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A Pannon Kapu Kulturális Egyesületnek 2017-ben 60 tagja volt, az év folyamán 5 fő mondta le
egyesületi tagságát. Az elnökség és felügyelőbizottság összetétele az év folyamán nem változott.
Az elnökség tagjai: Károly Andrea Júlia elnök (elnök), Gaál Ákos (elnökhelyettes), Szép Renáta (titkár),
Csomósné Boross Erika, Csörnyi Zoltánné, Domiterné Horváth Eszter, Horváth Tiborné, Labritz
András, Németh-Tóth Marianna.
A felügyelő bizottság tagjai: Kovács Andrea (elnök), Bedi Beatrix és Kardos Melinda lettek.

Munkaszervezet
A munkaszervezetben a következő személyek dolgoztak-dolgoznak (az együttműködési megállapodás
szerint 5 fő):
Károly Andrea – elnök - szakirányú főiskolai és egyetemi végzettség, közművelődési intézményvezető
Moór Tamás – technikus-gondnok
Soós Enikő – művelődésszervező - szakirányú egyetemi végzettség
Szalainé Kiss Edina – művelődésszervező - szakirányú főiskolai végzettség és idegenforgalmi,
végzettség közművelődési intézményvezető
Lang Szabina – pénztáros-kulturális szervező – érettségi (2016. június elejétől gyes-en van) –
helyettesítője Mihály Klaudia volt határozott idejű szerződéssel 2017.01.01-től 2017. december 31-ig.
A munkánkat 1 fő kulturális közfoglalkoztatott segítette: Kóborné Kocsis Viktória.
A munkaszervezetben dolgozó kollégák közül (kulturális közfoglalkoztatott is beleértve) 2 fő
rendelkezik idegenforgalmi ügyintéző végzettséggel. Társalgás szinten minden kolléga beszél angol
vagy német nyelven. (Egy fő német alap, egy fő angol közép, egy fő angol alap és német közép, egy fő
német közép nyelvvizsgával rendelkezik.) Egyszerűsített foglalkoztatásban Szabó Ferencné a
takarítási feladatokat végezte.
Diák közösségi szolgálat keretében 16 középiskolás működött közre a rendezvények
lebonyolításában.
Az évközi munkát nagyban nehezítette Szalainé Kiss Edina tartós betegsége (2017. március végétől
november 30-ig táppénzen volt, utána szabadságát vette ki). Helyettesítését belső munkaköri
átszervezéssel oldottuk meg.
Munkánkat segítette még a 3 hónapos főiskolai gyakorlatát nálunk töltő Pintér Regina, valamint 1 fő
középiskolás töltötte nálunk középiskolai gyakorlatát.

Gazdálkodás
2017-ben az önkormányzattal kötött megállapodás értelmében 34.270.000,- Ft finanszírozás
érkezett. Az OTP Bank-nál vezetett folyószámlához nem tartozik hitelkeret. A Régióhő felé fennálló,
kamatok nélküli tartozás 2017. december 31-én 1.300.752.- Ft volt.
2017. december 31-én az OTP Banknál vezetett folyószámla egyenlege 1.281.286.-Ft volt,
Készpénzben levő összeg: 98.305.-F t
Szentgotthárd Város Önkormányzata az alapfinanszírozáson felül meghatározott külön feladatokra
céltámogatást nyújtott:
Krúdy-est: 203.512 Ft
Nyugdíjas Kórustalálkozó: 643.462 Ft
Történelmi Napok: 1.800.000 Ft
Művészeti csoportok támogatása + kórusvezetők díja: 640.000 Ft
Szivárvány Kórus „Újra szól a dal” Csillebérci randevú: 100.000 Ft
Kern – Koltai Napok támogatása: 1.627.844 Ft
Nemzeti Kulturális Alap: Történelmi Napok támogatása: 400.000 Ft
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Rendezvényszervezés:
Szentgotthárd Rendelőintézet Egészségnap: 600.000 Ft
Carpathia Vízerőmű Kft. – Kisvízi erőmű átadó: 38.100 Ft
Szentgotthárd Rendelőintézet – Szív Világnap: 100.000 Ft
Szentgotthárd Rendelőintézet – Városi Sportnap: 600.000 Ft
Szentgotthárd Város Önkormányzata - Európai Mobilitási Hét: 327.576 Ft
Szentgotthárd Város Önkormányzata – Youtuber Nap: 150.000 Ft
Őr-Nyék Hagyományőrző Alapítvány – Lovakrul: 444.500 Ft
Szentgotthárd Rendelőintézet – Diabetes Világnap: 100.000 Ft
Opel adomány (nyári nagyrendezvényekhez): 1.000.000 Ft
Szponzorálási díj OTP Bank Nyrt.: 165.100 Ft

Infrastruktúra
Az alábbi munkálatok elvégzésére került sor a 2017-es évben a Színház épületében az Önkormányzat
pénzügyi finanszírozásában:
1-2. öltöző felújítása
Színházi függönyök cseréje
Eszközbeszerzések:
- projektor, vetítővászon
- Eurolite Profil lámpa 4 db
A kötelező tűz- és munkavédelmi felülvizsgálatok.

Marketing
Mind az egyesület, mind pedig az általa szervezett események, programok tekintetében nagyon
fontos szerep hárul a marketing tevékenységre, ezért az év folyamán kiemelten foglalkoztunk ezzel a
területtel.
Honlapunk teljes körű információval szolgál az érdeklődők számára. Tartalma folyamatosan frissül. A
rendezvények folyamatos frissítése mellett az idegenforgalomhoz kapcsolódó információk, valamint
az alapdokumentumok is aktualizálásra kerültek.
Programjainkat több csatornán keresztül népszerűsítjük:
Plakátok, kör e-mail rendszer, internet, havi programfüzet,megállító táblák, írott és elektronikus
média.
Honlapunkkal kapcsolatban a szolgáltatótól kapott adatok alapján elmondható, hogy látogatottsága
csökkent az elmúlt évek folyamán.
www.pannonkapu.hu honlapunk adatai 2017-es évben
Egyedi látogatók száma: 6245 (5 % csökkenés)
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- Oldalmegtekintések száma: 25541 (25 % csökkenés)
- Egy látogatás során átlagosan megtekintett oldalak száma: 2,54 (25 % csökkenés)
- Egy látogatás átlagos hossza: 01:38 (20% csökkenés)
Leglátogatottabb napok:
08.20. - 240
07.12. - 192
12.15. - 132
11.20. - 96
Az alábbi városokból érkezett a legtöbb találat a honlapra:
Szentgotthárd (39,9%)
Budapest (18,56%)
Szombathely (14,88%)
Russelsheim (2,82%)
Zalaegerszeg (1,89%)
A látogatók 34,48%-a használt mobil eszközt a böngészéshez.
A látogatók 60%-a valamilyen keresőprogramból (elsöprő többségben a Google-ból) talált az oldalra,
15,2% valamilyen külső hivatkozás útján, 18,7% beírta a pontos címet, és mindössze 6,1% érkezett
közösségi oldalakról.
Legnépszerűbb keresőszavak: pannon kapu, pannonkapu, pannon kapu kulturális egyesület,
pannonkapu történelmi napok,
Legnépszerűbb oldalak (az összes látogatás = 100%):
nyitólap: 31,70%
havi-programok: 9,17%
programelőzetes: 5,20%
munkatársaink: 2,85%
mozi műsor: 2,74%
történelmi napok: 2,73%
hírek: 2,30%
galéria: 2,19%
elérhetőségek: 2,17%
eseménynaptár: 1,63%

A honlap látogatottságának csökkenését nagyban ellensúlyozza facebook oldalunk. Kiemelt hangsúlyt
fordítottunk az oldal napi frissítésére, események létrehozására, megosztására, melyek által nem
csak rendezvényeinket népszerűsítettük, hanem pillanatokat is felvillantottunk mindennapi
munkánkból, életünkből, ezzel is közelebb hozva látogatóinkat tevékenységünkhöz.
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület Facebook oldalának szerkesztése az elmúlt évben még több
figyelmet kapott. Törekedtünk a közösségi médián keresztül a lehető legjobban informálni a helyi
lakosokat a rendezvényekkel kapcsolatban, hiszen a mai modern világban a fiatalabb közönséget ott
érhetjük el a legkönnyebben.
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A grafikonon látható, hogy az év elején lényegesen kevesebben követték még az oldalt, 2017. január
1-jén pontosan 977-en. Ezután folyamatosan növekedett a követőink száma, illetve szeptemberben
és decemberben egy-egy kisebb megugrás is megfigyelhető. 2017. december 31-én már 1221
követőnk volt.

Az oldal kedvelői 67%-ban nők, 33%-ban férfiak. A korosztálybeli eloszlás alapján, a 35-44 év
közöttiek követték 2017-ben a legtöbben az oldalt, ebből 18% nő és 8% férfi, a 25-34 év közöttiek
állnak a második helyen, ebből 15% nő és 6% férfi.
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Az országok eloszlása alapján érthetően Magyarországon követik az oldalt a legtöbben, emellett a
határ közelségének köszönhetően még Ausztriából is vannak kedvelőink. A városok tekintetében
Szentgotthárdon 661-en, Budapesten 78-an, Szombathelyen pedig 60-an követik legtöbben a Pannon
Kapu Kulturális Egyesület Facebook oldalát.
A programokról való beszámoló is fontos, nem csak saját magunknak, de a közönségnek is. Ezért
törekedtünk arra, hogy képes beszámolókat készítsünk, melyek weboldalunkon, a facebookon,
valamint az írott sajtóban jelentek meg.

Pályázatírás, szponzorok
2017-ben sem voltunk jogosultak a Nemzeti Együttműködési Alap vissza nem térítendő
támogatására, mivel összbevételünk a 2016. évi mérleg alapján elérte az 50 millió Ft-ot.
A Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiuma szakmai rendezvények pályázatán 400.000.-Ft
vissza nem térítendő támogatást nyertünk a 2017. évi Szentgotthárdi Történelmi Napok
programjához. A támogatás megérkezett, elszámolása megtörtént, a pályázat lezárásra került.
Örökségünk projekt - Konzorciumi partnerként nyújtottunk be pályázatot a LEADER - Helyi
Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása kiírásra. A pályázat
jelenleg elbírálás alatt van.
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Továbbképzés, oktatás
2017-ben Moór Tamás építő- és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő (kivéve targonca))
szakképesítést szerzett az Exkluzív Felnőttképző Kft tanfolyamán.

Szakmai tevékenységről általában
Az évközi szakmai munkát nagyban nehezítette a munkaszervezet egy tagjának tartós betegsége
(Szalainé Kiss Edina). Munkaköri feladatait elosztottuk a munkaszervezet tagjai között. Ebből
oroszlánrészt vállalt Kóborné Kocsis Viktória kulturális közfoglalkoztatott és Moór Tamás technikus. A
programjainkat, rendezvényeinket úgy állítottuk össze, hogy minden korosztály igényét kielégítsük,
minél több művészeti műfajt felöleljünk és széles kínálati palettát nyújtsunk.
A munkaszervezet tagjai között a programokat, rendezvényeket szakmai kategóriák szerint osztottuk
fel.

Szakmai szempontok szerint csoportosítottuk a 2017-ben megvalósított
rendezvényeket.
Gyermek és ifjúsági programok:
Február 21. VUK
A MeseKapu gyermekszínházi bérlet keretében a Fabula Bábszínház: Vuk című bábjátékát láthatták a
gyerekek február 21-én 10.00 és 14.00 órai kezdettel a Színházban.
Eladott jegyek száma: 379 darab

Február 25. Mesefarsang
Hagyományos farsangi programunk ebben az évben is megrendezésre került. Idén mesefarsang
névvel. Kézműves foglalkozás, jelmezes felvonulás és Hamupipőke gyermekszínházi előadás várta a
gyerekeket. Majd „Mese habbal”, farsangi fánk partival ért véget a nap.
Eladott jegyek száma: 155 darab
Április 4. Békaherceg
A Pódium Színház előadásában április 4-én 10.00 és 14.00 órakor - MeseKapu gyermekszínházi
bérleten belül a Békaherceg című zenés mesejátékot láthatták.
Eladott jegyek száma: 380 darab

Április 11. Minden, ami Arany
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A Költészet Napja alkalmából összetett programot hirdettünk, Minden, Ami Arany címmel. Az
óvodásoknak rajzolás volt a feladat, barátság témakörben. Az általános iskolásoknak és
középiskolásoknak pedig versillusztrációt kellett készíteni egy szabadon választott Arany műhöz. A
több száz beérkezett pályaművet Csomós Erika és Bartakovics Andrea véleményezte.
A középiskolás diákok verset vagy prózát írhattak barátság témakörben.
A program fő eleme a vetélkedő volt. Felső tagozatos diákok mutathatták meg, mit tudnak Arany
Jánosról. 19 csapat jelentkezett, nagy örömünkre. A verseny zsűrije Molnár Piroska, Kovács Lászlóné
és Varga Bence igazán nehéz helyzetben voltak, mert minden csapat kiválóan teljesített. A
győzteseket értékes nyereményekkel jutalmaztuk.
Április 13. Húsvéti játszókapu
Április 13-án, a tavaszi szünet első napján egész napos tavaszi játszóházba vártuk a gyerekeket.
Az egész napos programban a gyerekek tojást festettek, nyuszis pogácsát sütöttek. De volt
tojáskeresés is és állatsimogató.
Május 28. Városi Gyermeknap
Színházban és az épület előtti téren minden korosztály megtalálhatta a számára legjobban tetsző
programot. Csillámtetoválás, kézműves játszóház, ugrálóvár várta az aprónépet. A legkisebbeknek a
tipegő kuckó volt a kedvenc helyük. A délután folyamán a Szentgotthárd és Térsége Arany János 1-4.
Évfolyamos Általános Iskolájának kiállítás megnyitójával vette kezdetét a program. Majd a Partium
AMI évzáró Néptánc műsorát Mutyi bohóc és Csanaki Attila zsonglőr követte. Ezen a napon senki sem
távozhatott üres kézzel, ajándékokkal és csokoládéval távozott minden gyerek.
Október 27. Tökparti szentgotthárdi módra
Az idei tökparti is rengeteg rémisztő dolgot tartalmazott. Hat állomáson vártuk a látogatókat. A
pincétől a padlásig, sok-sok megoldandó logikai és játékos feladattal.

Október 30-31. Őszi szünidei JátszóKapu
Ismét játszónapokat tartottunk a Színházban. Az alkalom most az őszi szünidő volt. Sok gyerkőc vette
igénybe most is törődésünket.
Jól érezték magukat, mint mindig. Kézműveskedtünk és játszottunk két napon át, majd a második nap
délutánján moziztunk.

November 14. Mesekapu – Gyermekbérlet
Kakaó Zenekar két előadása a gyermekszínházi bérletben.
Eladott jegyek száma: 416 darab
November 25. Adventváró játszóház
15.00-18.00 Mézeskalácssütés, játéksarok, mesekuckó, Adventi koszorúkészítés
December 2. Ha eljön a Mikulás
15:00-17:00 Mikulás-váró játszóház
17:00: Zenés Mikulás műsor az Orfeum Vándorszínpad közreműködésével
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December 24. JátszóKapu – Jézuska-várás
14:00-16:00 Jézuska-váró játszóház
15:30 „Karácsonyi időutazás” - a Glória Színjátszó Kör misztériumjátéka

Táborok
Gotthárd Barát tábora
2017. június 19-23.
Ebben a táborban a gyerekek kicsi időutazáson vehettek részt, hiszen a programokat úgy állítottuk
össze, hogy a régi idők hagyományait, kincseit, értékeit ismerjék meg. A hét folyamán gyűjtöttünk
gyógyfüveket, melyekből Herbáriumot készítettünk, történelmi konyhánkban bájitalokat főztünk,
bőrszütyőt készítettünk…
A pénteki napot Kőszegen a történelmünk egyik legszebb helyszínén töltöttük.
Laza Napok tábora
2017. július 10-15.
Az idei év egyik tábora a Laza Napok nevet viselte, s ez takarta az 5 különböző tematikájú napot.
Hétfőn az „izgő-mozgó nap” keretében délelőtt sorversenyeket játszottunk a Várkertben, délután
pedig Horváth Kristóf tanította meg az angol keringő és a csacsacsa alapjait. Kedden „időutazó”
napot tartottunk, délelőtt régi játékokat mutatott meg nekünk Szepesiné Fujsz Erika ( golyózás,
számháború..) délután xbox kineckt táncverseny volt. Szerdán tartottuk a társasjátékok napját.
Gazdálkodtunk okosan, Monopolyztunk, és saját gyártmányú társast is készítettünk. Csütörtökön volt
a „varázslatos érzékszervek” napja, ahol a kísérletek mellett még a lábbal festést is kipróbáltuk.
Péntekre már egy jól összeszokott csapattal kirándultunk a Lenti-i termálfürdőbe.

Ifjúsági programok
Június 1. Kenderzsupp
A szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium dráma szakkörös diákjainak előadásában, a Nemzeti Tehetség
Program keretében Szentgotthárdon a Színházban mutatták be a Kenderzsupp című darabot.
A gyerekek kiscsoportokban érkeztek, hogy az előadás után műhelymunkán vegyenek részt.

Június 9: Ifjúsági Nap
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület, Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsa és a Dél-Vasi
Foglalkoztatási Paktum Iroda szervezésében került sor az idei Szentgotthárdi Ifjúsági Nap 2017. június
9-én, pénteken. A 14.00-i gyülekező után a Ligetben a csapatok közösen vonultak a program fő
helyszínére a Várkertbe. Itt vette kezdetét a vetélkedő a diákok részére, valamint a főzés, amin a
tanárok illetve lelkes szülők vettek részt. A nap zárásaként a helyi Húrfúzió zenekar lépett fel.
Július 8.: HOPPLÁ fesztivál
Az idei Hopplá fesztiválon fellépett a RockInger, Save Ass, Deák Bill Gyula, ACDP és a Blues Company
Eladott jegyek száma: 416 darab

" Mozdulj Szentgotthárd ! " - Városi Sportnap
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Városunk az idei évben is csatlakozott Európa legnagyobb közlekedéshez kapcsolódó kampányához
az Európai Mobilitási Héthez. A programsorozat minden évben szeptember 16–22-ig tart. A heti
programokat a szentgotthárdi Egészségfejlesztési Iroda a Pannonkapu Kulturális Egyesület és
Szentgotthárd Város Önkormányzata szervezték.
Szeptember 22-én az Autómentes nap reggelén, a Szökőkút környékén ajándékkal kedveskedtünk a
kerékpárral és gyalogosan érkezőknek. Szintén pénteken volt a Városi Sportnap is, ahol délelőtt az
oktatási intézmények tartottak kihelyezett testnevelésórákat a Színház előtti téren, délután pedig a
városlakókat várták a szervezők. A délután programja: teqball, Holdfényliget – ládaépítő játék,
falmászás, talpdiagnosztikai vizsgálat, TRX bemutató, spinning, gyerektorna, foci freestyle bemutató,
tenisz illetve további sportágak.

Szeptember 23.: Youtuber Day
2017.09.23-án szombaton zsúfolásig telt fiatalokkal a színház aulája.
Az estét a szentgotthárdi Blitch nevű csatorna tulajdonosai, Megyeri Máté és Ritóper Ramón nyitotta,
akiknek 17.500 feliratkozójuk van. A vidám, őrült hangulatú előadásukban egy meglepetés vendéget
is bemutattak, Zsomacot, aki a maga 137.276 feliratkozójával vezető helyen áll a videósok között. A
sok-sok nevetés után érkezett az est sztárvendége: Royalszabi.
Nem túlzás azt állítani, hogy a szombathelyi srác az egyik legnépszerűbb vlogger. 213.000
feliratkozója van, s ezt nem is kell tovább magyarázni. Szabi hozta a tőle várt őszinteséget, mindenki
kérdezhetett tőle, s ő készséggel válaszolt még a ciki kérdésekre is.
Az előadások után dedikálás és fotózás következett, mely órákig eltartott, hiszen a vloggerek szívesen
beszélgettek a gyerekekkel, amíg egy-egy kép elkészült.

November 28.: Pályaorientációs nap
Az Ifjúsági Tanács és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület együttműködve a helyi továbbtanulni vágyó
fiataloknak lehetőséget biztosított, hogy helyben tájékozódhassanak a témával kapcsolatban.
Délelőtt a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálatának pályaválasztási referense tartotta tájékoztatóját
a
továbbtanulással
kapcsolatban
(jelentkezés,
többletpontok,
érettségi
stb.)
majd "workshop": egyetemek és főiskolák bemutatkozása az aulában

Felnőtt színházi előadások, irodalmi estek, könyvbemutatók:
Költségvetésünk továbbra sem tette lehetővé, hogy komolyabb színházi előadásokat megfizethető
áron hozzunk Szentgotthárdra. Az önkormányzat támogatásával azonban több előadás került
megrendezésre.
Február 22-23. Kaland a királlyal – Kovács Ákos Krúdy estje
Eladott jegyek száma: 282 darab
Március 13. Határ-szél - Dr. Göncz László könyvbemutató
Március 28. A Fától az erdőig - könyvbemutató beszélgetés
Április 12. Barangolás a költészet világában - Lukács Sándor est
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Eladott jegyek száma: 56 darab
Május 15. Made In Hungária - Magyarock Dalszínháza előadása (terembérlet)
Nézőszám: 118 fő
Kern-Koltai Napok
Szeptember 28. Lerajzolom percek alatt – Koltai Róbert zenés kabaréja
Eladott jegyek száma: 143 darab
Szeptember 30. A Kellékes – Kern András
Eladott jegyek száma: 199 darab
Eladott kombinált jegyek száma (2 színházi előadás + mozi): 39 darab
Október 7. A lélek útján – Szukics Zsolt könyvbemutatója
November 19. Korhatártalanul – könyvbemutató és beszélgetés Endrei Judittal
Eladott jegyek száma: 40 darab

Szórakoztató előadások:
Március 10. Nőnapi Operettgála (terembérlet)
Nézőszám: 237 fő

Komolyzenei koncertek
Filharmónia előadások
Február 20.: Zenélő Földgömb
Az Ifjúsági Filharmónia 2. előadásaként a Savaria Szimfonikus Zenekar koncertjét hallgathatták meg a
diákok.

Április 7. Dávid Klezmer koncertje
November 17. Pergolesi kisoperája 2 előadásban
Hangversenybérlet
A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány és Pannon Kapu Kulturális Egyesület közös sorozatában
következő koncerteket hallgathatták meg az érdeklődők.
2017. február 6. Savaria Quartett hangversenye – Refektórium 18 óra
2017. március 18. Szent Efrém Férfikar és Szokolay Dongó Balázs népzenész interaktív koncertje
a Szentgotthárdi Bartók Emléknap keretében – Színház 16 óra
2017. április 10. Zongorás Kamarazene szentgotthárdi előadókkal - Refektórium 18 óra
2017. június 3. A Hévízi Happy Dixieland Band koncertje – Színház 18 óra
Felnőtt bérlet: 4.000 Ft/fő
Diák/nyugdíjas: 2.000 Ft/fő
Eladott bérletek száma: 37 darab
Eladott belépőjegyek: 120 darab
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Október 14. Zenei Világnap
A hagyományosan a zenei világnap tiszteletére rendezett kórustalálkozót a Szentgotthárd
Énekegyesülettel közös szervezésben rendeztük meg, melyen fellépett Szentgotthárd Város
Vegyeskara, a Szentgotthárdi Ifjúsági Énekegyüttes, valamint első alkalommal mutatkozott be
Szentgotthárd közönségének a szombathelyi Erkel Kórus. Az estét a kórusok közös éneke zárta,
Friderici: Baráti kör című művével.
December 17. Karácsonyi Hangverseny
A Karácsony Határok Nélkül program keretében klasszikus karácsonyi hangversenyre került sor a
Nagyboldogasszony templomban, melyen felléptek a következő kórusok: Békefi Antal Népdalkör,
Rábafüzesi Német Asszonykórus, Szentgotthárdi Ifjúsági Énekegyüttes, Szentgotthárd Város
Vegyeskara, Szivárvány Kórus, Templomi Kórus.

Tematikus rendezvények
Gotthárdiak a nagyvilágban
Február 1. Burmai élmények hátizsákos szemmel – Kókai Károly és Gál Bernadett útiélmény
beszámolója
Március 21. Rióban jártunk – Woki Zoltán és Woki Edina
Április 26. A Júlia Alpoktól a Kárpátokig - Bartos Borbála és Bartos Károly
November 22. Floridától a Niagara vízesésig – Szabóné Csider Bernadette

Szeptember 16-22. Mobilitási hét
Szeptember 17-én Túrára fel! címmel hirdettünk gyalogtúrát Orfalu – Pityerszer – Orfalu útvonalon.
Szeptember 21-én A Szentgotthárdi csata Kerékpártúra keretében a szökőkúttól a szentgotthárdi
csata emlékműhöz és vissza kerékpároztak a résztvevők a SZEKERE vezetésével.
Szeptember 22-én:
Reggel 7 órától ajándékkal jutalmaztuk a gyalog vagy kerékpárral munkába igyekvőket a Szökőkút
környékén. Ebben segítségünkre voltak a Körmendi Rendőrkapitányság kerékpáros járőrei, akik a
kerékpárok balesetbiztonsági átvizsgálását is elvégezték.
9 órától az Óvodába mentünk a rendőrökkel, ahol a gyerekek kipróbálhatták a rendőrautót és a
motort. Közben beszélgettünk velük a helyes közlekedésről a kerékpárok kötelező felszereléséről.
Minden óvodásnak jutott ajándék is.
8.45-től a Színház környékére vártuk az általános iskolásokat, akik sportágválasztón vehettek részt.
Kipróbálhatták többek között a teqball-t, kosárlabdát, pingpongot, teniszt, nordic walkingot és a
teremkerékpárt.
15.00-tól vette kezdetét a Városi Sportnap. Sportágválasztó programelemek voltak az iskolások által
már délelőtt kipróbáltak: teqball-, kosárlabda, pingpong, tenisz, labdarúgás, szobakerékpár. Új
elemként TRX-, Spinning-, Íjászbemutatóra is sor került, melyeket ki is próbálhattak az érdeklődők.
A szombathelyi MEDORTO Kft 15.00 – 18.00 óra között ingyenes számítógépes talpnyomás-mérést és
tanácsadást tartott.
17 órától Huszár Vanda gyermektornászainak bemutatójára került sor, melyet követően közös
tornára került sor.
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Nagyrendezvények
Június 17. Értékeink éjszakája
2017. június 16.-án pénteken este, éjjel, különleges élményben lehetett részük az érdeklődőknek
Szentgotthárdon. A Pannon Kapu Kulturális Egyesület szervezésében első alkalommal lehetett öt
helyszínen betekintést nyerni a város építészeti, történelmi és kulturális értékeibe. A színházban dr
Frank Róza és Csuk Ferenc ismertette a helyi értéktárba összegyűjtött elemeket, s bizony sokan
meglepődtek, hogy nap, mint nap elmennek olyan épületek, táblák mellett, melynek nem ismerték a
történetét. Majd a könnyed szórakozásé volt a főszerep, a Bajánsenyéről érkezett Kerkabarka
színjátszó kör két egy felvonásos darabjáról mindenki mosolyogva távozott. A könyvtárban és a Pável
Ágoston Múzeumban amellett, hogy minden szolgáltatást ingyenesen lehetett igénybe venni, még
motivációs idézetekkel, és játékos feladatokkal is találkozhattak. Az este egyik különleges helyszíne a
Kolostorépület volt, ahol Titkok és Történelem címmel vezette körbe a látogatókat Szép Renáta, a
másik pedig a Templomgaléria, ahol régi, értékes ciszter könyveket mutatott be Molnár Piroska a
könyvtár igazgatónője. Aki mind az öt helyszínen járt, s ezt pecsétekkel igazolta, az sorsoláson vett
részt, s a helyi értékek megismerése mellett értékes nyereményekkel is távozott.
Június 29 - július 2. Szerelmesek Fesztiválja
Csütörtökön Szirtes János és Molnár Ágnes Éva kiállításának megnyitója után a kolostorudvarban
varázsolt forró hangulatot Gubás Gabi szabad-e a tested este? című koncertjével.
Pénteken a hűvös idő miatt minden programot a színházban lehetett megtekinteni. 6 órától dr Fűzfa
Balázs tartott előadást József Attila szerelmeiről, majd Varga Richárd zenés irodalmi estjével
folytatódott a program. Fél 9-re teljesen megtelt a nézőtér a színházteremben, ahol Rudolf Péter,
Nagy-Kálózy Eszter és Kálloy Molnár Péter szórakoztatta a nagyérdeműt Szerelmes rögtönzésekkel. S
aki még nem fáradt el, annak a Belau zenekar adott fergeteges koncertet az aulában.
Szombaton is alig lehetett elférni a színházban. Délután az aulában dr Hevesi Krisztina
szexuálpszichológus avatta be a közönséget a párválasztás és a szerelem kémiájába, Cupido
mikroszkópja címmel. Este a színházteremben ismét a színpadra lépett Nagy-Kálózy Eszter és Rudolf
Péter, akik az És Rómeó és Júlia című darabot adták elő. Csodálatos játékkal mutatva be egy
halhatatlan szerelem történetét. A program a Várkertben folytatódott, ahol Hevesi Tamás
nagykoncert volt. Színpadra lépett volna még Odett és Ed Philips and the Memphis Patrol, de sajnos
váratlan, heves zivatar érte el a térséget, s ezeket a koncerteket nem lehetett megtartani.
A vasárnap délután a gyerekeké, a családoké volt, hiszen az Alma együttes lépett fel. Fantasztikus
zenés táncos produkciójukkal szórakoztattak kicsit és nagyot. Jakupcsek Gabriella harmadszor sem
okozott csalódást a közönségnek. Jó hangulatú talk showjában két házaspár, Nagy-Kálózy Eszter és
Rudolf Péter, valamint dr Hevesi Krisztina és Hevesi Tamás voltak a vendégei. A Várkertben vasárnap
este fergeteges élményt nyújtott a Magna Cum Laude zenekar.
A harmadik Szerelemesek Fesztiválját vízijáték és lángshow zárta.

Szentgotthárdi Történelmi Napok
Július 26-30.
Szerdán, és csütörtökön is különleges kiállítások megnyitóinak lehettek tanúi az érdeklődők. A színház
aulájában a magyarszombatfai fazekasság országosan elismert termékeit, a Polgármesteri Hivatal
előterében pedig a ciszter szerzetesek szellemi örökségét lehetett megtekinteni.
Az igazi színes forgatag pénteken vette kezdetét. A Várkert hagyományőrző táborokkal, jurtával,
sátrakkal és színes vásári forgataggal népesült be. A látogatók 3 napon keresztül bármikor
bemehettek a seregekhez, kipróbálhatták a felszereléseket, megnézhették a táborokat, ruhákat,
egyéb kiegészítőket.
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A legjobban várt programok egyike a jelmezes felvonulás, melynek idején most is megtelt a város
főutcája. A díszes jelmezekben felvonuló csapatok és civilek mellett a Tabulatúra zenekar
szórakoztatta a várakozókat. A gyulakeszi Gyulaffy László Hagyományőrző Bandérium fülsiketítő
ágyúdörejjel és puskaszóval adta hírül, hogy itt bizony komoly ütközetre lehet számítani.
A Várkertbe visszaérkezőket a kaposvári Roxínház várta egy fergeteges rockopera és musical
válogatással, majd a Jankai Béla által vezetett B52 zenekar játszott késő estig.
Szombaton két helyszínen zajlottak az események. A városban ismét megrendezésre került a több
kategóriában és több távon a Csatafutás, melyen nagyon sokan vettek részt a hőség ellenére is. A
Várkertben már a csatára való felkészülésé volt a nap. A hagyományőrző csapatok ( Hunyadi Mátyás
Fekete Sereg, Gölbasi Vitézei, Gyulaffy László Bandérium, Őr-Nyék Hagyományőrző és Harcművészet
Alapítvány) folyamatosan tartottak bemutatókat a fegyverzetről, haj- és ruhaviseletről. A Történelmi
Napok csúcspontjára a szentgotthárdi csata megelevenítésére szombaton este került sor. A kisebb
sérülésektől sem mentes csata idén is nagy sikert aratott, annak ellenére, hogy mint 1664 óta mindig,
most is a keresztény seregek győzedelmeskedtek. Az ünneplés tűzijátékkal zárult, de a mulatozásnak
még ez sem vetett véget, hajnalig retro disco volt a Várkertben.
Vasárnap íjászversennyel és Fúvószenekari találkozóval folytatódott a program, s nem zárt be
Gotthárd Barát- napok óta nyitva tartó- Vására sem. A programokhoz kapcsolódóan, a gyerekekre is
gondolva népi játszóház működött, lehetett korongozni, kosárban körhintázni, sőt még bábszínház is
szórakoztatta a kicsiket.
Az idei Történelmi Napokat a Bikini zenekar fergeteges koncertje zárta.

Augusztus 20.
Augusztus 20-a államalapításunk ünnepe. Ezen alkalomból a Várkert színpadán kulturális és
szórakoztató műsorokat láthatott, s hallgathatott a nagyérdemű.
Idén is volt kirakodó vásár, ahol minden kapható volt, ami szem-szájnak ingere.
A gyerekek szórakozásáról is gondoskodtunk, népszerű volt az ugrálóvár és a körhinták is.
Az ünnepi program hagyományosan a fúvószenekar térzenéjével vette kezdetét.
Ezt követően a Nagyboldogasszony Templomban ünnepi szentmise kezdődött, melynek keretében
átadták a városi kitüntetéseket is.
A délutáni programban fellépett Peter Sramek, Kanta Judit és zenekara Kalandárium címmel tartott
interaktív gyermekműsort. Több éves szünet után ismét megrendezésre került a Hármashatár Szépe
szépségverseny, amellyel párhuzamosan a Csákányi László Filmszínházban a Szent Korona és a
koronázási kincsek nyomában című filmet tekinthették még az érdeklődők.
A napot a West Alfa zenekar koncertje zárta.
Szeptember 9. Zöld Szentgotthárd
Három rendezvény közül is választhatott a közönség ezen a napon. Vadásznap főzőversennyel, Zöld
Szentgotthárd a "legszebb konyhakertek díjátadóval és Országtorta kóstolással, valamint az Őr-Nyék
Hagyományőrző Alapítvány "Lovakrul..." rendezvénye.

Október 16-20. Helyi Értékek Hete
Molnár Piroska előadását hallgathatták meg Széll Kálmán és Varga Gábor: Szentgotthárdért címmel.
Érdekességeket, és kevéssé ismert információkat tudtunk meg a két, Szentgotthárd életét jelentősen
befolyásoló férfiről.
Szerdán Aporfi László mutatta be a hazaszeretet ábrázolását a XVI. századi magyar irodalomban.
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Egész héten fogadtunk iskolás és felnőtt csoportokat is, egy helyi érték sétára. A Színház épületben és
a Kolostorépületben volt tárlatvezetés, és megtekinthették az érdeklődők a Pável Ágoston Múzeumot
is.
Nagy örömünkre szolgál, hogy sokan érdeklődtek a helyi értékek iránt, ezt mutatja, hogy 11
csoportnak mutathattuk meg városunk régi épületeit.
Karácsony Határok Nélkül
Az idei évi Karácsony Határok Nélkül program december 15-én, pénteken vette kezdetét a főtéren. A
rossz idő ellenére már délután sokan kisétáltak, hogy megnézzék az óvodások és az iskolások
karácsonyi műsorát. A szentgotthárdi gyerekek műsorai után a Harisnyás Pipik varázsolták el a
kicsiket. A gyerekek nagyon élvezték, hogy a színpadon táncolhattak és énekelhettek.
Sor került a „Karácsony Szentgotthárdon” c. rajzpályázat eredményhirdetésére is. Ezúttal sem volt
könnyű dolga a zsűrinek, hiszen mindig nehéz döntés kiválasztani a legjobbakat. Nagy Feró felidézte
azokat a boldog szép napokat, majd az Irigy Hónaljmirigy műsora mindenkit megnevettetett. Ezt
követte Huszár Gábor Polgármester Úr karácsonyi köszöntője. Az estét a Triász együttes
felejthetetlen koncertje zárta.
A kulturális programok mellett kirakodóvásár, finom ételek és forralt bor illata csalogatta az
embereket.
.

Civil szervezetekkel, intézményekkel közös szervezésű programjaink
Május 1.
Városunkban több mint egy évtizedes hagyomány, hogy május elsejét a civilek napjaként is
ünnepeljük. A hosszú hétvégére tekintettel már április 30-án elkezdődtek a programok a
fúvószenekar térzenéjével és a hagyományos májusfaállítással. Idén a Színház környékén zajlott
programokat az időjárás is a kegyeibe fogadta.
A főzőverseny ebben az évben a pityókás étkek” jegyében zajlott, melyre több mint 10 csapat
jelentkezett. A „Civil Fakanál 2017” díjat a Természetjárók Baráti Köre érdemelte ki.
A kulturális műsorban fellépett Kiss Árpád énekes, az Aranykapu zenekar gyermekműsorával, a
Potyautasok, valamint Molnár Gábor és Zsófia.
A nap folyamán árusok kínálták portékáikat.
125. éves az Óvoda
Május 13-án került sor a városi óvoda jubileumi ünnepségére

Vas Megyei Ápolók Napja
Május 19-én a Magyar Ápolási Egyesület Vas Megyei szervezetével közösen rendeztük meg a Vas
Megyei Ápolók Napját.

Kistérségi Forgatag
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Június 2-án a Májusfa kitáncolással vette kezdetét a Kistérségi Forgatag.
Azt követően a Színházban Goda Ilona Orfalu polgármestere köszöntötte a résztvevőket, melyet
térségi és távolabbról érkezett vendég csoportok műsora követett.

Vas Megyei Nyugdíjas Kórusok XV. Találkozója
Június 23-án a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesülettel és a Békefi Antal Népdalkörrel közös
szervezésben valósult meg a Vas Megyei Nyugdíjas Kórusok XV. Találkozója 18 kórus részvételével.

Egészséghez kapcsolódó programok, előadások
Az Egészségfejlesztési irodával közösen szerveztünk az év folyamán programokat.
Június 18. Egészségnap
Április 26. A klímaváltozás hatásai az egészségre és a megelőzés lehetséges útjai - Dr. Kúti Zsuzsanna
előadó
Május 31. Újdonságok, érdekességek DIABÉTESZ témakörben - Dr. Birtha Gyöngyike előadó
Szeptember 27. Prevenció és az alapellátás összekapcsolódása a gyermekgyógyászatban - Dr. Haj
Muhammad Anwar előadó
Október 10. Pszichoszomatikus betegségek - Dr. Sziklai Beáta előadó
November 7. Memóriazavarok és kezelésük - Dr. Szanyi Tamás
November 14. Csontritkulás megelőzése, gyógyítása - Dr. Szilassy Tekla előadó
December 13. A betegségmegelőzés lehetőségei nőgyógyászati témakörben - Dr. Vág Marianne
előadó

Ünnepekhez kötődő programok
Március 15.
Augusztus 20.
Október 23.

Kiállítások
Január 2 - január 31. Fotóklub évzáró kiállítása
Március 3 – március 16. Hosszú Laura festmény-kisplasztika kiállítása
Március 18 - április 6. Takács Jenő AMI - Bartók Emléknap kiállítása
Április 7 – április 20. Minden, ami Arany - versillusztráció a gyermekek munkáiból
Április 21 - május 8. Mi családunk - mi egészségünk rajzpályázat
Május 12 – május 22. 125 éves a szentgotthárdi Óvoda - jubileumi kiállítás
Május 28 – június 12. Arany János Iskola tanulóinak
Június 18 - július 23. Tulipánfa Foltvarró Klub
Július 26 - augusztus 30. „Szellemi kulturális örökség része a Magyarszombatfai fazekasság”
Szeptember 26 - október 20. Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület kiállítása
Október 24 - november 20. Sesták Klára mézeskalács kiállítása
December 1 – december 31. Szentgotthárdi Fotóklub évzáró kiállítása
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Művészeti csoportok
Szentgotthárd Város Fúvószenekara
Karnagy: Rápli Róbert
Szentgotthárd Város Fúvószenekara heti egy alkalommal, általában péntekenként 18.30-21.00 között
tartotta próbáit a Színházban. Taglétszáma: 40 fő
2017-ben 62 próbát tartottak, valamint 14 alkalommal muzsikáltak rendezvényeken.
Örvendetes tény, hogy a zeneiskolából ismét érkezett utánpótlás.
A hagyományos programok mellett újdonság volt a Húsvéti koncerten az, hogy a Takács Jenő AMI
Ifjúsági Fúvószenekara is bekapcsolódott a koncertbe, 3 darabot játszottak közösen. A
kezdeményezéssel nem titkolt cél volt, hogy az ifjúsági zenekar tagjai közül az évek folyamán egyre
többen kapcsolódjanak be a nagyzenekar munkájába, ezzel biztosítva az utánpótlást.
Az Önkormányzat anyagi támogatásával bővült a zenekar hangszerparkja.
Február 10. Kultúrházak éjjel-nappal hangszersimogató és nyilvános próba
Március 14. Városi Ünnepség
Április 16. Húsvéti koncert és locsolóbál
Április 30. Térzene
Június 17. Szombathely Fúvóstalálkozó
Június 18. Apátistvánfalva
Június 24. Nemesócsa (Szlovákia) Fúvóstalálkozó
Július 15. Szombathely – Kis esti zene koncert
Július 30. Szentgotthárd - Történelmi Napok Fúvóstalálkozó
Augusztus 20. Városi ünnepség
Szeptember 23. Kőszegi Szüret
Szeptember 30. Csörötneki szüret
Október 7. Felsőcsatári szüret
Október 23. Városi Ünnepség

Szentgotthárd Város Vegyeskara
Karnagy: Soós János
Szentgotthárd Város Vegyeskara keddenként 18.30 - 20.00 óra között tartotta próbáit a
zeneiskolában. A kórus létszáma: 20 fő.
2017-ben három saját programot terveztünk. Elsőként a Nyárköszöntő hangversenyt, melyen az
Ifjúsági Énekegyüttessel és a zeneiskola növendékeivel közösen került volna megrendezésre. Sajnos
az ifjúsági kórus 2 héttel a koncert időpontja előtt lemondta a szereplést, így ez a koncert elmaradt.
Második saját rendezvényünk ősszel a hagyományos Zene Világnapi hangverseny. Ebben az évben a
refektóriumban a szombathelyi Erkel Kórus, az Ifjúsági Énekegyüttes és a Városi Vegyeskar énekét
hallhatta a szép számú közönség.
Novemberben „Az év civil szervezete” elismerésben részesült a Szentgotthárdi Énekegyesület, ebből
az alkalomból énekeltünk a színházban.
Decemberben a kethelyi templomban énekeltünk az adventi gyertyagyújtáson az Ifjúsági
Énekegyüttessel és a Templomi Kórussal.
Harmadik saját rendezésű hangversenyünk december 17-én a Kodály év keretében valósult meg a
Nagyboldogasszony templomban. Harmadik alkalommal rendeztük meg helyi kórusok részvételével a
karácsonyi hangversenyünket. A következő résztvevők énekét hallhattuk: Békefi Antal Népdalkör,
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Rábafüzesi Német Nemzetiségi Asszonykórus, Szivárvány Kórus, Ifjúsági Énekegyüttes, Templomi
Kórus, Városi Vegyeskar. Ezen a hangversenyen 3 kórus (Ifjúsági, Templomi, Városi) közösen adta elő
Kodály: Karácsonyi pásztortánc című darabját. A koncert végén közösen énekeltük a zeneiskola
rézfúvósainak kíséretével az Adeste fideles című karácsonyi éneket.
A kórusmunka az év folyamán a megszokott módon folyt, októbertől újból köszönthettük egyik
régebbi tagunkat, aki azóta ismét velünk énekel. Nagyon jók voltak a decemberi közös próbák a két
másik kórussal, a kórustagok újfajta élménnyel gazdagodtak.

Szentgotthárdi Fotóklub
Klubvezető: Tátrai István
A SZENTGOTTHÁRDI FOTÓKLUB 2017-el fennállásának nyolcadik évét zárja. Az idei év klubunk
életében a csapat összekovácsolás éve volt. Ennek ellenére termékeny évet zártunk.
Munkánk irányvonala: közszolgálat, együttmunkálkodás más civil szervezetekkel, és a tagság szakmai
fejlesztése.
A Szerelmesek Fesztiválján fotósstandot állítottunk fel, fényképezve az érdeklődő közönséget,
Folyamatosan részt vettünk a város által szervezett rendezvények munkájában, részt vállaltunk a
Csatafutás fényképezésében,részt vettünk a május elsejei főzőversenyen.
Ápoltuk külső kapcsolatainkat:
Felvállaltuk a Szlovén Szövetség szervezte Művésztábor életének a fotózását. A résztvevő művészek
munkáit bemutató kiállításon, amolyan kísérő anyagként mutattuk be képeinket.
Krobotekben (Ausztria) a Nagyfalvi Fotóklubbal folyamatosan ápoljuk a kapcsolatot. Klubunk
tevékenységét az éves foglalkozási terv mentén szerveztük.
A fotóklub közösen Győrben egy város/modell fotózáson vett részt.
A klub tagjaival közösen egymást segítve kisseb fotózásokat szerveztünk, s közösen látogattunk el
Budapestre az éves Photoexpóra.
Éves munkáinkat december 1-én megnyitott évértékelő kiállításon mutattuk be nagy sikerrel. A
megnyitón városunk közönsége mellett részt vettek a Nagyfalvi a Zalaegerszegi a Sárvári klub
képviselői is.
Fejlesztés:
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület és a Polgármesteri Hivatal támogatásának köszönhetően saját
stúdió – felszerelést sikerült kiépítenünk.

Szivárvány kórus
Kórusvezető: Szabó Elekné
Kórusunk 2010-ben alakult a Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület, valamint a Szentgotthárdi
Nyugdíjas Egyesület tagjaiból.
2013. óta Pannon Kapu Kulturális Egyesülethez tartozunk. Az egyesület biztosít számunkra helyet,
próba és szereplési lehetőségeket, bár a Színház rossz zongorája miatt gyakran a Refektóriumban
próbálunk. Pénzügyileg: A befizetett tagdíjakat és az esetenkénti Önkormányzati támogatásokat is a
PKKE kezeli. Csoportunknak sem karnagyi, sem zongorakísérői tiszteletdíjra anyagi fedezete nincsen.
A próbákat heti egy alkalommal tartjuk. Rendszeresen készülünk helyi és megyei rendezvényekre, ha
meghívást kapunk. Ha lehetőség van rá, országos rendezvényeken is szívesen részt veszünk, ahol
szakmailag is megmérettetjük magunkat.
Kórusunk műfaja sokszínű: Népdalok, a magyar és a világ könnyűzenei gyöngyszemei,
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filmzenék és musical részletek, egyházi ünnepekhez tartozó művek ( pl. karácsony).
2017-ben nem kaptunk sok meghívást. Fellépéseink az alábbiak voltak:
1./ Június 23-án a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület rendezte meg a XV. Vas Megyei Nyugdíjas
Kórusok találkozóját. Műsorunk: Kodály: „ Kállai kettős” első dala, Lévay Sz.-Szomor G. : Összefogás
dala, Dés-Nemes: Zene az kell
2./ Jelentkeztünk a VI. Szenior Dalkörök Országos Fesztiváljára Budapest-Csillebércre. Ez a
rendezvény három napos volt. Oda csak úgy tudtunk elmenni, hogy a tagdíjak, az Önkormányzat
100.000.-Ft-os támogatásán kívül Huszár Gábor polgármester úr és két civil szponzor is támogatta
kórusunkat. A rendezvény augusztus 31-től szeptember 2-ig volt. Kórusunk kategóriája kilógott a
sorból, bár ezt az előző egyeztetéseken nem közölték. Így a technika –ami a kórus számára fontosnem volt a „ helyzet magaslatán”.
A KÓTA szakmai zsűrije ezüstminősítéssel díjazta a produkciónkat és kiemelte az igényes hangzást és
műsorválasztást.
3./Harmadik szereplésünk a Nagyboldogasszony Templom „Karácsonyi
Hangversenyén „volt, ahol a hat szentgotthárdi kórus együtt lépett fel.
Műsorunk a következő volt: Kodály Zoltán: Két karácsonyi biculiuru, Bárdos L. : Karácsonyi bölcsődal,
Som L.- Horváth A. Kívánj igazi ünnepet.
Az évet egy közös vacsorával, ünnepléssel zártuk.

Galagonya Szívklub
Klubvezető: Keserüné Becke Ibolya
Január:
Az újévi köszöntő után megbeszéltük, hogy klubunk 2017-es év januárjától a Pannon Kapu Kulturális
Egyesülethez tartozik. Összeállítottuk éves programunkat, majd gratuláltunk Gömbös Sándorné
Zsuzsának, klubtagunknak, a János Vitéz Tv adaptációjához.
Február:
Megtekintettük a Polgármesteri Hivatalban a Városi Értéktárat, melyet Csuk Ferenc ismertetett, aki a
Honismereti Klub tagjaként tevékenykedik.
Március:
Eredetileg gyalogtúrát terveztünk Rábafüzesre a múzeumba, hogy megtekintsük a helyi németajkúak
gazdag hagyományait. Sajnos az időjárás nem kedvezett a gyaloglásnak, így a szokásos helyünkön
összegyűltünk a balatonfüredi kiránduláshoz előkészülni a tennivalókkal.
Április:
Április 26-án elutaztunk Balatonfüredre, a buszon útitársaink voltak a Harmónia Klub, a Diabétesz
Klub és a Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik érdeklődő tagjai is. Gömbös Sándorné ismertetője után
múzeumba mentünk, majd a szabadidőben jókat ettünk-ittunk, majd sétáltunk a Tagore sétányon.
Ezt követően bementünk a Szívkórházba, ahol a Szív Egyesület tagjai már vártak bennünket.
Megmutatták a kórház megtekinthető részeit, majd alaposan megtornásztatott minket
gyógytornászuk. Ezután a dietetikus nővér tartott tájékoztatót, akihez sok kérdést intéztünk.
Május:
Április végén felkötöttük a szalagot a májusfára, elsején főztünk a Civil Napon. A séf
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” Paprikás krumpli gazdagon” nevű ételét jóízűen fogyasztottuk. Nem nyertünk, de sebaj!
Részt vettünk a Magyar Ápolók Napja című rendezvényen. Még májusban összejöttünk, hogy
előkészítsük a zirci kirándulásunkat. Jólesett a torna Klósz Bea irányításával.
Június:
A zirci kirándulást Csuk Alajos klubtagunk készítette elő és irányította végig. Remek napunk volt. Jót
sétáltunk a gyönyörű arborétumban, megnéztük a szerzetesek gyógynövény kertjét is.
Szeptember:
A Szív Világnapját ünnepeltük, melyen bemutatkozott az új tiszti főorvos, érdekes előadást
hallhattunk a Kárpát medence ételeiről. Ezután kóstolhattuk a finom falatkákat, melyeket a Harmónia
Klub néhány tagjának segítségével készítettünk.
Kortyolgattuk a galagonya teát, Stankovics Erika főzte. Részt vettek más klubok és egyesületek tagjai
is. Az EFI vezetője a Mobilitás Hétre hívta fel a figyelmünket.
Október:
Kerékpárral a Hársas-tóra tekertünk. Körbesétáltuk a tavat, gombát is szedtünk, jókat beszélgettünk.
Kellemes napunk volt.
November:
Részt vettünk a Diabétesz Világnap rendezvényén. Ötletes, gazdag program várt mindenkit.
Tájékoztattak továbbá a hónap egészségügyi és kulturális programjairól.
December:
Évzáró összejövetel a tekézőben-már hagyományosan évek óta. Finom vacsora és koccintás
következett. Így búcsúztattuk a 2017-es évet.

Civil szervezetekkel, intézményekkel való kapcsolattartás, együttműködés
2017-ben számos kisebb-nagyobb közös rendezvényt valósítottunk meg szentgotthárdi
intézményekkel, civil szervezetekkel. Valamennyi szervezettel, csoporttal jó a kapcsolatunk, számos
alkalommal kínáltunk nekik szereplési, fellépési lehetőséget sajátprogramjainkon. A kölcsönösség
meg van, hiszen más rendezvényeken szívesen segítenek tagjaik nekünk.
Az év folyamán 23 szentgotthárdi szervezet, intézmény, egyesület vette igénybe ingyenesen a
színházat a rendezvényeik, próbáik megtartásához, vagy működött közre programjainkon:
- Arany János Általános Iskola
- Alfakör
- Békefi Antal Népdalkör
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
- Diabétesz Klub
- Harmónia Egészségvédő Kör
- Magyarországi Szlovének Szövetsége
- Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete
- Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete
- Óvoda
- Partium Művészeti Iskola
- Polgárőr Egyesület
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- Rozmaring Tánccsoport
- Szentgotthárdi Civil Fórum
- Szentgotthárdi Egészségfejlesztési Iroda
- Szentgotthárd Énekegyesület
- Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület
- Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület
- Szentgotthárdi Rendőrőrs
- SZMSZC III. Béla Szakképző Iskolája
- Takács Jenő AMI
- Városi Gondozási Központ
- Vörösmarty Mihály Gimnázium

IDEGENFORGALOM
A munkaszervezetben dolgozó kollégák (kulturális közfoglalkoztatott is beleértve) 2 fő rendelkezik
idegenforgalmi ügyintéző végzettséggel. Társalgás szinten minden kolléga beszél angol vagy német
nyelven. (Egy fő német alap, egy fő angol közép, egy fő angol alap és német közép, egy fő német
közép nyelvvizsgával rendelkezik.) A város és s környék nevezetességeit mindenki jól ismeri.
A Színház épületét igény esetén –történetével együtt –bemutattuk, de ha a város teljes bemutatása
volt a kérés, azt is megoldottuk. A 2017-es évben megoldottuk Szép Renáta segítségével a
Kolostorépület bemutatását is.
Ügyeltünk arra, hogy a Színház aulájában folyamatosan kiállítás, a rendezvényekhez, évszakhoz,
ünnepekhez illő dekoráció legyen.
A TDM szervezettel folyamatos kapcsolatot tartottunk, egyeztettünk a turisztikai feladatokkal
kapcsolatban, illetve kölcsönösen segítettük egymást programok, rendezvények népszerűsítésében.
A város intézményeivel folyamatos kapcsolatot tartottunk, egyeztettünk a turisztikai feladatokkal
kapcsolatban, illetve kölcsönösen segítettük egymást programok, rendezvények népszerűsítésében.

A látogatóközpont nyitva tartása és működése
A színház épületében működő Turisztikai Információs Látogatóközpont hétfőtől péntekig 8.00 –
16.30-ig és a rendezvények idején áll az érdeklődők rendelkezésére.
A Látogatóközpont tevékenységét továbbra is jól mutatja az a statisztika, melyet egész évben
gondosan vezetünk látogatóinkról. A betérőket nem csak szám szerint, hanem nemzetiség szerint is
külön vezetjük. Ebből látszik, hogy a külföldi turisták száma egyre emelkedik, és majdnem eléri a
belföldi turisták számát. S az is kitűnik, hogy a szlovén és a cseh látogatók száma jelentősen
emelkedett. Nagy örömünkre szolgál, hogy a 2017-es évben 15 turista és 14 helyi csoportnak is
nyújthattunk információt városunk nevezetességeiről és környékünkről.
Általánosságban elmondható, hogy a nyári idegenforgalmi szezon lezárulása után csökken a
látogatóközpontba betérő turisták száma, de nem olyan mértékben, mint a korábbi években.
Megfigyelhető továbbá, hogy a nyári szezonban kiemelkedő a látogatottság, köszönhetően a nyári
nagyrendezvényeknek (Szerelmesek Fesztiválja, Történelmi Napok).
A látogatók száma havi lebontásban
Látogatók 2017
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HÓNAP
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
ÖSSZESEN

2017.
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Összesen

BELFÖLDI
28
39
40
48
120
178
364
118
75
141
35
33
1219

Egyéni látogatók
Belföldi
Osztrák
28
22
39
41
40
23
48
25
97
45
106
42
301
54
118
35
75
38
87
46
35
25
33
20
1007
416
Egyéni látogatók
2017.01.01- 2017.12.31

1.902 fő

KÜLFÖLDI
36
77
55
49
113
76
134
63
104
128
71
62
968

Szlovén
14
12
8
10
31
19
25
7
17
48
24
17
232

Egyéb
24
24
14
15
19
21
49
34
22
25
247

ÖSSZESEN
64
116
95
97
233
254
498
181
179
269
106
95
2187

Belföldi
1(23)
3(72)
4(63)
2(54)
212

Csoportos látogatók
Osztrák
Szlovén
1(25)
2(17)
1(19)
42
19

Egyéb
1(12)
12

Csoportos látogatók
2017.01.01- 2017.12.31
15 csoport - 285 fő

A 2017-ben végzett tevékenységek
A Színház épülete és a Látogatóközpont látogatói között népszerűségünket növelve nagy hangsúlyt
fektetünk az online felületeinkre. A fiatalabb generációra is gondolva napi szinten frissítjük Facebook
oldalunkat. A pannonkapu.hu oldalon kiemelt figyelmet szentelünk a turizmus menüpontra.
Folyamatosan friss információkat teszünk fel. Kirándulási lehetőségeket is kínálunk leírással és
képekkel frissülő belépő árakkal. Ezeket is folyamatosan bővítjük.
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A helyi szállásadókat is megkerestük, és frissítettük a tőlük kapott leírást és képeket a szállásukra
vonatkozóan, s ezeket továbbra is ingyenesen megjelentetjük honlapunkon. Elérhetőségeiken
folyamatosan tájékoztatjuk őket a programokról, és az információs központ nyújtotta lehetőségekről.
Sokan élnek a lehetőséggel, hogy ingyenes kiadványainkból vigyenek, s ezeket a náluk megszálló
turistáknak adják. A szállásadók kiadványait, szórólapjait elhelyezzük és érdeklődés esetén a
betérőknek adjuk.
Igyekszünk minél több online felületen megjelenni, országos honlapokon is. Rendezvényeinket
havonta frissítjük a programturizmus.hu oldalon, s tematikus oldalakon is megjelentetjük az éppen
aktuális programokat.
Rendezvényeinket többféleképpen is népszerűsítjük: plakátokat helyezünk ki a városban, e-mail
címlistánk alapján küldjük az érdeklődőknek, és a médiáknak. Minden hónapban készítünk havi
programajánlót papíralapon is, melyet a Látogatóközpontban, a színházban és az Önkormányzat
épületében helyezünk el. Ezeket sokan keresik és viszik magukkal szívesen.
A Látogatóközpont kínálatát bővítettük szentgotthárdi képes kulcstartókkal, és új hűtőmágnesekkel,
továbbá őrségi faragott gyertyákkal. A 125 éves Vörösmarty Mihály Gimnázium által kiadott jubileumi
naptár is megvásárolható irodánkban.
Minden általunk készített plakáton, programajánlón, illetve e-mailben is megjelentetjük az Egyesület
logóját annak érdekében, hogy egységes arculatot alakítsunk ki.
A Látogatóközpont kínálata
Ingyenes kiadványok:
Szentgotthárd
Hello Szentgotthárd
Kerékpárútvonalak
Turistaútvonalak
Élmények Városai
Szlovén Rába-Vidék térkép
Élmények Városai
Őrségi Nemzeti Park látogatóhelyek
A szállásadók kiadványai
További kínálatunk:
Könyvek:
Szentgotthárdi csata a hulladékégető ellen
Furcsaságok, érdekességek, humor
Az én városom Szentgotthárd
A mi forradalmunk
Magyarok kincsestára
Kaland és Játék, gyertyák, képeslapok és ajándéktárgyak.
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Szentgotthárd, 2017. február 1.
Károly Andrea Júlia sk.
elnök
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