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Az európai testvérvárosi kapcsolatok kialakulása a XIX. század elejére nyúlik 
vissza. Körmend 1967-ben kötö�e meg első együ�-működési szerződését. 
Azóta bővült a város kapcsolatrendszere, hogy közelebb hozza egymáshoz 
Európa népeit, országait, elősegítse egymás megértését és a határon átnyúló 
programok és projektek létrejö�ét. Az idei kínálatra inkább jellemző az 
emberek köz� kapcsolatok erősítése, az érzelmek és empá�a kifejezése 
egymás közö�, természetesen mindezt sok-sok zenével, vidám családi 
programokkal és egy kis környezet-védelemmel fűszerezve. 
Az Európa Napok erősí�k a városi szintű együ�működéseinket, előmozdítják 
a kulturális megértést a lakosság és a civil szervezetek bevonásával. 
Lehetőséget nyújtanak a helyi civil és kulturális csoportoknak a 
bemutatkozásra és a város közéletének színesítésére.
„Minél jobban ismerünk és megértünk másokat, nehézségeikkel együ�, 
annál több társra találunk és barátságot kötünk, és ez akkor is megéri, ha ezek 
közül nem mindegyik lesz tartós.” 
Minden résztvevőnek jó szórakozást és szép új élményeket kívánok!

Bebes	István
Körmend	város	polgármestere

A mai zajos Európában a hangsúlyok eltolódnak, de 
Körmend városa ismét az összefogás, a partneri 
együ�működés és a generációk köz� kapcsolatok 
jegyében rendezi meg az Európa Napok program-
sorozatot. Ebben a kis füzetben jelennek meg azok a 
rendezvények, amelyekre nagy �sztele�el invitálok 
minden Kedves Érdeklődőt.

H.	Vörös	Márta
igazgató
Körmendi	Kulturális	Központ,	Múzeum	és	Könyvtár

A rendezvény 2013-ban indult útjára, amikor olyan sikert hozo�, 
hogy nem csak az ország második legjobb rendezvénye le�, 
hanem minket is arra késztete�, hogy ismét megszervezzük. 
Azóta immár negyedszer gyűlünk össze április végén – május 
elején Körmend főterén, hogy együ� örvendezzünk a tavasz 
eljövetelének. 
Ezekben a napokban szirmait bontja sok virág, köztük a tulipán, a 
rendezvény szimbóluma is. Szirmai emlékeztetnek az 
összetartozásra, a testvérvárosok sokszínűségére. A tavasz a 
megújulás ideje, ilyenkor a melengető napsütés a szabadba 
csábít kicsit és nagyot. 
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Európa Napok – negyedszer

Ezzel a programfüze�el mi is arra buzdítjuk az olvasókat, hogy tartsanak velünk, 
élvezzék arcukon a tavaszi szél simogatását, jöjjenek el a Szabadság térre 
szerveze� eseményeinkre.
A „TeSzedd!” akcióban civil szervezetek tagjai, közintézmények dolgozói és 
iskolások takarítják a belvárost, ám a kezdeményezéshez bárki kapcsolódhat. 
Megej�k a Rábán az első evezőcsapásokat a szokásos „beevezés” keretében.  
Az utcai művészetek is megjelennek, kiállítás nyílik Graffi� és Street Art 
alkotásokból. 
Kínálatunkban mindenki megtalálja az ízlésének megfelelőt, hiszen az 
apróságokat játékok, kézműveskedés, bohóckodás várja amelle�, hogy nekik 
külön is szól muzsika. Megmutatják tehetségüket a zenét most tanulók és a 
professzionális előadók. 
Nem múlhat el május elseje a mutatványosok várker� kitelepülése nélkül, 
amely elő� az ébresztőt a fúvószenekar szolgáltatja. Az Anyák napját ki-ki 
o�hon is ünnepli, de a közös köszöntő a város nappalijában lesz, ahol a 
gyülekező közönséget komédiások mula�atják, mielő� felcsendülnének a 
legnépszerűbb opere� dallamok. A hömpölygő rendezvényfolyamot a táncok 
színes tárháza zárja. A Tánc Világnapja színpadra szólítja mindazokat a 
közösségeket, amelyek városunkban évek óta sikerrel működnek. Újra eljönnek 
juzsniji barátaink, hogy ezek a napok ismét a nemzetköziség jegyében teljenek. 
A kínálat bőséges, válogatni belőle éppen elég…  Ám, hogy ne kelljen a korgó 
gyomor vagy a szomjazó torok mia� a főteret elhagyni, mindent lehet majd a 
helyszínen kapni: borok, sörök, pálinkák, szörpök és más üdítők, na és persze az 
ízletes harapni valók… mindez együ� lesz az idén is! 
S hogy miért e tavaszi felhajtás? A válasz egyszerű: 
Körmend – ahol minden időben, mindig jó együ� lenni! 



KONCERTEK 
április 29-én, pénteken

Bazooka
A zalaegerszegi Bazooka 1991-ben alakult és a 90-es években többek 
közö� felléptek Eric Burdon elő� a Sziget Fesz�vál Nagyszínpadán, 
illetve turnéztak a Sziámi vendégeként. A sokrétű s�lusirányza�al 
rendelkező csapat hosszú ideje áll színpadon, ennek köszönhetően 
rendkívül nagy ru�nra te�ek szert. Saját dalaik melle� olyan előadók 
számait dolgozzák fel, mint az AC/DC vagy U2.

Kelemen Kabátban
A Kelemen Kabátban 2011-ben debütált az időközben kul�kus 
pophimnusszá vált Nyári Dallam című trashpop/eurodance dalukkal. 
A tagok, M-Papa, Szerecsenkirály valamint az Irie Maffiából is ismert 
Jumo Daddy a formáció berobbanása óta bombasz�kus sikernek 
örvendenek: számtalan jól ismert, rongyossá játszo� dalt, klipet és 
teltházas koncertet tudhatnak maguk mögö�. A Kelemen Kabátban 
sikerének �tka a humoros, pimasz dalszövegek és a sokszínű zenei 
hangzásvilág ötvözetében rejlik.

� � � � � �
Meggie's Crew
Janis Joplin est, valamint a táncdalfesz�válok legismertebb zenéivel. 
A Meggie's Crew 2013-ban alakult Horváth Meggie énekesnő 
vezetésével, aki a kórusénekléstől a sanzonokig már rengeteg 
s�lusban megmuta�a tehetségét. Ez a formáció azonban kifejeze�en 
Janis Joplin slágerekből, valamint olyan ismert blues előadók dalaiból 
áll, mint Gary Moore vagy John Mayall.
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A TeSzedd! – Önkéntesen a �szta Magyarországért akció ma hazánk legnagyobb 
önkéntes mozgalma. Idén immár hatodik alkalommal valósul meg. A 
szemétgyűjtési akció keretében szerte az országban „tavaszi nagytakarítanak” a 
TeSzedd! önkéntesei. Azért szervezzük meg ezt a mozgalmat minden évben, hogy 
közösen meg�sz�tsuk szűkebb-tágabb környezetünket. Idén Körmend kiemelt 
helyszínként szerepel az országos programsorozatban. Várjuk tehát mindazon civil 
szervezeteket, iskolai diákcsoportokat, magánszemélyeket és bará� társaságokat, 
akik szívesen részt vennének a város "tavaszi nagytakarításán"! Az akcióra április 
29-én kerül sor, reggel 9-kor a Szabadság térről indulnak útra a rendezvény iránt 
érdeklődők. 
Regisztráció és további információ az akcióról a 0694/592-902-es telefonszámon, 
vagy a molnar.dani@kormend.hu e-mail címen.
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A BAJNOKOK köztünk járnak
ESÉLY A SIKERRE  -  Kajak-Kenu toborzó 
A siker elérhető, nincs messze, csupán egy karnyújtásnyira. Igaz, kell hozzá egy kis 
munka és kitartás, de megéri. A kajak és kenu Magyarország legeredményesebb 
sportágai, ezért is tekint ország-világ nagy várakozással az idei riói olimpiára. 
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség tagszervezetével, a körmendi Bereki Bárkás 
Egylet Egyesüle�el közösen sportbemutatót, toborzót szervez. A program célja, 
hogy az érdeklődő gyerekek és szülők megismerjék a kajak-kenu sport helyi 
lehetőségeit  és részesei legyenek egy alakuló szakosztály első lépéseinek. Aki 
kimarad, lemarad. Elsősorban a sikerről és arról a fantasz�kus közösséghez való 
tartozásról, amely a magyar kajak-kenu családot jellemzi.
Aki eljön, beállhat a sorba. Az olimpiai bajnokok, az Európa- és világbajnokok i� 
vannak közö�ünk. A toborzón is egy világbajnok lesz a vendégünk, mégpedig 
Németh Szabolcs korábbi kenus válogato�, a magyar serdülő csapat edzője, 
akinek mo�ója: 
Ne csak edzenek,nevelkedjenek is kajak-kenusok Magyarországon!
A siker közel. Legyél részese Te is! 

A programon köszöntőt mond Bebes István polgármester, 
a sportágbemutatót Németh Szabolcs világbajnok kenus veze�.
Szervező: a Bereki Bárkás Egylet Egyesület a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 
és Körmend Város Önkormányzatának támogatásával.

Gyere el április 29-én, pénteken 14 órára a Ba�hyány kastély  Örökségközpontjába!



Családi programok április 30-án, szombaton 14 órától
A Szabadság tér és a színpad ezen a délutánon a családok, a kisebb 
és nagyobbacska gyermekek szórakozását szolgálja. 14 órától 
működik az óriás csúszda, az árusító pultoknál csemege-hegyek, 
édességek, fagylaltok. 15 órától játékok, arcfestés,csillám 
tetoválás, hajkréta, henna festés, minden, mi szem-szájnak kedves. 
A Faludi Ferenc Könyvtár munkatársai krea�v játszóházba várják az 
ügyesebbnél ügyesebb lurkókat, természetesen mindenki magával 
vihe�, amit készít.

Rosta Géza gitáros-énekes előadóművész 
interak�v koncertjén
április 30-án, szombaton 17.15 órakor a főtéri színpad elő� 
részen táncolhatnak az apróságok és megtanulhatnak 
néhány nagyon aranyos és érdekes új megzenésíte� verset 
is, továbbá biztosan együ� is énekelhetnek majd a 
színpadon a bátrabbak a három év�zede sikeres és a 
gyermekeket mindig elvarázsoló művésszel.

Bemutatkoznak a Zeneiskola növendékeinek együ�esei
A Zeneiskolában az egyéni képzés melle� a diákoknak lehetőségük van kisebb-
nagyobb együ�esekben is  játszani.  Amennyire lehetséges, megpróbálnak a 
jelenkor zenei ízléséhez alkalmazkodni: játszanak la�n, pop-rock, klasszikus 
műveket és filmzenét is. A tantárgy szerin� időben kötö�, de jó hangulatú 
próbákon ismerkednek a növendékek egymás hangszereinek sajátosságaival, a 
közös zenélés örömével. A hangszeresek technikai szintjéhez alakíto� házi 
hangszerelésekkel, együ�esenként évente 3-4 fellépéssel gazdagítják a 
Zeneiskola és Körmend város kulturális életének sokszínűségét.
Így történik ez április 30-án, szombaton 16.30-tól is egy fél órácskában.
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A népi iparművészet szakágai: fafaragás, hímzés, szövés, 
fazekasság. A népi kismesterségek a használt anyag, vagy a 
mesterség célja szerint alkotnak csoportokat. Pl. a ruházkodást 
szolgáló népi kismesterségek: szűcs, szűrszabó, kalapos, 
paszományos, kékfestő, csizmadia, papucsos, gyöngy- és lószőr 
ékszer készítő. Alapanyagok szerint pl. fém: kovács, késes, 
csengő és kolomp készítő. 
Bőr: lószerszám készítő, bőrműves, kulacsos. További alapanyagok szerint: fésűs és 
szaruműves, népi hangszerkészítő, mézesbábos, tojásdíszítő, népi gyermekjáték 
készítő, népi bútorműves és bútorfestő, nemezelő, népviseletes babakészítő.

További információ: Bereki Bárkás Egylet Egyesület 70/290 0747 

                                             – Evezés a Rábán
A vízi csapatok     hivatalosan május elsején kezdik a szezont. Az idén egy nappal 
korábban szállnak vízre a Rába szerelmesei: egy rövid hajókázás erejéig bárki 
csatlakozhat. A kajakokat, kenukat, evezőket és mentőmellényeket a Bereki Bárkás 
Egylet Egyesület biztosítja, amelynek tagjai közö� több képze� túravezető is van. Ezt 
a programot nem érdemes kihagyni, a Rába - különleges növény- és állatvilágával - 
egy csoda, a hajózás pedig életre szóló élmény, amely teljesen kikapcsol a feszítő 
hétköznapok egyhangúságából.

„Beevezés”
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Megyénk népművésze� és népi iparművésze� kultúrájának, hagyományainak 
ápolását tűzte ki célul a 2000. december 11-én 35 alapító taggal létrejö� egyesület. 
Az elsősorban a tárgyi népművészet képviselőiből, táncosokból, népdalgyűjtőkből és 
énekesekből álló egyesület segí� a megyében élő nemze� kisebbségek 
népművésze� hagyományainak megőrzését, a szomszéd népekkel való 
együ�működést is.

� � �

Vas Megye Népművészetéért Egyesület

A Vas Megye Népművészetéért Egyesület tagjai közül az Európa Napokon 
késes, fafaragó, fazekasok, hímző, szövő, nemezelő és kékfestő népi 
iparművészek munkáit tekinthe�k meg a rendezvényre látogatók péntektől 
vasárnapig és természetesen lehetőség lesz vásárlásra is.



április 29 – május 1.

2016. április 29. péntek

9.00 „TeSzedd!” – civil szervezetek, intézményi dolgozók, iskolások, 
magánszemélyek közös önkéntes  takarítási akciója 

a város különböző részein

Szabadság tér
14.00 Toborzó –  

a körmendi kajak-kenu egylet tevékenységének népszerűsítése
Köszöntőt mond: Bebes István polgármester 
Vendég: Németh Szabolcs kenu világbajnok 

17.00 Bazooka koncert
18.00 Az Európa Napok 2016. és a Borutca megnyitása

Bebes István, Körmend város polgármestere
Hadnagyné Vörös Márta, a Körmendi Kulturális Központ, 

Múzeum és Könyvtár igazgatója
18.30  Kelemen Kabátban koncert

20.30  Meggie's Crew koncert

2016. április 30. szombat

10.00 Zöldprogram – Bárkaház és környéke takarítása
„Beevezés” – Evezés a Rábán a Bereki Bárkás Egylet Egyesüle�el

Szabadság tér
14.00 Óriás csúszda

15.00 Családi programok
Csemege-hegyek, játékok, arcfestés, csillám tetoválás, hajkréta, 

henna festés, krea�v játszóház könyvtárosokkal
16.00 Lufi hajtogató bohóc

16.30 Bemutatkoznak a Zeneiskola növendékeinek együ�esei
17.15 Rosta Géza énekes-gitáros koncertje gyermekeknek

április 29 – május 1.

2016. április 30. szombat

Ba�hyány kastély, Sala Terrena Galéria
18.15 Graffi� & Street Art Fesz�vál Steiermark 2014 – 2015

Az Erasmus+ program keretében készült 
fürstenfeldi alkotások kiállítását megnyitja:

Bebes István polgármester
Mag. Norbert Lipp MAS, MBA fesz�vál igazgató

Pálóczi Zsuzsanna magyarországi referens

Szabadság tér
19.00 BIKINI koncert

2016. május 1. vasárnap

7.00 A Városi Fúvószenekar zenés ébresztője Körmend város területén
8.00 Körmendi Majális a Várkertben

Szabadság tér
10.00 Csúszdás légvár

14.00 Tánc Világnapja – Kölcsey Utcai AMI  néptánc tagozat
15.00 Dumaszínház

Csenki A�la és Szupkay Viktor stand up
16.15 Anyák napja városi műsor

Köszöntő: Bebes István polgármester
„Köszönet mindenért” – Pes� Zenész Színpad opere� műsora
Udvarhelyi Boglárka operaénekes, Benkóczy Zoltán színész

17.15 Tánc Világnapja
Szegedi Táncművésze� Alapiskola körmendi tagozata,

Zoom-barátok, Rábavirág Néptáncegyü�es, 
Béri Balogh Ádám Táncegyü�es, 

Senior Néptáncegyü�es, Energy Dance Team, Erika és táncosai, 
Juzsnij művésze� csoport, Táncoló lángok

EURÓPA NAPOK 2016. KÖRMEND EURÓPA NAPOK 2016. KÖRMEND
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Zenés ébresztő
Május 1-jén a Városi Fúvószenekar – az év�zedes hagyományoknak 
megfelelően - menet- és térzenével ébresz� a város és környéke lakosságát.

Majális a Várkertben
A várker� vurstliban egész nap mutatványosok várják a nagyérdeműt!

� � � � � �

A város kultúraközve�tő intézménye közös igazgatás ala�, de három, 
egymástól alapjaiban eltérő szakmai terület feladatellátását végzi együ�es, 
közformáló, közművelődési céllal. Szolgáltatásaihoz a település és a kistérség 
valamennyi lakója hozzáfér, minden korosztályt és társadalmi réteget 
beleértve amelle�, hogy a turizmus kiszolgálásában is ak�v szerepe van. 
Kiemelkedő és óriási eredmény, hogy a közművelődési intézmény szakmai 
munkája elismeréseként 2016-ban a Magyar Kultúra Napja alkalmából 
átvehe�e az EMMI minisztere által kiado� Minősíte� Közművelődési 
Intézmény Címet. Ezzel a Körmendi Kulturális Központ olyan szakmai 
referenciahellyé vált, amely mindennapi gyakorlatában megmutatja, hogy az 
állami, önkormányza� közművelődési közfeladat ellátásban a minőségi 
szemlélet alkalmazásával a partnerek, látogatók egyre növekvő elégede�-
ségre törekvés, mint cél elérhető. 
A minősítés is azt igazolja, hogy az intézmény tevékenységének jelentősége 
nem csak helyben, a város határain belül számo�evő, hanem az ország 
közművelődéssel foglalkozó szervezetei közül is kiemelkedik szakmaiságával, 
partnerközpontú szemléletével.
Körmend Város Önkormányzata támogató magatartásával járul hozzá ahhoz, 
hogy a kultúrához való hozzáférés mindenkinek biztosíto� legyen. Ezt 
támasztja alá az Európa Napok rendezvénysorozata is, amely valamennyi, az 
eseményt felkereső érdeklődő számára lehetőséget nyújt a kellemes 
időtöltésre. 

Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár
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Graffi� & Street Art kiállításnyitó április 30-án, szombaton 18.15-kor
A „Graffi� & Street Art Fes�val Styria” nemzetközi i�úsági kulturális fesz�vál a grazi Future Icons művésze� 
és kulturális egyesület rendezésében, az Erasmus+ projekt keretében 6 éve működik. A Körmendi Kulturális 
Központ három éve résztvevője a rendezvénynek, amelyre fiatal művészek és művészet iránt érdeklődő 15-
30 éves kor közö�  fiatalok kapnak meghívást. Nemzetközileg elismert művészekkel társadalmi és az i�úság 
számára fontos témákat fejtenek ki és valósítanak meg a művészet segítségével és alkotásaikat nagy 
nyilvánosság elő� mutatják be. Az április 30-án nyíló kiállításon két év alkotásai láthatók, amikor is összesen 
31 magyar fiatal képviselte Magyarországot, Vas megyét, Körmendet az osztrák-magyar-szlovén 
együ�működésben. A fesz�vál igazgatója Mag. Norbert Lipp MAS, MBA. Művésze� vezető a holland Daan 
Botlek. Melle�ük SUMO (Luxemburg), Lym Morena MOSTA (Venezuela), LUNAR (Horvátország) és Argiris 
SER (Görögország) nemzetközileg elismert street art művészek veze�ék be a résztvevőket e művésze� ág 
rejtelmeibe.  A projekt magyar referense Pálóczi Zsuzsanna, a szlovén referens  Carlo Rado Poggi. A magyar 
résztvevők a Kölcsey Ferenc Gimnázium, a szombathelyi Művésze� Szakközépiskola diákjai és a NyME 
Savaria Egyetemi Központ hallgatói, valamint fiatal művészek és az i�úságpoli�ka területén dolgozó fiatal 
szakemberek közül kerültek ki.
A kiállítást megnyitja Bebes István polgármester, aki támoga�a a fiatalok részvételét a projekteken és  aki 
személyesen is meg�sztelte a projektzáró rendezvényeket Fürstenfelden és Weizben, valamint a fesz�vál 
igazgatója Mag. Norbert Lipp és Pálóczi Zsuzsanna a projekt magyar referense.
Közreműködnek a Kölcsey Ferenc Gimnázium tanulói, akik 2015-ben egy 
ugyancsak osztrák-magyar-szlovén együ�működésben megvalósult 
i�úsági zenei fesz�vál résztvevői voltak.
A rendkívül sokszínű tárlat május 28-ig tekinthető meg a Sala Terrena Galériában.

BIKINI koncert április 30. szombat 19 óra
Németh Alajos zeneszerző-basszusgitáros 1982-ben hozta létre a Bikini együ�est Nagy Feróval, 
az akkor épp nem működő Beatrice frontemberével, valamint nagy tudású zenészek sorával. A 
Bikini igazi sikertörténete azonban 1985-ben indult el, amikor D. Nagy Lajos énekes csatlakozo� 
a zenekarhoz. A két év múlva megjelent  Mondd el című album több, mint háromszázezer 
példányban kelt el!  A megszámlálhatatlanul sok fellépés szinte mindegyike telt ház, gyakran 
több �zezer ember elő� zajlo�. 
A sikerek ellenére 1992-ben elbúcsúzo� a zenekar a közönségtől, ám néhány év múlva 
ráébredtek, hogy a rendszerváltozás nem hozta magával azt, amire vártak, amire vágytak. A 
Bikini 1997-ben újjáalakult, hogy azóta a korábbiaknál is jobb albumokat készítsen, s o� legyen 
minden városban és faluban, határon innen és túl. Hogy egyszerre szórakoztasson és 
gondolkodtasson el, hogy felnyissa a szemeket – ugyanakkor reményt is adjon.

B I K I N I



Csenki A�la adrenalinfüggő, pacalsaláta-alkotó szülők gyermekeként 
Kiskunfélegyházáról indult el szerencsét próbálni előbb az egyetemre, 
aztán Angliába. Később a régiség-kereskedelem, majd a hivatásos humor 
felé fordult.
Örök lázadóként szabotálta a névrokonok klubját, felfedezte a szocreál-
szellemvárost  és bátran kri�zálta a kommandós mosógépszerelőket. A 
polgárpukkasztás nála becsületbeli ügy, szívesen tágítja a határokat, 
miközben szakértője le� a terhes szakirodalomnak is.
Bőrpuff-varró realista, az örök felháborodo� vidéki, aki a Mónika show-ba 
nem juto� be, a Humorfesz�vál döntőjébe viszont igen. India szakértő, a 
csenkizmus, mint vallási eszmerendszer megalkotója, tehetség-kutató.
Szupkay Viktor a Maciarc! Aki az arca mia� fél elmenni vaddisznóhajtásra, 
nehogy medvét is lőjenek aznap, ha egyszerre néznek ki a bozótból a 
malaccal. Túl a negyvenen, de nem a barátságon, kri�kusan szemléli a 
párkapcsolatokat, a gyereknevelést, a lakásfelújítást és mindent, amiben e 
fél emberöltő ala� megmerítkeze�.
Dörzsölt dél-pes� vagány, aki pólóárustól a kereskedelmi igazgatóig vi�e! 
Jól bánik az excellel és a powerpoin�al, aminek semmilyen hasznát nem 
veszi a stand up-ban!
Szerepelt Madonna - La Isla Bonita című klippjében, mint nagyfarkú la�n 
gitáros. Kakaó sommelierként kezdte, mára már a száraz magyar borok 
szakértője.
Összességében Darth Vader-ként jellemezhető. Rostélyszerű, mimikátlan 
arc, és gyilkos humor!

Május 1-jén a  Dumaszínház társulatának 
két ismert tagja lép a nevetésre vágyó közönség elé a főtéri színpadon.

Május első vasárnapján Bebes István polgármester köszön� a település kis- 
és nagymamáit, édesanyáit a város nappalijában, a Szabadság téren.
A „Köszönet mindenért” című ünnepi műsor Udvarhelyi Boglárka 
operaénekes,  Benkóczy Zoltán, a Budapes� Opere�színház művésze, 
valamint négy táncos előadásában az opere� irodalom legszebb és 
legnépszerűbb dalaiból válogat és adja át ajándékként az édesanyáknak.
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Anyák napja

Juzsnij művésze� csoport a Tánc Világnapján
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A Nemzetközi Színházi Intézet kezdeményezésére 1982-ben ünnepelték meg 
először a Tánc Világnapját, megemlékezve Jean-Georges Noverre francia bale�-
táncos, az egyetemes táncművészet nagy megújítójának születésnapjáról.
Körmenden is ez a tánc legnagyobb ünnepe, hiszen ezen a színpadon lép fel közös 
műsorban a városban működő számtalan - a tánc különböző műfajait gyakorló - 
iskola, egyesület, klub szinte mindegyike. A több év�zede táncolóktól az 
utánpótlást jelentő legkisebbekig mindenki igyekszik auten�kus, virtuóz, vagy 
éppen tüneményes műsorával elkápráztatni az érdeklődő közönséget.
Az idei kínálatban magyar és ukrán  néptánc, standard és la�n táncok, 
hip-hop, hastánc,  zumba és tüzes táncprodukció is szerepel.

A táncmaraton fellépő csoportjai és művésze� vezetőik a Szabadság téren:
14.00 – 14.55� Kölcsey Utcai AMI néptánc tagozat - Tangl Balázsné
17.20 – 17.40� Szegedi Táncművésze� Alapiskola körmendi tagozat - Novák Tamás
17.45 – 18.00� Zoom-barátok - Lukács Melinda
18.05 – 18.20� Rábavirág Néptáncegyü�es - Tangl Balázsné
18.25 – 18.45� Béri Balogh Ádám Néptáncegyü�es - Korbacsics Tibor
18.50 – 19.10� Senior Néptáncegyü�es - Kiss Gábor
19.15 – 19.40� Energy Dance Team - Rácz-Fodor Bernade�
19.45 – 20.00� Erika és táncosai - Bedics Erika
20.05 – 20.45� Juzsnij művésze� csoport - Irina Moskalchuk
20.50 – 21.20� Táncoló lángok - Bedics Erika

Tánc Világnapja  május 1. vasárnap 14 óra és 17.15 óra

Juzsnij Ukrajnában, a Fekete-tenger partján fekvő kikötő- és üdülőközpont, 2014. 
óta Körmend legújabb testvérvárosa.
A Tsviten Néptánc Egyesület a tavalyi Európa Napok keretében lépe� fel első 
alkalommal Körmenden, ám rögtön két különböző napon is nagy sikerű műsort 
adtak. Augusztusban Körmend viszonozta látogatásukat. A Rábavirág 
Néptáncegyü�es, amelynek művésze� vezetője Tangl Balázsné, meghívást kapo� 
a juzsniji nemzetközi folklór napokra, ahol ők is nagy sikerrel szerepeltek az ukrán, 
bolgár és görög fellépők melle�.
Európa Napok 2016. programunkon ismét színpadon  a juzsniji Tsviten egyesület a 
Tánc Világnapja fellépői közö�, hogy ukrán néptáncokat és modern popdalokat 
egyaránt tartalmazó műsorukkal ízelítőt adjanak kultúrájukból.



        
Felnőtt részleg   
 

Gyermekkönyvtár    

Július és augusztus hónapokban szombaton zárva.

http://www. konyvtar.kormend.hu

Hétfő – csütörtök:  09.00-18.00
   Péntek:   12.00 – 18.00
   Szombat:  13.00 – 17.00
Hétfő – Péntek:  13.00-18.00
   Szombat:  08.30 – 12.00
 

A könyvtár az egy olyan nyilvános közösségi tér, 
amely minden korosztály számára nyitott.
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 ismeretterjesztő előadásokon új dolgokat lehet hallani,
- ahol a versenyeken megmutathatom, hogy mit tudok,
- ahol gyarapíthatom helytörténeti 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,
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Körmend, Batthyány u. 4. Tel.: (94) 410-105
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D R . B A T T H Y Á N Y - S T R A T T M A N N L Á S Z L Ó M Ú Z E U M

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, amelyből négy a felújítás óta látogatható.
A Cipőtörténe� Gyűjtemény, mint állandó kiállítás, valamint a Kápolna és 
a Díszterem időszaki kiállításai régi időket, dicső korokat idéznek, 
különleges élmény az ódon falak közö� saját történelmünkkel találkozni.
A Parádés istállóban a „Mindennapok szép tárgyai” című időszaki kiállítás 
látható.
A Dr. Ba�hyány-Stra�mann László Múzeum a nyári időszakban (május 1-
től augusztus 31-ig) és az Európa Napok időtartama ala� keddtől 
vasárnapig 10-től 18 óráig várja a látogatókat. 

Elérhetőség:
Tel.: 06-94/410-425
Mail: muzeum.kormend@gmail.com

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

