
Kiadja:
Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár

9900 Körmend, Berzsenyi u. 11. 
Felelős kiadó: H. Vörös Márta igazgató

Szerkesztő: Pálóczi Zsuzsanna, Zágon Noémi
Fotó/Grafika: Jámbori Tamás

Készült 7000 példányban

Rendezvényinformáció: 
Körmendi Kulturális Központ

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

cultcent @t-online.hu
www. kormend.hu; www. vaskarika.hu;  www. utazzi�hon.hu

2 0 1 4 . A U G U S Z T U S 1 5 - 1 9 . 

http://www.utazzitthon.hu
http://www.utazzitthon.hu


3

Kedves Körmendiek!

Bebes István 
Körmend város polgármestere

„KÖRMEND – ahol minden időben, mindig jó együtt lenni!” – 
szól évek óta a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és 
Könyvtár szlogenje. 

Körmend város életébe a nyár ismét elhozza a Körmendi 
Napokat, ahol jelen van az ünnep és közösség.  Ahol jelen vannak 
a hagyományok, az egyetemes és helyi kultúra. 
A Körmendi Napokra készülünk ismét, amely kicsi szeletet ad 
városunk kultúrájából, az önkifejezésünkből és kreativitásunkból.  
Kiállítások, színházi élmények, szórakoztató zenés és táncos 
produkciók sora vár az ide látogatóra. Természetesen az idei 
évben is hódolhatunk a Borutca kiváló borainak és a 
gasztronómiai kínálatnak. Jelen lesznek kulturális egyesületeink 
és vendégeik, hiszen nemcsak a közönséget, de a közösségeket is 
összehozzák a Körmendi Napok színvonalas programjai. Ma már 
a körmendiek és a városkörnyékről érkezők részéről a találkozás, 
a beszélgetések és az együtt ünneplés igénnyé vált. A 
rendezvényünket országosan is jegyzik, de híre ment már a 
határokon túlra is. A Batthyány kastély, a Rába-part semmihez 
nem fogható szépsége és egyedisége, a csónakfelvonulás és a 
tűzijáték évek óta várva-várt színtere ezeknek a napoknak. A 
Szabadság tér méltó helyszíne a hagyományok megőrzésének és 
megújításának. A Körmendi Napok valódi fesztivállá nőtte ki 
magát.
 
Tisztelettel és szeretettel hívok mindenkit, hogy a közös élmény 
fantasztikus érzésével tudják megajándékozni egymást már a 
készülődés, majd a közös ünneplés során. 
Kívánom, hogy mindenkinek örömteli órákat, üdítő 
kikapcsolódást nyújtson a rendezvény műsora. 
Kívánom, hogy az ide látogatók megtalálják a számukra kedves 
programokat.
Jó szórakozást kívánok!

Kedves Vendégeink!

Fesz�válra is a Zöld Vasú�al – és mindenki szabadon mulathat!
A GYSEV Zrt. 33 % kedvezményt biztosít a teljes árú mene�ér� 

vonatjegyek árából a saját vonalain a Körmendi Napokra látogatók részére. 
A vonatjegyek a vissza útra csak a Szabadság téri információs pavilonnál 

kapo� pecsé�el érvényesek!
Utazzunk vona�al Földünk egészségéért! 

KÖRMEND

GYSEV, velünk élmény az utazás!
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Amikor az estékből nappalok lesznek

Az, hogy ez a város szerethető, élhető, emberközeli – rajtunk múlik. Az érkezők velünk 
találkoznak az utcán, tőlünk kérnek információt, mi pedig kedvesek, segítőkészek 
vagyunk. Igen, Kedves Olvasó, így, ilyennek látnak minket mindazok, akik akár a 
Körmendi Napokra, akár más alkalommal látogatnak el városunkba. Ezt a képet pedig mi 
alakítjuk, formáljuk. Nem véletlen az sem, hogy ezekben a napokban is velünk vannak a 
testvérvárosok képviselői, hogy a rokonok is szívesen jönnek és egyre gyakoribb az, hogy 
turistákat, idegeneket látunk az utcákon sétálni. Augusztus derekán szaporodik az 
idegenajkúak száma, mind többen jönnek külföldről is.
Büszkék vagyunk arra, hogy az ilyenkor megbolyduló városban a rengeteg ember 
ellenére sincs atrocitás, rendbontás. Mert mi magunk is ezt sugározzuk: biztonságot, 
megbízhatóságot. 
Jól esik belefeledkezni a találkozások közepe�e a másik tekintetébe, szavaiba, mert 
tudjuk, hogy ugyanazt a figyelmet kapjuk mi is, mint amit adunk. 
Jól esik, hogy a teret elsősorban a helyi vállalkozók népesí�k be, mert ez is azt mutatja, 
hogy számukra is fontos, hogy együ� tegyünk le valamit a közös asztalunkra.
Gyűljünk össze ismét a város nappalijában, töltsük együ� a Körmendi Napokat! 

Készülünk rá, várjuk. Meghívjuk barátainkat, 
karon ragadjuk életünk párját és a gyerekeket, 
mert nem akarunk lemaradni semmiről, meg 
akarjuk osztani élményeinket másokkal. Mi, 
körmendiek büszkék vagyunk, hogy vendégül 
láthatunk mindenkit ,  a  messziről  jö� 
idegeneket is. Jó házigazdák vagyunk:  gondos-
kodunk ételről, italról, zenéről, táncról közben 
pedig arra törekszünk, hogy az utánunk jövő 
generációk is jól érezzék magukat. Tesszük 
mindezt azért, mert fontos számunkra minden, 
ami ide köt minket. Fontos, hogy a fiatalok, 
gyerekek számára ez természetes és alapvető 
igény legyen, hogy amit mi elkezdtünk, ők 
folytassák majd. 

Borkorcsolya verseny: A tavalyi évhez hasonlóan idén is várjuk azokat a 
recepteket és elkészíte� kísérő étkeket, amelyek Ön szerint a legjobban 
harmonizálnak a különböző borokkal. Amennyiben van egy olyan receptje, 
amely már elnyerte a család és a barátok tetszését és szívesen megmutatná 
nagyobb közönség elő� is, ossza meg velünk némi kóstoló kíséretében! 

Süteménykavalkád
Háziasszonyok és sütni szerető vállalkozó kedvű „cukrászmesterek” figyelem! 
A nagy sikerre való tekinte�el idén sem maradhat el a különböző édességek 
felvonultatása. A versenyre jelentkezni valamilyen szeletben feltálalható 
desszer�el lehet. A nyalánkságok elfogyasztásán kívüli elsődleges cél, hogy 
megmozgassuk a résztvevők fantáziáját és „kisüssék”, vajon milyen süteményt 
fogyaszto�ak legszívesebben a Ba�hyány család tagjai.  Süsse meg és hozza el 
nekünk a recep�el együ�, hogy az édesszájúak is örömüket leljék bennük! 

A fen� felhívásokra elkészíte� finomságokat legkésőbb 
augusztus 17. 12.00 óráig a színház előcsarnokában szíveskedjenek leadni 

egy lezárt borítékkal együ�, amely tartalmazza a pontos receptet és 
elkészítési módot, valamint a készítő nevét és címét!

konyhatündéreknek és gasztronautáknak

Felhívás 

Körmend – ahol minden idoben, mindig jó együtt lenni! 

H. Vörös Márta
igazgató

Körmendi Napok tizenegyedszer – 
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Bor utca

Főterünk déli oldalán található 
�zennégy faház a hagyományoknak 
megfelelően idén is Bor utcává 
változik.
A kínálatban a hazai – elsősorban 
nyugat-dunántúl i  -  borvidékek 
borászatok italai szerepelnek. Míg a 
b o ro k ró l  a  ter m elő k ,  a d d ig  a 
poharakról a Körmendi Kulturális 
Központ  gondoskodik. Egyedi s�lusú 
„ K ö r m e n d i  B o r u t c a ”  fe l i r a t ú 
poharainkat bérelhe�k, vagy akár 
m e g  i s  v á s á r o l h a t j á k  a  b o r 
szerelmesei. 

Az idén harmadszor rendezzük meg a borászok közö� versenyt, amelynek győztes itala 
hivatalosan is elnyeri a „Körmend Város Bora 2014” címet. A győztes nedűt egy 
szakértőkből, illetve városi elöljárókból álló zsűri választja ki. A cím elnyerése azon túl, 
hogy milyen presz�zsértékkel bír, a későbbiekben biztosítja azt is, hogy kizárólag az e 
címet birtokló bor kerül felszolgálásra a város által rendeze� ünnepségeken. 
A hivatalos értékelés melle� az érdeklődőknek idén is lehetősége lesz arra, hogy 
szavazatával hozzájáruljon a közönség díjas bor kiválasztásához. Az eredményhirdetésre 
a rendezvény harmadik napján kerül sor, így mindenkinek elég ideje lesz arra, hogy 
végigkóstolja a széles kínálatot, ugyanakkor arra is lehetőség lesz, hogy az újonnan 
választo� város borával is megismerkedhessen. 2012-ben a „Körmend Város Bora” 
címet a felsőcsatári Major-Árva Borház Dornfelder Sillerje nyerte, 2013-ban pedig 
u g ya n eze n  b o r h á z  C a b e r n et  D o rs a - j a  l e�  a  k i t ü ntető  c í m  v i s e l ő j e . 
A tavalyi évben hagyományteremtés céljából először biztosíto�unk lehetőséget az 
előző év győztesének, hogy önálló programpont keretében mutatkozzon be a 
nagyérdemű elő�. Idén sem lesz ez másként. A  2012-es és 2013-as év győztese a 
Ba�hyány kastély Városi Kiállítótermében különböző borásza� bemutatókat és 
kóstolókat tart, amely a megfelelő számú érdeklődő jelenlétében folyamatosan 
történik. 

Körmend Város Bora 2014.
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Via VinoVia Vino
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„Fogadj Örökbe!” A Fekete István Állat-, 
Környezet- és Természetvédő Egyesület 
1998-ban alakult. Az egyesület elsődleges 
célja, hogy sérült, elhagyo� állatokon 
segítsen. E cél érdekében tartanak 
Körmenden is örökbefogadó napot. Az 
egyesület olyan kisállatokat hoz magával, 
amelyek a helyszínen örökbe fogadhatók. 
Az egyesület tagjai a program keretében jó 
tanácsokkal látják el a jövőbeni gazdikat, s a 
felelős álla�artás elemeit is megismerte�k 
velük.  Az árva kisállatok közö� 
remélhetőleg minél többen találnak szerető 
o�hont Körmenden. 

9

„ZÖLDPROGRAM” a Körmendi Napok keretében

ZöldprogramN
K

E N DM IRÖ

Körmend - ahol minden időben, mindig jó együtt lenni! 
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Új időszaki kiállítások nyílnak 
17.00  � A parasz� gazdálkodás eszközei a Vasi Hegyháton és az Őrségben �
Dr. Ba�hyány- Stra�mann László Múzeum időszaki kiállítása, Parádésló istálló

A magyar népi kultúra hagyományos megjelenési formái manapság már 
eltűnőben vannak. Múzeumunk jelentős gyűjteménnyel rendelkezik Körmend 
térsége, a Vasi Hegyhát és az Őrség néprajzi régióiból, s a kiállítással fel kívánjuk 
eleveníteni a parasz� gazdálkodás fontosabb területeit: az erdőgazdálkodást, a 
földművelést, a gyűjtögetést, az álla�artást, valamint a gazdálkodásból 
származó termékek fogyasztásához és raktározásához kapcsolódó 
folyamatokat. 
A kiállítás megnyitására 2014. augusztus 15-én 17 órakor a Ba�hyány kastély  
Parádésló istállójában kerül sor.  A kiállítás ezen a helyszínen november 31-ig 
tekinthető meg.

18.00 � „Életek- ételek”- fotókiállítás 
Körmendi Kulturális Központ időszaki kiállítása, Városi Kiállítóterem

A kiállítás témájának meghatározásakor igyekeztünk figyelni arra, hogy minél 
inkább illeszkedjen a Körmendi Napok szellemiségéhez, tema�kájához, úgy, 
hogy közben tovább erősí� a fesz�vál gasztronómiai jellegét. 
Így a kiállítás mondanivalója  a különböző ételek, italok és az i� élő emberek 
kapcsolata. A cél nem más, mint, hogy olyan képek kerüljenek kiállításra, 
amelyek hűen tükrözik a város és a térség változatos gasztrokultúráját. 
A kiállítás szeptember 6-ig látogatható a Múzeum nyitva tartási idejében.  

   

„A zene az kell!” - Rába-part, Bárkaház

16.30  Egy óra a  Karak zenekarral - Bereki Bárkás Egylet 
A zenekar 21. századi módon ötvözi az indies-beates-
gitározós zenéket a népzenei elemekkel. Ez nem véletlen, 
mivel a zenekar két tagja - Bence és Matyi -  alapvetően 
népzenész. Mindezt lehetőleg nem öncélúan és néha 
nem is túl direkt módon teszik, de a brácsa jelenléte 
már önmagában ad egy folkos hangzást a zenei 
kompozícióknak.

„A zene az kell!” – Szabadság tér

20.00     Mrs. Columbo
Mrs. Columbo megmutatja a jazz napos oldalát!  Könnyed, 
vidám, bohókás, mégis igényes, játékos és krea�v, hiszen a 
zenekar a rögtönzö� zene világából indul ki.  Teszi mindezt 
úgy, hogy a dallamok a nem zeneértő fül számára is 
ismerősek, hiszen nagyrészt létező ismert dalokat 
formálnak saját képükre, amelle�, hogy   saját számaik is 
készülnek. 
22.00    Ed Philips
Az Elvis Live!- Ed Philips and the Memphis Patrol 
legénysége egy Európában telesen egyedülálló arcula�al 
és energiával viszi  színpadra Elvis Presley legdögösebb 
dalait. A nemzetközi hírű magyar Rock and Roll 
előadóművészek/zenészek szuperprodukciója egyedi és 
látványos színpadképpel és show elemekkel elevení� fel 
Elvis Presley mindenki által ismert slágereit. A fergeteges 
Elvis őrületet a banda amerikai katonai egyenruhában 
teszi ellenállhatatlanná, ami Elvis Európában töltö� katona 
éveit, a G.I. Blues-os korszakát idézi fel.
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családi programokcsaládi programok
augusztus 16. szombat
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18.00    SZABÓ FERENC & DAVE
A formáció improviza�v jelegű zenéket játszik, teret 
adva a kozmosz alkotóerőinek megtestesüléséhez. 
A zene mágikus ősereje zeng a néhol erős, máshol 
szállós dalokból. Érzelmek folynak végig a zenészek 
ujjain tudatot formáló, tágító, merengő dallamokat 
alkotva. 
19.00    SOULWAVE 
A körmendi Soulwave a rock'n'roll az indie és a folk 
sajátos elegyével üde színfoltja a hazai zenei életnek. 
Tarsolyukban immár két EP és egy nagylemez van, 
legutóbbi kislemezük pedig az MR2 Petőfi rádióban 
debütált. A Soulwave s�lusa az évek során 
folyamatosan változo�, mégis ami igazán jellemző: 
a markáns ének, az energikus ütemek és a hangszerek 
változatossága. Osztrák, cseh,  német turnéjuk és a 
hazai nagyfesz�válok után ismét Körmenden lépnek 
fel a „Creedence Clearwater Revival” utódok.

9.00 - 15.00    Streetball – Szabadság tér

15.00 - 17.00 Gyerekek és felnő�ek  hajóztatása a Rábán, szlalomverseny, 
 kötélhúzás a Rába fölö� 
 – Bereki Bárkás Egylet - Körmend, Vízi Vándor Táborhely és 
 Kemping - Csákánydoroszló,  Rábavölgye Egyesület - Zalaegerszeg 
 - Rába-part, Bárkaház

15.00� „De nehéz az iskolatáska” – nyárvégi gyermekprogramok koncertekkel, 
 bohóccal, kézművesekkel, arcfestés… - Szabadság tér
15.00 � Joni bohóc és a 100 meghajtogato� lufi
16.00  � P. Nagy Ferenc (ex Tolcsvay Trió) és Kovács József László (ex 100 Folk Celsius)
� „Válogatás a legszebb gyermekdalokból” – koncert piciknek 

17.00    Nagy Jonathan „Magic show” – illúziók kicsiknek és nagyoknak

15.30    „Zöldprogram” - „Fogadj Örökbe!” 
Fekete István Állatvédő Egyesület – Szabadság tér

15.50    „Sebességváltozás két keréktől négy kerékig” – Vasparipa Egylet 
bemutatója a velocipédtől a rali autóig, közben gokart bemutató 

 (fotózkodás velocipéddel, tandem gokart kipróbálása)

Ba�hyány kastély, Sala Terrena Galéria
17.00    „Születe� tehetségek II.”  – körmendi amatőr alkotók kiállításnyitója

2013-ban biztosíto�unk először lehetőséget arra, hogy a Körmenden és környékén élő, 
vagy innen elszármazo� fiatal amatőr tehetségek bemutathassák alkotásaikat a 
nagyközönség elő�.
A Ba�hyány kastély Sala Terrena Galériájában a műfaji és technikai sokszínűség nagy 
sikert arato�. Alkotó és közönség egyaránt örült annak, hogy ily módon egymásra 
találha�ak. Már akkor terveztük a folytatást és most ismét lehetővé válik, hogy 
mindazok, akiknek tehetségéről eddig  esetleg csak szűkebb környezetüknek volt 
tudomása, kilépjenek az „ismeretlenség homályából” és mindannyiunk 
gyönyörködtetésére közszemlére bocsássák rajzaikat, festményeiket, grafikáikat, 
fotóikat, kisebb és nagyobb plasz�káikat, vagy egyéb technikával készült alkotásaikat.

Szabadság tér
„Születe� tehetségek II.” –  körmendi amatőr zenekarok a színpadon 
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Ha vasárnap, akkor ránto� hús! Legalábbis egy 
átlagos vasárnapon a konyhák nyito� ablakain 
keresztül az illatok erről árulkodnak. 
Augusztus 17-én bebizonyítjuk, hogy mennyi 
minden más finomság kerülhet ki a képze� vagy 
önjelölt szakácsok, szakácsnők keze alól és tüze 
fölül. 
Készítsük el együ� a család, bará� kör vasárnapi 
ebédjét! Jöjjenek el ezen a napon a Ba�hyány 
kastély oldalkertjébe,  készítsenek valami 
finomságot szabadtűzön! Olyan étel receptjét 
keressék elő, amelyet szívesen elfogyasztanak, 
miközben „jó ebédhez szól a nóta” és amely kiállja a 
próbát a zsűri elő� is! Reméljük, hogy mire ezeket a 
sorokat olvassa, már jelezte részvételi szándékát, 
hogy a 10.000,- Ft hozzájárulást felhasználhassa! 
Aztán 17-én készítse el a vasárnapi ebédet velünk és 
a többi csapa�al együ�, de ehhez ne felejtse o�hon 
a főzési fortélyait, az edényt, valamint a �tkos 
fűszereket sem! Akik pedig a közös főzésben nem 
kívánnak részt venni, ezt o�hon se tegyék, hiszen 
kóstolójegy váltásával szabadon választhatnak a 
kastélykertben elkészült számtalan étek közül!
Fontos, hogy invitálja minden ismerősét is, ne csak a 
zsűrivel kóstoltassa meg étkét, mert választunk 
közönségdíjas étket is! 
Este pedig, az értékelésnél kiderül, hogy a 
legfinomabbnak kikiálto� ételhez illik-e a 2014-es 
Város Bora! 

Tartsanak velünk, a vasárnapi ebéd még finomabb, 
ha jó társaságban fogyasztjuk el! 

2014. augusztus 16.  szombat

„A zene az kell!”  -  Szabadság tér

20.30   BLACKRIDERS
A zenekar  éppen most le� nagykorú: 
1996 augusztus 15-én egy nagy bogrács 
paprikás krumpli és jó néhány üveg bor 
társaságában alakultak meg. A zenekar tagjai 
közreműködtek több zenekarban is, például a  
Tolcsvay Trióban, vagy a 100 Folk Celsiusban. 
A gazdag repertoár lehetőséget ad arra, 
hogy a fülbemászó ír dallamok melle� virtuóz 
amerikai folk zenével - bluegrass, country - 
valamint örökzöld feldolgozásokkal lepje meg 
hallgatóságát. A BlackriderS együ�es 
egyedülálló, szórakoztató és 
temperamentumos, humorral fűszereze� 
előadása nem hiányozhat Körmendről sem.

22.30    IVAN & THE PARAZOL
Az Ivan & The Parazol a tagok fiatal kora 
ellenére ére�en játssza a '60-as, '70-es évek 
zenei világának és a kortárs irányzatok elegyét. 
Néhány kivételt leszámítva, dalszövegeiket 
angol nyelven írják. Rendkívüli népszerűségük 
a zenei kiválósággal ötvözö� szuggesz�v 
előadásmódjuknak köszönhető. A hazai és 
nemzetközi sikereket halmozó együ�est a 
Rolling Stones-hoz hasonlítják világszerte.

Hagyjon nyomot augusztus derekán!

15



A A cigánymuzsikának nagy jelentősége és múltja van Körmend és térsége művésze� 
életében, szórakoztató kultúrájában. A helyi születésű cigányzenészek híre messzire 
szállt, a körmendi cigányzenészek híresek és kedveltek voltak a régión túl, ismerték őket 
már a XIX. század óta a Balatonon kívül a Dunántúl nyuga� felén is, sokan pedig 
tehetségük révén Ausztriában folyta�ák pályafutásukat.

Körmenden a mai napig rendkívüli népszerűségnek örvend „A” Percsák és „A” Pika 
Tibi. Ők, illetve zenekaraik gondoskodnak arról, hogy a kastély oldalkertjében a helyben 
készült vasárnapi ebéd mellé víg muzsikaszót halljunk. 

16

Blaha Lujza szavai a cigányzenészekhez

„Ti, akik annyi mosolyt varázsoltatok az ajkakra, annyi könnyet fakasztottatok a szemekben;

Ti, akik zokogó hegedűiteket annyi századokon át hűségesen megosztottátok a nemzet minden 

bújával és minden gyönyörűségével, dicsőségével,

Ti méltán megérdemlitek, hogy írásban és képben megörökítsenek benneteket, és kedveseinek 

legszebb emlékei között őrizzen meg a magyar.”

PERCSÁK ZENEKAR

18.00    BaraBonto
A BaraBonto zenekar a magyar népzenei, rock, ska, punk, 
balkán műfajokat egybegyúrva alko�a meg a 'gastrock'-nak 
neveze� sajátos s�lusát, amely fesz�vál hangulatú féktelen 
mulatozásra ösztönzi a hallgatóságot. Az együ�es a sokféle 
egyéniség és zenei s�lus harmonikus egységét valósítja 
meg, amely árasztja magából a természetes jó hangulatot.

19.30    Maszkura és a Tücsökraj
A Maszkura és a Tücsökraj folyamatos sikerrel koncertezik a 
hazai klubokban és fesz�válokon. A cilinderes Maszkura 
egyedi megjelenése és zenei világa adja meg a csapat 
jellegzetes s�lusát. 
Az önkifejező szövegeihez tökéletes zenei alapot biztosító 
zenekarral közösen alkotják a dalokat. Magával ragadó 
zenéjük a legjobb soul/ funk/ hip-hop muzsikák 
hagyományain alapul.

21.00    Whitenegro
 Whitenegro pályája kezdetén egyből mély vízbe került. Vas 
megye egyetlen és nagy sikerű „fekete zenés” klubjának 
rezidense le� hosszú éveken át. Hamar külföldön találta 
magát és Ausztria legnagyobb klubbjaiban pörge�e a 
lemezeket. A kezdetben leginkább hip-hop és r'n b alapokra 
épülő mixei mára inkább klubzenévé alakultak, azonban 
ezekkel is fergeteges hangulatot varázsol a dunántúl 
nagyobb klubjaiban, s immár Körmenden is.

2014. augusztus 17. vasárnap          „A zene az kell!” –  Szabadság tér
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augusztus 15. péntek

Egy óra a KARAK zenekarral – Bereki Bárkás Egylet - Rába-part, Bárkaház
A parasz� gazdálkodás eszközei a Vasi Hegyháton és az Őrségben 
– Dr. Ba�hyány-Stra�mann László Múzeum időszaki kiállításának megnyitója 
Ba�hyány kastély – Parádés istálló
„Életek-ételek” – fotókiállítás megnyitója az azonos című fotópályázatra 
beérkeze� művekből  - Ba�hyány kastély, Városi Kiállítóterem
A fesz�vál megnyitása
„Via Vino” Bor utca megnyitása – Szabadság tér
„In vino veritas” - Körmend Város Bora 2013. (az előző év díjnyertes bora)
A Major-Árva Borház borásza� bemutatója, kóstoló és tanácsadás megfelelő 
számú érdeklődővel folyamatosan, Városi Kiállítóterem
Gasztronómiai felhívások – Szabadság tér
- Körmend Város Bora 2014. -  verseny
- Borkorcsolya verseny 
- Süteménykavalkád verseny
- Élményételek  verseny
Zsűritagok bemutatása
„A zene az kell!” – Szabadság tér
MRS. COLUMBO
ED PHILIPS

16.30  
17.00 

18.00 

19.00  

19.15   

19.15   

20.00  
22.00 

1919

augusztus 16.szombat

09.00-15.00 
15.00-17.00 

15.00 

15.00  
16.00  

17.00 
15.30   

15.50   

16.30  

17.00  

18.00  

18.00  
19.00 

20.30  
22.30  

Streetball
Gyerekek és felnő�ek  hajóztatása a Rábán, szlalomverseny, 
kötélhúzás a Rába fölö� – Bereki Bárkás Egylet - Körmend, 
Vízi Vándor Táborhely és Kemping - Csákánydoroszló,  Rábavölgye Egyesület - 
Zalaegerszeg - Rába-part, Bárkaház
„De nehéz az iskolatáska” – nyárvégi gyermekprogramok koncertekkel, 
bohóccal, kézművesekkel – Szabadság tér
Joni bohóc és a 100 meghajtogato� lufi
P. Nagy Ferenc (ex Tolcsvay Trió) és Kovács József László (ex 100 Folk Celsius)
„Válogatás a legszebb gyermekdalokból” – koncert piciknek 
Nagy Jonathan Magic show – illúziók kicsiknek és nagyoknak
„Zöldprogram” - „Fogadj Örökbe!” 
Fekete István Állatvédő Egyesület – Szabadság tér
„Sebességváltozás két keréktől négy kerékig” 
– Vasparipa Egylet bemutatója a velocipédtől a rali autóig, 
közben gokart bemutató (fotózkodás velocipéddel, tandem gokart kipróbálása)
„In vino veritas” - Körmend Város Bora 2013. (az előző év díjnyertes bora)
- A Major-Árva Borház borásza� bemutatója, kóstoló és tanácsadás megfelelő 
számú érdeklődővel folyamatosan – Ba�hyány kastély, Városi Kiállítóterem
„Születe� tehetségek II.” – körmendi amatőr alkotók kiállításnyitója 
– Ba�hyány kastély,  Sala Terrena Galéria
„Születe� tehetségek II.” 
– körmendi amatőr zenekarok a színpadon - Szabadság tér
SZABÓ FERENC & DAVE
SOULWAVE 
„A zene az kell!”  – Szabadság tér
BLACKRIDERS
IVAN & THE PARAZOL
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augusztus 17. vasárnap augusztus 18.hétfő

10.00   

10.00 

12.00 
13.00  
15.00 

16.00  

18.00  

19.30  
21.00  

„Helyfoglalás” a Ba�hyány Lovasbandérium hagyományőrző élménytáborában 
– kapunyitás - Bereki Bárkás Egylet, Körmend; Régió Hagyományőrző Kulturális 
és Sport Egyesület, Körmend; Vízi Vándor Táborhely és Kemping, Csákánydoroszló;  
Rábavölgye Egyesület, Zalaegerszeg – Ba�hyány kastély oldalkert
„Ízkavalkád” - Ételek szabadtűzön – főzőverseny – Ba�hyány kastély oldalkert
 „Jó ebédhez szól a nóta” – Ba�hyány kastély oldalkert
Horváth Percsák Sándor, Kovács Kokó István, Horváth Szabolcs
Horváth Pika Tibor és népi zenekara 
„In vino veritas” - Körmend Város Bora 2013. (az előző év díjnyertes bora)
- A Major-Árva Borház borásza� bemutatója, kóstoló és tanácsadás 
megfelelő számú érdeklődővel folyamatosan – Ba�hyány kastély, Városi Kiállítóterem
Gasztronómiai eredményhirdetések – Szabadság tér
- Körmend Város Bora 2014. 
- Borkorcsolya verseny
- Süteménykavalkád – verseny
- Élményételek – verseny
„A zene az kell!” – Szabadság tér
 BARABONTO
 MASZKURA ÉS A TÜCSÖKRAJ
 WHITENEGRO

18.00   

19.00 
20.00  
 
 
 

20.15    
23.00  

„In vino veritas” - Körmend Város Bora 2013. (az előző év díjnyertes bora)
- A Major Árva Borház borásza� bemutatója, 
kóstoló és tanácsadás megfelelő számú érdeklődővel folyamatosan 
– Ba�hyány kastély, Városi Kiállítóterem
DJ DYKE – Szabadság tér
„KASZSZA  - SIKER!” – Körmendi Augusztusi Szabadtéri Színházi Alkalom 
– Ba�hyány kastély
 Feydeau: BOLHA A FÜLBE  - vígjáték - Budapes� Bulvárszínház 
Szereplők:   Harsányi Gábor, Fogarassy Bernade�, Jászai László, 
Oszter Alexandra, Beleznay Endre, Várkonyi András, Csengeri A�la, 
Fogarassy András, Várkonyi Andrea, Benkóczy Zoltán, Cseke Ka�nka
Belépőjegyek elővételben a Körmendi Kulturális Központban 
és az előadás elő� a helyszínen  vásárolhatók. 
„Táncoló lángok” - ERIKA és táncosai – Szabadság tér
„Csillagsátor ala�” – Éjszaka a hagyományőrző élménytáborban 
– Ba�hyány kastély oldalkert
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augusztus 19. kedd

10.00  

16.00 

 
16.00  

16.00   
16.00 

18.00

19.00  

„Kishuszár toborzó” – a Ba�hyány Lovasbandériummal 
– Ba�hyány kastély  oldalkert
 „Helyfoglalás” - Tábori élet a hagyományőrző élménytáborban, 
a Ba�hyány Lovasbandérium hagyományőrző vendégeinek letelepedése 
– Ba�hyány kastély oldalkert
Kőszegi Darabontok; Nádasdy Hagyományőrző Bandérium, Sárvár;
Gyulaffy László Hagyományőrző Lovasbandérium - Csobánc Váráért 
Alapítvány, Gyulakeszi; Gölbasi vitézei, Tata 
Lovaglás, íjászat, harcásza� bemutatók a hagyományőrző élménytáborban  –
 Ba�hyány kastély oldalkert
„Óvárosi vásár”- kézműves- és helyi termékek vására – Sétálóutca
„In vino veritas” - Körmend Város Bora 2013. (az előző év díjnyertes bora)
- A Major-Árva Borház borásza� bemutatója, kóstoló és tanácsadás 
megfelelő számú érdeklődővel folyamatosan – Ba�hyány kastély, Városi Kiállítóterem
„Helyfoglalás II.” 
- Felvonulás lovasokkal, íjászokkal, zászlóforgatókkal, gólyalábasokkal, 
fúvósokkal – Szabadság tér, Ba�hyány utca, Bajcsy-Zs. u. 
 DJ DYKE – Szabadság tér
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19.00 
19.00  

20.00  

20.15 
21.00   

22.00   
22.00  
22.00  

22.00 

22.50  
23.50  
01.30  

augusztus 19. kedd

„Földön, vizen, levegőben” – Szárazföldi, vízi- és légiparádé – Rába folyó és partja
 Hagyományőrző lovasbemutató és viadal a körmendi csata 350. évfordulóján 
– Közreműködik: Ba�hyány Lovasbandérium, Körmend; Kőszegi Darabontok; 
Nádasdy Hagyományőrző Bandérium, Sárvár; Gyulaffy László Hagyományőrző 
Lovasbandérium, Gyulakeszi; Gölbasi vitézei, Tata;  Bereki Bárkás Egylet, Körmend; 
Régió Hagyományőrző Kulturális és Sport Egyesület, Körmend 
 Államalapító Szent István király és az új kenyér ünnepe
Ünnepi beszédet mond: Bebes István polgármester 
CSÓNAKFELVONULÁS 
 TŰZIJÁTÉK – Kopula '96 K�. 
„ A zene az kell!” – Szabadság tér
 MAJSAI GÁBOR
N emzetközi Néptáncgála – Ba�hyány kastély udvara
 „Helyfoglalás” – Éjszaka a hagyományőrző élménytáborban: hastánc program, 
malacsütés – Ba�hyány kastély oldalkert
Ba�hyány Lovasbandérium, Körmend; Kőszegi Darabontok; Nádasdy Hagyományőrző 
Bandérium, Sárvár; Gyulaffy László Hagyományőrző Lovasbandérium, Gyulakeszi; 
Gölbasi vitézei, Tata;   Erika és táncosai, Körmend;  Bereki Bárkás Egylet, Körmend;  
Régió Hagyományőrző Kulturális és Sport Egyesület, Körmend;  
Vízi Vándor Táborhely és Kemping, Csákánydoroszló;  
Rábavölgye Egyesület, Zalaegerszeg 
„In vino veritas” Körmend Város Bora 2013. (az előző év díjnyertes bora)
- A Major-Árva Borház borásza� bemutatója, kóstoló és tanácsadás 
megfelelő számú érdeklődővel – Ba�hyány kastély, Városi Kiállítóterem
„A zene az kell!” – Szabadság tér
 CHARLIE
MARÓT VIKI ÉS A NOVA KULTÚR ZENEKAR
I l Silen�o – A Körmendi Napok 2014. zárása - Szabadság tér
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Ismét	fergeteges	nyáresti	szıń házi	előadásra	invitáljuk	a	műfaj	szerelmeseit.
Sztárparádé,	szövevényes	sztori,	gyanakvás,	rémálom,	őrület,	boldogság	és	

a	végén	persze	minden	jóra	fordul.
Georges	Feydeau	ıŕta	a	vıǵjáték	irodalom	talán	legjobb	szıńművét.

Szereplői	a	biztosıt́ási	igazgató	és	felesége,	egy	rajongó	hölgy,	a	legjobb	
barát	és	számtalan	furcsábbnál	furcsább	szerzet,	hasonmások	tömkelege.	

Oltári	kavarodás	egy	kétes	hıŕű	szállodában.
A		Budapesti	Bulvárszıń ház	előadásában	csupa	közkedvelt,	hıŕes,	szeretett	

szıńész	lép	a	Körmendi	Kulturális	Központ	szabadtéri	szıń padára:

Harsányi	Gábor,	Fogarassy	Bernadett,	Jászai	László,	
Oszter	Alexandra,	Beleznay	Endre,	

Várkonyi	András,	Csengeri	Attila,	Fogarassy	András,	
Várkonyi	Andrea,	Benkóczy	Zoltán	és	Cseke	Katinka.

A	névsor	előre	vetıt́i	a	véget	nem	érő	nevetés	ıǵéretét.
Jegyeket	elővételben	a	Körmendi	Kulturális	Központ	Berzsenyi	utcai	

épületében	lehet	biztosıt́ani,	hogy	még	véletlenül	se	maradjon	le	erről	a	
sokáig	felejthetetlen	KASZSZA	SIKER-ről!

K A S Z S Z A  S I K E R !
K  A Sz Sz Aörmendi ugusztusi abadtéri ínházi lkalom 
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Alig néhány nappal a körmendi csata 350. évfordulója után, az erede� helyszínen 
elevenítjük fel a harc eseményeit hagyományőrző csapatok segítségével 
augusztus 19-én 19.00 órakor a Rába partján. 
Mi is történt 1664-ben? 
Köprülü Ahmed nagyvezér nagy török sereggel indult Bécs elfoglalására. Július 27-én 
Körmendnél próbáltak átkelni a Rábán és támadást indíto�ak a város ellen. 
Ba�hyány II. Kristóf felszede�e a híd pallóit, amit a törökök minden erejükkel 
megpróbáltak újjáépíteni a városból rájuk zúduló puskatűz ellenére. 
A körmendiek segítségére francia felmentő segédcsapat érkeze�, akikkel közösen 
végül visszaszoríto�ák a törököket, akik augusztus 1-én Szentgo�hárdnál 
próbálkoztak újra átkelni a Rábán, azonban Montecuccoli császári tábornok 
tönkreverte őket.
A csata elő� az érdeklődők látványos felvonulásban gyönyörködhetnek a belváros 
utcáin, ahol a hagyományőrzők melle� zászlóforgatók, gólyalábasok is részt vesznek. 

A Körmendi csata 350. évfordulója2014. augusztus 19. kedd esti programok és helyszínek

Rába-part
19.00 � „Földön, vizen, levegőben” – Szárazföldi, vízi- és légiparádé 
Hagyományőrző lovasbemutató és viadal a körmendi csata 350. évfordulóján 
Közreműködik: Ba�hyány Lovasbandérium, Körmend; Kőszegi Darabontok; 
Nádasy Hagyományőrző Bandérium, Sárvár; Gyulaffy László Hagyományőrző 
Lovasbandérium, 
Gyulakeszi; Gölbasi vitézei, Tata; Bereki Bárkás Egylet, Körmend; 
Régió Hagyományőrző Kulturális és Sport Egyesület, Körmend 

20.00 � Államalapító Szent István király és az új kenyér ünnepe 
Ünnepi beszédet mond és az új kenyeret megszegi: Bebes István polgármester
20.15  � CSÓNAKFELVONULÁS 
21.00  � TŰZIJÁTÉK – Kopula '96 K�. 

Szabadság tér  - „A zene az kell!” 
22.00 � MAJSAI GÁBOR
22.50  � CHARLIE
23.50  � MARÓT VIKI ÉS A NOVA KULTÚR ZENEKAR

Ba�hyány kastély udvara
22.00 � Nemzetközi Néptáncgála

Ba�hyány kastély oldalkert
22.00  � „Helyfoglalás” – Éjszaka a hagyományőrző élménytáborban
hastánc program, malacsütés… 
Ba�hyány Lovasbandérium, Körmend; Kőszegi Darabontok; Nádasy Hagyományőrző 
Bandérium, Sárvár; Gyulaffy László Hagyományőrző Lovasbandérium, Gyulakeszi; 
Gölbasi vitézei, Tata; Erika és táncosai, Körmend;  Bereki Bárkás Egylet, Körmend;  
Régió Hagyományőrző Kulturális és Sport Egyesület, Körmend;  
Vízi Vándor Táborhely és Kemping, Csákánydoroszló; Rábavölgye Egyesület, 
Zalaegerszeg 

Ba�hyány kastély, Városi Kiállítóterem
22.00 �  „In vino veritas” Körmend Város Bora 2013. (az előző év díjnyertes bora) 
- A Major-Árva Borház borásza� bemutatója, kóstoló és tanácsadás megfelelő számú 
érdeklődővel 

01.30  � Szabadság tér  - Il Silen�o – A Körmendi Napok 2014. zárása 



2014. augusztus 19.  kedd

20.00� Megszólalnak a katolikus templom harangjai, a Hinmusz felhangzásakor az 
Y9 Postagalamb egyesület galambjai elrepülnek a Rába folyó fele�

20.05� Ünnepi beszédet mond Bebes István, Körmend város polgármestere
20.10� A Ferrosüt Sütőipari K�. által felajánlo� új kenyet átveszi, megszegi és 

körbekínálja Polgármester úr
20.15 � Kezdetét veszi a több, mint félévszázada hagyományos és a maga nemében 

egyedülálló Rába Vízikarnevál, a CSÓNAKFELVONULÁS, amelyen 
feldíszíte� és kivilágíto� vízi alkalmatosságaival a város és környéke 
egyesületei, bará� társaságai és üzemei üdvözlik a parton álló több  ezres 
tömeget

21.00 � Az 52. TŰZIJÁTÉK – a Kopula '96 K�. színpompás égi koreográfiája a folyó 
partjáról és a Rába hídjáról – teszi fel a koronát az ünnepi estre

22.00      Majsai Gábor
Majsai Gábort az „Egy öreg járgány szivatóval” 
című dallal ismerhe�e meg az ország. 
Akkori zenekarával a Besenyő Blues Banddel 
ezzel a dallal nyertek pop-rock fesz�vált is,  
később Emerton díjat is kaptak. Ez után 
csatlakozo� Cserhá� Zsuzsához és az Európa 
Group együ�eshez, akikkel végigturnézták 
egész Európát. Az Üveg�gris című film 
közreműködőjeként is ismerhetjük, 
ő énekelte a nagysikerű magyar vígjáték 
főcímdalát,  a „Rossz pénz”-t.

22.50    Charlie
Augusztus 19-én lép fel Körmenden  az 
öröki�ú Charlie, a rock, jazz, blues, soul és a 
funky jellegzetesen rekedt hangú 
előadóművésze. 
Tátrai Tiborral együ� a sikeres Generál sorait is 
erősíte�e. Eddig 14 stúdióalbuma jelent meg. 
Koncertjei vonzzák a kamaszokat éppúgy, mint 
az ére�ebb korosztályt. Zenei igényessége és 
kimeríthetetlen lendülete a garancia egy 
felejthetetlen estére.

23.50    Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar
Marót Viki és a Nova Kultúr az ország első, 
ú�örő Retro csapata. Retro. Nem nosztalgia! 
Viki és a Zenekar rendületlenül terjesz� a 
Retro tanait. 
Dalaikat az elmúlt ötven év hagyományai 
alapján alkotják, nemegyszer régi slágerek 
korhű, de progresszív feldolgozásával.
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2014. augusztus 19. kedd  „A zene az kell!” – Szabadság térÁllamalapító Szent István király és az új kenyér ünnepe 

28



"Valami, ami szavakkal nehezen megfogalmazható. Valami, ami érzelmes és érzéki. 
Közöl, noha nem beszél. Kérdez, miközben szavai nincsenek. Néha megráz, felkavar. 
Néha gyönyörködtet csupán. Anyaga az emberi test, de eredője mindig az emberi lélek, 
és mindig az emberi lélek felé tart. Az ember táncol örömében, bánatában, a párjának 
vagy a párjával, közönség vagy egy szűkebb közösség elő�. Az együ� táncoló emberek 
igazi közösséget alkotnak. Minden ember életében jelen van a tánc, mindenki táncol 
valahogy." – Ezt vallja a Béri Balogh Ádám Táncegyegyü�es Közhasznú Kulturális 
Egyesület is. Az immár csaknem fél évszázados múltra visszatekintő együ�es a magyar 
népi kultúra, a hagyományőrzés szolgálatában áll úgy, hogy méltón ötvözi a hagyományt 
és a korszerűséget.  A Körmendi Napok egyik fénypontja a Nemzetközi Néptáncgála, 
amelynek most is – mint ez idáig mindig – a BBÁ a házigazdája. Hívószavukra jönnek 
messzi földről városunkba táncosok, hogy megmutassák, milyen is hazájukban a 
tradicionális tánc. Teszik mindezt úgy, hogy a vendéglátó legnevesebb körmendi 
néptáncegyü�es sem marad ki a vigasságból, hiszen ők hazánk táncaiból nyújtanak át 
ékes csokrot a közönségnek.  
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Nemzetközi Néptáncgála – augusztus 19. 22.00 órától a Ba�hyány kastély udvarán
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IV. Béla király 1244-ben városi 
privilégiumot, vásártartási jogot, 
széleskörű vámkedvezményt 
biztosított lakói számára. E dátumtól 
kezdve Körmend híres volt országos 
vásárairól. Egyre nagyobb és 
nagyobb sokadalmakat tartottak 
azon kívül, hogy a heti piacok 
elsősorban a helyiekről, helyieknek 
szóltak. 
A 19. század első felében 9 
országos vásárt tartottak évente 
Körmenden a piacokon kívül. A 
korabeli leírások tanúsága szerint a 
céhek tagjai erre vonatkozóan is 
kiváltságokkal rendelkeztek, amely 
szerint az országos vásárokon és 
sokadalmakon a saját portékájukat, 
kézi munkájukat szabad volt 
árulniuk. 
770 évvel az első vásártartási jog 
kiadása után a Vida József utcában 
felelevenítjük a régi szokást, 
„Óvárosi Vásárt” tartunk. Augusztus 
19-én délutántól késő estig helyi 
termékesek és kézművesek kínálják 
portékáikat az összesereglett 
embereknek. 
Lesz itt enni- és innivaló, vásárfia, 
kicsi csoda! 

Ne maradjanak le róla, 
válogassanak kedvükre!



BATTHYÁNY LOVASBANDÉRIUM – Körmend
Az egyesület célja bemutatni Ba�hyány Ádám egykori lovas bandériumát, annak 
hadiruházatát, fegyverzetét, lovas felszerelését, valamint korhűen megjeleníteni 
harcmodorukat. 
Szerepet vállalnak az oktatás, ismere�erjesztés területén, részt vesznek kulturális és ünnepi 
rendezvényeken, házigazdái a hagyományőrző élménytábornak, szervezői a Körmendi csatát 
felelevenítő jelenetnek.
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KŐSZEGI DARABONTOK - Kőszeg
A csoport 2008-ban alakult a Kőszegi Ostromnapok alkalmából és a Kőszegi Ostromnapok 
Egyesület keretén belül tevékenykedik. A darabont szó német erdetű, jelentése 16-17. századi 
gyalogos katona, fegyveres szolga: megyei vagy városi hajdú, képviselőházi teremőr. Főbb 
fegyverzet: alabárd, kard és különböző szálfegyverek.

BEREKI BÁRKÁS EGYLET- Körmend
A Bereki Bárkás Egylet Egyesület célja többek közö� a rábai vízi turizmus fejlesztése, a 
környeze�udatos életmód bemutatása és megismertetése, valamint a vízi sportok 
népszerűsítése. Az egylet a Ba�hyány Ödön által alapíto� Körmendi Atlé�kai Klub 
szellemiségének, örökségének továbbvivője. A Csákány-Körmend kajak-kenu futam, a Rába-
Maraton, a Csónakfelvonulás, valamint a Hagyományőrző élménytábor is azok közé a 
rendezvények közé tartozik, amelyek lebonyolításában az egyesület nagy szerepet vállal.

GÖLBASI VITÉZEI EGYESÜLET - GÖLBASI ASKERLER DERNEGI - Tata
Az egyesület neve (Gölbasi) Tata török kori nevéből ered, melynek jelentése: tóföle, tómelléki. 
A Gölbasi Vitézei Egyesület tagjai azért fogtak össze, hogy a 16-17. század katonai 
hagyományait felélesszék, a középkori harcmodort és a végvári életet bemutassák, ápolják. 
Egyik fő feladatuk a  középkori magyar és török világ megismerése, viszonyainak feltárása, 
értékeinek bemutatása, valamint a történelem élethű rekonstruálása, az egykor szembenállók 
megismerése. Bemutatóikon a török katonai tábort és kíséretét jelení�k meg.

GYULAFFY LÁSZLÓ HAGYOMÁNYŐRZŐ LOVASBANDÉRIUM, 
Csobánc Váráért Alapítvány – Gyulakeszi
A "Gyulaffy László Hagyományőrző Lovasbandérium - Csobánc Váráért Alapítvány fő célja 
Csobánc várának és a hozzávezető várútnak a rendbetétele, a vár rekonstrukciója, történelmi 
korának megidézése, ápolása. Képviseletükkel megismerhe�k Gyulaffy László kapitány 
bajvívásainak történetét, találkozhatnak a korhű viseletben fellépő lovasokkal és talpas 
vitézekkel.

A körmendi Ba�hyány Lovasbandérium, a Kőszegi Darabontok és a sárvári Nádasdy Ferenc 
Bandérium tagjai 2012. novemberében 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.

NÁDASDY FERENC BANDÉRIUM - Sárvár
XVI-XVII. századi katonai hagyományőrzéssel foglalkozó markotányos  bandérium összefogja a 
Sárvár történelme iránt érdeklődő, a katonai hagyományokat ápolni kívánó 
személyeket.Közhasznú tevékenységük keretében hiteles módon ismerte�k meg a korabeli 
életmódot, harcmodort és világnézetet.
A Bandérium névadója Nádasdy Ferenc, a „Fekete Bég”, mo�ója: 
„Non muri, sed viri sunt praesidium oppodorum" – „Férfiak, s nem falak védik a várat”.
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RÁBAVÖLGYE EGYESÜLET – Zalaegerszeg
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer, még mindig van a Rábán innen a Zalán túl pár 
természetszerető fickó, akik 20 év és sok folyamkilométer után úgy döntö�ek, 
alapítanak egy természetvédelemmel és jobbára vízitúrázással foglalkozó egyesületet. 
Na, ezek lennének ők. Fő profiljuk vízitúrák szervezése és lebonyolítása, 
gyermektáborok, csapatépítő tréningek és infarktust megelőző kenutúrák.
Az egyesület nem csak a hazai, hanem a szlovák, szlovén, horvát és lengyel folyókat is jól 
ismeri. Az általuk szerveze� túrák emberközpontúak, a programot a túrázók igényeihez 
alakítják.

RÉGIÓ HAGYOMÁNYŐRZŐ KULTURÁLIS ÉS SPORT EGYESÜLET – Körmend
A 2002-ben alakult egyesület egy csoportja a nomád hagyományok ápolásával, ezen 
belül főleg a honfoglalás korának bemutatásával is foglalkozik.
Erede� mongol jurtával rendelkeznek. Ennek felépítése és a hagyományoknak 
megfelelő berendezése közben ismerte�k az építés fázisait.

VÍZI VÁNDOR TÁBORHELY ÉS  KEMPING – Csákánydoroszló
A táborhely az Ôrségi Nemze� Park kapujában, Csákánydoroszlón a Rába folyó partján 
fekszik. Hét éve működik és töretlen népszerűségnek örvend a vízi túrázók körében. A 
táborhely segít a különböző vízi rendezvények lebonyolításában és ha a tagoknak még 
marad ideje, vízi túrákat is szerveznek képze� túravezetôk közreműködésével, a 
szükséges felszerelés biztosításával.

ERIKA ÉS TÁNCOSAI – Körmend

A Körmendi Napok ala� különböző helyeken számítsanak parkoló- és 
útlezárásra! Ezek terveze� rendje a következő:

2014. augusztus 14-én a délutáni óráktól parkolózárás a Szabadság téri 
faházak mögö�, valamint a tér Kele� oldalán a színpad mögö�. Ide csak 
az rendezvényre kitelepülő árusokat illetve a technikai személyzetet és a 
fellépőket engedjük be.  Ez a zárás érvényes augusztus 20-án 10.00 
óráig, folyamatosan. 
2014. augusztus 15-én a délutáni óráktól lezárjuk a Polgármesteri 
Hivatal és a festékbolt elő�, a Szabadság tér Északi oldalán lévő 
parkolókat teljes egészében. A lezárás érvényes 2014. augusztus 16-án a 
késő délutáni órákig, a Streetball ideje ala�. 
2014. augusztus 19-én útlezárás lesz 18.00 órától a Dr. Ba�hyány-
Stra�mann László utca és a Bajcsy-Zsilinszky utca teljes hosszában a 
Rába-hídig. Ezekbe az utcákba a környező utcákból is �los lesz a 
behajtás. Ugyanezen a napon a Polgármesteri Hivatal elő� parkolókat 
is lezárjuk, várhatóan szintén 18.00 órától. A forgalom elterelése a 
Széchenyi-Dienes utcákra történik. 
Az útzár feloldása 2014. augusztus 20-án 02.00 órakor várható. 
A tűzijáték idejére – augusztus 19-én – 19.30-tól cc. 21.30-ig a Rába hidat 
biztonsági okokból a gyalogos forgalom elől is lezárjuk. Kérjük, aki a 
Rába jobb partján kíván elhelyezkedni, ennek megfelelően tervezze 
érkezését! 
Ugyancsak 19-én 18.00 órától forgalomkorlátozás várható a Kölcsey - 
Bástya - IV. Béla király utcákon a jelmezes felvonulás ideje ala�. 

Kérjük, hogy a belváros megközelítésekor, valamint a parkolóhely 
keresésekor a fen� információkat szíveskedjenek figyelembe venni! 
Megértésüket köszönjük! 

Kedves Vendégeink! 
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A hastánc, mint mozgásforma rendkívül színes kulturális közegből 
születe� meg. 
A napjainkban leginkább ismert és elterjedt formája az egyiptomi 
eredetű raks sharki, jelentése: a kelet tánca. Ezt a s�lust a csillogás, a 
színek kavalkádja, a szűk fazonú fellépő kosztüm jellemzi. E�ől nagyon 
eltérő a több kultúrával keverede� törzsi tánc. Ez az ősi nőiesség tánca, 
kevésbé hangsúlyos a kecsesség, fontos viszont a csoport összhangja. 
Erika és táncosai évről évre az egyik legnagyobb sikert arató fellépői a 
Körmendi Napok rendezvénysorozatnak.
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Nagy háború és Körmend

A Dr. Ba�hyány-Stra�mann László Múzeum állandó kiállításai, a tapintható 
tárla�al kiegészült Ba�hyány kiállítás, valamint a Cipőtörténe� Gyűjtemény 
nagy népszerűségnek örvende� az elmúlt években. Ahogy eddig, úgy idén is 
a Körmendi Napok színes programkínálatába illő időszaki kiállításokra várjuk 

mindazokat, akiket érdekel városunk gazdag történelme!
 A Körmendi Napok keretében, augusztus 15-én 17 órakor „A parasz� 
gazdálkodás eszközei a Vasi Hegyháton és az Őrségben” címmel nyílik 
kiállítás a kastély Parádésló istállójában. Milyen eszközöket használtak 

elődeink? Hogyan tárolták a nyáron betakaríto� élelmiszereket? Miből e�ek, 
miket e�ek? Erdőn-mezőn, földet művelve, gyűjtögetve és állatokat 

tenyésztve hogyan éltek eleink? 
Nézzék meg a kiállítást, mindezt megtudhatják és néhány tevékenységet ki is 

próbálhatnak!
Másik időszaki kiállításunk, „A Nagy háború és Körmend” című tárlat a 

kastély kápolnájában tekinthető meg. Magyarország 2014-ben a száz éve 
kirobbant első világháborúra emlékezik. A körmendi hősöknek emléket állító 
kiállítás tárgyai visszavisznek bennünket egy olyan korba, amikor a forrongó 

Európa szívében egy virágzó kisváros, Körmend szembesült a háborús 
propagandával, az elese� katonák családjainak fájdalmával, a hadiipar 

„vívmányainak” köszönhető, soha nem láto� mértékű pusz�tással, 
pusztulással. Megidézzük a lövészárkokat, a katonai sírokat, és a látogatók 
maguk is felírhatják egy üres emlékműre azoknak a hősöknek a nevét, akik 
ma is figyelmeztetnek bennünket, mekkora felelősség a béke megőrzése.
A múzeum – hagyományaihoz híven – augusztus 19-én éjfélig tart nyitva. 

Különleges ajánlatunk augusztus 19-re: nézze a tűzijátékot egy igazán 
exkluzív helyről, a kastély erkélyéről!

Körmend megújuló múzeuma a Körmendi Napokon is várja a körmendieket 
és az idelátogatókat a város szívében, a kastély főépületében. 

Nyitva tartás: keddtől vasárnapig 9 és 17 óra közö�.
A múzeum augusztus 19-én 17 órától 24 óráig kedvezményes, 300,- Ft-os 

belépőjeggyel látogatható.

09:30 - 18:00 
13:00 - 18:00  
13:00 - 17:00 

Hétfő - Csütörtök:  
Péntek: 
Szombat:  

 Hétfő - Péntek: 

 Szombat: 

 13:00 - 18:00

 08.30 - 12.00

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

Ha	tanul,	ıŕ,	kutat,	kikapcsolódásra	vágyik	vagy	információra	van	
szüksége,	keresse	fel	a	könyvtárat,	illetve	honlapunkat	a	

www.	konyvtar.kormend.hu címen.	 	

Helytörténeti	fotógyűjteményünk	digitalizálása	folyamatos	
tevékenység.	A	már	feldolgozott	fotók	az	évtizedekkel	korábbi	

körmendi	épületekről	és	eseményekről	megtekinthetők	
könyvtárunk	honlapján.	A	beiratkozott	és	regisztrált	olvasó	nagyobb	

méretben	és	jobb	minőségben	tekintheti	meg	a	felvételeket.	
Böngészésnél	válassza	a	menü	sorban	a	„Fotó	keresése”	fület	a	

www.k	 onyvtar.kormend.hu	 weboldalon.

AUGUSZTUS	 2 1 -TO� L	 VA� R	 A	 FA LUD I	 F ERENC	 KO� N YVTA� R .

Szombaton is nyitva szeptember 6-tól. 
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WWW.KORMEND.HU

Körmend Város Önkormányzata

Körmend Múltja, Jelene, Jövője Alapítvány

Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal

Körmend Város Gondnoksága

Magyar Turizmus Zrt.

Médiatámogatók:

Felhívjuk vendégeink figyelmét, hogy az eseményeken való részvétel médiamegjelenéssel járhat! 
A Körmendi Napok ala� rendezvényfotók készülnek, amelyeket megtekinthet 

a www.k ormend.hu és a www.v askarika.hu oldalakon.
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A Körmendi Napok – 2014 rendezvényeit támogatta:

1244. október 28-án kelt IV. Béla király oklevele, amelyben 
várossá nyilvánította Körmendet. A 770 éves városi múlt 
meghatározza jelenünket, a térségben betöltött szerepünket. 
Az utóbbi néhány esztendő látványos változásokat hozott a 
város életébe: közterületek, épületek, intézmények újultak 
meg, új és újabb programok születtek. Mindez meghatározza 
az itt élők hétköznapjainak minőségét amellett, hogy az 
ünnepek is megújult környezetben zajlanak. 
2014-ben, a jubileumi esztendő alkalmából négy napig 
ünnepeljük együtt városunk „születésnapját”. 
Az október utolsó hétvégéjére és az azt követő két napra 
tervezett események sorában számtalan meglepetést 
találhatnak az érdeklődők. Amellett, hogy a hétvége elsősorban 
a közös időtöltésről, a város „nappalijába”, a Szabadság térre 
szervezett programokról szól, az ünnepnapon illetve az azt 
közvetlenül megelőző napon alkalmakat adunk a történelmi 
múltunk felidézésére. Történik ez konferencia, fórumok, 
városnéző séták, vetélkedő formájában, amelyekre mindenkit 
várunk, aki körmendinek vallja magát. Október 28-án valódi 
ünnepség formájában tekintünk a múltba, hogy kibonthassuk a 
tervek csokrát, amelyeket a további fejlődés érdekében 
megvalósítani kívánunk. 
A nagy eseményeken velünk lesznek a helyben élő 
büszkeségek, a vendégségbe visszajárók, azok, akiket 
közösségünkbe befogadtunk. Az előadók, fellépők sorát pedig 
olyan válogatott egyesületek, együttesek, személyek alkotják, 
akik mind-mind ténylegesen, vagy „szegről-végről”, de 
körmendiek. 
Velük együtt idézzük fel mindazt, amire vagy akikre méltán 
vagyunk büszkék. 
Az őszi hétvége is megerősíti majd bennünk azt, amit már 
mindannyian tudunk: 


