolható	
iparos	mestereinek	műhelyei	kaptak	helyet.	Az	idén	nyáron	megnyitott	új	
állandó	 tárlatban	 megismerhetők	 a	 kovács,	 takács,	 esztergályos,	
mézeskalácsos,	 gyertyaöntő,	 kötélverő	 és	 kádár	mesterségek	 eszközei,	
valamint	 a	 kádármesterséghez	 kapcsolható	 borászati	 eszközök	 is,	
például	dézsák	és	hordók.

A	 múzeum	 mutatja	 be	 a	 Vadászlakot	 is,	 melynek	 megújult	 tereiben	
sokszínű	kiállítások	leltek	otthonra.	A	 látogatók	megismerkedhetnek	a	
Várkert	és	a	vadászlak	 történetével,	 Szinetár	Miklós	hagyatékával,	Ditz	
Ferenc	 körmendi	 vadász	 trófeáival,	 természettudományokat	 űző	
Batthyányakkal,	 valamint	 Molnár	 Lajos	 ornitológus	 egzotikus	
madárgyűjteményével.	 A	 gyerekek	 kedvence	 az	 interaktív	 játékokkal	
berendezett	terem,	ahol	játszva	tanulhatnak	a	természetről.	

A	 Dr.	 Batthyány-Strattmann	 László	 Múzeum	 és	 a	 Vadászlak	 keddtől	
vasárnapig	 10-től	 18	 óráig	 fogadja	 a	 látogatókat.	 Augusztus	 19-én	
rendkívüli	 nyitva	 tartással	 várjuk	 az	 ünnepi	 programra	 látogatókat,	
10-től	 24	 óráig	 lesz	 nyitva	 a	múzeum,	mely	 a	 szokásos,	 kedvezményes	
300,-Ft-os	belépővel	lesz	látogatható	18	óra	után.

A	Dr.	Batthyány-Strattmann	László	Múzeum	
a	Körmendi	Napokon

dr.
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A U G U S Z T U S 2 2 -T O� L VA� R A FA L U D I F E R E N C K O� N Y V TA� R

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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Faludi	Ferenc	Könyvtár		-	Körmend,	Batthyány	u.	4.

A	könyvtár	az	egy	olyan	nyilvános	közösségi	tér,	
amely	minden	korosztály	számára	nyitott,	vagyis	egy	találkozóhely.

Találkozzunk hétköznapokon és 2022. október 9-én a Könyves Vasárnapon!

Találkozzunk a könyvtárban!

www .konyvtar.kormend.huwww .konyvtar.kormend.hu

A mozgalmas nyári programok után
Ön is kapcsolódjon ki egy jó könyvvel!
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70 éve az olvasókért!70 éve az olvasókért!
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Batthyány-kastély	parkja
VAS MEGYEI VADÁSZNAP
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Az OMVK Vas Megyei Területi Szervezete, a Vasi Vadgazdálkodók Védegylete 
és Körmend Város O� nkormányzata rendezésében

  9.30 Vadászkürtös térzene 
10.00 Vas Megyei Vadászok zászlójának fogadása
10.00 Köszöntőbeszédek:

Gagyi	István, a Vas Megyei Vadászkamara és a Vasi Vadgazdálkodók 
Védegyletének elnöke

 Bebes	István, Körmend város polgármestere

     V.	Németh	Zsolt	országgyűlési képviselő, magyar életmódot és 
 nemzeti értékeinket  védő miniszterelnöki biztos

Pechtol	János, az Országos Magyar Vadászati Védegylet ügyvezető elnöke, államtitkára

Vámos	Zoltán, a Vas Megyei Kormányhivatal kormánymegbıź ottja

10.30 Hubertus mise 
11.00 I�jú vadászok fogadalomtétele
 Kitüntetések, elismerések átadása
11.45 Vadászati témájú kiállıt́ ások megnyitója 

Vas Megyei Diana Vadászhölgy Klub gyermekrajz pályázatának 
eredményhirdetése

12.15 Jó ebédhez szól a nóta! Horváth (Percsák) Sándor és zenekara
13.00 Vas Megyei Vadászkürt Egyesület műsora
14.00       Szeifer Diana agárbemutatója
14.30 Szarvasbőgő bemutató
15.00 Helyi kulturális egyesületek bemutatói: Senior Néptáncegyüttes, 
 Béri Balogh A� dám Táncegyüttes, Rábavirág Táncegyüttes
17.00 Eredményhirdetések 
 Vadétel főzőverseny
 Vadászok Bora borverseny
 Pálinkaverseny
 Remete István lövészverseny
17.30 Sztárvendég

14.00 órától   az E� szaki kertben
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 ıj́ász bemutatója

IDO� PONTHOZ NEM KO� TO� TT PROGRAMOK
Vadászati trófeák kiállıt́ ása; Vadászfestők kiállıt́ ása; Természetfotó kiállıt́ ás; 

Gyermekrajz kiállıt́ ás; Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum; Vadászlak; Virtuális 
lövészet; I�jászpróbák; Terepjáró bemutató; Kézművesek vására; Ingyenes népi fajátékok

(A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk)



FŐVÉDNÖKÖK
Zambó Péter, az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára

V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő,
magyar életmódot és nemzeti értékeinket védő miniszterelnöki biztos

Bebes István, Körmend város polgármestere
Vámos Zoltán, Vas Megyei Kormányhivatal kormánymegbıź ott

VÉDNÖKÖK
Dr. Bognár Balázs PhD tű. dandártábornok, 

a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója
Dr. Jámbor László, az Országos Magyar Vadászkamara elnöke

Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke
Nyima Tamás bv. dandártábornok bv. főtanácsos parancsnok 

Szombathelyi Országos Büntetés-Végrehajtási Intézet
Pechtol János, az Országos Magyar Vadászati Védegylet ügyvezető elnöke

Dr. Pusztavámi Márton, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
Vas Megyei Igazgatósága elnöke

Dr. Tánczi Tibor r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, 
a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság megbıź ott főkapitánya

TÁMOGATÓK
Körmend Város O� nkormányzata

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Vas Megyei Rendőr-főkapitányság

OMVK Vas Megyei Területi Szervezete
Vasi Vadgazdálkodók Védegylete

Szombathelyi Erdészeti Zrt.
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vas Megyei Igazgatósága

Babati és Társa Kft.
Hetyei Berzsenyi Kft.

Répcevölgye 2001. Kft.
Saanti Fegyver- és Vadászbolt
Cont-Eco Kerıt́éstechnikai Kft.
COMET Szolgáltató Vállalkozás

Metropolis Alarm & Monitoring Kft.
Decathlon

Információ:	

OMVK Vas megyei Területi Szervezete, 
Szombathely Puskás T. u. 7.   

Tel.:06-94-500-324

KÖZLEKEDÉSI	TÁJÉKOZTATÓ
A Vas Megyei Vadásznap eseményeit a Batthyány-kastély északi kertjében tartjuk, ıǵy annak 
kapuit minden irányból megnyitjuk. A 8-as főút felől is nyitva lesz a kapu, gyalogosan onnan 

is megközelıt́ hető amellett, hogy a kastély főépületén keresztül, valamint annak mindkét 
oldalán a határoló kapuk is nyitva lesznek. 

A rendezvény területére gépjárművel behajtani bármely irányból tilos! 
A kastély udvarán csak az engedéllyel rendelkezők állhatnak meg! 
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A Körmendi Napok ideje ala� fokozo�an figyeljen a gépjármű- és a gyalogos 
közlekedésre! 
Ahhoz, hogy semmi ne zavarja meg gondtalan szórakozását, kérjük, fogadja meg az 
alábbi hasznos tanácsokat! 
Ha gépjárművel érkezik, tájékozódjon az út- és parkoló-lezárásokról! Keressen 
megfelelő helyet autójának, néhány perc séta Önnek is jót fog tenni!
A rendezvénysorozat idején folyamatosan állunk rendelkezésükre információkkal a 
Ba�hyány 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 tes� épségére, figyeljenek oda az 
ismerősökre és az ismeretlenekre is! Előre jelöljenek meg találkozási pontokat, ahol 
találkozni tudnak, ha elsodródnak egymástól!
Egészségük érdekében gondoskodjanak megfelelő ruházatról és a folyadékveszteség 
pótlásáról. 
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. Ezeken 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 Rába-hidat, 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!
 
Tájékoztatunk mindenkit, hogy a rendezvény ala� fénykép- és filmfelvételek 
készülnek, amelyeket a sajtó illusztrációként megjelentethet. 

Kellemes Körmendi Napokat kívánunk! 

K Ö Z L E K E D É S I   É S E G Y É B I N F O R M Á C I Ó K





A rendezvényen fénykép- és filmfelvételek készülnek.
A Körmendi Napok 2022. rendezvénysorozat eseményfotói

a www. kormend.hu és a www. vaskarika.hu oldalakon megtekinthetők!

A Szabadság tér parkolási rendje megváltozik.

Támogatók:
Körmend Város Önkormányzata    

Körmend Múltja, Jelene, Jövője Alapítvány
Körmend Város Gondnoksága

FERROSÜT Sütőipari K�. körmendi kenyérgyára  

Médiapartnerek:
www. kormend.hu, VTV Körmend, Körmendi Híradó, Körmend FM 99.8, www. vaskarika.hu

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 5500 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!

Nemzeti
Kulturális Alap

http://www.vaskarika.hu

