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Tisztelt Körmendiek, Kedves Barátaim!
2019. fontos é v Kö rmend é leté ben, idé n ü nnepeljü k ugyanis
vá rosunk 775. é vforduló já t.
Erre a jeles esemé nyre fű zzü k fel idé n vá rosunk rendezvé nyeit,
ennek első nagyobb á llomá sá hoz é rkezü nk el á prilis vé gé n.
Az eddig Euró pa Napok né ven futó rendezvé nysorozatunkat
idé n né mileg á tgondoltuk, ú j elemekkel bő vı́ t ettü k é s
megpró bá ltuk a vá ros jeles é vforduló já hoz igazıt́ani. A mö gö tte
lé vő é rté kek, eszmeisé g azonban vá ltozatlanok maradtak.
Együ ttmű kö dé s, hagyomá nyok, sokszın
́ ű sé g. Talá n ez a há rom kifejezé s
mutatja meg leginká bb, hogy mirő l is szó l a Tavaszi Kö zö s Napok programsorozat. Együ ttmű kö dé s a vá ros minden polgá rá val, civil szervezeté vel,
kö zö ssé gé vel é s nem utolsó sorban nemzetkö zi partnertelepü lé seinkkel. Az
é vek sorá n szá mtalanszor bebizonyıt́ottuk má r, hogy ö sszefogá ssal mé g a
legyő zhetetlennek tű nő akadá lyokon is á t tudunk lendü lni.
A kö zö ssé gekben, a kö zö s együ ttmű kö dé sekben rejlő erő pedig olyan kincs,
melyet ó vnunk é s folyamatosan fejlesztenü nk kell.
A 775 é ves gazdag mú ltunk is erre kö telez mindnyá junkat. Arra, hogy
kö zö sen ó vjuk é s tiszteljü k a gyö kereinket, a tö rté nelmü nket, valamint
á poljuk hagyomá nyainkat. Arra, hogy legyü nk bü szké k a magyarsá gunkra, de
legalá bb annyira a kö rmendisé gü nkre is! Mert igenis van mire bü szké nek
lennü nk. Elé g, ha mindarra a kulturá lis, é pıt́é szeti é s termé szeti ö rö ksé gre
gondolunk, melyet olyan kivá ló kö rmendiek hagyomá nyoztak rá nk, mint a
Batthyá nyiak! Ezen é rté kek má s-má s mó don ugyan, de jelen vannak minden
vá rosi rendezvé nyen, esemé nyen.
Ha vé giglapozzá k a programfü zetet lá thatjá k, hogy sokszın
́ ű programkın
́ á lattal kö szö ntjü k idé n is a Szabadsá g té rre é s a kö rnyé ké re kilá togató kat,
bıźva abban, hogy minden korosztá ly megtalá lja a szá má ra kedves idő tö lté st
ebben a né há ny napban. Kö nnyű zenei koncertek, kulturá lis programok,
sportesemé nyek szın
́ esıt́ik az idei á prilis vé gé t, ahol a vá ros civil kö zö ssé gei
mellett ismé t velü nk együ tt ü nnepelnek azok a testvé rtelepü lé seink, amelyek
má r hosszú é vek ó ta velü nk vannak é s amelyekkel együ tt ké pzeljü k el a
jö vő nket is!
Kıv́á nom mindannyiuknak, hogy olyan ú j kö zö ssé gi é lmé nyekkel
gazdagodjanak ezekben a napokban, amelyek tová bb erő sıt́ik a
„kö rmendisé gü ket” é s az ö sszetartozá sunkat!
Bebes Istvá n
Kö rmend vá ros polgá rmestere
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Októ ber 28. jelentő s nap Kö rmend é leté ben, hiszen 1244-ben ezen a napon
adomá nyozott vá rosi kivá ltsá glevelet IV. Bé la kirá ly a telepü lé snek a tatá rjá rá s
utá n. Az oklevé l má r emlıt́i a vá rat, mint Arx Kö rmend.
775 é v sok idő , amely alatt rengeteg esemé ny volt a vá ros é leté ben, á tvé szelte
há ború k viharait, hé tkö znapokat é lt, ü nnepeken szü lettek hagyomá nyai.
Kö rmend é pı́tett, szellemi é s kulturá lis ö rö ksé ge alapjá n leké pezhető az
ezeré ves Magyarorszá g tö rté nete is.
A 2019-es esztendő t Kö rmend Vá ros Onkormá nyzata jubileumi esztendő vé
nyilvá nıt́otta, amelyben mé ltó mó don kıv́á nja megü nnepelni az é vforduló t.
Az é v sorá n tö bb esemé ny, rendezvé ny is a
jubileum jegyé ben zajlik. A cé l nem csak a
mú ltunk felidé zé se, hanem az is, hogy felhıv́juk
mindarra az é rté kre, kö zö s ö rö ksé gre a igyelmet,
amelyben jö vő nk zá loga is rejtő zik. Hisszü k, hogy
van okunk ö rü lni, kö zel egy é ven á t tartó
szimbolikus szü leté snapot ü nnepelni, hiszen az
elmú lt é vszá zadok – benne a kö zelmú lt é vtizedeivel – együ ttesen alakı́ t ottá k ki azt a
pozıćió t, amelyet Kö rmend má ra betö lt.
Kö rmend ma az a vá ros, amely a té rsé g
kö zpontja, vezető szerepet tö lt be a gazdasá gi
fejlő dé s elő segıt́é sé ben. Kö zigazgatá si, kulturá lis,
szolgá ltató centrumké nt jelentő sé ge elvitathatatlan.
A tö retlen fejlő dé s nem mehetne vé gbe az itt
é lő k kö zö s szá ndé ka é s hatható s együ ttmű kö dé se
né lkü l.
Kö rmend ma a gazdag ö rö ksé g,
é rté kes jö vő vá rosa.

Rikkancs
Korá bban is sokfé le fó ruma volt a nyilvá nossá gnak, a hı́rek mindig
eljutottak azokhoz, akiknek szó ltak. Volt, ahol kisbıŕó dobolta ki, volt, ahol
cé dulá kat tű ztek ki é s volt, ahol kü lö nbö ző csoportokban beszé lté k meg a
helyi hıŕeket.
Mió ta nyomtatá sban is megjelennek a felhı́ vá sok, hı́ r ek, csoda
esemé nyek, azó ta kicsit kö nnyebb a helyzet. Valaha a lapokat utcá kon,
tereken á rultá k, ahol kiabá lva hıv́tá k fel a igyelmet a tartalomra.
Vajon e fü zetrő l mit kiabá lná nak a rikkancsok? Hogyan keltené nek
é rdeklő dé st?
- 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!
H. Vö rö s Má rta
igazgató

Körmend

Mi is az a CLLD?
A Community-led Local Development (CLLD) nem má s, mint kö zö ssé gi
szinten irá nyıt́ott helyi fejleszté s.
A cé l az, hogy adott terü leten, adott fejleszté sben é rintett szereplő k – helyi
ö nkormá nyzat, inté zmé nyek, civil szervezetek, lakosok, vá llalkozá sok –
együ tt gondolkodjanak azon, hogyan lehetne kö zö ssé gi, kulturá lis tereiket
leginká bb a helyi kö zö ssé g való s igé nyeinek megfelelő en fejleszteni.
Eredmé nye az lehet, hogy Kö rmend hosszú tá vú kö zö ssé gi é s kulturá lis
tartalmú fejleszté se tudatos mó don, a lehető legtö bb vá rosi szereplő
egyeté rté sé vel, kö zremű kö dé sé vel való suljon meg.
A fentiek alapjá n ké szü lt el Kö rmend Helyi Kö zö ssé gi Fejleszté si
Straté giá ja.
Vá rosunkban a helyi lakossá g, a civil szervezetek, a vá llalkozá sok é s az
ö nkormá nyzatok kö zö s együ ttmű kö dé sé vel, illetve kezdemé nyezé sé re
integrá lt é s kö zö ssé gek fejleszté sé t é s a helyi identitá studatot elő segıt́ő ,
első sorban kulturá lis, kö zö ssé gi tartalmú , a helyi gazdasá g fejlő dé sé t
tá mogató straté gia ké szü lt, amely alapjá n olyan helyi kezdemé nyezé sű
fejleszté si programok való sulnak meg, amelyek ö sszehangoltan ké pesek a
kü lö nbö ző tá mogatá si alapok á ltal nyú jtott forrá slehető sé geket
maximá lisan kihaszná lni.
Az inté zkedé s első dleges cé lja, hogy a Kö rmendi Helyi Akció csoport a
kö rü ltekintő en kijelö lt kö zö ssé gi é s kulturá lis tereinek izikai
ú jragondolá sá t, ill. fejleszté sé t hajtsa, hajtassa vé gre a kö zö ssé gek
ö sszetartozá sá nak megerő sıt́é se é s a helyi gazdasá g fellendü lé se é rdeké ben.
A má sik cé l a kö rmendi helyi kö zö ssé gszervezé sre, programokra, ú j
lehető sé gekre irá nyul, hogy helyi identitá st megerő sı́tő , a kö tő dé st, az
ö sszetartozá s é rzé sé t elő segıt́ő tevé kenysé geket való sıt́sanak meg.
Ez utó bbi cé lnak megfelelő en fogta ö ssze a Kö rmendi Kulturá lis Kö zpont,
Mú zeum é s Kö nyvtá r kö zmű velő dé si inté zmé nyegysé ge a kü lö nbö ző helyi
kö zö ssé geket, hogy együ tt hozzá k lé tre, való sıt́sá k meg é s é lvezzé k a Tavaszi
Tó th Gá bor
CLLD projektmenedzser
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Dal és Dallam
Rá ba-parti Zenei Diá kfesztivá l
– Vas megye á ltalá nos- é s kö zé piskolá s korosztá lyá nak tö bb é vtizedes mú lttal, nagy
hagyomá nyokkal rendelkező zenei fesztivá lja. A szó ló é nek, szó ló hangszer,
hangszeres kamaracsoport, kamarakó rus, é nekkar é s zenekar kategó riá kban
mintegy 250 fellé pő re szá mı́ tó rendezvé ny idei aktualitá sa, 2019. magyar
vonatkozá sú zenei é vforduló ja:
120 é ve szü letett Bá rdos Lajos zenetudó s, a 20. szá zadi magyar zenetö rté net, a
magyar kó rusmű vé szet meghatá rozó szemé lyisé ge, Kodá ly Zoltá n tanıt́vá nya, majd
a Zenemű vé szeti Fő iskola taná ra, az 1934-ben indult Eneklő I jú sá g mozgalom
megteremtő je.

17.00 Batthyá ny kasté ly, Pará dé s istá lló

Gyarapodó gyűjtemények
Vá logatá s az elmú lt é vek mú zeumi szerzemé yneibő l
Idő szaki kiá llıt́á s
A kö rmendi Dr. Batthyá ny-Strattmann Lá szló Mú zeum hat é ve,
2013. januá r 1-jé n kerü lt a kö rmendi ö nkormá nyzat
fenntartá sá ba, s ezzel ú j korszak kezdő dö tt az inté zmé ny
é leté ben. Ezt kö vető en tö bb lehető sé gü nk nyı́lt mű tá rgyak
vá sá rlá ssal tö rté nő beszerzé sé re. A vá sá rlá s mellett szá mos
é rté kes mű tá rggyal é s dokumentummal gyarapodott a
mú zeum ajá ndé kozá s ré vé n is.
Az elmú lt hat é v mű tá rgygyarapodá sá t kıv́á njuk bemutatni az
idő szaki kiá llıt́á son, melyen szerepelni fognak – tö bbek kö zö tt
– dr. Batthyá ny-Strattmann Lá szló val kapcsolatos tá rgyak,
Zrın
́ yi Mikló s á ltal ıŕt levé l, a kasté lyró l ké szü lt legkorá bbi
fotó k, kö rmendi ké peslapok é s Batthyá ny-Strattmann Odö n
herceg kutyá já nak sıŕkö ve.

2019. április 25. csütörtök

9.00 Batthyá ny Orö ksé gkö zpont é s Szın
́ há z
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A felújított Parádés istálló kiállítóhely ünnepélyes átadása: Bebes István polgármester
A kiállítást megnyitja: Hadnagyné Vörös Márta igazgató

K ÖR M E N D

2019. április 26. péntek
8

775

VÁ R O S

Sport 775 a városi jubileum évében
A Kö rmendi Kulturá lis Kö zpont hagyomá nyteremtő szá ndé kkal á prilis 26á n nagyszabá sú sportesemé nyt szervez. A program egyfelő l ré sze a 775
é ves Kö rmend jubileumi rendezvé nysorozatá nak, má sfelő l egyik kiemelt
eleme a Tavaszi Kö zö s Napoknak.
Az inté zmé ny ké t kategó riá ban hirdette meg a versenyt. A
professzioná lis kategó riá ban biztosan ott lesznek a ké zilabdá zó k, a
labdarú gó k, a kosarasok, a kenusok, a kick-boxosok, a vıv́ó k é s a dartsosok.
A tı́zfő s csapatok minden esetben kiegé szü lnek ké t edző vel é s egy
sztá rvendé ggel is, ıǵy neves sportoló k – vilá gbajnokok, magyar bajnokok –
is jelen lesznek a sportesemé nyen. A ré sztvevő k kö zö tt lesz Dancsecs
Bojá na, vilá gbajnoki első helyezett kick-boksz versenyző , Zsebe Ferenc é s
Trummer Rudolf magyar bajnok é s kupagyő ztes kosá rlabdá zó k, Horvá th
Gyula, a magyar labdarú gó vá logatott korá bbi kerettagja, Né meth Szabolcs
vilá gbajnoki bronzé rmes kenus, Tó th Bernadett, a kö rmendi ké zilabda
sport meghatá rozó alakja, az NB. I. B csoport gó lkirá lya, Pé ter Enikő , a vilá g
legjobb spa terapeutá ja…
A kö nnyed kategó ria né pszerű sé gé t jelzi, hogy erre is tö bb mint 150
amatő r sportoló jelentkezett, tö bbek kö zö tt bará ti tá rsasá gok, iskolai
csapatok, munkahelyi kö zö ssé gek. Az egé sz napos sportrendezvé nyt
Katus Attila aerobic vilá gbajnok reggeli torná já val nyitjá k a csapatok, majd
tö bb helyszı́n en kell szellemi, erő nlé ti é s ü gyessé gi veté lkedő kö n
teljesıt́eni. A verseny fő ké nt a professzioná lis kategó riá ban hozhat nagy
kü zdelmet, hiszen é rté kes dıj́aké rt megy majd a csata.
Nem utolsó sorban a győ ztes lesz a Kö rmend Sport 775 Bajnoka cım
́
birtokosa.
A legkisebbek sem maradnak ki a programbó l, az ó vodá sokat is vá rjá k a
szervező k a Szabadsá g té rre, ahol nekik is Katus Attila vezet egy mozgá sos
foglalkozá st.
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„SPORT 775”
Katus Attila pá lyafutá sa szü lő vá rosá bó l, Pé csrő l
indult. Hú sz é ves korá tó l nyolc é ven á t versenyzett a
sportaerobik sportá gban. 1994-2001 kö zö tt a
magyar vá logatott tagjaké nt, trió kategó riá ban Pé csi
Sasok né ven lett hatszoros vilá g-, ké tszeres Euró pabajnok, valamint a né gyé vente megrendezett
Vilá gjá té kok győ ztese. A neves sportoló a Fittdiá k
Program arcaké nt é s szakmai vezető jeké nt is
ismertté vá lt, ké ső bb televı́zió s mű sorokban is
lá thatta a kö zö nsé g, pé ldá ul a Szombat esti lá z cım
́ ű
produkció ban is, aminek a vé gső győ ztese lett. Katus
a Parkett Ordö ge cı́met is elnyerte, a televı́zió s
szereplé s utá n a kö rnyezetvé delem felé fordult.
2012-tő l klı́mavé delmi nagykö vet, ugyanettő l az
é vtő l a MOB Kö rnyezetvé delmi Bizottsá gá nak tagja.
Sporttevé kenysé gé t is tö bbszö r elismerté k, 2010ben az Ev Edző je ELITE dıj́at is megkapta, majd
elnyerte a Biotech USA FITBALANCE Award – Az é v
fé r i oktató ja dıj́at. Allandó ré szvevő je a Nagy vagy!
cı́ m ű televı́ z ió s mű sornak, a KATUSFOOD é s
KATUSBODY brand megalkotó ja é s forgalmazó ja.
Katus Attila szá mos sportrendezvé ny meghıv́ott
vendé ge. Kö rmenden a SPORT 775 elnevezé sű
nagyszabá sú sportesemé nyen tart bemelegıt́é st é s
reggeli torná t kö zel ö tszá z versenyző nek, kö zte tö bb
mint szá z kö rmendi ó vodá snak a Szabadsá g té ren.

2019. április 26. péntek
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ATARU TAIKO ütőegyüttes

2019. április 26. péntek

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
f o l k z e n éve l , va l a m i n t f e l d o l g o z á s o k k a l l e p j e m e g
hallgatóságát.

10

BlackriderS

9.00 DAL é s DALLAM Rá ba-parti Zenei Diá kfesztivá l
– Batthyá ny Orö ksé gkö zpont é s Szın
́ há zterem

17.00 GYARAPODO GYUJTEMENYEK
– idő szaki kiá llıt́á s
a Dr. Batthyá ny-Strattmann Lá szló Mú zeum rendezé sé ben
– Pará dé s istá lló

Tavaszi

Közös

Napok

2019. április 25. csütörtök
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10.00 Rá ba takarıt́á s – Rá ba folyó

2019. április 26. péntek
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Programok a Szabadsá g té ren

„SPORT 775”

Szervező partner: Bereki Bá rká s Egylet Egyesü let
8.00 Regisztrá ció
ú szá s, vıv́á s, ké zilabda, kosá rlabda, labdarú gá s, kajak-kenu, kick-boksz,
futá s, ü gyessé gi versenyek Kö rmenden mű kö dő sportszakosztá lyoknak
é s hobbistá knak sztá rsportoló k kö zremű kö dé sé vel
9.00 Bemelegıt́ő reggeli torna KATUS ATTILAVAL
10.00 Versenyek kezdete
13.00 Ebé d – szieszta
14.30 Versenyek folytatá sa
kö zben:
Lords of Gravity SHOW
Vilá gklasszis show magasan ké pzett torná szokkal, kosarasokkal
FlipUnitTeam AirTrack SHOW
FULL Show interaktıv́ emberá tugrá ssal, speakelt „Lá tvá nyedzé s” bemutató
A mű sorok kö zö tt AirTrack kipró bá lá s felü gyelet mellett,
alap akrobatika oktatá s, egyé b foglalkoztatá s
Hoverboard program
A legú jabb, legtrendibb gyerekprogram 6 db high-tech oﬀ-road hoverboarddal,
20 fé le letesztelt, mozgá skoordiná ció fejlesztő ü gyessé gi feladattal é s versennyel
18.00 Eredmé nyhirdeté s
19.00 ATARU TAIKO – japá n ü tő s együ ttes bemutató ja
20.30 BLACKRIDERS – az ıŕ é leté rzé s Kö rmenden

10.00 Rába takarítás – Rába folyó

Programok a Szabadság téren
15.00 Ké zmű ves dé lutá n, já té kos programok gyerekeknek
a Foltosok klubja, a Dıśzıt́ő mű vé sz kö r é s
a Hö lgyek Né pfő iskolá ja tagjaival
15.00 A 130 é ves KORMENDI VASPARIPA EGYLET
gyü lekező je a té ren
Ugyessé gi feladatok, já rmű bemutató k,
pró bautak busszal, motorral, keré kpá rral,
autó val, lovaskocsival
17.30 Velocipé des formagyakorlatok bemutató ja
18.00 OVON ALUL – koncert
19.30 HOT JAZZ BAND – koncert
20.50 Exemplary team of sport ball dance "Lyceum"
– Gyermek mű vé szeti iskola, Juzsnij (Ukrajna)
21.30 HORVATH MEGGIE é s HORVATH TAMAS – retro buli

Tavaszi

Közös

Napok

2019. április 27. szombat

KÖRMEND
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K ÖR M E N D

2019. április 28. vasárnap
14

775

VÁ R O S

10.00 Rába takarítás – Rába folyó

„TÁNC 775”
15.00 „Tánc az élet, tánc ma minden”
Tá ncmaraton Kö rmenden (is) mű kö dő kö zö ssé gekkel,
egyesü letekkel a Tá nc Vilá gnapjá n
Néptánc
-Kö rmendi Alapfokú Mű vé szeti Iskola né ptá nc tagozat
-Rá bavirá g Tá ncegyü ttes
-Senior Né ptá ncegyü ttes
-Bé ri Balogh Adá m Tá ncegyü ttes
-Muraszombati né ptá nccsoport
Kö zremű kö dik:
Szociá lis Szolgá ltató é s Informá ció s Kö zpont Fogyaté kosok Nappali Inté zmé nye
Modern táncok:
- Tá nCentrumSavaria AMI kö rmendi tagozata
- Joó Csenger, Lorigo TSE, Szombathely
- ZumBará tok, Kö rmend
- Salsa Desnudo, Zalaegerszeg
- PresiDance TSE, Szentgotthá rd
- Galaxy Akrobatikus Rock & Roll Klub, Szombathely
- Energy Tá nc Sportegyesü let, Szombathely, Kö rmend
- Erika é s tá ncosai, Kö rmend
21.00 StarBoy Thomas – English Freestyle Rap Artist

Rába-takarítás
Április 26 – 27 – 28. péntek – szombat – vasárnap
A tavasz a kö rnyezetvé delmi é s szemé tgyű jtő akció k é vszaka is. Kö zé ppontba
kerü lnek ilyenkor a termé szeti é rté kek, ıǵy a Rá ba folyó is.
Aprilis utolsó hé tvé gé jé n – á prilis 26-28. kö zö tt - tartjá k a kö zel ké t é vtizedes mú ltra
visszatekintő Rá ba-takarıt́á st, amely a hazai vıźi csapatok szolidá ris akció ja a folyó é rt.
A kö rmendi koordiná tor é s az idei Rá ba-takarıt́á s há zigazdá ja a Bereki Bá rká s Egylet
Egyesü let. A rá bai szemé tszedé sre az orszá g kü lö nbö ző pontjairó l é rkeznek vıźi
csapatok, akik Alsó szö lnö ktő l Pü spö kmolná riig tisztı́ t já k a folyó medret é s
a partoldalt, mintegy 100 folyamkilomé teren. Aktıv́ szerepet vá llalnak a kö rnyé kbeli
civil csoportok is, a molnaszecső di Bayou Bö nhö ö ö Somogyi Lá szló vezeté sé vel, a Vıźi
Vá ndor Tá borhely é s Kemping Csá ká nydoroszló bó l, szinté n innen a Kormorá n Kenu
Klub, a leá nyfalui Vadkacsa Vıźi Flotta, a magyarszecső di Vá gtá zó Kenu Tá bor, a Rá ba
Vö lgye Egyesü let, valamint a szombathelyi WeKingek.
Az Orsé gi Nemzeti Park Igazgató sá gá nak munkatá rsai is fontosnak é rzi a
kezdemé nyezé st, ıǵy ő k is mindig ké pviseltetik magukat egy kisebb delegá ció val.
Evrő l-é vre tö bb az ö nké ntes Kö rmendrő l is, olyanok is jö nnek szemetet szedni, akik
nem tartoznak egyetlen vıźi csapathoz sem, de fontosnak é rzik a Rá ba ü gyé t.
A vı́zitú rá zá s az utó bbi é vekben egyre né pszerű bb, nem vé letlenü l fejlesztik
a megá lló helyeket orszá gszerte, ezé rt sem mindegy, hogyan vá rjá k a szezont.
A há romnapos Rá ba-takarıt́á son nagyjá bó l ké tszá z ö nké ntes fordul meg.
A szombat, á prilis 27-e lesz a fő nap, mivel pé nteken mé g kevesebben vannak
munkahelyi kö telezettsé gek miatt. A vasá rnap á ltalá ban meg má r az ö rö mevezé sé ,
addigra á ltalá ban elvé geznek a munka nagy ré szé vel az ö nké ntesek. Az idé n
Dunavarsá nybó l is jö n egy kisebb csoport, a Bereki Bá rká s Egylet velü k együ tt a
Rá bagyarmat-Csá ká nydoroszló szakaszt takarıt́ja majd.
Es hogy mi minden kerü l ilyenkor elő a folyó bó l? Ime, né há ny megdö bbentő dolog:
hű tő gé pek, biciklik, mű anyag szé kek, televı́zió k, autó - é s traktorgumik, ipari é s
mű anyag hulladé k, vagyis nagyon sokfé le szemé t. Ké t é ve a Rá bá t takarıt́ó ö nké ntesek
egy palackpostá t is kifogtak, amiben né met nyelvű szerelmes ü zenetet talá ltak. Ez
a ritká bb eset, á ltalá ban inká bb szemé ttel telnek meg a kenuk. A mennyisé g é vrő l-é vre
vá ltozó . Talá n az utó bbi idő ben kicsit kevesebb, ami bizakodá sra ad okot…
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130

éves a Vasparipa Egylet Körmenden

2019. április 27. szombat

“Leı́rhatatlanul jó é rzé s, amikor az ember egy motorral hajtott
já rmű vet haszná l, ami kellő ké ppen gyors, é s szabadon lehet ró ni vele az
utakat.”
Az idé zet a motorkeré kpá r atyjá tó l, Gottlieb Daimlertő l szá rmazik, aki
akkor mondta ezt, amikor elő szö r ü lhetett az á ltala konstruá lt
szerkezeten.
A Kö rmendi Vasparipa Egylet 1889. augusztus 20-á n alakult meg.
Má snap, 21-é n az Udvary testvé rek velocipé djeiken Pá rizsba indultak.
Hatalmas teljesıt́mé ny volt, hiszen 17 nap é s 1500 km megté tele utá n
é rté k el ú ticé ljukat. Visszafelé kité rő t tettek Torino felé , ahol
meglá togattá k az emigrá ció ban é lő , idő s Kossuth Lajost. Kalandjaikró l
hatalmas sikerű kö nyvet jelentettek meg „Kö rmendtő l Pá risig
keré kpá ron é s vissza Turinnak” cım
́ mel. Az ú tleıŕá s hatá sá ra nő tt meg a
keré kpá rok né pszerű sé ge a Duná ntú lon, majd az egé sz orszá gban.
Az egylet tú rá kat, versenyeket szervezett, mıǵnem az I. vilá ghá ború
megtö rte ezt a lendü letet.
27 é vvel ezelő tt, 1992-ben alakult ú jjá az egyesü let, amely a korá bbi
egylet jogutó djá nak tekinti magá t.
A dé lutá n folyamá n é gi é s ú jabb já rmű vek, motorok bemutató ja, já té kos
feladatok. Az é rdeklő dő k rö vid kirá ndulá sra indulhatnak egy Ikarus
autó busszal, valamint tanulmá nyozhatjá k, hogyan mű kö dik mé g ma is az
1918-ban gyá rtott stabilmotor.
A koncertek elő tt velocipé desek formagyakorlatokat mutatnak
be. Mindezek kö zben a gyerekek sem unatkoznak, hiszen
ké zmű ves foglalkozá sok mellett, alkalmi já tszó té r is vá rja ő ket.
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17 ó rá tó l
Má jusfaá llıt́á s a Bé ri Balogh Adá m Né ptá ncegyü ttessel
a Batthyá ny kasté ly udvará n

Programok a Szabadság téren
Övön alul zenekar
A kö rmendi Ovö n Alul zenekar 2009-ben alakult
egy bará ti zené lgeté s kö zben. Rock klasszikus
á tdolgozá sok mellett má r egy sajá t szerzemé ny
is bő vıt́i a stú dió ban felvett dalok listá já t.
Az együ ttes idé n ü nnepli 10. é vforduló já t,
amelyet a tagok egy nagyobb koncerttel
szeretné nek megü nnepelni!

19.30

HOT JAZZ BAND
A Hot Jazz Band annak a csodá latos
zenei vilá gnak a ké pviselő je, melyet
egyszó val jazz-korszaknak nevezü nk.
A '20-as, '30-as, '40-es é vek, a korai jazz,
a szving é s a dixieland revival kel é letre
tolmá csolá sukban, repertoá rjukon
megtalá lható k az ugyanebbő l az
idő szakbó l szá rmazó magyar szerzemé nyek is.
Magyarorszá g legsikeresebb jazzzenekara né gy nemzetkö zi é s ké t hazai
verseny győ ztese. 2015-ben a hazai
dixieland é s jazz-zenekarok kö zü l
első ké nt ré szesü lt a legmagasabb
á llami kitü nteté sben, a Kossuth-dıj́ban.
Alapıt́á sa ó ta tizenné gy CD-t jelentetett
meg.

2019. április 27. szombat

18.00

20.50 Exemplary team of sport ball dance "Lyceum"
– Gyermek művészeti iskola, Juzsnij (Ukrajna) táncműsora
17
21.30

Retro buli – Horváth Meggie
és Horváth Tamás

„TÁNC 775”

Április 28. vasárnap

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

Tá nc 775 … Tá nc az é let, tá nc ma minden … Tá ncmaraton … Tá nc Vilá gnapja.
Amint a cım
́ szavak felsorolá sá bó l kitű nik, megpró bá ljuk á thidalni az idő t
é s a teret.
A 775 é ves vá rosban az ó vodá s korú aktó l a felnő ttekig, Magyarorszá g né ptá nc
kincseitő l a Karib-té rsé g hagyomá nyos tá ncstı́lusá ig fellé pő k szá zai é s
koreográ iá k tö mege lá tható a 3. é vezred – benne a 21. szá zad - első é vtizedeit
é lő vá ros kö zpontjá ban.
Picit talá n mesterké ltnek tű nik a fentiek egy mondatba sű rıt́é se. Gondoljunk
azonban bele abba, hogy a tá ncszerű mozgá s egyidő s az emberisé ggel é s má r a
kisbabá k is, má r az első bizonytalan lé pé sek elő tt rá zogatjá k magukat a zene
hallatá n. A tá nc való ban maga az é let é s ma való ban minden tá nc lesz
Kö rmenden, mert hagyomá nyosan a legszé lesebb kö rben csatlakozunk idé n is
a tá nc vilá gmé retű ü nnepé hez, a Tá nc Vilá gnapjá n.

Néptánc
Fellépők és művészeti vezetők:
Körmendi Alapfokú Művészeti Iskola
néptánc tagozat
– Tangl Balá zsné
Rábavirág Táncegyüttes
– Tangl Balá zsné
Béri Balogh Ádám Táncegyüttes
– Korbacsics Tibor
Senior Néptáncegyüttes
– Kiss Gá bor
Muraszombati néptánccsoport (SLO)
Közreműködik:
Szociális Szolgáltató és Információs Központ
Fogyatékosok Nappali Intézménye
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Április 28. vasárnap

„TÁNC 775”

Április 29. – Jean-Georges Noverre születésnapja,
1982. óta a világ valamennyi táncának ünnepe

Modern táncok

Fellépők és művészeti vezetők:
- TánCentrumSavaria AMI körmendi tagozata – Nová k Tamá s
- Joó Csenger, Lorigo TSE, Szombathely – Nagy Jú lia
- ZumBarátok, Körmend – Mó ricz Enikő
- Salsa Desnudo, Zalaegerszeg – Simon Szilá rd, Simon-Virovecz Zsuzsi
- PresiDance TSE, Szentgotthárd – Horvá th Kristó f, Szatmá ri Orsolya
- Galaxy Akrobatikus Rock & Roll Klub, Szombathely – Molná r Nó ra
- Energy Tánc Sportegyesület, Szombathely, Körmend – Rá cz-Fodor Bernadett
- Erika és táncosai, Körmend – Bedics Erika

21.00 StarBoy Thomas – English Freestyle Rap Artist
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Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum
A kö rmendi mú zeum első á llandó kiá llıt́á sa 1965ben nyıĺt meg, 1980-ban kapott helyet a Batthyá ny
kasté lyban. 2004 ó ta viseli inté zmé nyü nk Dr.
Batthyá ny-Strattmann Lá szló nevé t, egyik
legfontosabb tö rekvé sü nk az, hogy az á ltala rá nk
hagyott szellemisé get ké pviseljü k mind a
kiá llıt́á sainkkal, mind pedig a mú zempedagó giai
é s mú zeumandragó giai foglalkozá sainkkal, é s
egyé b programjainkkal.
Az 1994-ben megnyitott á llandó kiá llıt́á s 2014ben ú jult meg. A lá togató k Kö rmend, a kasté ly,
valamint a Batthyá ny csalá d tö rté neté be nyernek
betekinté st hé t teremben. A mú zeum má sik
á llandó kiá llı́tá sa, a Cipő tö rté neti gyű jtemé ny
2017-ben ú jult meg, s a cipő ké szıt́é s tö rté neté t
mutatja be. A felú jıt́ott vá rkerti Vadá szlak is 2017tő l vá rja az é rdeklő dő ket.
A vá rosi programok idejé n rendkı́vü li nyitva
tartá ssal vá rjuk lá togató inkat, é rdemes igyelemmel kı́sé rni a mú zeum honlapjá t, melynek
cım
́ e www. muzeumkormend.hu.
A Dr. Batthyá ny-Strattmann Lá szló Mú zeum a
nyá ri idő szakban (má jus 2-tő l októ ber 31-ig)
keddtő l vasá rnapig 10-tő l 18 ó rá ig fogadja a
lá togató kat.
Bő vebb informá ció é rt hı́ v jon bennü nket a
94/410-425-ö s telefonszá mon!

dr.
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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

www.konyvtar. kormend.hu

Generációk találkozóhelye a könyvtár
Vagyis a könyvtár az egy jó hely! Találkozzunk a könyvtárban!

OLVASÓTÁBOR VOLT, VAN ÉS LESZ - 30 ÉVE KÖRMENDEN 1989 – 2019.
„775 é ves Kö rmend” cım
́ mel há rom turnusban kerü l megrendezé sre az olvasó tá bor

K
FA

LU

FER
DI

EN

C

KÖ

NY

VT

ÁR

N Y I T VA TA R TÁ S

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

Felnőtt részleg

Gyermekkönyvtár

Hétfő - Csütörtök: 09:30 - 18:00 Hétfő - Péntek: 13:00 - 18:00
Péntek:
12:00 - 18:00
Szombat:
13:00 - 17:00 Szombat:
08.30 - 12.00
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KÖZLEKEDÉSI ÉS MÁS INFORMÁCIÓK
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!

Nyári ajánló
Május
7. K

18.00

10. P 14.00
11. Szo
17. P
18. Szo
25. Szo
26. V

Loustarinen Eva festő mű vé sz kiá llıt́á sá nak megnyitó ja
– Vá rosi Kiá llıt́ó terem
Olcsai-Kiss Zoltá n Altalá nos Iskola kulturá lis gá lamű sora – BOK szın
́ há z
Alice Csodaorszá gban – Kaszt bemutató – BOK szın
́ há z
Dumaszın
́ há z – Hadhá zi Lá szló – BOK szın
́ há z
Kö lcsey Utcai Altalá nos Iskola Ki mit tud?-ja – BOK szın
́ há z
Má jusfakitá ncolá s a Bé ri Balogh Adá m Tá ncegyü ttes szervezé sé ben - BOK
Hő sö k napja – vá rosi megemlé kezé s – Hő sö k tere
Június

1.Szo
4. K
7. P
18.00
10. H
9.00
22. Szo

Mesevará zs – a Savaria TSE tá ncmű sora – BOK szın
́ há z
Nemzeti Osszetartozá s Napja – vá rosi megemlé kezé s – Orszá gzá szló
Vá rkoncert – BOK szın
́ há z
Pü nkö sdi vigassá gok é s kirakodó vá sá r a Senior Né ptá ncegyü ttessel
– Piacté r
Szent Iván éj – Múzeumok éjszakája
Augusztus

15 – 20.
15. Cs 20.00
17. Szo
21.00
19. H 22.00

Körmendi Napok 2019.
Nejem a neten – vıǵjá té k – Kasté lyudvar
Vas megyei Vadá sznap
Pé ter Szabó Szilvia nagykoncert – Szabadsá gté r
Soulwave koncert – Szabadsá g té r
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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

