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Először rendezték meg, nag_v sikert aratott a civil est

Fontos a helyi kÖzösségek munküa - színe§ítik az élett
Körmenden nagyon komoly a civiI közösségek aktivitása,
mi sem mutatja ezt jobban, mint aza 1ó hangulatú est,
amelyre a Körmendi Ku|turális Központ invitálta a város
egyesü |etelt, köreit, tá rsasá9a it.

A l,tiros kulturtílis életéért felelős
intéznrény eg1- pá1;-ázati lehetóség-
nek köszönhetően szerr-ezte meg a
civil tzióra estjet a Batthr ánl-Örök-
,ségközporrtban és zr színhliztcrenr-
bett. -\ (itrzdag ör,ölisóg. értólies jrir-ő
clnevezésii páll,tizat arra utal, hogv
Körntcrrd gtrzclag nrír lttal rendcllie,-
zik. és crrc lrcll és érdclrres ópítcni a
jöt,őt. Az cscnréttl-t.e lninteg1. kót-
százan jötteli össze. a ntűvészeti.
kéznűves köröktól kezdr.e egészen
a sporteg)-esületekig, szinte min-
den civil közösség képr-iseltette nra-
gát. -{ plogran a színházteremben kezdődött. ahol Harl tt a g 11 tt.é IIö t,tls

,lIút,ttt, tr Körnrencli lirrlturtilis Kriz-
pont igtrzgatírja ós lirDc.s 1s t t.ti tt pol-
gtirtriestcr liöszörrtr)ttc az cgl.be-
gr-íiltekct. N'[indketten liie,lnclték ti
körniencli közösségeli fontosságát
és azt a rnunkát. anrell-et arra forcl!
tanak, hogy, szebb. éItretőbb és él-
ménl-ekkel teli }egr,en a város.

A gálaműsorban elsóként a Csaba
.]ózsef Honismereti Egvcsület lépett
színpaclra zenós produkciílr,al, majcl
a nl,ugdíjasklub kör,etkezett l'crgc-
teges - A nrcgzavtrrt a s szon"l.g.vű lós
- cíntű ntíisorál,al, Hida,si Gyöt.gy-
lll a Foltosok Klubjának képvisele-
tében a nő és férfi kapcsolatáról
osztott meg prózai gondolatokat.
majd }Iec:,,ét,í tté Doktor Rozál íu
könvvtárl.ezető szar.alt e91. kortárs
verset. A zoonrbarirtoli nrrrlatós ko-

reográfiával készült Iris r,
zcnéjére, nraid iöttek tr Iiasteir
hziz Társulat féríi tagjai t,gl,ki,
lt ttpcrforttrtrnsszal. ,\ jó Irrrnr
ezután senr hirg1-ott alább. a
Balogh Adám Tánceg}-üttes nl(
darabot választott. anre1l-be
ahog1- nrondták - nregtojt az err
plet},kálta az as§zony, A gált1_

i-re a pontot a Senior Néptáncer
tcs tette fel. A seniorok asszrr
irpácakórussal kezdték, nraj
lérfiak cigány niultrtóssal feje
be a plodukciót.

Az est vacsorával zárult. ben
stilt a Batthyán1- Örökségköz1
niinden szintje. \em naradt
tánc sem a végén, a szervezők
résztvevők is várják a fol1-tatásl
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Bánóczi Lászlőfotóit mutatták be a gimnázium galériáján
Bónóczi Lószló EFlAP
fotóművész képei ből nyílt
kiál|ítás a Kolcsey Ferenc
Gim názium ga lériájában.

A tárlat renclliír,iil soltszínii: tr]i-
tolr. nrontázsolr. ternrészetfotóli és
utazásokon készített képeli is sze-
repelnek a kiálhtott anl-agban.

_\ kiállíttist a rrlegnl-itón Feltete
Tr t t t t ri,s, a körnrendi 3 F-K Fotólilub
tag,ja ajiinklttti a közorisóg flgl-el-
ttlóbe. Elharrgzrltt a sajrikazai szii-
let ósíi ltlt tj s ólet ptilr-rij ti ntili néhárrr-

fóbb eseménl,e, díjai. eddigi kiáltí-
tásai. Nfeg"tudtuk: Bánóczi László
az clsó irrspirációt édesapjátó1
kapta. ő tanította rncg a fcketcJ'e-
hr.r, lilrrrt,k r,löhirá:ar.ii. ig1, rtt,rlt
i,óletlcn. hogv ntzr is chhcz a ttch-
nilrához ragaszliodili a lcgjobban.
A gintn:iziuni galériziban kiállí-
tott an}-ag\iáltozatos és több él.ti-
zedet óIei fel. \rannak itt képek az
1990-es ér-ekból ós a digitális kor-
sztrkbó1 is. E91- biztos. nríír.észi
igénnl-el ]iészített ktipelr czeli,
atncll"t krrek risszer,álogatrisa is jril
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