Tisztelt Körmendiek!

„Csak ha a világhoz.”- Lev Tolsztoj

Idé n hatodik alkalommal rendezzü k meg Kö rmenden az Euró pa
Napok elnevezé sű rendezvé nysorozatot.
Idé n hatodik alkalommal teszü nk tanú bizonysá got az euró pai
nemzetek ö sszetartozá sa, az euró pai kultú ra sokszın
́ ű sé ge é s a
kö zö s jö vő mellett.
Tesszü k mindezt azé rt, mert hisszü k, hogy a kö zö sen gondolkodá s, az egymá stó l
való tanulá s é s egymá s erő sıt́é se elő bbre viheti a kontinensü nket. Hisszü k, hogy
bá r egy kö zö ssé ghez tartozunk, mé gis kü lö nbö ző ek vagyunk. A kü lö nbö ző sé g, a
sokszın
́ ű sé g pedig soha nem lehet negatıv́ jelző .
Eppen ellenkező leg. A sokszın
́ ű sé g é rté k. Olyan é rté k, melyet meg kell ő riznü nk a
jö vő nemzedé keinek é s melyre bá tran é pıt́kezhet az egé sz kontinens. Hiszen bá r a
gyö kereink kö zö sek é s azonos kulturá lis é rté keket vallunk, mé gis má s é s má s
nemzet gyermekei vagyunk.

Ez pedig lehető sé get ad arra, hogy a má sikat

megismerve, egymá st elfogadva é s erő sıt́ve kö zö sen haladjunk elő re egy erő s é s
bü szke Euró pa felé . Lehető sé get ad arra, hogy elfogadjuk, hogy bá r ö sszetartozunk, mé gis bü szké k vagyunk mindarra, ami megkü lö nbö ztet minket
egymá stó l. Hogy bü szké k vagyunk a nemzeti identitá sunkra é ppen ú gy, mint az
euró paisá gunkra. Hogy bü szké k vagyunk a tö rté nelmü nkre, a nemzeti
nagyjainkra é s a kö zö sen elé rt eredmé nyeinkre.
Euró pa ugyanis nem akkor lesz erő s, ha egy uniformizá lt, homogé n masszá vá
gyú rjuk ö ssze az itt é lő ket, hanem akkor, ha minden nemzet megő rzi a maga
hagyomá nyait, sajá tossá gait é s é rté keit.
Mi kö rmendiek ezé rt dolgozunk é s ezé rt hıv́juk immá ron hatodik alkalommal a
testvé rvá rosainkat Euró pa kü lö nbö ző szegleteibő l.
Bebes Istvá n
Kö rmend vá ros polgá rmestere
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#o tali
Április végén már jól esik kimozdulni a lakásból, egy hatalmas szabadtéri nappaliban
tölteni az időt, ahol mindig történik valami, ahol a szerveze programok melle mi
magunk alakíthatjuk kedvünket. Találkozhatunk régen láto ismerőssel,
rácsodálkozhatunk „demegnő ” gyerekekre, jókat beszélgethetünk, és közben
persze kikapcsolódhatunk.
Körmend összművésze és szórakoztató nagyrendezvénye az Európa Napok,
amelyet immár hatodik alkalommal rendezünk meg a város szívében.
Mostanra már mindenki tudja, hogy ezek a napok gazdag kínálatot nyújtanak
zenében, táncban, énekszóban és látványosságokban. Nem csak a népszerű hazai
együ esek koncertjei nyújtanak feledhetetlen órákat, perceket, hanem a helyi,
nagybecsben tarto közösségek és egyéni tehetségek is. A tavaszi nagytakarításban
elfáradt népeket sokszínű forgatag, látványos sport-a rakciók, exkluzív kiállítások,
tánccal töltö órák várják. A gyerekek sem fognak unatkozni, hiszen számukra
különböző játéklehetőségeket biztosítunk amelle , hogy nekik is szól majd a zene.
Természetvédelem, tánc, ak v közösségek, legendás zenészek, látványos showelemek, pezsgéssel teli élet – felsorolni is nehéz, de részletesen megtalál mindent
ebben a programfüzetben, amelyet most lapozgat éppen a nyájas olvasó.
Öt nap ala több, mint harminc programra invitálunk mindenkit. A fellépők száma
megközelí az ezer főt, a közönség pedig…. Nos, a létszámba Ön is beletartozik!
Jöjjön, hiszen már tökéletesen tudja:

Körmend – ahol minden időben, mindig jó együtt lenni!
u. i.: Ne feledje: O találkozunk!

H. Vö rö s Má rta
igazgató
Kö rmendi Kulturá lis Kö zpont,
Mú zeum é s Kö nyvtá r
4

2018. április 27. péntek 9 óra

Tavaszi nagytakarítás a városban
Ahogy már több éven át megszokha ák, az
Európa Napok rendezvényei nagytakarítással
kezdődnek, hogy a következő napokon már
csak a kikapcsolódással kelljen foglalkozni.
Nem lesz másként az idén sem, közös
munkára, a környezet szépítésére hívunk
mindenkit, akinek fontos Körmend sztasága.
Iskolások, munkahelyi közösségek, bará
társaságok jelentkezését és jelenlétét várjuk
pénteken délelő 9 órára a Szabadság térre,
hogy az esetlegesen található, kallódó
szemetet összegyűjtsük!

2018. április 26-27-28.

Rábatakarítás
A Rába folyó és környezete a térség egyik legjelentősebb természe kincse. Tavasszal, a vízi
szezon indulásakor még jobban az érdeklődés középpontjába kerül, hiszen számos lehetőséget
kínál a szabadidő eltöltésére, ennek főként horgászok, vízitúrázók és kirándulók örülnek. A
kikapcsolódás azonban csak úgy lehet önfeledt, ha mindenki ﬁgyel a természet és az ember
kapcsolatára, a szabályozásokra, annál is inkább, mert a Rába folyó viszonylag háborítatlan,
Alsószölnöktől Csákánydoroszlóig pedig véde terület. A véde Rába-szakasz különlegességét
az adja, hogy a folyó szabadon alakítja medrét, holtágakat, szakadó partokat, zátonyokat alakít
ki. Mivel a Rába Magyarország egyik legkevésbé háboríto vize, számos fajnak – köztük nagyon
sok véde élőlénynek – ad o hont.
Vízi csapatok és önkéntesek környezetvédelmi akciója a Rába-takarítás. Már másfél év zede
szervezik a környékbeli egyesületek. Idén a Bayouu Bönhööö (Molnaszecsőd), a Vízivándor
Táborhely (Csákánydoroszló) és a Bereki Bárkás Egylet Egyesület (Körmend) koordinálja a
háromnapos takarító programot. Az önkéntesek Alsószölnöktől Püspökmolnáriig sz tják meg
a folyómedret és a partoldalakat.
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További információ:
Somogyi László +36 30 9162232, Sásdi László +36 30 3767978,

Varga Gábor István +36 30 4872155

2018. április 27. péntek Szabadság tér
9 óra Ba hyány Örökségközpont, színházterem
„DAL ÉS DALLAM” – Rába-par Zenei Diákfesz vál

Év zedes hagyományokkal rendelkező i úsági komolyzenei
találkozó.
Fellépnek Vas megye zeneiskolai növendékei,
Körmend és a városkörnyék általános- és középiskolai tanulói.
Kategóriák: szólóének, szólóhangszer, hangszeres kamaracsoport,

2018. zenei vonatkozású évfordulói:
Erkel Ferenc zeneszerző, karmester, zongoraművész halálának 125. és
Gioachino Antonio Rossini olasz zeneszerző halálának 150. évfordulója.

17 óra Ba hyány kastély, udvar
MÁJUSFAÁLLÍTÁS
a Béri Balogh Ádám Táncegyü essel
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2018. április 27. péntek Szabadság tér

Az ÖRÖM A ZENE Tehetségkutató és Gondozó sorozat 2018. évi döntőjébe juto Gargantua
zenekar 2017 januárjában alakult. S lusuk "egészséges" keveréke a popnak, rocknak, te en
érhetőek nagy előadók pl. Coldplay, U2 hatásai is.
A zenekar így vélekedik magáról: "Régi álmokból új álmokat teremtünk. Játszunk idővel-térrel,
ﬂörtölünk a Holddal, fényfolyóban úszkálunk, s ha mégis elnyelne minket a sötétség, így kiáltunk
a közönségbe: „Hozd be a fényt!”
A Gargantua zenekar zenei- dallam-és szövegvilága hamar helyet foglal a hallgató fülekben, majd
az értelmezés folyamata után egyenesen a szívbe kerül, mely a dalok végső ú célja. Így jut el egy
ihletcsírából dallá terebélyesede érzés az emberek igazi lényéhez, „Az Értől az Óceánig”
(Ady E.)”
Zenekar tagok: ének-dalszöveg: Farkas Gábor, gitárok: Kaposi Balázs, Szalacsy Tamás,
basszusgitár: Bucsin Tamás, dobok: Jánny Zoltán, billentyűk: Farkas Árpád.

18.30 óra GARGANTUA
21.30 óra LADÁNYBENE 27

Magyarország elsőszámú roots reggae zenekara idén 30 éves!
A 80-90-es években a hazai közönséget vasfüggöny választo a el a reggae zene európai
jelenlététől, ezért az LB27 korai munkássága harcos vállalkozásként emelte be a köztudatba a ska-t,
a dancehall-t, a dub-ot és a roots reggae-t! 13 sor album, egy korszakalkotó dub remix lemez és két
riddim album, valamint számtalan maxi és válogatás kiadvány melle elsők voltak a hazai reggae
klub (Trenchtown) és sound system, az élőben előado DUB performance (DUB4U), a backing
banda szerep (Ride Di Riddim Fest.) és a legnagyobb
hazai reggae ünnep, az LB27 Reggae Camp
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fesz vál megteremtésében! Az LB27 a jelenben él és munkálkodik, hiszen a reggae pozi v
üzenetére, az egymás irán szteletre és szeretetre minden korban szükség van!

Várjuk a legkisebbeket is, hogy városunk nappalijának egy részét játszótérré
alakítva töltsék a tavasz első napjait. A legﬁatalabb korosztály városunk főterén
szomba ól hé őig ügyességi és népi fajátékokon tehe próbára leleményességét.
Hagyomány, hogy ilyenkor a kosaras körhinta is megtalálható nálunk. Ez idén sem
lesz másképp. Sőt. Szombaton – április 28-án - a hinta ingyenesen vehető igénybe.
S a sornak még nincs vége. Lesz még csillámtetoválás, arcfestés, homokvarázs,
hennafestés, zenebona, totók, színezők és természetesen nyeremények is.

2018. április 28. szombat Szabadság tér
15.00 óra

"Legyen a zene mindenkié!"

Kölcsey Utcai Általános Iskola és AMI Zene- és Táncművésze Tagiskolája
Zeneiskolai kamarazenekarok műsora

16.00 óra
Kicsi kocsi - mese kocsi
Joós Tamás énekmondó, zenész,
előadóművész gyermekműsora
Összeállítás gyermekversekből és dalokból,
közös éneklés, daltanulás

16.00 óra Ba hyány Örökségközpont színházterem
„Hej, kikelet, kikelet...”
Béri Balogh Ádám Táncegyü es Tánc Világnapi műsora
az 50. jubileumi év jegyében
Kísér: Bendő zenekar

8

Belépőjegy: 1.550,- Ft
Vásárolható: Tourinform Iroda, Körmend, Szabadság tér

2018. április 28. szombat Szabadság tér
17.00 óra ABSOLUTE ACOUSTIC
Kaszab Tibor és Kovács József László utcazene műsora
19.00 óra Ba hyány Örökségközpont galériája
Károlyi Barnabás fotókiállításának megnyitója
Közreműködik: Kerecsényi Éva költő

20.00 óra

PA-DÖ-DŐ

Lang Györgyi és Falusi Mariann
szerelemgyereke, a Pa-Dö-Dő 1988-ban
indult hódító útjára. A két hölgy a Rémségek
kicsiny boltja című színdarabban játszo
együ , aminek egy életre szóló barátság le a
következménye.
A legendás Interpop Fesz válnak köszönhe k
a kezde népszerűséget, no meg az első
albumot is, amit minden évben követe
legalább egy maxi példány.
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2018. április 29. vasárnap Szabadság tér

Közép-európai Partnervárosok Barátságos Kosárlabda Tornája
Idén első alkalomal méri össze tudását Körmend városa partnereivel kosárlabdatorna
keretében. A megmére etésen a partnervárosok, a cseh Rožnov pod Radhoštěm, az ukrán
Juzsnij, valamint a szlovén Bel nci delegációja méri össze tudását a körmendi
önkormányzat együ esével. A háromfős csapatoktól jókedvű, bará összecsapások
várhatóak, melyeknek célja a közös sportélmény. Ennek köszönhetően tovább
virágozhatnak a város amúgy is nagyon erős partneri kapcsolatai.
A mérkőzések nyilvánosak, amelyeket a Szabadság téren, rossz idő esetén pedig a
Rendésze Szakgimnázium sportcsarnokában szurkolhatnak végig az érdeklődők.

A testvér- és partnervárosokról
Rožnov pod Radhoštěm Csehország kele részén
helyezkedik el, a Bečva folyó két partján. Közel 17 ezer
lakosa van és a tavalyi évben ünnepelte fennállásának 750.
évfordulóját. Elsősorban a Beszkidek lábánál fekvő
kellemes kisvárosként tartják számon, ahova évente fél
millió látogató érkezik a világ minden részéről.

Juzsnij, a Fekete-tenger partján fekvő kikötő és üdülőközpont, dinamikusan fejlődő, ﬁatal város, 32 ezer lakossal,
mintegy 50 kilométerre Odesszától. Ukrajna harmadik
legnagyobb kikötője és egyben a legnagyobb mélytengeri
kikötője is. A város életében fontos szerep jut a gyógyásza
turizmusnak és élénk a kulturális élet.

Bel nci községi központ Szlovéniában. Egy helyi legenda
szerint nevét egy csikós fehér lova után kapta.
Nevezetességei közé tartozik a Bánﬀy-Zichy-várkastély, a
Szent László király szteletére építe plébániatemplom,
valamint a Rous család kápolnája.
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2018. április 29. vasárnap – 30. hé ő Szabadság tér
15.00 órától

Természetvédelem a város közepén

Érdekes kiállítás, természetes játékok, totó, jelvénykészítés, színezők és nyeremények
az Őrségi Nemze Park Igazgatósága, a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Tanácsadók
a Fenntartható Fejlődésért közös programján.

Magyar
Természetvédők
Szövetsége
Föld Barátai Magyarország

Ismerje meg Vas megye Natura 2000 területeit! Tudjon meg többet a magyar kökörcsinről, a
lápi pócról, a nagy hőscincérről vagy a fekete gólyáról az Őrségi Nemze Park Igazgatósága, a
Magyar Természetvédők Szövetsége és a Tanácsadók a Fenntartható Fejlődés közös
természetvédelmi játszóházában.
Érdekes kiállítással, természetes játékokkal, totóval, jelvénykészítéssel, színezőkkel és
nyereményekkel várunk mindenkit sátrainkban és azok melle is!
A velünk töltö két nap után sok ismere el, élménnyel lesz gazdagabb mindenki, aki velünk
tart.

Játszani jó! Játszva tanulni még jobb!
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2018. április 29. vasárnap Szabadság tér
15.00 óra Szabadság tér
Polgármesteri köszöntő
Bebes István Körmend város polgármestere

15.10 óra „A lélek rejte nyelve” – Táncmaraton Körmenden a Tánc Világnapján
Április 29. – Jean-Georges Noverre születésnapja – 1982 óta a világ valamennyi táncának ünnepe
15.10  Szeredás Gyermek Néptánc Fesz vál
16.00  Rábavirág Táncegyü es, Körmend
16.30  Senior Néptáncegyü es, Körmend
17.00  TánCentrum Savaria AMI körmendi tagozat
17.20  ZumBarátok, Körmend
17.40  Salsa Desnudo, Zalaegerszeg
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2018. április 29. vasárnap Szabadság tér

„A lélek rejtett nyelve”
18.00
18.30
18.50
19.50
20.00






Táncmaraton Körmenden a Tánc Világnapján

PresiDance TSE, Szentgo hárd
Galaxy Akroba kus Rock & Roll Klub, Szombathely
Energy Tánc Sportegyesület, Szombathely, Körmend
Joó Csenger – Rába Rebeka – Lorigo TSE, Szombathely
Erika és táncosai, Körmend

21.00 óra Zoltán Erika fellépése
Már 4 éves korában eldöntö e, hogy énekesnő
akar lenni és e ől semmi nem tántorítha a el.
Zongorázni tanult és dzsesszbale órákra járt.
Az ére ségi után éjszakai bárokban énekelt és
táncolt. 1984-ben a Balatonnál találkozo
Pásztor Lászlóval, a Neoton Família együ es
tagjával, aki elindíto a a zenei pályán. 1986-ban
részt ve a siófoki Interpop Fesz válon, ahol
közönségdíjat nyert a Szerelemre szüle em
című számával, ami meghozta számára a várva
várt sikert.
Zoltán Erika idén ünnepli pályafutásának 30
éves jubileumát. Az elmúlt 3 év zedben mi sem
változo : töretlen jókedvvel, el nem múló
energiával szórakoztatja közönségét.
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Mi szem-szájnak ingere...

Borutca
A 2018. évi Európa Napok rendezvényeit Körmend Város Önkormányzata és a
Nemze Kulturális Alap támogatja, tehát belépőjegyre Önnek ne legyen gondja!
Gondoljon azonban arra, hogy a folyadékveszteséget pótolja, korgó gyomra a
kikapcsolódásban ne akadályozza!
Arra pedig már nem is emlékeztetjük, hogy a jóízű beszélgetés zamatát is
meghatározza egy-egy ﬁnom ital vagy némi harapnivaló.
A Szabadság téren helyi vendéglátósok sora várja a kedves közönséget, hogy
szomját-éhét csillapíthassa. Lesz i bor, sör, üdítő italok hada, különböző könnyen
elfogyasztható ételek kínálata. Az édesszájúaknak sem kell nélkülözni, hiszen
csemegékből sem lesz hiány.
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EURÓPA NAPOK 2018 - PROGRA M
2018. április 27. péntek


9.00

„Dal és dallam” - Rába-par Zenei Diákfesz vál
– BÖK színházterem
Év zedes hagyományokkal rendelkező i úsági komolyzenei találkozó.
Fellépnek Vas megye zeneiskolai növendékei, Körmend és
a városkörnyék általános- és középiskolai énekkarai.

9.00

Tavaszi nagytakarítás – hulladékgyűjtési akció

10.00

Rába takarítás
Hazai és külföldi vízi csapatok és önkéntesek környezetvédelmi
akciója
Alsószölnöktől Püspökmolnáriig a Rába 70 kilométeres szakaszán

17.00

Májusfaállítás – BBÁ
– Kastélyudvar

18.30

Gargantua koncert

21.30

Ladánybene 27 koncert
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EURÓPA NAPOK 2018 - PROGRA M
2018. április 28. szombat
10.00

Rába takarítás
Hazai és külföldi vízi csapatok és önkéntesek környezetvédelmi akciója
– Rába folyó

15.00

„Legyen a zene mindenkié!”
Zeneiskolai kamarazenekarok műsora
– Szabadság tér

16.00

Kicsi kocsi – mese kocsi
Joós Tamás énekmondó, zenész, előadóművész gyermekműsora
– Szabadság tér

16.00

„Hej, kikelet, kikelet...”
Béri Balogh Ádám Táncegyü es Tánc világnapi műsora
az 50. jubileumi év jegyében
Kísér: Bendő zenekar
Belépőjegy: 1.550,-Ft
Vásárolható: Tourinform Iroda, Körmend
– BÖK Színházterem

17.00

Absolute Acous c
Kaszab Tibor és Kovács József László utcazene koncertje
– Szabadság tér

19.00

Károlyi Barnabás fotókiállításának megnyitója
– BÖK galéria

20.00

PA-DÖ-DŐ koncert
– Szabadság tér
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EURÓPA NAPOK 2018 - PROGRA M
2018. április 29. vasárnap


10.00

Rába takarítás
Hazai és külföldi vízi csapatok és önkéntesek környezetvédelmi akciója
– Rába folyó

10.00

Közép-európai Partnervárosok Barátságos Kosárlabda Tornája
– nyilvános mérkőzések a Szabadság téren,
rossz idő esetén a Rendésze Szakgimnázium Sportcsarnokában

15.00

Természetvédelem a város közepén – játszóház
– Szabadság tér
Érdekes kiállítás, természetes játékok, totó, jelvénykészítés,
színezők és nyeremények
Az Őrségi Nemze Park Igazgatósága, a Magyar Természetvédők
Szövetsége és a Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért közös programja

15.00

Bebes István polgármester köszöntője
– Szabadság tér

15.10

„A lélek rejte nyelve”
Táncmaraton Körmenden a Tánc Világnapján
– Szabadság tér
15.10 
16.00 
16.30 
17.00 
17.20 
17.40 
18.00 
18.30 
18.50 
19.50 
20.00 

21.00

Szeredás Gyermek Néptánc Fesz vál
Rábavirág Táncegyü es, Körmend
Senior Néptáncegyü es, Körmend
TánCentrum Savaria AMI körmendi tagozat
ZumBarátok, Körmend
Salsa Desnudo, Zalaegerszeg
PresiDance TSE, Szentgo hárd
Galaxy Akroba kus Rock & Roll Klub, Szombathely
Energy Tánc Sportegyesület, Szombathely, Körmend
Joó Csenger – Rába Rebeka – Lorigo TSE, Szombathely
Erika és táncosai, Körmend 



Zoltán Erika fellépése
– Szabadság tér
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15.00

Flip Unit Team bemutatók
– Szabadság tér

15.00

Természetvédelem a város közepén – játszóház
– Szabadság tér
Érdekes kiállítás, természetes játékok, totó, jelvénykészítés,
színezők és nyeremények
Az Őrségi Nemze Park Igazgatósága, a Magyar Természetvédők
Szövetsége és a Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért közös programja

16.00

A Ba hyányak fegyvertára kiállításnyitó
– Városi Kiállítóterem

17.00

Savaria Rézfúvós Együ es gyermekműsora
– Szabadság tér

19.00

Bohemian Betyars koncert
– Szabadság tér


20.00

21.30

Tüzes show – Flip Unit Produk on
– Szabadság tér 


Ocho Macho koncert
– Szabadság tér
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7.00

Városi Fúvószenekar zenés ébresztője a város utcáin

10.00

Körmendi Majális – Várkert

15.00

Beevezés – Rába folyó
Kajak-kenu bemutatók és kipróbálási lehetőség, hajókázás

16.30

The Liver Paul koncert
– Szabadság tér


KFT koncert
– Szabadság tér


19.00

a
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p
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2018. ÁPRILIS 27 - MÁJUS 1.
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L

A körmendi múzeum első állandó kiállítása 1965-ben nyílt meg,
1980-ban kapo helyet a Ba hyány kastélyban. 2004 óta viseli
intézményünk Dr. Ba hyány-Stra mann László nevét, egyik
legfontosabb törekvésünk az, hogy az általa ránk hagyo
szellemiséget képviseljük mind a kiállításainkkal, mind pedig a
múzempedagógiai és múzeumandragógiai foglalkozásainkkal és
egyéb programjainkkal.
Az 1994-ben megnyito állandó kiállítás 2014-ben újult meg.
A látogatók Körmend, a kastély, valamint a Ba hyány család
történetébe nyernek betekintést hét teremben, melyből négy a
felújítás óta látogatható.
A múzeum másik állandó kiállítása, a Cipőtörténe gyűjtemény a
tavalyi évben újult meg, s a cipőkészítés történetét mutatja be.
A városi programok idején rendkívüli nyitva tartással várjuk
látogatóinkat, érdemes ﬁgyelemmel kísérni a múzeum
honlapját, melynek címe

www.muzeumkormend .hu
A Dr. Ba hyány-Stra mann László Múzeum a nyári időszakban
(május 1-től augusztus 31-ig) keddtől vasárnapig 10-től 18 óráig
várja a látogatókat.
Bővebb információért hívjon bennünket a 94/410-425-ös
telefonszámon!
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2018. április 30. hé ő Ba hyány kastély, Városi Kiállítóterem
16.00 óra

A vitéz Ba hyányak fegyvertára – időszaki kiállítás

A Ba hyányak hét évszázados történetét meghatározta az ország védelme érdekében
folytato hadakozás. Már az 1500-ban kapo ősi címerükben is megjelent ennek szimbóluma,
a szájában kardot tartó oroszlán. A körmendi Dr. Ba hyány-Stra mann László Múzeum 2018ban egy önálló kiállítást szentel a főúri família fegyvertárának. A gyűjtemény mindenképpen
megérdemli ezt, hiszen a Ba hyány fegyvertár országos összehasonlításban a második helyre
tehető.
A Városi Kiállítóteremben létrehozo kiállításban megismerkedhetünk – az elsősorban
törökök ellen – hadakozó Ba hyány családfőkkel, valamint pompás fegyvertáruk válogato
darabjaival. A híres gyűjteményt 1945-ig a
körmendi hercegi kastélyban őrizték, és számos
országos és nemzetközi kiállításon muta ák be.
A szovjet pusz tást követően az anyag
megmaradt darabjait 70 évvel ezelő a Magyar
Nemze Múzeumba szállíto ák, s azóta is o
őrzik. A 16-18. században használt fegyverek
válogato példányai a kiállítás idejére visszatérnek a körmendi kastélyba. Láthatóak lesznek
sisakok, vértek, pajzsok, puskák, pisztolyok,
kardok, lószerszámok, nyergek, zászlók, ágyúk és
ágyúmodellek.
A végvári harcok időszakát megidéző kiállítás
április 30-tól június 30-ig tekinthető meg a Városi
Kiállítóteremben a múzeum nyitvatartási
idejében, hé ő kivételével naponta 10 és 18 óra
közö .
További információért keresse munkatársainkat
a 94/410-425-ös telefonszámon, vagy kísérje
ﬁgyelemmel honlapunkat:
www.muzeumkormend.hu!

A vitéz Batthyányak fegyvertára
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2018. április 30. hé ő Szabadság tér
15.00 – 20.00

FLIP UNIT TEAM

A szegedi Flip Unit Team Magyarország első számú street akrobata csapata, amely egy showműsorban
ötvözi a freestyle akroba ka, a parkour és a capoeira látványos elemeit, ezeket egyedi showelemekkel
fűszerezve. Az elmúlt 7 évben több száz fellépésük volt az ország különböző pontjain.
A csapatot a 2017-es Európa Napok rendezvényen már megismerhe e a körmendi közönség. Idén ismét
elkápráztatják az érdeklődőket. A 12 méter hosszú professzionális tornaeszköz folyamatos kipróbálása
melle a Flip Unit Team tagjai egyéni produkciókkal is készülnek a körmendi közönségnek az alábbi
időpontok szerint:

16.00 óra Flip Track Show
17.40 óra Interak v Flip Track Show
17.55 óra Cyr Wheel ar sta bemutató
20.05 óra Tüzes show
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2018. április 30. hé ő Szabadság tér

17.00 óra Savaria Rézfúvós Együ es:
Még a slagból is zene szól!
A rézfúvós hangszerek történetének bemutatása vidám,
játékos formában az őskortól napjainkig.
A műsor elsősorban gyerekeknek szól.
Az előadók korabeli hangszerek és jelmezek segítségével mutatják be a rézfúvós hangszereket
és a rézfúvószenét, kamarazenét. Az öt művész különböző jelmezekben lép színpadra ősember, középkori katona, reneszánsz ember, roman ka kori ember, napjaink kertésze.
Mindegyik bemutatja és megszólaltatja az általa képviselt kor hangszerét. Középkori katonai
kürt, natúr trombita és kürt, sackbut, mai hangszerek és a végén természetesen megszólal a
ker slag is. Vidám szórakozás lélekben gyermekeknek 0-100 éves korig.
Az együ es tagjai:
Németh Imre, Ujhelyi Péter, Kovács Róbert, Juhász Tibor, Szentgyörgyvári Tibor.

Evés,
ivás,
duhajkodás,
szerelem és sírva vigadás.
A Bohemian Betyars 2009-es működése óta nemcsak ország, de világszerte belopta magát egy
tekintélyes méretű közönség szívébe speed-folk, freak-punkos, mindig vidám, mindig energikus
formációjával.
Koncertjeik közvetlen, ösztönből áradó, éle genlő hangulata felszabadítja a közönség érzelmeit,
az ember zsigereibe hatol és minden lábat táncra bír. Különleges hangzásukkal hitelesen
képviselik a hazai keserédes létszemlélet unikumát, zenéjükben egyedi, saját ízlésükre formálják
a magyar, balkán és cigány népzenét a punk, ska és még megannyi s lus találkozásával.
23

2018. április 30. hé ő Szabadság tér
20.00 óra

Tüzes show

A Flip Unit Produc on a street akroba ka melle számos
más területen is lélegzetelállító produkciókat hoz létre.
Magyarország egyik legkerese ebb és leginnova vabb
tűz zsonglőr csapata ezú al Körmenden is bemutatja
tüzes showját.
Lesz pörgés-forgás 30 kg-os tűzruhában,
tűzzel való zsonglőrködés, szikrák,
lángok, fényjáték.

21.30 óra

OCHO MACHO

Jó nekem, El Mundo Fantas co, Pancho, Képzeld el másképp – ismerős dalcímek, amelyek egy
Kőszeg-Szombathely vonalon érlelődö garázszenekartól indultak és már bejárták országunk
minden részét. A 15 éves, kétszeresen pla na- és aranylemezes banda minden jelentős hazai
fesz vál állandó szereplője, illetve boldogan vállalják a hangula elelős szerepet bornapokon,
kisebb rendezvényeken is. A zenekar 2015 májusában megnyerte a Sziget, a VOLT Produkció
K . és az MR2 Petőﬁ által közösen szerveze , kilenc zenekart felvonultató tehetségkutató
koncertsorozatot, a Nagyszínpadot, melynek köszönhetően a hírük oda is eljut
Magyarországon, ahova eddig még nem! A zenekar 4. albuma 2017. november 7-én jelent
meg Dönts! címmel, mely rövid idő ala aranylemez le !
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2018. május
április 1.
27.kedd
péntek Szabadság tér

7.00 órától a Városi Fúvószenekar ZENÉS ÉBRESZTŐJE a város területén
Majális a Várkertben 10 órától egészen sötétedésig
-

körhinták,
mutatványosok,
ügyességi játékok,
pici hazardírozás (sporthalászat, céllövölde),
nem várt nyeremények, jutalmak
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Körmend tüdeje:

a Várkert

A város térképét nézegetve azonnal feltűnik mindenkinek, hogy a 8-as főú ól délre, a
városközpon ól keletre összefüggő zöld terület található, amelyet szabályos
alakzatban gyalogutak hálóznak be. Ez a Várkert, hazánk legnagyobb összefüggő
kastélyparkja, amely nemcsak napjainkban fontos az i élőknek, hanem az volt
évszázadokon át is. Igaz hogy ma már korlátozás nélkül látogatható, ez azonban nem
volt mindig így.
Külön feljegyezték 1836-ban, hogy „a' herczeg nemes szívűségéből az köznépnek is
nyitva áll”. Ekkor még nem volt ez mindennapos, ahogyan csaknem egy évszázadon át
sem, hiszen csak ünnepnapokon engedték be ide a város lakosait. A 20. század első
harmadában a park mintegy ötöd részét megnyito ák a nagyközönség elő . Ebbe a
részbe ese akkor két teniszpálya valamint a Rába partján a Club és a csónakház.
Utóbbiakra még ma is sokan emlékeznek. A többi rész azonban változatlanul zárva volt,
csak a hercegi család használta, illetve külön engedéllyel lehete belépni. Az emlékezet
és a leírások alapján azonban továbbra is lehetővé te ék, hogy évente egy-két
alkalommal bárki megcsodálhassa a növényritkaságokat, szobrokat, gyönyörű
fényutakat és –alagutakat a fák közö . Vélhetően ezt a szokást élte ék tovább, amikor –
az immár mindig nyitva álló – kapuk közö a május elsejei vurstlit engedélyezték. Ez a
hagyomány azóta is él.
A különböző pályáza és önkormányza forrásból megújíto
park, a benne található Vadászlakkal, ismét gyakran telik meg
éle el; sétáló családok, párok, kirándulók keresik fel Körmend
üde, zöld büszkeségét.
Ha a rohanó mindennapok közö nincs is gyakran lehetőség a
jó levegőn, az évszázados fák ala sétálni, pihenni, május első
napján kihagyhatatlan a Várkert különlegessége…
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16.30 óra The Liver Paul
Műsorukat a Beatles együ es dalaiból állíto ák
össze. Céljuk, hogy erede hangszerelésben, a
hiteles megszólalásra törekedve idézzék fel a 60-as
évek legsikeresebb zenekarának zenéjét, amely
mára már vitathatatlanul a világ kulturális és zenei
örökségének generációkon á velő részévé vált.

19 óra KFT
A KFT erede zenei és szövegvilágával a magyar
poprock-zenei újhullám emblema kus zenekara.
Legismertebb slágerei, mint az Afrika, a Balatoni
nyár korosztálytól függetlenül házibulik és dj-par k
szinte kihagyhatatlan kedvencei a mai napig,
amelyek három év zed múltán is o szerepelnek a
különböző toplistákon.
A KFT 1981-es megalakulása óta rendszeresen
koncertezik, mindössze a kilencvenes években volt
egy időszak, amikor nem álltak színpadra, ma már
közel járnak a kétezredik fellépéshez.
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Az
Európa Napok 2018.
rendezője:
Körmendi Kulturális Központ
támogatói:
Körmend Város Önkormányzata
Körmend Múltja, Jelene, Jövője Alapítvány
Körmend Város Gondnoksága
Nemzeti Kulturális Alap
Média támogatók:
VTV Körmend
Körmend FM
Vaskarika

Nemzeti
Kulturális Alap

A rendezvényen fénykép- és ﬁlmfelvételek készülnek.

A Szabadság tér parkolási rendje
2018. április 26. 18 óra és május 2. 10 óra között
megváltozik.
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Körmend, Batthyány u. 4. Tel.: (94) 410-105

http://www.konyvtar.kormend.hu
Nyitva tartás
Felnő részleg
Hé ő – Csütörtök:
Péntek: 
Szombat: 



09.30 - 18.00
12.00 – 18.00
13.00 – 17.00

Gyermekkönyvtár
Hé ő – Péntek: 13.00 - 18.00
Szombat:
08.30 – 12.00

A könyvtár az egy olyan nyilvános közösségi tér,
amely minden korosztály számára nyito .
A könyvtár az egy olyan hely:
- mely helyet biztosít a találkozásokhoz,
- mely játékos foglalkozásokat szervez óvodásoknak és iskolásoknak,
- mely olvasótábort rendez a nyár folyamán,
- ahol találkozni lehet írókkal, költőkkel,
- ahol ismere erjesztő előadásokon új dolgokat lehet hallani,
- ahol a versenyeken megmutathatom, hogy mit tudok,
- ahol gyarapíthatom helytörténe ismereteimet,
- ahol önállóan új ismereteket szerezhetek, segítséget nyújtanak, ha kérek,
- ahol kikölcsönözhetem kedvenc könyveimet, elolvashatom folyóirataimat,
- ahol sok-sok társasjáték van, és én szeretek játszani,
- melynek a honlapja is sok ismeretet nyújt és már okostelefonomon is bármikor kereshetek
állományában,
- a honlap fotókeresőjének segítségével megismerkedhetek Körmend egykori arculatával.
Vagyis a könyvtár az egy jó hely!

Találkozzunk a könyvtárban!

„Mátyás az igazságos” címmel három turnusban kerül megrendezésre az olvasótábor:
2018. június 18 - 22.
2018. június 25 - 29.
2018. július 16 -20.
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K ö r m e n d i

K u l t u r á l i s

K ö z p o n t

Nyári programajánló
M Á J U S

11. 19.00
16. 17.00
18. 18.00
19.
21.

9.00

26.
27. 10.00

Dumaszínház – Vihar a biliben – Kovács András Péter önálló estje
– BÖK színházterem
Helga Widmann festőművész (A) kiállításnyitója
– Batthyány kastély, Sala Terrena Galéria
Zeneiskolai tanárok hangversenye
– BÖK színházterem
Senior Néptáncegyüttes és a Magyar Nemzeti Táncszínház műsora
– BÖK színházterem
Pünkösdi vigasságok és kirakodóvásár a Senior Néptáncegyüttessel
– Piactér
Májusfakitáncolás a Béri Balogh Ádám Táncegyüttessel
– Batthyány kastély
Hősök napja városi megemlékezés – Hősök tere
J Ú N I U S

1.
2.
4.
9.
14.
23 - 24.
30.

Várkoncert a Városi Vegyeskarral – BÖK
Kölcsey Utcai Általános Iskola Ki mit tud? műsora – BÖK színházterem
A Trianoni Békediktátum Emléknapja – városi ünnepség – Országzászló
Kölcsey Utcai Általános Iskola néptánc tagozat záróműsora
Kölcsey Utcai Általános Iskola zeneművészeti tagozat évzáró műsora
– BÖK színházterem
Szent Iván éj – Múzeumok éjszakája – Batthyány kastély, Szabadság tér
Ferkovics József festőművész és Czimber Miklós fafaragó kiállításnyitója
– Sala Terrena Galéria
J Ú L I U S

7.

40 éves a körmendi Díszítőművész kör – kiállításnyitó
– Batthyány kastély, Városi Kiállítóterem
A U G U S Z T U S

11 – 20.

KÖRMENDI NAPOK 2018.
BÖK: Batthyány Örökségközpont, Körmend, Batthyány kastély
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