
Tárgy: Beszámoló a közművelődési cselekvési terv megvalósításáról. 

A PKKE 2019. évben végzett tevékenységéről, valamint tájékoztatás 

az Egyesület 2020. évi munkatervéről. Tájékoztató a 2020. évi városi 

rendezvénytervről. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2020. február 26-i ülésére 

 

Ahogy azt a tárgya is jelzi, a közművelődésen belül az előterjesztés több témát is érint, ezek 

alapján az előterjesztést az alábbi fejezetre tagoltuk:  

 

I. A Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2019. évi beszámolója és 2020. évi 

munkaterve, szolgáltatási terve. 

II. A Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás 

aktualizálása. 

III. A közművelődési rendelet módosítása. 

IV. Tájékoztató a Csákányi László Filmszínház 2019. évi működéséről. 

V. Az új, 2020-2025 évre szóló közművelődési koncepció és a hozzá kapcsolódó 

közművelődési cselekvési terv elfogadása.  

VI. A 2020. évi városi rendezvényterv.  

 

 

I. A PKKE 2019. évi beszámolója és 2020. évi munkaterve, 

szolgáltatási terve 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület között fennálló 

Együttműködési Megállapodás 5.2 pontja alapján az Egyesület minden évben elkészíti az 

előző éves beszámolót és az adott évre vonatkozó munkatervet – ezeket a dokumentumokat 

az előterjesztés 1. és 2. számú melléklete tartalmazza.  

 

2019. ÉVI BESZÁMOLÓ: 

 

A tavalyi év tevékenységéről szóló beszámolóból az alábbiakat emeljük ki: 

 

- Tagság/Munkaszervezet: Az Egyesületnek jelenleg 38 tagja van. Az elnökség és 

felügyelőbizottság összetétele változott, illetve Hrabovszky-Orth Katinka lett az elnök. 

A munkaszervezet ügyintézői létszáma nőtt, jelenleg 5 fő főállású munkatárssal 

dolgozik, ezen túlmenően alkalmanként megbízással láttatja el technikusi feladatokat 

(a korábbi főállású technikus-gondnok munkaviszonya megszűnt) és 1 fővel a 

takarítási feladatokat. Az év során közösségi szolgálat keretében 15 fő középiskolás 

vett részt a rendezvények lebonyolításában. 



- Gazdálkodás: az Egyesület 2019-ben 52 M Ft támogatást kapott az Önkormányzattól. 

A kiegészített alapfinanszírozáson (37 M Ft) felül az Önkormányzat további 15 M Ft-

ot biztosított – külön megállapodás alapján – a városi rendezvények megszervezésére. 

ezen felül különböző rendezvényekből, pályázatokból is 2,6 M Ft bevételhez jutott a 

PKKE, a szponzorok 605 ezer Ft támogatást biztosítottak. 

- Az Egyesület több pályázati projektben is érintett: egy LEDER pályázatot 

megvalósított, egy másikat az Önkormányzat támogatásával benyújtott, egy 

harmadikban pedig projektpartner.  

- Az Egyesület beszámolója szerint továbbra is hangsúlyt fektet a marketing 

tevékenységre. A honlapjuk teljes körű információval szolgál, folyamatos a frissítés, a 

hangsúly azonban inkább a közösségi oldalakra (Facebook, Instagram) helyeződött át. 

Továbbá plakátok, kör e-mail rendszer, internet, havi programfüzet, megállító táblák, 

írott sajtó stb. is népszerűsíti az Egyesület programjait, rendezvényeit. 

- A civil szervezetekkel, intézményekkel folyamatos a kapcsolattartás, a közös munka, 

2019-ban is több közös rendezvény valósult meg. 

- A színházbeli látógatóközpont továbbra is ellátja információkkal a beérkező 

turistákat. A statisztika alapján a külföldi turisták száma egyre emelkedik, illetve a 

nyári szezon lezárulása után csökken a betérő turisták száma, de nem olyan 

mértékben, mint a korábbi években. 

 

A Beszámoló részletesen tartalmazza a szakmai kritériumok alapján csoportosított és 

megvalósított rendezvényeket, illetve a művészeti csoportok (Fúvószenekar, Vegyeskar, 

Fotóklub, Szivárvány Kórus, Galagonya Szívklub) rövid beszámolóit is. 

 

2020. ÉVI MUNKATERV: 

 

Az Egyesület munkaszervezete elkészítette a 2020. évi munkatervét (lásd: 2. sz. melléklet), 

melyet az Egyesület Elnöksége és Közgyűlése is megismert 2020. január 29-én, megtárgyalt 

és el is fogadott - az Egyesület elnöke kéri annak Képviselő-testület általi jóváhagyását is. Az 

Egyesület célja továbbra is az 1997. évi CXL. törvényben foglalt feladatok, a közművelődési 

intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. ( VII.9. ) EMMI 

rendelet alapján elkészített Szolgáltatási terv, valamint az Önkormányzattal kötött 

megállapodásban foglaltak megvalósítása, a lakosság, az idelátogatók igényeinek mind 

teljesebb kielégítése. Ezt szem előtt tartva készítette el az Egyesület munkaszervezete az éves 

munkatervet, mely tartalmazza a cselekvési programot és a részletes munkatervi feladatokat 

felelősök és a határidők meghatározásával, közte benne a művészeti csoportok, klubok 

programtervével, foglalkozásainak, próbáinak rendjével. 

 

A munkaterv részeként, az EMMI rendelet alapján a feladatellátó az általa nyújtott 

közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet (3. számú 

melléklet) készít a tárgyév március 1-jéig, melynek tartalmaznia kell a tervezett programok, 

tevékenységek és folyamatok megnevezését, rövid leírását, a tevékenységek 

alapszolgáltatásokba való besorolását, a tevékenységek rendszerességét, tervezett időpontját 

résztvevők tervezett számát. A tervet jóváhagyást követően 15 napon belül a helyben 

szokásos módon közzé kel tenni. 



 

 

II. A Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel kötött 

együttműködési megállapodás aktualizálása 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzata immár 15 éve láttatja el a közművelődési feladatokat a 

Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel. 2005. szeptember elsején kötötték meg az erről szóló 

együttműködési megállapodást az Egyesülettel, amelyet 2011-ben, 2013-ban és 2015-ben is 

módosítottak. Az utolsó módosítás is már 5 éve történt, így most számba vettük az azóta 

bekövetkezett változásokat is és - a korábbi módosításokban megfogalmazottakkal együtt - 

egy új, egységes szerkezetben átvezettük azokat – lásd: az előterjesztés 4. számú melléklete. 

 

A megállapodás tartalmazza az együttműködés, ezen belül a feladatellátás és finanszírozás 

rendszerét, ezen belül a jóváhagyott munkaszervezeti béremeléssel megemelt önkormányzati 

támogatás összegét is, de tartalmazza a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározott kötelező 

tartalmi elemeket is (ellátandó alapszolgáltatások, közösségi színterek és használati 

időtartamok, stb.). 

 

Szentgotthárd legfontosabb, legtöbbet használt közösségi tere a Színház épülete. Jelenleg sem 

az azt gyakran igénybe vevő intézményektől, sem civil szervezetektől nem kérnek a PKKE-

nél semmiféle ellenszolgáltatást. Az épület használata viszont több szervezet esetén is 

időnként „parttalanná válik” vagyis többen tekintik úgy az épületet, aminek a használatára 

bármilyen időpontban, bármilyen körülmények között nekik joguk van. Ez a helyzet vezet el 

az épület ma már láthatóan egyre gyorsuló állagromlásához illetve ahhoz, hogy a használat 

miatti összes költség egy civil szervezetet terhel, a Pannon Kapu Kulturális Egyesületet.  Ezen 

változtatna az Egyesület új elképzelése. Fontos változás lenne a megállapodásban, hogy - a 

PKKE javaslata alapján - az iskolák, az óvoda és a városi civil szervezetek csak 

meghatározott időkorlátban használhatnák térítésmentesen a színházat: 

- a szentgotthárdi iskolák és óvoda részére a PKKE intézményenként évi 20 óra 

ingyenes színházhasználatot biztosítana, az ezen felüli szolgáltatásokra vonatkozó 

szabályzást együttműködési megállapodásban rögzítik a javaslat alapján felek. 

- A PKKE a civil szervezeteknek együttműködési megállapodás ellenében, évi legalább 

40 alkalommal biztosítaná a közösségi színteret és eszközöket térítési díj fizetése 

nélkül. Ezen túlmenően vagy együttműködési megállapodással nem rendelkező civil 

szervezetek részére eseti megállapodással bocsátható rendelkezésre majd a közösségi 

színtér, térítési díj ellenében, illetve indokolt esetben nélküle, amiről az elnök dönthet. 

 

 

III. A közművelődési rendelet módosítása 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a helyi közművelődésről szóló rendeletét 2001-ben 

alkotta, melyet az eltelt időszak alatt több alkalommal módosította, pont egy éve, 2019 

februárjában pedig egy új rendeletet fogadott el: a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 



szóló 7/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete tartalmazza a színház, mint 

közösségi színtér nyitvatartási idejét. 

 

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi 

színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 13. § (3) alapján „A 

művelődési ház nyitvatartási idejét a művelődési házban ki kell függeszteni. A művelődési ház 

– illeszkedve a közösségi kezdeményezésekhez – legalább a hét öt napján, legalább napi 8 

órában nyitva tart, melyből legalább egy napnak szabadnapra vagy munkaszüneti napra kell 

esnie, továbbá legalább a hét három napján magába kell foglalnia a 16.00–19.00 óra közötti 

időszakot.” A (4) bekezdés szerint a kifüggesztett nyitvatartástól eltérni évente legfeljebb két 

hónap időtartamban lehet úgy, hogy a feladatellátó az eltérést legalább egy hónappal 

megelőzően a művelődési házban közzéteszi. 

 

A PKKE felülvizsgálta a hatályos rendeletben szereplő nyitvatartási időket és az alábbi 

változásokat javasolja elfogadni: 

 

 JELENLEG MÓDOSÍTÁS 

hétfő zárva 8.00-12.00 és 15.00-19.00 

kedd 8.00 - 16.30 8.00 – 16.30 

szerda 11.00 - 19.00 8.00 – 16.30 

csütörtök 8.00 - 16.30 8.00 – 19.00 

péntek 11.00 - 19.00 8.00 – 19.00 

szombat 12.00 - 20.00 10.00 – 18.00 

vasárnap zárva zárva 

 

Rendezvény esetén ettől eltérő időpontban is természetesen biztosított a nyitva tartás. 

 

Amennyiben a Képviselő-testület támogatja a javasolt módosítás bevezetését 2020. március 1-

től, úgy a közművelőséről szóló önkormányzati rendelet módosítása szükséges az 5. sz. 

mellékletben foglaltak szerint. 

 

Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes 

hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület 

tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell. 

 

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: A közösségi színtér nyitvatartási 

időjének módosításával hatékonyabb módon lehet szervezni a városi közművelődési 

szolgáltatásokat.  

 

A rendeletmódosítás gazdasági, költségvetési hatása: nincs. 

 

Környezeti és egészségi következménye: nincs 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs. 

 



A jogalkotás elmaradásának esetén: marad a jelenlegi állapot, a nyitvatartási idő kevésbé 

igazodik az igényekhez.  

 

 

IV. A Csákányi László Filmszínház beszámolója a 2019. évről 
 

A Csákányi László Filmszínházat a SZET Szentgotthárdi Kft üzemelteti, a tulajdonos 

Önkormányzattal határozatlan időre kötött üzemeltetési megállapodás alapján. A Filmszínház 

továbbra is a város egyik meghatározó kulturális színtere. Az előterjesztés 6. számú 

melléklete részletesen tartalmazza a 2019. év tevékenységet. 

 

Az összelőadás szám előző éviekhez hasonló (387), a nézők száma jelentősebb csökkenést 

mutat, de így is összesen 19.084 fő volt, ezáltal a bruttó bevételnél is csökkenést jelentkezett a 

tavalyihoz képest (28.6 M Ft). Sajnos tavaly kevés olyan film került forgalmazásba, amely 

tömegeket vonzott. 

 

Tavaly két alkalommal volt áremelés: a 2D-s tikettek és a büfében forgalmazott üdítők árát 

drágították. A Filmklub vonatkozásában most már minden esztendőben három sorozat lesz 

(tavaszi, őszi és téli). Az Önkormányzat által elnyert LEADER pályázatból június 30-ig 

megtörténik a nagyterem kettő kültéri és egy beltéri – az aulát a nézőtértől elválasztó – 

ajtajának a cseréje, valamint november 30-ig a FILMKLUB vonatkozásában közel bruttó 

500.000,- Ft számolható el filmek beszerzésére (kölcsönzési díjára). 

 

Sajnos számítani kell arra, hogy a 2013-ban beszerzett vetítéstechnika folyamatos használata 

miatt gyakrabban előfordulnak majd kisebb-nagyobb meghibásodások. Több dolog is 

megoldásra vár a moziban: 

- Már csak a szerverre van garancia, azonban március végén lejár. Amennyiben 

lehetséges, akkor célszerű lenne a meghosszabbítása, amely 500 euro + AFA körüli 

összeg lesz.  

- A vászon a folyamatos igénybevétel miatt jelentősen elhasználódott. Ezt a felületet 

tisztítani nem lehet, kizárólag egy új megvásárlása jöhet szóba: a komplex – kerettel 

együtt történő – cseréjének bruttó összköltsége közel 6.800.000,- Ft összeg. 

- A decemberben végrehajtott lámpacsere után újabb problémák keletkeztek, a vetítőgép 

képalkotó rendszerébe szennyeződések kerültek, amelyek például a sötét színeknél 

foltokat jelenítenek meg a vásznon. A projektor kitakarítása speciális feladat, 

kizárólag külföldön, laboratóriumi körülmények között lehet elvégezni, költsége: 

1.200.000,- Ft.  

- A mozi fűtéskorszerűsítése is megoldásra váró feladat, a műszaki tervek ehhez már 

elkészültek, a kivitelezés költsége nagyságrendileg 30 M Ft. 

 

 

 

 



V. Az új, 2020-2025 évre szóló közművelődési koncepció és a 

hozzá kapcsolódó cselekvési terv elfogadása. 

 
A „Szentgotthárd Város Kulturális, Közművelődési Koncepciója a 2015-2019. közötti 

időszakra” dokumentumot a 2015-ben fogadta el az akkori képviselő-testület. A jelenlegi 

helyzet számbavételével, az Önkormányzat céljairól és a következő időszak feladatairól újabb 

koncepciót és cselekvési tervet szükséges készíteni. 

 

Az elmúlt 5 évben több változás is történt. A fontosabbak: 

 

- Egyrészt változott a vonatkozó jogszabályi háttér, a muzeális intézményekről, 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 

módosítása, valamint a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési 

intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. ( VII. 9.) 

EMMI rendelet több ponton pontosította és szigorította a feladatellátás 

feltételrendszerét. Ebből kifolyólag már tavaly sor került az Önkormányzat 

közművelődési rendeletének módosítására is. 

- 2015. évhez képest több ponton is sikerül/sikerült előbbre lépni. Infrastrukturális 

vonatkozásban leginkább a különböző pályázati projektben elnyert támogatások 

segítettek/segítenek ebben, de saját forrásból is megvalósult több dolog. A 2015 évi 

koncepcióban megfogalmazott Művelődési ház kerthelyiségének felújítása várhatóan 

idén már megtörténhet a nyertes LEADER pályázatnak köszönhetően. A Csákányi 

László Filmszínház hangszigetelt nézőtéri ajtó cseréje is hamarosan megvalósul egy 

másik LEADER pályázati forrásból. A Refektórium, mint művelődési színtér 

falburkolatainak megújulása SI-HU pályázati projektből, a szabadtéri színpad és 

környezetének megújulása pedig TOP pályázatból készült el. Ugyanitt bejáratot 

alakítottunk ki a Várkert járművekkel való megközelítésére, nyilvános WC is épült, 

továbbá a színpad melletti kisházban kiszolgáló vizesblokk is készült. A Kubinyi 

program keretében sorozatban elnyert pályázati támogatások a múzeum 

továbbfejlesztését segítették, - többek között - interaktív módon megvalósult az 1664 

évi szentgotthárdi csata és a városi ipartörténeti kiállítás is, mint a város állandó 

látványossága. A színházban önkormányzati forrásból felújítottuk mind a nézőtéri 

vizesblokkot, mind a fellépő öltözőket (2-db-ot), új színpadi függönyt szereztünk be, 

de a tűzcsap, biztonsági vészvilágítás felújítása, továbbá a Látogatóközpont ajtajának 

hőszigetelt ajtóra cserélése is megtörtént. A mozi hangtechnikai fejlesztése mellett 

LEADER pályázati forrásból új elektromos zongorát is tudtunk beszerezni a 

színházba. Szintén pályázati forrásoknak köszönhetően a város immáron saját mobil 

színpadfedéssel és már mobil színpaddal is rendelkezik! Benyújtott pályázat van a 

színház alsó öltözőinek és a hozzá tartozó vizesblokkok felújítására, a színház elavult 

hang- és fénytechnikai felújítására. A városi rendezvénykeretből mobil sminkasztalok, 

illetve (nézőtéri) székek is beszerzésre kerültek, lehetőséget biztosítva a 

kolostorudvarban a nagyobb előadások megtartására is. 

- A rendezvényszervezés területén is történtek változások a 2015 évet követő 

időszakban. Az elmúlt években kézzelfogható irány a nagyobb városi rendezvények 



vonatkozásában, hogy egy másfajta szemlélettel, mind szélesebb közreműködői körrel 

és mind igényesebb programokkal valósuljanak meg. Kezdetben önkormányzati 

ösztönzéssel és koordinációval több új kezdeményezés is megvalósulhatott az elmúlt 

években (nagyobbak: Szerelmesek Fesztiválja, Művészeti napok, pl. Kern-Koltai 

Napok, Szentgotthárdi Kolostorszínház, stb.). Rövid idő alatt számtalan neves művész 

fordult meg a városunkban, Szentgotthárd neve országos lapokban, TV csatornákon, 

rádióműsorokban is mind gyakrabban felbukkan egy-egy országosan is kuriózumnak 

mondható program kapcsán. A korábbiaknál jóval nagyobb figyelem összpontosul a 

nagyobb rendezvények népszerűsítésére.  A bevételek növelésére (pl. a 

vásárszervezésből ma már jóval nagyobb összeg származik) és a kiadások 

csökkentésére (pl. kolostorudvar, mint rentábilis férőhelyű rendezvénytér - saját 

kockázatú produkciók megszólítása, mobil színpad és mobil színpadfedés beszerzése 

pályázati forrásokból) is történtek lépések, amelyeket tovább kell vinni, fejleszteni és - 

a kulturális tartalmak érdemi csökkentése nélkül - finanszírozhatóbbá tenni a 

feladatellátást. 

- Szintén változás, hogy egykori Művelődési ház épületének használata - a Képviselő-

testület döntése nyomán – időközben átkerült a Kormányhivatalhoz, kulturális célokra 

a továbbiakban csak korlátozottan használható. A TOP fenntartható turizmusfejlesztés 

pályázati projekt keretében ugyanakkor egy olyan újabb tér jön létre az egykori 

ciszter udvarház felújításával, amely azon túl, hogy a város turisztikai központja lesz, 

a tervek szerint kiváltja a színházi látogatóközponti funkciót is, vagyis onnantól 

kezdve a színházi látogatóközpont csak iroda funkciót tölt majd be, alkalmasabb 

munkafeltételeket biztosítva a PKKE közművelődési feladatellátásának. 

- A mozi (lásd: fentebb) továbbra is az egyik leglátogatottabb helyi kultúraközvetítő 

pont, évi 20 ezer körüli nézőszámmal. Ahogy a korábbi koncepcióban is már szerepelt, 

a szentgotthárdi filmszínháznak egy friss, izgalmas és aktív közösségi és 

közművelődési térré kell válnia, ahol egyéb más események (estek, filmfesztiválok, 

közönségtalálkozók, beszélgetések, ünnepségek stb.) is gyakran helyet kapnak. A 

koncepcióban javasolt meghatározott kölcsönös kedvezmények rendszerének 

kidolgozása részben megtörtént a múzeummal, a fürdővel és a színházzal. Az 

esztétikus, egységes arculat kialakítása vonatkozásában is történtek lépések, a mozi, a 

weboldal és a műsorplakátok arculati összhangja működik. 

 

Az érintett szereplőkkel - a korábbi rendezvényszervező munkacsoport helyett - az utóbbi 

időben külön-külön, havi rendszerességgel megtartott egyeztetések zajlanak a Polgármester 

és a Jegyző vezetésével, de a kapcsolattartás folyamatos, más (alkalomszerű) megbeszélések 

is folyamatosan zajlanak. 

 

A közművelődési koncepcióhoz, annak végén elkészítettük a KÖZMŰVELŐDÉSI 

CSELEKVÉSI TERVET, amely feladatokra, felelősökre lebontva tartalmazza a 

koncepcióban felvetett konkrét feladatokat, és amelyet ezentúl évente áttekintünk és 

aktualizálunk. 

 

 

 



VI. Tájékoztató a 2020. évi városi rendezvénytervről. 

 

A Közös Önkormányzati Hivatal megkereste a város rendezvényszervezéssel is foglalkozó 

szervezeteit, intézményeit, egyesületeit stb. és az általuk megküldött adatok/információk 

alapján összeállította a város teljes 2020. évi rendezvénytervét. A 

programokat/rendezvényeket – a rendelkezésre álló ismertetővel, elérhetőséggel, ha van, 

plakáttal – az Önkormányzat weboldalán kialakított ESEMÉNYNAPTÁRBA már 

feltöltöttük, az alábbi linken elérhető mindenki számára: 

 

http://szentgotthard.hu/hu/programok.html 

 

 A városi rendezvénytervet év közben folyamatosan aktualizáljuk, frissítjük a saját és a 

rendezvényszervezőktől kapott információk alapján. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a tárgyában 

dönteni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 
 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesület 2019. évi beszámolóját az Előterjesztés 1. számú melléklete 

szerint megismerte és elfogadja /az alábbi kiegészítésekkel fogadja 

el:…………………………..................................... 

          Határidő: azonnal 

Felelős:   Hrabovszky-Orth Katinka elnök  

 

2.) A Képviselő-testület a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2020. évi munkatervét és 

szolgáltatási tervét az Előterjesztés 2. és 3. számú melléklet szerint megismerte és 

jóváhagyja / az alábbi kiegészítésekkel hagyja jóvá: 

……………………………………………………………………………… 

Felkéri az Egyesület elnökét a munkatervben megfogalmazott feladatok végrehajtására. 

Határidő: folyamatos 

Felelős:   Hrabovszky-Orth Katinka elnök  

 

3.) A Képviselő-testület a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel a városi közművelődési 

feladatok ellátása tárgyban megkötött együttműködési megállapodás egységes 

szerkezetű, aktualizált változatát a 4. sz. melléklet szerint / az alábbi kiegészítésekkel 

fogadja el: ………………….. 

Határidő: azonnal 

Felelős :   Huszár Gábor polgármester 

                 dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 

                 Hrabovszky-Orth Katinka elnök 

http://szentgotthard.hu/hu/programok.html


 

4.) A Képviselő-testület a Csákányi László Filmszínház 2018. évi beszámolóját az 

Előterjesztés 6. sz. melléklete szerint megismerte és elfogadja / az alábbi kiegészítéssel 

fogadja el: …………………………………………………….. 

Határidő: folyamatos 

Felelős   : Gál József SZET KFT ügyvezető 

                  

5.) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Kulturális, Közművelődési Koncepciója 

2020 – 2025. dokumentumot és annak részeként a Közművelődési cselekvési tervet az 

Előterjesztés 7. számú melléklete szerint megismerte és elfogadja / az alábbi 

kiegészítéssel fogadja el:..…………………………………………………. 

Határidő: folyamatos 

Felelős :   Huszár Gábor polgármester 

                 felelősként megnevezett szervezetek képviselői 

 

6.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi Városi 

Rendezvénytervét megismerte. Felkéri a városi programszervező szervezeteket, hogy a 

rendezvényterv változásait/aktualizálását folyamatosan jelezzék a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati  Hivatal felé, a Hivatalt pedig a terv folyamatos aktualizálására. 

Határidő: folyamatos 

Felelős   : városi programszervező szervezetek 

                Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző  

 

Szentgotthárd, 2020. február 19. 

 

 

                                                                                                      Dr. Dancsecs Zsolt 

                                                                                                                jegyző 
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a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 
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2020. január 23. 
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A Pannon Kapu Kulturális Egyesület felülvizsgálta a tagságot, és a GDPR előírásainak megfelelően 
adategyeztetésre kérte a tagokat. Ennek végeredményeképp 2019-ben 38 tagja lett. Az elnökség és 
felügyelőbizottság összetétele az év folyamán a következő képpen változott: 
Az elnökség tagjai: Hrabovszky-Orth Katinka lett az elnök, Labritz András és Németh Tóth Marianna 
lemondott az elnökségi tagságáról. Az egyik helyre Kóborné Kocsis Viktória került megválasztásra, a 
másik tag megválasztása folyamatban van.  A többi tag, nevezetesen Gaál Ákos (elnökhelyettes), Szép 
Renáta (titkár),  Csomósné Boross Erika, Csörnyi Zoltánné, Domiterné Horváth Eszter és Horváth 
Tiborné  továbbra is az elnökség tagjai maradtak.    
Kovács Andrea, a felügyelőbizottsági elnöki pozíciójáról lemondott, helyére Pécsi József került 
megválasztása. A két másik tag, nevezetesen: Kardos Melinda és Bedi Beatrix továbbra is folytatják 
felügyelőbizottsági munkájukat.  
 

Munkaszervezet 
 
A munkaszervezetben a következő személyek dolgoztak-dolgoznak 2019-ben:  
Hrabovszy-Orth Katinka – elnök 2019. 03.01-ől 
Soós Enikő – művelődésszervező ( 2019.05.16-tól pénztáros) 
Pintér Regina- adminisztrációs munkatárs 
Kóborné Kocsis Viktória- turisztikai ügyintéző- 2019.06.01-től ( munkaügyi támogatással) 
Papp Eszter- ügyintéző – 2019.10.18. – tól ( munkaügyi támogatással) 
Lang Szabina – pénztáros-kulturális szervező – 2019.05.16-ig 
Moór Tamás – technikus-gondnok-2019.12.12-ig 
Takács Jánosné végezte a takarítási feladatokat.  
A munkaszervezetben dolgozó kollégák közül társalgási szinten minden kolléga beszél angol vagy 
német nyelven.  
Diák közösségi szolgálat keretében 15 középiskolás működött közre a rendezvények 
lebonyolításában. 
 

 
Gazdálkodás 

2019-ben az önkormányzattal kötött megállapodás értelmében 37.000.000,- Ft finanszírozás érkezett 
(az összeg tartalmazza a művészeti csoportok támogatását, illetve a kórusvezetők díjának 
kiegészítését). Az OTP Bank-nál vezetett folyószámlához nem tartozik hitelkeret. A Régióhő felé 
fennálló, kamatok nélküli tartozás utolsó számláját 2019. november 14-én elutaltuk, így további 
tartozásunk nem áll fenn. 
2019. december 31-én az OTP Banknál vezetett folyószámla egyenlege 4.769.520.-Ft volt, 
Készpénzben levő összeg: 129.947.-F t 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata az alapfinanszírozáson felül meghatározott külön feladatokra 
céltámogatást nyújtott:  
Rendezvénykeret – városi rendezvények támogatása (Szerelmesek Fesztiválja, Hopplá Fesztivál, 
Történelmi Napok, Zöld Szentgotthárd) 15.000.000,- Ft 
 
Rendezvényszervezés:  
 
Szentgotthárd Város Önkormányzata – „Várkert és kapcsolódó zöld területek fejlesztése” 
zárórendezvény – 51.000,- Ft 
Rendelőintézet Szentgotthárd – Családi egészségnap – 750.000,- Ft 
Őriszentpéter Város Önkormányzata – Határon átnyúló menekülések kísérleti bemutatása 
rendezvény – 314.960,- Ft 
Rendelőintézet Szentgotthárd – Ifjúsági Nap – 100.000,- Ft 
Rendelőintézet Szentgotthárd – Európai Mobilitási Hét, Városi Sportnap – 1.000.000,- Ft 



Rendelőintézet Szentgotthárd – Diabétesz Világnap – 100.000,- Ft 
Rendelőintézet Szentgotthárd – Partnertalálkozó – 100.000,- Ft 
Rendelőintézet Szentgotthárd – Partnertalálkozó – 100.000,- Ft 
MURABA Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás – Édes utcák – 96.000,- Ft 
 
Szponzorálási díj Szentgotthárd és Vidéke Áfész: 40.000,- Ft – Költészet Napja 
 
Egyéb marketing tevékenység MKB Bank Nyrt.: 200.000,- Ft – Történelmi Napok 
 
Szponzorálási díj OTP Bank Nyrt.: 165.100 Ft – Történelmi Napok 
 
Rendezvény támogatás Kiswire Szentgotthárd Kft.: 200.000,- Ft – Szerelmesek Fesztiválja 
 

Pályázatírás, szponzorok 
 
2019-ben sem voltunk jogosultak a Nemzeti Együttműködési Alap vissza nem térítendő 
támogatására, mivel összbevételünk a 2018. évi mérleg alapján elérte az 50 millió Ft-ot. 
 
A LEADER VP6-19.2.1.-68-5-17 „Élhető vidékért” – Civil szervezetek alaptevékenységének támogatása 
c. felhívás a szentgotthárdi közművelődés eszközfejlesztése c. pályázaton bruttó 537.035,- Ft vissza 
nem térítendő támogatást nyert el egyesületünk, az elszámolás és a helyszíni ellenőrzés megtörtént, 
a kifizetés folyamatban. 
 
Az Őrség Határok Nélkül Egyesület – Élhető Vidékért – Települések közösségi célú fejlesztése című, 
VP6 – 19.2.1.-63-3-17 felhívásra nyújtottunk be pályázatot a hangtechnika korszerűsítésére, amely a 
következő eszközöket tartalmazza: Színházteremben hangkép opcionálása, négyutas rendszer 
kialakítása, multimédiás lejátszó és energiatakarékos ledes fejgép beszerzése. A pályázat elbírálás 
alatt van.  
 
Örökségünk témahét Leader pályázat 
 
Egyesületünk Csörötnek Önkormányzattal karöltve áll neki a nyertes pályázati projektnek. 486.000 Ft 
önrész fizetésével 18 hónapunk van arra, hogy véghez vigyük az Örökségünk Témahét nevet viselő 
pályázat ránk eső kötelességeit. A projekt keretein belül a felkeresett mikrotérségekkel együtt 
létrehozunk egy, a tantervbe beépíthető és környezetünket bemutató munkafüzetet, melynek 
tartalmával a környező iskolák hetedik osztályos tanulóinak alkalma nyílik közelebbről, mélyebbről 
megismerni gyökereiket, lakóhelyük múltját és helyi értékeit. Ezen tudást színesítve, lehetőségük lesz 
tanulmányi kiránduláson részt venni, valamint kiszakadva az iskolapadból egy teljes hetet rendhagyó, 
érdekes módon tanulással tölteni. 
A munkafüzetet a tervek szerint digitális formában is fel fogjuk dolgozni.  
A PKKE feladata a találkozók létrehozása, ütemterv betartatása, a műhelymunka folyamatos 
felügyelete és felelőse a  mikrotérségek közötti kommunikációnak. 
A pályázaton nyert összeg ( utófinanszírozás ) : 4.375.665.- 
 

Infrastruktúra 
 
A bejárati ajtó üvegezésének cseréje, egyéb törött üvegfalak cseréje a Színház épületén folyamatosan 
történik.  
 
Pályázaton elnyert: 
Nyertes Leader pályázaton ( VP6 -19.2.1.-68-5-17) keresztül az alábbi eszközöket szereztük be: 
Korg LP-380 BK digitális zongora 
Allen and Heath AB1608 audio rack GLG és Qu keverőhöz 



Klotz RCBEEW050 CAT5 kábel mobil kábeldobon -tűzálló -50 méter 
Saját erőből eszközbeszerzések: 
Involite SCL 1200 fejgép megvásárlása 
ANT Redfire 15 hangfalak (2db) beépített erősítővel  
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 2019-es évben: 

 

 

http://www.pannonkapu.hu/


 

 

 
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.  
 
Mivel marketing szempontjából az egyik legeredményesebb felület a Facebook közösségi oldal, ezért 
mi is maximálisan próbáltuk kihasználni a benne rejlő lehetőségeket. Nagy hangsúlyt fektettünk a 
2019-es évben is a Facebook oldalunkra és próbáltuk a rendezvények, programok hírét minél 
szélesebb körben eljuttatni az emberekhez.  

 
 
Az előző évhez képest csaknem 400 fővel gyarapodott a Pannon Kapu Kulturális Egyesület oldal 
követőinek száma. Ez legfőképp a rendszeres tartalomgyártásnak, illetve az oldalt kedvelők 
aktivitásának köszönhető.  



 
 
A rendszeres bejegyzéseknek köszönhetően növekedett az oldalra látogatók száma, több emberhez 
jutottak el a feltöltött anyagok. A nagyobb rendezvényeket fizetett hirdetésekkel népszerűsítettük, 
amivel több ezer emberhez juttattuk el rendezvényeink hírét.  

 
Programjainkat események létrehozásával is terjesztettük, aminek köszönhetően olyanokhoz is el 
tudtuk juttatni a rendezvényeink hírét, akik nem követi az oldalt. 
 
 

Továbbképzés, oktatás  
 
2019-ben Pintér Regina elkezdte az Nemzeti Művelődési Intézet által indított Közművelődési és 
közönségkapcsolati szakember OKJ-s képzést Szombathelyen, melyet 2020. áprilisában fejez be.  
 
 

Szakmai tevékenységről általában 
 
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 2019-ben megvalósított 
rendezvényeket. 
 
Gyermek és ifjúsági programok: 
 
Február 26.  Királykisasszony cipője 
 
A MeseKapu gyermekszínházi bérlet keretében a Kalimpa Színház: Királykisasszony cipője című 
darabot láthatták a gyerekek február 26-án 10.00 és 14.00 órai kezdettel a Színházban. 
Eladott jegyek száma: 457 darab 
 
 
Március 02. Télűző Farsangi Mulatság és fánksütő verseny 
 
A farsangi mulatság JátszóKapuval indult, ahol a gyerekek bohócos díszeket, kiszebábot és álarcokat 
készíthettek maguknak. A jókedvet Mutyi bohóc biztosította, aki egy fergeteges farsangi műsorral 
kápráztatta el a nézőit. Az ötletes jelmezeiket egy felvonulás keretein belül mutathatták meg a 
gyerekek. A jelmezverseny eredményhirdetése előtt a legszerencsésebbek ajándékokat nyerhettek a 
tombolán, majd a napot fánk party-val zártuk. Az első alkalommal megrendezett fánksütő versenyen 
nem volt könnyű dolga a 3 tagú zsűrinek (Domiterné Horváth Eszter, Kovács Márta Mária, 
Hrabovszky-Orth Katinka), hiszen az összes jelentkező kitett magáért. A versenyre készített 
finomságokat a pontozás után a rendezvényen résztvevők is megkóstolhatták. 
 
Április 9.  Aranykapu zenekar 
 
Az Aranykapu zenekar koncertjét április 9-én 10.00 és 14.00 órakor - MeseKapu gyermekszínházi 
bérleten belül hallgathatták meg a gyerekek. Az interaktív koncerteken zongora-, gitár, nagybőgő, 
harangjáték, cajon, udu és egyéb ritmushangszerek is kísérték a nép- és gyermekdalokat, 
mondókákat.. 
Eladott jegyek száma: 305 darab 
 
 
Április 18. Tavaszi szüneti játszókapu 
 
Április 18-án, a tavaszi szünet első napján egész napos tavaszi játszóházba vártuk a gyerekeket. 
Az egész napos programban a gyerekek tojást festettek, tojástartót és húsvéti üdvözlőlapot 
készítettek. A mesemozi és locsoló versmondó verseny is nagy sikert aratott. A napot tojásvadászat 
és nyusziteke zárta.  
 
 Május 26. Városi Gyermeknap  
 
A Színház környékén megrendezett Városi Gyermeknapon idén is rengeteg programmal vártuk a 
kicsiket és nagyokat. 15.00 órakor a Partium AMI évzáró néptánc műsorával indult a rendezvény, 
majd a SZVSE tornaszakosztály tornászai, a Lufi Együttes és a Mesebolt Bábszínház szórakoztatta a 
közönséget. A délután folyamán még ugrálóvárak, elektromos kisautók, csillámtetoválás, 
lovagoltatás, kézműves játszóház és szerencsekerék várta a rendezvényre érkező aprónépet. 
 
Október 30. Őszi szünidei JátszóKapu 
 
 Egy kis kutyasimogatás után elkészültek a halloweeni lámpások, melyekkel vártuk vissza a 
gyerekeket a másnap esti Tökparti jelmezes felvonulására. 
Október 31. Tökparti szentgotthárdi módra  



 
A halloweeni hagyományoknak megfelelően idén is megrendeztük a Tökpartit Szentgotthárdon. 
Rengeteg család vett részt a lámpás felvonuláson és az utána következő programokon, majd az este 
befejezéseként diszkóban tombolhattak a gyermekek, ahol a legötletesebb jelmezeket díjaztuk.  
 
 
November 26. Hókirálynő 
 
Az Hókirálynő című bábjátékot november 26-án 10.00 és 14.00 órakor - MeseKapu gyermekszínházi 
bérlet keretében láthatták a gyerekek a Griff Bábszínház előadásában.  
Eladott jegyek száma: 365 darab 
 
November 28. Adventi koszorúkészítés 
 
Idén is sokan vettek részt az Adventi koszorúkészítés programon, ahol mindenki elkészíthette a saját 
otthoni díszét. A gyerekek mellett felnőttek is szívesen bekapcsolódtak a programba. 
 
December 24. JátszóKapu – Jézuska-várás 
 
A korábbi évekhez hasonlóan idén is Adventváró Játszóházzal kezdjük meg a téli szezont, ahol a 
családok elkészíthetik az adventi koszorújukat. 
15:00  órától „Pásztorjáték” címmel - a Glória Színjátszó Kör misztériumjátékát nézhették meg.  
 
Ifjúsági programok 
 
Április 18. Salander Dorina közönségtalálkozó 
 
A TV2 Exatlon című műsorában szereplő szentgotthárdi lánytól sokan kérdeztek a műsorban szerzett 
élményeiről és az ott ért sérüléséről is mesélt a rajongóinak. A családias hangulatú beszélgetés után 
sokak örömére lehetőség volt közös kép készítésére is. 
 
Június 3. Ifjúsági Nap 
 
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület és a Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsa szervezésében került 
sor az idei Szentgotthárdi Ifjúsági Nap megszervezésére 2019. június 3-án. 
 
Szeptember 22.  " Mozdulj Szentgotthárd! " - Városi Sportnap 
 
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 az Arany János ált. iskola környékén ajándékkal 
kedveskedtünk a kerékpárral és gyalogosan érkezőknek. Szintén ezen a napon volt a Városi Sportnap 
is, ahol délután pedig a városlakókat és az iskolásokat várták a szervezők. A délután programja: TRX 
bemutató, spinning, gerenctorna, alakformáló torna, zumba illetve további sportágak. A délután 
sztárvendége Szentgyörgyi Rómeó izzasztó edzést tartott a résztvevőnek.  
 
November 07. 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 Papp Bálint stratégiai és fejlesztési ügyintéző tartott tájékoztatót a továbbtanulással 



kapcsolatban (jelentkezés,többletpontok,érettségi,stb.)majd "workshop": egyetemek és főiskolák 
bemutatkozása az aulában. 
 
 
Felnőtt színházi előadások, irodalmi estek, könyvbemutatók:  
 
Ebben az évben több színházi előadást hoztunk Szentgotthárdra, azzal a nem titkolt céllal, hogy a 
következő évben visszavezetésre kerülhessen a szentgotthárdi színház bérlet. A színházi előadásokat 
terembérletes konstrukcióban tudtuk megvalósítani. A jegyeladások azonban azt támasztják alá, hogy 
Szentgotthárdon van igény az előadásokra.  
 
Január 14. Az Asszony körbe jár- Pesti művészszínház  
Eladott jegyek száma: 237 darab  
 
Szeptember 28. Padlás- Magyarok Dalszínháza 
Eladott jegyek száma: 254 darab  
 
Október 18. Csárdáskirálynő-Pódium színház 
Eladott jegyek száma: 163 darab  
 
November 08. Egy csók és más semmi –Gyarmati színjátszók 
Eladott jegyek száma: 98 darab  
 
November 22. Boldog születésnapot-avagy hatan pizsamában-Fogi Színház 
Eladott jegyek száma: 218 darab  
 
Irodalmi előadások 
Aporfi László nyugalmazott középiskolai tanár, a város díszpolgárának előadásai 
 
Január 16. Petőfi Sándor családi és tájversei  
Március 20. Arany János balladái 
Április 16. Ady Endre versei 
Május 08. Radnóti Miklós versei 
Október 16. Tóth Árpád versei 
November 20. Juhász Gyula versei 
December 18. Kosztolányi Dezső versei 
 
 
Komolyzenei koncertek  
 
Filharmónia előadások 
 
Március 29. Szimphonikus zenekar 
 
Április 24. Full Moon acapella 
 
November 13. MÉZ ír népzene 
 
 
Hangversenybérlet 
A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány és Pannon Kapu Kulturális Egyesület közös sorozatában 
következő koncerteket hallgathatták meg az érdeklődők. 



 
Február 25.  17.30 órai kezdettel Németh Andrea és Németh Viola gordonka-zongora kamaraest 
Eladott belépőjegyek: 24 darab 
 
Március 11. "Hazám, hazám te mindenem" Czikora István László, Clementis Tamás, Tóth Viktor 
Eladott belépőjegyek: 35 darab 
 
Április 07.  Capella Savaria Kamarazenekar Haydn Est 
Eladott belépőjegyek: 65darab 
 
Május.21. Capella Cantorum Savariensis: Természetről ének – szóban  
Eladott belépőjegyek: 26 darab 
 
Eladott bérletek száma: 34 darab 
 
 
Április 21. Húsvéti fúvóskoncert 
Szentgotthárdon hagyomány, hogy húsvétvasárnap fúvóskoncerttel kezdi az évadot a Szentgotthárdi 
Fúvószenekar és hagyomány az is, hogy fúvósbállal zárják az ünnepet. A Széchenyi iskola 
tornacsarnokában Rápli Róber karnagy vezetésével adtak sikeres koncertet szépszámú közönség előtt 
 
Június 16. Nyárköszöntő hangverseny 
A hagyományosan a Szentgotthárd Énekegyesülettel közös szervezésben rendeztük meg, 
nyárköszöntő hangversenyünket.  
 
Augusztus 24. Somló Banda koncert 
Az 1Úton zarándoknap keretében került sor a Somló Banda koncertjére, mely felemelő lezárása volt a 
napnak.  
 
December 15. Karácsonyi hangverseny 
Immár ötödik alkalommal szerveztük meg a szentgotthárdi Kórusok Karácsonyi Hangversenyét 
december 15-én, a Színházban. 
A hangversenyen fellépő kórusok a fellépés sorrendjében: Szentgotthárdi Ifjúsági Énekegyüttes, 
Békefi Antal Népdalkör, Rábafüzesi Német Asszonykórus, Nagyboldogasszony Plébánia Templomi 
kórusa, Szivárvány Kórus, Magyarországi Szlovének Szövetségének Kamara kórusa, Szentgotthárd 
Város Vegyeskara. A hangverseny kezdetén Bodorkós Imre plébános köszöntötte a résztvevőket, 
majd a kórusoktól, a maguk stílusában hallhatunk, szebbnél szebb karácsonyi dallamokat. 
 
 
Tematikus rendezvények 
 
Gotthárdiak a nagyvilágban 
 
Április 23.  Thaiföld – Pintér Bettina 
 
Október 09. Tunézia- Horváth Tibor és Horváth Tiborné 
 
November 06. Szentpétervár –Frank Róza és Kovács Buna József 
 
Vallási jellegű előadások 
 
Március 27. Heiter Róbert Gottfried elődása- "Aki a rejtekben is lát... " - a böjti fegyelemről és 
hagyományokról 



 
Április 17. Heiter Róbert Gottfried elődása- "A húsvéti csoda"  
 
 
Szeptember 16-22. Mobilitási hét 
 
Szeptember 16.  Nordic Walking túra és Latin zumba 
 
Szeptember 17. Senior örömtánc 
 
Szeptember 18. közös futás Koszár Zsolttal 
 
Szeptember 19.  Erdei túra: Színház- Brenner kápolna- Hársas tó 
 
Szeptember 21. Városi Sportnap 
 

 
Nagyrendezvények 
 
Június 19 - június 23. Szerelmesek Fesztiválja 
Az 5 napos rendezvény keretein belül a fiatalabb és idősebb korosztály is megtalálhatta a magának 
tetsző programokat. 
A fesztivál első napján, szerdán a Színházba nézhette meg a nagyérdemű a Kaposvári Roxínház 
előadásában az olasz slágerekkel és nevetéssel teli Anconai szerelmesek című darabot. 
Pénteken folytatódtak a programok, volt sanzonest a Refektóriumban, Valami csaj(ok) előadás a 
Színházban, majd Fourtissimo koncert, Conga show és Disco a Várkertben. 
Szombaton a rossz idő miatt a Thália Tanoda előadása utána a Pa-dö-dő koncertje is a Színházban 
került megrendezésre. A Várkertbe tervezett esti programok, így a Soulwave koncert és az utcabál is 
az egész napos eső miatt elmaradtak.  
Vasárnap kora délutántól Danó Éva várta a jósoltatni vágyókat, majd Lakatos Levente íróval 
találkozhattak az érdeklődők. A szeszélyes időjárás miatt a Színházban tombolhattak a gyerekek 
a  Kakaó koncertjén, majd Vujity Tvrtko Túl minden határon című előadására telt meg a nézőtér. A 
rendezvény utolsó koncertjét a Zenevonat adta a Várkertben, majd tűzijáték zárta a fesztivált. 
 
Július 5-6 Hopplá Fesztivál 
 
A XXX. jubileumi Hopplá Fesztivál tömegeket mozdított meg. 2019 fő fellépője a Kowalsky meg a 
Vega volt, de mellettük nem kisebb zenekarok léptek fel, mint a Karthagó, az Auróra vagy az AWS. 
Természetesen a helyi zenekarok is lehetőséget kaptak a fellépésre.  
 
 
Július 25-27. Szentgotthárdi Történelmi Napok 
 
Csütörtökön két kiállítás nyitotta meg kapuit: a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 
előterében, Szentgotthárd Egészségügye és a Színház aulájában Hadsereg a Vasfüggöny mögött 
címmel.  
Pénteken a hagyományokhoz híven hintós kikiáltó járta a város utcáit, majd „Kardok, pajzsok, 
páncélok” középkori felszerelés, viselet és fegyverbemutatót, Solymászbemutatót és hastáncosokat is 
láthatott a nagyérdemű a Várkertben.  Mindezek mellett kipróbálhatták az íjászatot is. Ezek után 
következett a várva várt jelmezes felvonulás, melyet idén a Városi Fúvószenekar kísért. Az estét a 
Honeybeast zenekar színesítette, majd fergeteges tűzzsonglőr show zárta a programot.  
Szombaton íjászverseny, fazekas foglalkozás és lovagoltatás mellett bábelőadás várta a gyerekeket. 
Sajnos az előadás alatt már elkezdett esni az eső, de szerencsére ez senki kedvét nem szegte.  A 



Holdviola zenekar koncét elfújta a vihar, de amint elhárítottuk a károkat a program 
folytatódott.  Tizenhetedszer is győzedelmeskedtek a császári seregek a törökök felett a 
szentgotthárdi csatában. Az éjszaka folyamán DJ Troll táncoltatta a közönséget.  
 
 
Augusztus 20. 
 
Az államalapítás ünnepének napja a Szentgotthárd Város Fúvószenekarának térzenéjével indult a 
Nagyboldogasszony templom előtt, amit szentmise követett, ahol átadták a városi kitüntetéseket. 
A kulturális műsorok délután kezdődtek a Várkerti szabadtéri színpadon. Az első fellépő Jambo Jani 
volt, őt követte Sláger Tibó, aki a legismertebb mulatós dalok szerzője. A zenés produkciók után a 
Gersekaráti Kötélugró Diák Egyesület műsora következett, majd a szentgotthárdi Presidance TSE 
fiatal táncosai szórakoztatták a nézőket. A nap utolsó fellépője a 3+2 zenekar volt, majd az estét 
látványos tűzijáték zárta. 
 
 
Szeptember 11. Zöld Szentgotthárd 
 
Szeptember 11-én került megrendezésre a Várkertben a már évek óta hagyománnyá vált Zöld 
Szentgotthárd rendezvényünk. 
Az idei Zöld Szentgotthárd keretein belül Családi Vadásznap, Birka Ünnep és Nyeregbe Nyugat 
programok is megrendezésre kerültek. A helyi vadásztársaságok előadással, bemutatókkal, 
vadételkóstolóval adtak bepillantást az érdeklődőknek a vadászok életébe. 
Lehetőség volt a nap folyamán lovagolni, kocsikázni, íjászkodni, mesét hallgatni és kézműveskedni is. 
 
 
2019.11.29-12.21 Gotthárdi Advent 
 
November 29-30 
A Napraforgó színjátszókör irodalmi műsora nyitotta meg a a 2019. évi Gotthárdi Adventi 
programokat. Este fergeteges hangulatú koncertet adott a Tuzsu Junior Trio. Másnap a Városi 
Fúvószenekar által csendültek fel karácsonyi dallamok. Őket követte Polgár Patrik és Kóbor Zsóka . 17 
órakor Bodorkós Imre atya meggyújtotta az első gyertyát az adventi koszorún. Az estét Kabai Alex 
énekes zárta.  
 
December 6-7 
Mikulás napján adott műsort az Arany János Általános Iskola , és a Gold Zenekar. Ezután érkezett a 
Mikulás, aki a gyerekeknek osztogatott szaloncukrot, mindenki nagy örömére. Az esti programot 
Jambo János zenéje tette felejthetetlenné.  A második adventi gyertya meggyújtására is sor került, 
előtte elgondolkodtató beszédet mondott Kaszás Csaba atya. A hétvége zárásaként Varga Bence 
akusztikus koncertjét hallhatta a nagyérdemű. 
 
December 13-14 
Ebben a két napban a helyi csoportok szórakoztatták az érdeklődőket. Itt volt a Kipp Kopp csoport az 
óvodából, a Takács Jenő AMI Zeneiskola énekkara és citerásai, a Széchenyi István Általános Iskola 5. 
osztálya, a Rozmaring tánccsoport és a Szivárvány kórus. A harmadik adventi gyertyát Kaszás Csaba 
atya gyújtotta meg. A szombat estét a Greenin zenekar tette színessé. A rossz időjárás miatt elmaradt 
Skultéty Rita minimal akusztik előadása, amit hamarosan pótolni fogunk.  
 
December 20-21 
Műsort adott a Vörösmarty Mihály Gimnázium, a Players és a Smooth Art zenakar.  A szombati 
programok a rossz időjárás miatt elmaradtak, de zeneszó mellett sor került Bartakovocs Andrea 
képviselőasszony által a negyedik gyertya meggyújtására az adventi koszorún.  



 

Civil szervezetekkel, intézményekkel közös szervezésű programjaink 
 
 
Május 1. 
 
A Színház környékén vásárosok várták a nézelődni vágyókat, a színpadon pedig folyamatosan 
váltották egymást a fellépők. Legelőször a Galaxy Akrobatikus Rock and Roll Klub lépett fel, majd a 
Senior Örömtánc, őket követte a Szentgotthárd Város Fúvószenekara, majd egy kisebb szünet után 
Matyi és a Hegedűs fokozta a hangulatot. 19.00 órától az Orfeum Vándorszínpad előadásában 
hallgathatták meg Kalocsai Zsuzsannát és Bálint Csabát az érdeklődők, majd Jambo Jani zárta a napot. 
A Civil Fórum által meghirdetett főzőversenyen finomabbnál finomabb répás ételeket főztek a 
csapatok, de a Civil Fakanalat végül az Ének Egyesület nyerte el. 
Kistérségi Forgatag 
 
A Szentgotthárdi Civil Fórum és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 14. alkalommal rendezte meg a 
májusfa kitáncolással egybekötött kistérségi forgatagot június 15-én délután. Az idei rendezvény 
meghívott vendégtelepülése Kétvölgy volt. 
A májusfa kitáncolása után a Színházban folytatódott a program, ahol számos művészeti csoport 
előadását tekinthették meg az érdeklődők. 
 
CISZEBAT 
Élénk érdeklődés mellett zajlott le a XIX. Civil Szervezetek Baráti Találkozója, amelynek keretében 
idén A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány vehette át az Év Civil Szervezete Díjat.  
Csörnyi Zoltánné, a rendezvény háziasszonya köszöntötte a megjelenteket, majd Kovács Márta Mária 
önkormányzati képviselő, a Szentgotthárdi Civil Fórum titkára osztotta meg gondolatait az 
érdeklődőkkel. Elmondta, hogy a civil szervezetek számos területen színesítik a város életét, és 
biztosította az egyesületek képviselőit, hogy a továbbiakban is számíthatnak a Civil Fórum és az 
Önkormányzat segítségére is. Nagy Krisztina, a Vas Megyei Civil Információs Centrum szakmai 
vezetője tájékoztatta a hallgatóságot a civileket érintő újításokról, majd pedig a képviselő-testület 
megjelent tagjai beszéltek - a városi civil élethez is kapcsolódó - elképzeléseikről. Labritz Béla 
alpolgármestertől, valamint Kovács Márta Mária, Dr. Haragh László, Dömötör Tamás és Bartakovics 
Andrea képviselőktől kérdezhettek is közönség soraiban ülők.  
Ezt követően Labritz Béla alpolgármester átadta az Év Civil Szervezete Díjat A Szentgotthárdi 
Muzsikáért Alapítvány részére példaértékű és kiemelkedő szakmai munkájuk, valamint Szentgotthárd 
kulturális és civil életében kifejtett tevékenységük elismeréseként. A díjat Kardos Melinda, az 
alapítvány leendő elnöke vette át, aki be is mutatta a szervezet tevékenységét.  
A délutánt egy kis vendéglátással és kötetlen beszélgetéssel zárták. 
 
 
Diabétesz Világnap 
 
A diabétesz világnapján ünnepelte a szentgotthárdi Diabétesz Klub a 20 éves fennállását. A 
Színházban tartott eseményen a köszöntők mellett kulturális műsor és Dr. Birtha Gyöngyike 
„Diabétesz és család” című előadása várta az érdeklődőket.  
 
 
Egészséghez kapcsolódó programok, előadások 
Az Egészségfejlesztési irodával közösen szerveztünk az év folyamán programokat.  
 
Április 6. Családi Egészségnap 



Egy egész napos program keretében vártuk a családokat, akik tenni kívánnak az egészségük 
megőrzése érdekében. Egészségügyi szaktanácsadás, előadások, gyermekprogramok és egyéni 
tanácsadások és várták az érdeklődőket.  
 
május 3.  

Dr. Lovász Barbara és Dr. Svébis Márk – Semmelweis Egyetem – „Amit eszel azzá leszel” Az életmód 

és a tápcsatornai betegségek kapcsolata, gyakori tápcsatornai betegségek 

 

május 28.  

Werderits János business és life coach – Egészséges útvonalak a stressz és a konfliktusok terepén 

 

október 2. Dr. Hadarits Ferenc PHD Markusovszky Egyetemi oktatókórház Központi Laboratórium 

osztályvezető főorvos – A daganatokról. A megelőzéstől a gyógyításig 

 

október 10.  

Dr. Krekó Kata klinikai szakpszichológus – A lelki egészség jelentősége, a testi jóllét és a megelőzése 

tekintetében 

 

október 17.  

Dr. Kecskés László Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Mellkassebészet Osztályvezető főorvos  - 

Légúti betegségek kockázati tényezői  

 

november 27.  

Dr. Miklós Egon főorvos előadása – Agyi érbetegségek és megelőzéseinek aktuális kérdései 

 

december 3.  

Dr. Varga Ferenc háziorvos és gasztroenterológus szakorvos – Miért fontos a vastagbélszűrés?  

 
 

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

Kiállítások 
 
Március 14 – március 20. Rajzpályázat kiállítás 
Március 27 - április 23.  Színházi Világnapi kiállítás 
Április 26 – május 20. Csuk Ferenc festményei 
Május 27 – június 8.  Japán fotókiállítás 
Július 25 - augusztus 14. Hadsereg a vasfüggöny mögött 
Szeptember 09 - október 20. Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület kiállítása 
Október 8 - október 22. Építészeti Biennálé 
Október 22 – október 24 1956 akkor és most..hírlapok és fotók 
Október 25 - November 30 Fotóklub évértékelő kiállítás 
December 14 - December 22 Édes utcák-mézeskalács kiállítás 
 



 
 

Művészeti csoportok  
 
Szentgotthárd Város Fúvószenekara  
Karnagy: Rápli Róbert  
1.1. Fellépések, programok 2019-ban: 
Március 2. – Rönkhúzás, Szakonyfalu; 
Március 14. – Koszorúzás, Szentgotthárd; 
Április 21. – Húsvéti nagykoncert és bál, Szentgotthárd; 
Május 1. – Térzene, Szentgotthárd; 
Június 8. – Fúvóstalálkozó Szentgotthárdon és Csörötneken; 
Június 22. – Térzene, Apátistvánfalva; 
Július 20. – Tűzoltónap, Szakonyfalu; 
Július 26. – Szentgotthárdi Történelmi Napok, felvonulás; 
Augusztus 20. – Ünnepi térzene, Szentgotthárd; 
Szeptember 14. – Szentgotthárdi Vadászati Évadnyitó, térzene; 
Szeptember 21. – Csepregi Szüret, felvonulás, térzene; 
Szeptember 28. – Kőszegi Szüret és fúvóstalálkozó; 
November 30. – Szentgotthárd, adventi fellépés. 
Az év során az egyesület két közgyűlést tartott, a hivatalos éves közgyűlést (beszámolókkal) tavasszal, 
az évzáró közgyűlést a decemberi utolsó zenekari próba keretében. 
A zenekari egyesület elnöksége havi-kéthavi rendszerességgel tartott megbeszéléseket. 
Zenekari próbák hetente egy alkalommal, jellemzően péntek este voltak (a színházi programok miatt 
időnként szombaton és vasárnap.) A húsvéti nagykoncert előtt sűrített próbákat tartottunk, ellenben 
augusztusban 3 hetes szünetet tartottunk a nyaralások, pihenés okán. 
 
1.2. Szakmai munka 
Az év első felében, a húsvéti koncertig az új repertoárt tanultuk, amit tavasztól őszig (a kulturális 
főszezonban) több ízben és helyszínen bemutattunk. Ősszel pedig elkezdtük a készülést a 2020-as 
évadra. Minden évben megtanulunk egy új, egy-másfél órás repertoárt, mivel a közönség is vágyik az 
új számokra és a zenészek is kikövetelik a folyamatos megújulást. Ahogy korábban, úgy 2019-ben is 
igyekeztem változatos zenei programot összeállítani, amiben megtalálhatók a klasszikus fúvószenék 
mellett a modern populáris zenei átiratok is. A repertoár összeállítását a zenekari tagsággal karöltve 
végeztem, gyakran a zenészek javaslatára tanultunk és tanulunk meg egy-egy új számot. 
 
Szentgotthárd Város Vegyeskara  
Karnagy: Soós János  
 
A kórus 2019-re tervezett programjai a nyárköszöntő hangverseny, a zene világnapi kórustalál-kozó, 
az adventi és karácsonyi koncertek voltak. A nyárköszöntő hangversenyt június 16-án tartottuk a 
refektóriumban a Szentgotthárdi Ifjúsági Énekegyüttessel és a zeneiskola hangsze-reseivel közösen. 
Sajnálatos módon elmaradt az őszi kórustalálkozó, mivel a két meghívott kórus lemondta a 
szereplést. Tervben van az idei évre ennek a kórustalálkozónak a megszervezése tavasszal, a 
zalaegerszegi Városi Vegyeskarral közösen, ennek egyeztetése még zajlik. November 30-án 
Rábakethelyen énekelt a kórus az adventi gyertyagyújtás alkalmából. Dec-ember 15-én immár 
negyedeik alkalommal rendeztük meg 7 szentgotthárdi kórussal közösen karácsonyi 
hangversenyünket, ezúttal a színházban. Ebben az évben először közreműködött a MSZSZ 
kamarakórusa. 
 
 
Szentgotthárdi Fotóklub  
Klubvezető: Tátrai István  



 
A SZENTGOTTHÁRDI FOTÓKLUB 2019-ben három új taggal bővült. A klub 2019-es évben is aktívan 
részt vett a város kulturális életébe.   
Munkánk irányvonala: civil szervezetekkel való folyamatos kommunikáció, külsős csoportokkal való 
kapcsolat felvétel. 
 
• Részt vállalatunk a város által szervezett rendezvények munkájában  
• Megörökítettük Csatafutást  
• Krobotekben (Ausztria) a Nagyfalvi Fotóklubbal folyamatosan ápoljuk a kapcsolatot 
Klubunk tevékenységét az éves foglalkozási terv mentén szerveztük  
• A fotóklub közösen több modell fotózáson vett részt 
• A klub tagjaival közösen egymást segítve kisebb fotózásokat szerveztünk 
• éves munkáinkat  November 30-án megnyitott évértékelő kiállításon mutattuk be nagy 
sikerrel. A megnyitón városunk közönsége mellett részt vettek  a Sárvári klub képviselői is. 
Fejlesztés: 
• A Pannon Kapu Kulturális Egyesület és a Polgármesteri Hivatal támogatásának köszönhetően 
saját stúdió – felszerelést sikerült fejlesztettük. 
 
 
 
Szivárvány kórus  
Kórusvezető: Szabó Elekné  
 
Kórusunk 2010-ben alakult a Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület, valamint a Szentgotthárdi 

Nyugdíjas Egyesület tagjaiból azzal a céllal, hogy a megyei Idősek Világnapja rendezvényen részt 

vegyen. A kórus azóta is működik 25-30 taggal.   

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. A csoportot karnagyi tiszteltdíj nélkül vezetem.  A zongorakísérőnk 2012 óta Dzsida 

Péter, aki az év folyamán Bükre költözött, mert a munkahelye Sajtoskálon van. Azóta az időközi 

próbákés szereplések alkalmával az útiköltségét a kórus tagjából fizetjük. A próbákat heti 

rendszerességgel csütörtökönként tartjuk. Folyamatosan bővítjük a repertoárunkat. Részt veszünk 

helyi és megyei rendezvényeken. Ha lehetőségünk van rá szívesen veszünk részt országos 

rendezvényeken is, 2019-ben ilyen nem volt.  

Kórusunk műfaja sokszínű: Népdalok, a magyar és a világ könnyűzenei gyöngyszemei, 

filmzenék és musical részletek, egyházi ünnepekhez tartozó művek ( pl. karácsony).  

2019. év fellépései 

  

1./ Június 15. Csepreg XVII. Vas Megyei Nyugdíjas Kórusok Találkozója 

2./ Június 21. Szentgotthárd, Idősek otthona 

 

3./ szeptember 20. Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület 25. évfordulója alkalmából 

rendezett gálaműsor 

 

4./ szeptember 25. Herczeg János 100 éves születésnapja 

 

5./ december 14. Gotthárdi Advent 

 



6./december 15.  Karácsonyi hangverseny 

 

 

Galagonya Szívklub 
Klubvezető: Keserüné Becker Ibolya 
Január:  
 Az éves program előkészítse 
 
Február: 
A Vend vidék farsangi szokásnak a rönkhúzás hagyományának felelevenítése 
előadó: Szepesiné Fiusz Erika 
megemlékezés a Holokausztról az évforduló alkalmából  
előadó: Kovács Istvánné 
  
Március:  
A Nőnap megünneplése és a március 15-i események felelevenítése 
A környezetszennyezés hatásairól tartott előadást Mészárosné Németh Irénke  
 
Április:  
Bekapcsolódtunk a Móra Ferenc Városi Könyvtár Költészet Napi versmaratonjába 
a Víz Világnapja alkalmából részt vettünk egy érdekes előadáson a Refektóriumban 
 
Május:  
Kirándultunk vonatta Tatára, ahol gazdag programkínálat és érdekes látnivalók vártak minket 
„Amit eszel, azzá leszel” címmel tartott orvosi előadást dr Lovász Barbara és Svébis Márk 
 
Június:   
Kerékpáros túra a Hársas-tóhoz, majd séta a tó körül. A klub nőtagjai felköszöntötték a klub 
férfitagjait Ivó-nap alkalmából. 
 
Szeptember:  
A Szív Világnapja alkalmából szakmai kirándulást tettünk a vasi Kneipp útvonalon. Útitársaink voltak a 
Harmónia klub, a Diabétesz Klub, valamint a Nyugdíjas Pedagógusok Egyesületének tagjai is.  
 
Október: 
Grúziai utazási élménybeszámolót tartott Tóth András, Tóth Barbara és barátjuk. Ajándékba grúz teát 
hoztak nekünk, melyet közösen elkortyolgattunk.  
 
November:  
A Rákóczi-év alkalmából klubtagunk, Juhász Sándorné osztotta meg velünk útiélményeit. 
 December:  
Tekézéssel és évzáró vacsorával zártuk az évet.  
 
 

Civil szervezetekkel, intézményekkel való kapcsolattartás, együttműködés  
 
2019-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 saját programjainkon. A kölcsönösség 
meg van, hiszen más rendezvényeken szívesen segítenek tagjaik nekünk.  
Az év folyamán 21 szentgotthárdi szervezet, intézmény, egyesület vette igénybe ingyenesen a 
színházat a rendezvényeik, próbáik megtartásához, vagy működött közre programjainkon:  



- Arany János Általános Iskola 

- 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 

- Rozmaring Tánccsoport  

- Szentgotthárdi Civil Fórum  

- Szentgotthárdi Egészségfejlesztési Iroda  

- Szentgotthárd Énekegyesület  

- Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület  

- Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület  

- SZMSZC III. Béla Szakképző Iskolája  

- Takács Jenő AMI  

- Városi Gondozási Központ  

- Vörösmarty Mihály Gimnázium  
 
 

IDEGENFORGALOM 
 
A munkaszervezetben dolgozó kollégák közül 1 fő rendelkezik idegenforgalmi ügyintéző 
végzettséggel.  
Társalgás szinten minden kolléga beszél angol vagy német nyelven. A város és a 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.  Az idei 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 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 nemcsak szám szerint, hanem nemzetiség szerint is 
külön vezetjük. Ebből látszik, hogy a külföldi turisták száma egyre emelkedik, és majdnem eléri a 
belföldi turisták számát.  
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 



 
HÓNAP BELFÖLDI KÜLFÖLDI ÖSSZESEN 

Január 32 43 75 

Február 29 106 135 

Március 31 61 92 

Április 32 87 119 

Május 112 79 191 

Június 70 54 124 

Július 67 75 142 

Augusztus 165 59 224 

Szeptember 91 63 154 

Október 59 48 107 

November 53 45 98 

December 60 33 93 

ÖSSZESEN 801 753 1554 

 
 
+Egyéni látogatók Csoportos látogatók 

2019. Belföldi Osztrák Szlovén Egyéb Belföldi Osztrák Szlovén Egyéb 

Január 32 30 12 1 - - - - 

Február 29 44 21 13 - 16 - 12 

Március 31 44 9 8 - - - - 

Április 32 35 - 22 - 30 - - 

Május 112 37 17 25 - - - - 

Június 70 23 13 18 - - - - 

Július 67 29 27 19 - - - - 

Augusztus 165 32 27 - - - - - 

Szeptember 91 20 28 15 - - - - 

Október 59 27 8 13 - - - - 

November 53 18 16 11 - - - - 

December 60 15 10 8 - - - - 

Összesen 801 354 188 153  46  12 

 

Egyéni látogatók  

2019.01.01- 2019.12.31 

Csoportos látogatók  

2019.01.01- 2019.12.31 

1496 58 

 
A 2019-ben végzett tevékenységek 
 
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, a könyvtárban és az 
Önkormányzat épületében helyezünk el. Ezeket sokan keresik és viszik magukkal.    
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 
Szlovén Rába-Vidék térkép 
Őrségi Nemzeti Park látogatóhelyek 
A szállásadók kiadványai 
 
További kínálatunk: 
Könyvek: 
Kincseket rejtő közösség 
Elveihez hűen 
15 év csatafutás 
Rábafüzes és a Hianzek 
A pedagógus Aporfi házaspár 
Szentgotthárdi csata a hulladékégető ellen 
A mi forradalmunk 
Az én városom Szentgotthárd 
Gesta Hungarorium 
Itt-Hon 
Kutyaszív szeretet 
Magyarok kincsestára 
Nemzetközi művésztelep 
Öröm ABC 
Őrségi hangulatok 
Szentgotthárd könyv 
Szentgotthárd és Rába-vidék 
Vasi,Zalai parasztételek 
VMN Almásy László 
VMN Hollán Ernő 
 
Kaland és Játék, gyertyák, képeslapok és ajándéktárgyak.  
 

 
 
                                                                                                            Hrabovszky-Orth Katinka 
                                                                                                     Pannon Kapu Kulturális Egyesület 
 
 
Szentgotthárd, 2019. január 23 . 
 
       
       
  



 

2. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 
 

 
 

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 7. 
Tel/Fax: +3694/554-106 

E-mail: info@pannonkapu.hu 

 
 
 
 

a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 
2020. évi munkaterve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020. január 27. 
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A Pannon Kapu Kulturális Egyesület cselekvési programja 2020-ban 
 
 

1. A működés fizikai és személyi feltételeinek biztosítása, javítása 
2. Az intézmény gazdálkodása 
3. Közművelődési tevékenység, bővítése, minőségi javítása 
4. Az együttműködések feltérképezése, bővítése 
5. Idegenforgalmi tevékenység  
6. Marketing feladatok hatékony ellátása  
7. Rendezvénynaptár 
8. Művészeti csoportok, klubok munkaterve 
9. Idegenforgalmi munkaterv 

 
 
 
 
 

Munkatervi feladatok 2020-ban 
 

1.  A működés fizikai és személyi feltételeinek biztosítása, javítása 
 

 1.1.  A szükséges karbantartási és festési munkák elvégzése  
Az épület-karbantartás szükséges feladatainak elvégzése a SZET Kft. karbantartási terve 
alapján és beruházások elvégzése.  

 3-4 öltöző közötti folyosó tisztító festése 

 színházterem tisztító festése 

 Látogatóközpont tisztító festése 

 Látogatóközpont fűtési rendszerének kialakítása   

 színházteremben a nézőtér feletti lámpasor megjavítása 

 1-2 öltöző közötti folyosón a járólap cseréje 

 rágcsálóírtás 

 ablakok átnézése 
 

Határidő: december 31.   
Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka 
 
1.2.:  Szükséges eszközök beszerzése  

 2 db laptop beszerzése 

 1 db színes nyomtató beszerzése  

 büfében asztalok és székek cseréje 

 mobiltelefonok cseréje 
Határidő: december 31.   
Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka 
 
 
 
1.3.  Beruházások 



 informatikai rendszer teljes körű karbantartása és fejlesztése 

 nézőtéri székek cseréje 

 színházterem hang és fénytechnikai fejlesztés 

 kültéri rendezvények hang és fénytechnikai fejlesztése   
Határidő: december 31.   
Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka   
 
1.4.Kötelező biztonságtechnikai felülvizsgálat 
Határidő: május 31.    
Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka    
 
1.5.Tűz- és Munkavédelmi jogszabályokhoz tartozó aktuális feladatok  
Határidő: folyamatos     
Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka   
            Tóth Béla      
 
1.6.Technikai eszközök, berendezések állagának megóvása és folyamatos karbantartása 
Határidő: folyamatos   
Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka   
 
1.7. A számítógépek, számítástechnikai eszközök és a hálózat karbantartása - 
keretszerződés keretében  
Határidő: folyamatos   
Felelős: Puskás Gergő    
 
1.8. Pénztárgép karbantartása  
Határidő: folyamatos  
Felelős: Soós Enikő  
 
1.9. Selejtezés elvégzése  
Határidő: május 31.   
Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka , Pap Eszter 
 
1.10.  Munkaszervezet  
Főállású elnök és munkaszervet vezető: 1 fő   
Művelődésszervező és pénzügyi munkatárs: 1 fő 
Kulturális munkatárs: 1 fő  
Kormányhivatal munkaerő-piaci támogatásával 1 fő adminisztrátor munkakörben. 
Ügyintéző munkatárs: 1 fő 
 
Technikus alkalmi megállapodással 
Takarítónő: 1 fő ( kormányhivatal munkaerő-piaci támogatással ) 
Munkaköri leírások aktualizálása, orvosi alkalmasság érvényességének ellenőrzése  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka   
 
1.11.Művészeti csoportok, klubok vezetőivel kommunikáció, egyeztetés, szakmai segítés 
 Határidő: folyamatos 
Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka , Kóborné Kocsis Viktória 



 
1.12. Közösségi szolgálatos diákok foglalkoztatása, koordinálása 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka, Kóborné Kocsis Viktória 
  

2. Az Egyesület gazdálkodása 
 
 
 
2.1. Az Egyesület költségvetésének tervezése, egyeztetés az elnökséggel, közgyűléssel, 
pénzügyi irodával. A kiadások és bevételek figyelemmel kísérése, részvétel a kontroll-
rendszerben  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka , Soós Enikő 
 
2.2. A pénzügyi források hatékony és gazdaságos felhasználása, a bevételek növelése, 
pályázati források, szponzori támogatások keresése  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka , Soós Enikő 
 
2.3. Az Egyesület gazdálkodásához kapcsolódó pénzügyi, adminisztratív teendők ellátása, 
folyamatos kontrollja  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka ,Soós Enikő  

 
 

3.Közművelődési tevékenység, bővítése, minőségi javítása 
 

 
3.1.Az éves beszámoló, munkaterv elkészítése  
Határidő: február 10.  
Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka, Pintér Regina , Soós Enikő, Kóborné Kocsis Viktória 
              
 
3.2.A szakmai területek felelőseinek kijelölése, rendezvények, programok szervezése 
Gyermekprogramok, ifjúsági programok:  
Felelős: Pap Eszter 
Felnőtt színházi előadások, nagyrendezvények, ismeretterjesztő és egyéb programok:  
Felelős: Pintér Regina, Kóborné Kocsis Viktória 
Hangversenyek, koncertek, ünnepek:  
Felelős: Soós Enikő  
Kiállítások:   
Felelős: Kóborné Kocsis Viktória  
Határidő: február 10.  
 
3.3. A programok, rendezvények tervezése, szervezése, lebonyolítása, koordinálása, éves 
rendezvénynaptár aktualizálása 
Határidő: folyamatos   
Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka, Pintér Regina, Soós Enikő, Kóborné Kocsis Viktória  



           
 
3.4. Az Egyesület művészeti csoportjaival munkaterv egyeztetése, folyamatos koordináció 
Határidő: folyamatos   
Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka , Kóborné Kocsis Viktória 
 
3.5. A munkaszervezet tagjainak szakmai felkészültségének biztosítása 
Határidő: folyamatos   
Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka   
   
 
 

4. Az együttműködések feltérképezése, bővítése 
 
 
4.1. Kapcsolattartás, folyamatos együttműködés az Ifjúsági Tanáccsal, óvodákkal, 
iskolákkal  
Határidő: folyamatos  
Felelős: Pintér Regina, Kóborné Kocsis Viktória 
   
4.2.Kapcsolattartás, folyamatos együttműködés a Civil Fórummal, egyéb civil 
szervezetekkel  
Határidő: folyamatos  
Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka   
 
4.3.Kapcsolattartás, folyamatos együttműködés turisztikai szervezetekkel  
Határidő: folyamatos  
Felelős: Kóborné Kocsis Viktória 
 
4.4.Kapcsolattartás, folyamatos együttműködés partnerszervezetekkel, térségi 
önkormányzatokkal, vállalkozókkal   
Határidő: folyamatos  
Felelős: Hrabovszky-Orth Katinka   
 
 
 

5. Idegenforgalmi tevékenység 
 

 
5.1.Látogatóközponti feladatok ellátása (aktuális információk, szóróanyagok beszerzése, 
turisták fogadása, honlapok turisztikai információk kezelése  stb.)    
Határidő: folyamatos  
Felelős: Kóborné Kocsis Viktória  
           

 
5.2.Látogatóközpont árukészletének bővítése, minőségi termékek beszerzése     
Határidő: folyamatos  
Felelős: Kóborné Kocsis Viktória 

 



5.3.Önkormányzattal és TDM-mel turisztikai feladatok egyeztetése, Idegenforgalmi 
Cselekvési Tervben foglaltak teljesítése.     
Határidő:2020. folyamatos  
Felelős: Kóborné Kocsis Viktória  
 

     6.  Marketing feladatok hatékony ellátása  
 
 

6.1.Programokról, rendezvényekről folyamatos tájékoztatás, hírlevél küldése sajtó felé is     
Határidő: folyamatos  
Felelős: Soós Enikő, Pintér Regina 
 
6.2. Honlap folyamatos frissítése   
Határidő: folyamatos  
Felelős: Pap Eszter, Pintér Regina 
 
6.3. Facebook oldal folyamatos frissítése   
Határidő: folyamatos  
Felelős: Pintér Regina  
 
6.4. Plakátok készítése, kifüggesztése   
Határidő: folyamatos  
Felelős: Pintér Regina, Pap Eszter  
 
6.5. Havi programajánló készítése, terjesztése   
Határidő: folyamatos  
Felelős: Pintér Regina, Kóborné Kocsis Viktória   
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7. RENDEZVÉNYNAPTÁR 
 

 
IDŐPONT, PROGRAM MEGNEVEZÉSE 

 

 
JANUÁR 

 
Január 18. Vörösmarty Mihály Gimnázium szalagavatója 

Helyszín: Színház 
 

Január 14- Február 3. Fűzy-Molnár Zoltán fotókiállítása Kisfaludy és Károlyi élete képekben 

Helyszín: Színház, aula 
 

Január 27. 18.00 Hangversenybérlet  
Kátai Zoltán énekmondó  „Jersze,emlékezzőnk…” 

Helyszín: Refektórium 

 
Január 22. 17.00  Magyar Kultúra Napja 

Helyszín: Refektórium 

 

 
FEBRUÁR 

 
Február 3- 28. Kiállítás 
Helyszín: Színház, aula 

 
Február 8. 18.00 Hangversenybérlet 

Mód Orsolya és Borbély László gordonka és zongora kamaraest 

Helyszín: Refektórium 
 

Február 8. 17.00 SZMSZC III. Béla Szakgimnáziuma és Szakközép Iskolája szalagavatója 
Helyszín: Színház  

 

Február 10. Nyugdíjas Farsang 
Helyszín: Színház 

 
Február 12. 17.00  Mikszáth Kálmán novellái és parasztábrázolása 

Előadó: Aporfi László nyugdíjas tanár, Szentgotthárd Díszpolgára 

Helyszín: Színház, aula 
 

Február 14. 19.00 Luxemburg grófja operett 
Pesti Művészszínház előadása 

Helyszín: Színház 
 

Február 18. 10.00 és 14.00 Mesekapu gyermekszínház  

Napsugár Együttes koncertje  
 Helyszín: Színház 

  
Február 22. Farsang 

Helyszín: Színház 

 
 

 
MÁRCIUS  
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Március 6. 19:30 Skultéty Rita minimál akusztik koncert 

 
Március 11. 17:00 Móricz Zsigmond novellái-irodalmi előadás  

Előadó: Aporfi László nyugdíjas tanár, Szentgotthárd Díszpolgára 
Helyszín: Színház, aula 

 
Március 12. 18:00 Hangversenybérlet: Rápli Péter és Szentannai Ádám Trillusion-Prologue 

Helyszín: Refektórium 

 
Március 15. 17:30 Városi ünnepség az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc tiszteletére 

 
Március 17. 18.00  Lomographie 2.0 kiállítás 

Helyszín: Színház, aula 

 
Március 18. 17.00 Gotthárdiak a Nagyvilágban 

Helyszín: Színház, aula 
 

Március 21. 19:00 Musical show 
Helyszín: Színház 

 

Március 27. Színházi Világnap – Szentgotthárdi Színjátszókör  
Helyszín: Színház 

 

 
ÁPRILIS 

 
Április 2. 17:00 Bodorkós Imre atya előadása: Húsvét 

 
Április 8. 17:00 Móra Ferenc novellái – irodalmi előadás 

Előadó: Aporfi László nyugdíjas tanár, Szentgotthárd Díszpolgára 

Helyszín: Színház, aula 
 

Április 9. Költészet Napja 
Helyszín: Színház 

 

Április 12. Húsvéti Fúvóskoncert, Szentgotthárd Város Fúvószenekara 
Helyszín: Színház  

 
Április 15. Holokauszt megemlékezés- Gotthárdiak  a nagyvilágban- Auschwitz 

Helyszín: Színház, aula 
 

Április 17. Felnőtt színházi előadás 

Helyszín: Színház 
 

Április 18. 18:00 Kórustalálkozó 
 

Április 20. A tánc világnapja 

Helyszín: Színház 
 

Április 20. 18.00 Hangversenybérlet 
Interaktív koncert ütőhangszerekkel 

Helyszín: Színház 
 

Április 21. 10:00-14:00 Mesekapu gyerekbérlet 

Brémai muzsikusok- Hahota Színház 
Helyszín: Színház 

 
Április 22. 13:00 Szlovén gyerekszínház 
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Helyszín: Színház 

 

 
MÁJUS 

 
Május 1.  Civil nap és majális kirakodóvásárral 

Helyszín:  
 

Május 3. Anyák napja  
Helyszín: Színház, aula 

 
Május 6-12. Közösségek Hete 

 

Május 23. Szépség és a Szörnyeteg- VSG Táncszínház  -Gyermekszínházi előadás 
Helyszín: Színház 

 
Május 24. Városi gyermeknap  

Helyszín: Színház és környéke 

 

 
JÚNIUS 

 
Június 12. Ifjúsági nap 

Helyszín: Színház, aula 
 

Június 15- július 15. Papp Hajnal kiállítása: Szerelem 
Helyszín: Színház, aula 

 

Június  19-21. Szerelmesek Fesztiválja 
Helyszín: Színház és környéke  

 
Június 27. Fúvószenekari találkozó 

Helyszín: Várkert  

 

 
JÚLIUS 

 
Július 3-4. Hopplá Fesztivál 
Helyszín: Várkert   

 

Július 6-10.  Napközis tábor gyerekeknek  
Helyszín: Színház és környéke  

 
Július 18. Sensation Night 

Helyszín: Várkert 

 
Július 31- Augusztus 1 Történelmi Napok  

Helyszín: Várkert 

 
 

 
AUGUSZTUS 

 
Augusztus 20. Szt. István, az államalapítás ünnepe 
Helyszín: 
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Augusztus 1Úton Nemzetközi Zarándoknap 
Helyszín: 

 

 
SZEPTEMBER 

 
Szeptember 12. Zöld Szentgotthárd 

Helyszín: Várkert 
 

Szeptember 14-20. Mobilitás hete 
 

Szeptember 19. Sportnap 

Helyszín 

 
 
 

 
OKTÓBER 

 
Október 1. 19.00 Operett gála- Idősek Világnapja  
Helyszín: Helyszín: Színház, aula 

 

Október 15. felnőtt színházi előadás 
Helyszín: Színház 

 
Október 17. Kórustalálkozó  

Helyszín: Színház 
 

Október 23. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulója alkalmából tartandó ünnepség 

 
Október 30 Őszi szüneti egész napos játszóház 

Helyszín: Színház, aula 
 

Október 31. Tökparti 

Helyszín: Színház, és környéke 

 

 
NOVEMBER 

 
November 18. 17.00 Gotthárdiak a Nagyvilágban 
Helyszín: Színház, aula 

 
November 9. Filharmónia 

Helyszín: Színház 

 
November 21 Presidance táncgála 

Helyszín: Színház 
 

November 18 CISZEBAT 
Helyszín: Színház, aula 

 

November 19 felnőtt színházi előadás 
Helyszín: Színház 

 
November 24. 10.00 és 14.00 Mesekapu gyerekszínház 
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Helyszín: Színház 

 

 

 
DECEMBER 

 
Decemberi hétvégék: Gotthádi Advent 
Helyszín: Főtér 

 
December 6. Mikulás 

Helyszín: Színház, aula 
 

December 15.Nyugdíjas karácsony 

Helyszín: Színház 
 

December 18 Karácsonyi hangverseny 
Helyszín: Színház 

 

December 21 Arany Iskola karácsonyi műsora 
Helyszín: Színház 

 
December 24. Jézuska Váró JátszóKapu , Glória Színjátszókör misztérium játéka 

Helyszín: Színház 
 

 
 

 

8. A PANNON KAPU KULTURÁLIS EGYESÜLET MŰVÉSZETI CSOPORTJAI, 
KLUBJAI 

 

Szentgotthárd Város Fúvószenekara  
Karnagy: Rápli Róbert  
Próbák: péntek 18.00 – 20.30  
 
Tervek 2020-2022-re  
- A zenekari tagság létszámának megtartása, a távozók folyamatos pótlása zeneiskolásokkal;  

- Új próbaterem és szertár kialakítása (egyik prioritás);  

- Külföldi utazás, szakmai kapcsolatbővítés;  

- Minősítőkoncert (Időszerű lesz megerősítenünk a 2015-ös felső kategóriás arany 
minősítésünket.);  

- Önálló CD (hangfelvételek) készítése profi minőségben (az első és utolsó hivatalos CD-
lemezünket 2006-ban készítettük.);  

- A zenei repertoár évről-évre történő folyamatos megújítása úgy, hogy a szakmai igényesség 
ne szenvedjen csorbát;  

- Utódlás kérdése, másodkarnagy keresése, illetve olyan rátermett fiatal szakember 
bevonása a zenekari munkába, aki idővel átveheti tőlem a karmesteri pálcát.  
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Munkaterv 2020-ra  
Év elején még nem érkeznek be az éves felkérések, ezért csak az általunk tervezett nagyobb 
programokat lehet itt felsorolni.  
2020. április 12. – Húsvéti koncert és bál:  
A rendezvényt visszavisszük a Színházba, és idén nem vonjuk be az ifjúsági fúvószenekart, 
mivel a „kiszenekarban” generációváltás történt, és más programok is lekötik őket. Emiatt 
viszont nem indokolt a zajos sportcsarnokban rendezni a koncertet. Lényegében visszatérünk 
a korábbi koncertek hagyományához. A műsor első részében klasszikus magyar fúvószenei 
művek csendülnek fel, a továbbiakban populárisabb fúvószenék. A bál helyszíne még 
kérdéses.  
2020. június 27. – Szentgotthárdi Fúvóstalálkozó:  
Folytatni szeretnénk a tavalyi nagy sikerű fúvóspartinkat újabb zenekarok bevonásával. 
Szeretnénk lehetőség szerint Szentgotthárdon, a Várkertben megtartani a rendezvényt. Ha 
ehhez tudunk megfelelő sátrat szerezni, akkor nem visszük ki a délutáni programokat 
Csörötnekre.  
2020. szeptember 26. – Kőszegi Szüret:  
A többezer embert megmozgató nagyrendezvénynek állandó meghívottjai vagyunk.  
Városi rendezvények:  
Igyekszünk minél többször bemutatkozni Szentgotthárdon, rendezvényeken, térzenéken, és 
az ünnepségeken. Ezek később lesznek egyeztetve.  
Fúvóstalálkozók, egyéb fellépések:  
Örömmel megyünk el partnerzenekarok fúvótalálkozóira, és teszünk eleget fizetős 
felkéréseknek, tűzoltónapoknak, falunapoknak. A szereplések mennyiségének csak az emberi 
tényező, a zenészek munkahelyi, iskolai elfoglaltsága szab gátat.  
Jó lenne, ha már idén lehetőségünk lenne külföldre utazni, de ez igen optimista elképzelés.  
Próbarend:  
A zenekari próbák időpontja péntekenként 18.00 óra marad. Rendkívüli esetben a szombat 
este és vasárnap délelőtt is szóba jöhet (de azok már kevésbé hatékonyak a próbalátogatást 
illetően). Ezért kértem a PKKE vezetőjét, hogy lehetőségeihez mérten tegye szabaddá péntek 
estékre a színházat. 
 
 
Szentgotthárd Város Vegyeskara  
Karnagy: Soós János  
Próbák: csütörtök 18.30 - 20.00 a zeneiskolában  
 
Tervek a 2020-as évre 

Tavasszal szeretnénk megrendezni az elmaradt kórustalálkozót, előreláthatóan húsvét után. 

A nyárköszöntő hangversenyt, a zene világnapi kórustalálkozót, valamint az adventi és 

karácsonyi koncerteket, mint sok éves rendezvényeinket idén is szeretnénk megtartani. 

Terveink szerint augusztus 20-án a városi ünnepségen közösen énekelnénk a templomi 

kórussal. Ezen kívül, ha kapunk helyi, vagy külső felkéréseket igyekszünk rá felkészülni. 

Tervezünk továbbá egy koncertlátogatást, ennek programja még szervezés alatt áll. 
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Szentgotthárdi Fotóklub  
Vezető: Tátrai István  
A fotóklub minden hónap első keddjén 18 órától tartja foglalkozásait éves terv alapján.  
2017-ben a vezetőváltással új szellemiség is érkezett munkájukba. Céljuk továbbra is, hogy a 
fiatalabb korosztállyal is megismertessék, megszerettessék a fotózást.  
 
Foglalkozástervezet 
Január 14. Fotóklub 
Február 4. Fotóklub 
Március 4. Fotóklub 
Március 21. Egylámpás fotózás 
Április 7. Fotóklub 
Április 15. Ételfotó és természet 
Május 1. Főzőverseny és a búcsú megörökítése 
Május 5. Fotóklub 
Május 22. Photoexpo Budapest 
Június 2. Fotóklub 
Június 9 Teichhalm fotóstúra  
Június 19-21 Szerelmesek Fesztiválja fotózás 
Július 8 Fénykereső szabadság 
Augusztus 4 Kompozíció előadás  
Szeptember 8. Fotóklub 
Szeptember 16 Modelfotózás Bad Radkersburgban 
Október 6. Képválogatás 
November 6. Fotóklub - évértékelő kiállítás  
 
 
Szivárvány kórus  
Vezető: Szabó Elekné  
Próbák: csütörtök 15.00 – 16.30  
A kórus részére a felkérések az év folyamán folyamatosan érkeznek.  
 

Mivel a kórus ez évben lesz 10 éves, az évi felkészülés ennek jegyében telik. Készülünk a 
Megyei Kórusok XVIII. találkozójára, mely ezévben Szombathelyen lesz.  
Szeptemberben szeretnénk jubileumi hangversenyt rendezni, melyre eg vendégkórust is 
meghívnánk. Ennek lennének anyagi vonzatai is, melyhez az Önkormányzat támogatását 
szeretnénk kérni.  
Szeretnénk egy közeli külföldi kórussal is felvenni a kapcsolatot ( Lendva).  
Ha megjelenne valami országos nyugdíjas rendezvény, szívesen fellépnénk, mivel a 
kórustagok lelkesek és szívesen énekelnek.  
Természetesen a helyi meghívásoknak , rendezvényeknek is résztvevői kívánunk lenni. Jó 
volna, ha volna egy próbaterem.  
Programjainkhoz kérjük az intézmény támogatását.  
 
 
 
Galagonya Szívklub 
Vezető: Keserüné Becker Ibolya 
Foglalkozás időpontok: minden hónap első hétfője, 14.30 – 16.00 
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Január: Az éves program előkészítése 
Február: Farsangolás és tekézés 
Március: Nőnap megünneplése, megemlékezés a március 15-ről, tekézés, orvosi előadás 
Április: Költészet napja programba bekapcsolódás, tekézés 
Május: séta Rábafüzesre vagy a Városi Múzeum meglátogatása, Ivó nap, tekézés 
Június: kirándulás vonattal Keszthelyre 
Július- Augusztus szünet 
Szeptember: a Szív Világnapja alkalmából mentősök bemutatója: elsősegélynyújtás, 
újraélesztés, tekézés 
Október: kirándulás Kőszegre vonattal az Orsolya napi vásárra 
November: Beethoven-év alkalmából előadás Szabó Elekné és Zrínyi év alkalmából előadás 
Gömbös Sándorné 
December 3. Tekézés, évzáró vacsora  
A Szív klub tagjai részt vesznek az Egészségfejlesztési Iroda rendszeres mozgás programjain / 
pl.: NW, torna, jóga/ és a szervezett előadásokon. 
Terveink továbbá: sókamra látogatás a Szentgotthárdi fürdőben, kerékpártúra a Hársas 
tóhoz 
Orvosi előadások:  
Alzheimer kór 
Mozgásszervi betegségek 
Daganatos betegségek és szűrések 
Csontritkulás 
A szem betegségei 
 
 
Művészeti csoportok, egyesületek foglalkozásainak, próbáinak rendje: 
 

Fúvószenekar péntek 18.00 - 20.30 

Vegyeskar csütörtök 18.30 – 20.00 

Fotóklub havonta, kedd  18.00 – 20.00 

Szivárvány kórus csütörtök  15.00 – 16.30 

Rozmaring tánccsoport hétfő  9.00 - 11.00 

Szívklub Minden hónap első hétfőjén  14.30 - 16.00 

Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik  
E.gyűlése 

Minden hónap 3. szerdáján  14.30 -16.00 

Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik E. 
kézműves csoportja 

hetente,  hétfő 9.00 – 11.00 

 

 
 

9. Idegenforgalmi munkaterv 
 
Az idegenforgalom további fellendítése és a változás a város és a kistérség településeinek 
összefogásával, a szállásadókkal, szolgáltatókkal, a vállalkozókkal, a minőségi kulturális programok 
további bővítésével érhető el a leghatékonyabban.  
Az Őrség nagy vonzerőt jelent Magyarországon, ezért fontos az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósággal 
való együttműködés kialakítása. 
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Természetesen a Látogatóközpontban továbbra is ellátjuk az idegenforgalmi feladatokat. A betérő 
hazai és külföldi látogatókat továbbra is útba igazítjuk, ellátjuk információval a városról, kirándulási 
lehetőségekről, látnivalókról, programokról, szálláshelyekről, szolgáltatásokról. Ebben nagy 
segítségünkre vannak a kiadványok, melyeket folyamatosan frissítünk.  
Célkitűzésünk továbbá az ide érkező látogatók elégedettségi felmérése. Bár a Látogatóközpontban 
évek óta van kérdőív, de ezt nem szívesen töltik ki. A honlapunkon vagy facebookon oldalunkon 
érdemes lenne egy új kérdőív összeállítása arról, hogy mennyire tetszett a turistáknak a város, milyen 
szolgáltatokat hiányoltak, mivel voltak elégedetlenek.  
 
2020-as céljaink: 
 
- A környék állandó illetve időszakos programjainak összegyűjtése 
- A TDM-mel való még szorosabb együttműködés 
-A környező szlovén és osztrák települések turisztikai szervezeteivel való kapcsolatfelvétel 
- A turisztikai marketing bővítése 
- A látogatóközpont ajándéktárgyainak további bővítése 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hrabovszky-Orth Katinka 
Pannon Kapu Kulturális Egyesület 
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 
Közművelődési 
alapszolgáltatáso
k Kultv. 76. § (3) 

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. § (2) Kormányz
ati 
funkciók 

Pénzügyi adatok (Ft) 

A közösségi tevékenység A közösségi tevékenységre felhasználni tervezett  

A közösségi 
tevékenységek 
közművelődési 
alapszolgáltatáso
kba való 
besorolása 

megnevezése célja rendszeressége 
vagy tervezett 
időpontja  

résztvev
ők 
tervezet
t száma 
(fő) 

helyszíne 
(nem 
kötelező 
elem) 

megtervezésében, 
megvalósításában 
és értékelésében 
a helyi lakosság 
részvételi módja 

normatív
a 
összege 

önkormányz
ati 
költségveté
si 
támogatás 
összege 

magyarorsz
ági 
pályázati 
támogatás 
összege 

Európai 
Uniós 
pályázat
i 
támogat
ás 
összege 

lakossági 
befizetés 
összege 

A kulturális normatíva PKKE-re eső része: 5.326.808.,Ft- a közművelődési alapszolgáltatások biztosításában közreműködő 
dolgozókkal kapcsolatos kiadások 

3 194 
400 

        

a) művelődő 
közösségek 
létrejöttének 
elősegítése, 
működésük 
támogatása, 
fejlődésük 
segítése, a 
közművelődési 
tevékenységek 
és a művelődő 
közösségek 
számára helyszín 
biztosítása 

Rozmaring 
tánckör 

nyugdíjas 
közösség 
tánctudásának 
bővítése, 
közösségi 
alkalom 

hetente hétfő 
9.00 - 11.00 

12 fő Színház önkéntesen bárki 
csatlakozhat 

82091           
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  Nyugdíjas 
Kézműves kör 

nyugdíjas 
közösség 
kézműves 
tevékenysége 
közösségi 
alkalom 

hetente kedd 
9.00 - 11.00 

8 fő színház 
büfé 

önkéntesen bárki 
csatlakozhat 

82091           

  Galagonya 
Szívklub 

szívbetegek 
csoportja, 
egészségmegőrz
és, 
betegségmegel
őzés 

minden hónap 
első hétfője 
14.00 - 16.00 

15 fő színház 
büfé 

önkéntesen bárki 
csatlakozhat 

82091           

  Szentgotthárd
i Fotóklub 

Fotózási 
ismeretek 
bővítése 

minden hónap 
első kedd 18.00 - 
20.00 

10 fő Színház 
aula 

önkéntesen bárki 
csatlakozhat 

  100 000       50.000.- 

b) a közösségi és 
társadalmi 
részvétel 
fejlesztése 

Gyermeknap gyermekek 
szabadidejének 
hasznos 
eltöltése 

évi 1 alkalom 150 fő     82091 100 000 400 000 0 0 0 

  Húsvéti 
játszóház 

gyermekek 
szabadidejének 
hasznos 
eltöltése 

évi 1 alkalom 20 fő Színház 
aula 

6-12 éves 
korosztályból 
bárki csatlakozhat 

82091 20 000 0 0 0 0 

  Nyári táborok nyári napközis 
tábor  

évi 1turnus 
június - július 
hónapban 

40 fő   térítési díj 
ellenében 7-12 
éves 
korosztálynak 

82091         400.000.
- 

  Őszi szüneti 
játszóház 

gyermekek 
szabadidejének 
hasznos 
eltöltése 

évi 2 alkalom 20 fő Színház 
aula 

6-12 éves 
korosztályból 
bárki csatlakozhat 

82091 20 000         

  Adventi 
játszóházak 

gyermekek 
szabadidejének 
hasznos 
eltöltése 

évi 3 alkalom 40 fő/ 
alkalom 

Színház 
aula 

6-12 éves 
korosztályból 
bárki csatlakozhat 

82091 25 290         

  harmónia 
Klub 
egészségügyi 
előadásai 

egészségügyi 
ismeretek 
átadása 
meghívott orvos 
előadókkal 

évi 4-5 alkalom 40 
fő/alkalo
m 

Színház 
aula 

bárki csatlakozhat 82091           
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  Senior 
örömtánc 

az idős kornak 
megfelelő 
táncforma, 
egészségmegőrz
és 

hetente kedd 
9.00 - 11.00 

16 fő/ 
alkalom 

Színház 
aula 

idős korosztályból 
bárki csatlakozhat 

82091           

  HOPPLÁ 
Fesztivál 

  évi 2 nap 2000 fő Várkert   82091   4 500 000       

c) az egész életre 
kiterjedő tanulás 
feltételeinek 
biztosítása 

Irodalmi 
esték 
előadásai 

irodalmi 
ismeretek 
bővítése 

évi 6 alkalom 
szarda 17.00 - 
19.00 

35 fő/ 
alkalom 

Színház 
aula 

bárki csatlakozhat 82093           

  Bodorkós 
Imre 
Plébános atya 

Bibiliai 
ismeretek 
bővítése 

évi 2 alkalom  50fő/ 
alkalom 

Színház 
aula 

bárki csatlakozhat 82093           

  Gotthárdiak a 
nagyvilágban 

utazási 
élmények  

évi 4 alkalom 
szerda 17.00 - 
19.00 

40 fő/ 
alkalom 

Színház 
aula 

bárki csatlakozhat 82093           

d) a 
hagyományos 
közösségi 
kulturális 
értékek 
átörökítése 
feltételeinek 
biztosítása 

Farsang farsangi 
hagyományok 
ápolása 

évi 1 alkalom 120 fő Színház   82093 100 000 100 000   0   

  Március 15-ei 
ünnepi műsor 

emlékezés 
történelmi 
eseményre 

évi 1 alkalom     nem releváns 82093           

  Augusztus 20-
i ünnepi 
műsor 

emlékezés 
történelmi 
eseményre 

évi 1 alkalom     nem releváns 82093           

  Október 23-i 
ünnepi műsor 

emlékezés 
történelmi 
eseményre 

évi 1 alkalom     nem releváns 82093           
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  Zöld 
Szentgotthárd 

kultúra, 
környezetvédel
em, 
gasztronómia - 
helyi 
hagyományok 
ápolása 

évi 1 alkalom 300 fő   nem releváns 82093 0 400 000 0 0 0 

  Gotthárd 
Napja 

          82093           

  Hangverseny
bér-let 
sorozat 

komolyzenei 
kultúra ápolása, 
átörökítése 

évi 4 alkalom 50 fő/ 
alkalom 

    82093 50 000         

e) az amatőr 
alkotó- és 
előadó-
művészeti 
tevékenység 
feltételeinek 
biztosítása 

Szentgotthárd 
Város 
Fúvószenekar
a 

fúvószenei 
kultúra ápolása 

hetente péntek 
18.00 - 20.30 

25-30 
fő/ 
alkalom 

Színház bárki 
fúvóshangszertud
ással csatlakozhat 

82093 700 000         

  Szentgotthárd 
Város 
Vegyeskara 

Kóruskultúra 
ápolása 

hetente csütörök 
18.30 - 20.00 

20 fő/ 
alkalom 

Zeneiskol
a 

bárki csatlakozhat 82093 580 000         

  Szivárvány 
Kórus 

Kóruskultúra 
ápolása 

hetente 
csütörtök 14.00 - 
16.00 

20-25 
fő/ 
alkalom 

Refektóri
um 

bárki csatlakozhat 82093 100 000         

  Pkke amatőr 
színjátszó 
csoport 

Színházi kultúra 
, művészet 
ápolása 

hetente hétfőn 
16-19 csütörtök 
16-19 

    10 fő bárki 
csatlakozhat 

  137 118         

g) a kulturális 
alapú 
gazdaságfejleszté
s 

Szerelmesek 
Fesztiválja 

Színházi 
előadás, író 
olvasó 
találkozó, 
kiállítás, koncert 

  2000 fő több 
helyszíne
n 

nem releváns 82094 100 000 14 100 000     1.500.00
0.- 
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  Szentgotthárd
i Történelmi 
Napok 

A 
Szentgotthárdi 
Csata 
értékeinek, 
történéseinek 
felidézése 

évi 3 nap 2000 fő Várkert nem releváns 82094 100 000 6 900 000   0   
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

mely létrejött egyrészről a Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, 

Széll K. tér 11. szám képviseletében eljár: Huszár Gábor polgármester) - a továbbiakban: 

Önkormányzat, 

másrészről a Pannon Kapu Kulturális Egyesület (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 7. 

- képviseletében eljár: Hrabovszky-Orth Katinka elnök) - a továbbiakban: Egyesület 

 

között, az alulírott helyen és napon, az alábbi elvek és feltételek szerint: 

 

 

1. A megállapodás elvei 
 

1.1. Az Önkormányzat és az Egyesület Szentgotthárd város közművelődési, ifjúsági 

feladatainak megvalósítása és fejlesztése érdekében együttműködnek. Az e területen 

végzett munka hatékonysága érdekében az egyes feladatokat közösen, illetve egyeztetett 

módon látják el, a jelen megállapodásban foglaltak szerint. 

1.2. Az Önkormányzat feladatai közé tartozik a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. alapján a kulturális szolgáltatás, 

különösen az előadó-művészeti szervezet és a helyi közművelődési tevékenység 

támogatása. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény részletesen meghatározza az 

Önkormányzat ezzel kapcsolatos teendőit, ezek között - a 79. § (1) bek. szerint – 

lehetővé teszi, hogy a települési önkormányzat a közművelődési rendeletében 

meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására az e törvény követelményeinek 

megfelelő jogi személlyel közművelődési megállapodást köthet. Az Önkormányzat a 

122/2005.számú határozatával döntött úgy, hogy a közművelődési feladatai ellátására 

2005.09.01. naptól az Egyesülettel köt közművelődési megállapodást - több módosítást 

követően a Felek jelen egységes szerkezetű együttműködési megállapodás keretében 

aktualizálják az együttműködés rendszerét.  

1.3. Az 1.2. pontban meghatározottakra tekintettel és az 1997. évi CXL. törvény 76. §-ban 

foglaltakat figyelembe véve, az Egyesület az alábbi közművelődési alapszolgáltatások 

ellátásáról gondoskodik Szentgotthárdon: 

- művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára 

helyszín biztosítása. Ennek keretében a művelődő közösségnek rendszeres és 

alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét 

biztosítja, a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt, 

fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő 

közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, 

javaslataikat, 

- a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 

- a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 

- az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 

- a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 

Az Egyesület joga és kötelezettsége Szentgotthárd területén a közművelődési feladatok 
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ellátása, a szakmai tevékenység koordinálása és felügyelete, valamint a városban és a 

térségben zajló kulturális tevékenység fellendítése, eredményeinek értékelése. Az 

Egyesület részt vesz az Önkormányzat ifjúsági feladatainak szervezésében, ellátásában 

is. 

1.4. Az Egyesület bírósági bejegyzéssel rendelkezik (Pk.60.081/2005/2.), alapszabálya 

szerint tevékenysége kiterjed: 

– a Szentgotthárdon ellátandó közművelődési és turisztikai feladatokra, 

– ingyenesen vagy térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatásokra. 

 

2. A megállapodás tartalma 
 

Az Önkormányzat és az Egyesület a következő vállalásokat teszi: 

 

2.1. Az Egyesület vállalásai 

 

2.1.1. Vállalja a város közművelődési feladatainak és programjainak szervezését, 

lebonyolítását, irányítását. 

2.1.2. Bekapcsolódik Szentgotthárd és térsége kultúrával kapcsolatos terveinek, 

koncepcióinak kidolgozásába és végrehajtásába. 

2.1.3. Munkaszervezetet működtet a konkrét programok megvalósítása és a célok elérése 

érdekében a hatályos jogszabályok előírásainak és jelen megállapodásban foglaltaknak 

megfelelően. Az eseti feladatok ellátására szükség szerint megbízási szerződést köthet, 

mely megbízás a konkrét feladat megszervezésével megszűnik. 

2.1.4. Figyelemmel kíséri munkája során Szentgotthárd város lakossága és a településen 

működő civil szervezetek igényeit. Segíti a kulturális, művészeti csoportok munkáját 

és ösztönzi új csoportok létrejöttét.       

2.1.5. Nyitottságával ösztönzi a kulturális értékek létrehozását, segíti megőrzésüket és 

közvetítésüket. Szorosabb kapcsolatot épít ki a nemzetiségi szervezetekkel a 

nemzetiségi kultúra megőrzése érdekében. 

2.1.6. Közreműködik az emberek kulturális vonatkozású igényeinek feltárásában és 

kielégítésében, az önszerveződő csoportok fejlesztésében, ennek keretében: 

- színházi és zenei előadásokat szervez,  

- bérletes hangversenysorozatot szervez a Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási 

Intézményegységgel közösen, 

- művészeti csoportok működtet: legalább fúvószenekar, énekkar, 

- kiállításokat szervez: képző-, népművészeti- és fotóművészeti 

- kulturális rendezvényeket szervez úgy, hogy a már meglévő nagyrendezvények 

(Szerelmesek Fesztiválja, Történelmi Napok, Hopplá Fesztivál, Karácsony 

Határok Nélkül) és egyéb rendezvények (Farsang, Május 1., Haloween, stb.) 

mellett az Önkormányzat iránymutatásainak megfelelően az egyéb 

önkormányzati rendezvények és a városi ünnepségek (Augusztus 20., Március 

15., Október 23., Pedagógus nap, Semmelweis nap, Magyar Kultúra Napja) 

megszervezésében és lebonyolításában is rendelkezésre állnak.  

- a városi iskolai rendezvények és az önkormányzati alapítású intézmények 

rendezvényeinek technikai lebonyolításában az Egyesület segítséget nyújt a 

rendező intézménynek, 

- az Egyesület további rendezvények megszervezését is vállalja, amennyiben az 

anyagi és egyéb források ezt lehetővé teszik,  
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- kulturális találkozók szervezése a helyi intézmények, civil szervezetek, az itt élő 

nemzetiségek, valamint a testvérvárosi csoportok bevonásával, 

- szakkörök, tanfolyamok szervezése és a működésükhöz szükséges közösségi 

szintér biztosítása, 

- ismeretterjesztés, 

- szoros együttműködés a helyi turizmus szervezőivel, a Móra Ferenc Városi 

Könyvtár és Múzeummal, a városi civil szervezetekkel, intézményekkel, 

vállalkozókkal, a járás önkormányzataival, ausztriai és szlovéniai kulturális 

szervezetekkel, a kisebbségi szervezetekkel. 

2.1.7. Közvetíti az Önkormányzat felé mindazon kulturális tevékenységet érintő kéréseket, 

felvetéseket, amelyek működési körében felmerülnek. 

2.1.8. Pályázatok benyújtásával, külső források felkutatásával segíti - az önkormányzati 

támogatás takarékos felhasználása mellett - a kulturális élet feltételeinek javítását és 

továbbfejlesztését Szentgotthárdon. 

2.1.9. A turizmus terén az Egyesület – a rendelkezésére álló eszközeivel – elősegíti a helyi 

turizmus fejlesztését, ennek érdekében folyamatosan együttműködik az 

Önkormányzattal és a helyi TDM szervezettel, továbbá a színházban kialakított 

információs irodában információt nyújt a 3.2.) pont szerint. 

2.1.10. Az Egyesület lehetőségeihez mérten segítséget nyújt az ifjúság számára közösségi tér 

működtetésében. Az Egyesület segítséget nyújt az Önkormányzatnak az ifjúságot 

érintő feladatok ellátásában, továbbá kérdések, felmérések, programok, koncepciók, 

tervek rendezésében, elkészítésében, frissítésében. 

2.1.11. A művészeti csoportok közül a fúvószenekar elnevezése Szentgotthárd Város 

Fúvószenekara, az énekkar elnevezése: Szentgotthárd Város Vegyeskara. A művészeti 

csoportok fellépéseik során ezen a néven, az Egyesület művészeti csoportjaként 

léphetnek fel. A művészeti csoportokkal az Egyesület belső szabályzataiban is 

részletesen foglalkozni kell. A két művészeti csoportot segítő civil szervezettel - 

Szentgotthárd Énekegyesület, Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület - a Pannon 

Kapu Kulturális Egyesület együttműködési megállapodást köteles kötni, melyben meg 

kell határozni az együttműködés szervezési és anyagi kérdéseit. A tradicionális 

kulturális egyesületek támogatását – amennyiben ezek az egyesületek igénylik – 

továbbra is a Pannon Kapu kulturális Egyesület biztosítja. 

 

2.2. Az Önkormányzat vállalásai 

 

2.2.1. Közösségi térként biztosítja: 

- a Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 7. szám alatti Színház épületét, 

- a Kossuth u. 7. alatti ingatlan (egykori Művelődési ház) emeleti helyiségeit a 

Kormányhivatallal kötött megállapodás alapján,  

- a Kossuth u. 7. alatti ingatlan (egykori Művelődési ház) kerthelyiségét, 

- Színház környezetét (Széll K. tér 7.), 

- a Várkert szabadtéri színpadát és az előtte lévő rendezvényteret, 

- a Széll Kálmán tér 11. szám alatti Refektóriumot és kolostorudvart azzal, hogy 

ezekben folyamatosan lehet rendezvényeket szervezni a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatallal történő előzetes egyeztetést követően. 

2.2.2. Biztosítja az Egyesület számára a 2.2.1. pontban felsorolt ingatlanok ingyenes és 

rendeltetésszerű használatát azzal, hogy  

- a színház működtetésének közüzemi díjait közvetlenül az Egyesület fizeti, a 
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nagyobb karbantartási-felújítási költségeket az Önkormányzat viseli, de ezekre 

forrást adott esetben pályázati úton az Egyesület is szerezhet. 

- az ingatlanok használatával kapcsolatban felmerülő költségeket az Egyesület 

viseli. 

2.2.3. Évente költségvetéséből támogatást nyújt, melynek mértéke nem lehet kevesebb, mint 

39.150.000,- Ft/év, azaz harminckilencmillió-egyszázötvenezer forint (34.910.000,- Ft 

eddigi + 3.600.000,- Ft béremelés munkaszervezet + 640.000,- Ft műv. 

csoportvezetők) évente az infláció mértékével emelve. A támogatást a következő 

években az infláció mértékével emelni kell, amennyiben az Önkormányzat elvárásai 

az Egyesülettel szemben a jelen megállapodás szerint maradnak.  

2.2.4. Az Egyesületnek ingyenes használatra átadja a korábban a Művelődés Háza és 

jelenleg a Színház vagyonába tartozott/tartozó leltár szerinti vagyontárgyakat. Az 

Egyesület által megszerzendő vagyontárgyak tulajdonjogáról esetenként kell 

megállapodni. 

2.2.5. Az Egyesületet az Önkormányzat folyamatosan tájékoztatja a közművelődést, kultúrát, 

ifjúságot érintő elképzelésekről, igényekről, önkormányzati előterjesztésekről, 

döntésekről, rendeletekről, koncepciókról, ezek előkészítésébe lehetőségek szerint be 

is vonja. 

 

3. A megállapodás feltételei 
 

3.1. Jelen megállapodás szerint a közművelődésben érintettek köre: elsődlegesen 

Szentgotthárd város lakossága, ezen túlmenően a Szentgotthárd térségében élők. 

3.2. A színházban kialakított információs irodában – annak nyitvatartási idejében - az 

Egyesület a betérő érdeklődők számára 

- információt nyújt a városi turisztikai információs központ elérhetőségéről,  

- információt nyújt a város és térsége rendezvényeiről, egyéb helyben elérhető 

programokról, rendezvényekről, szolgáltatásokról (mozi, múzeum, fürdő), 

- információt nyújt a város és térsége látnivalóiról,  

- a TDM és az Önkormányzat illetve egyéb szervezetek által szolgáltatott 

szórólapokat, prospektusokat az érdeklődők számára elérhetővé teszi és ajánlja, 

- városi idegenvezetést biztosít az érdeklődők számára, 

- az iroda zárva tartása esetén minden alkalommal kifüggesztésre kerül egy olyan, 

többnyelvű útbaigazító tábla, amely a városi TOURINFORM irodához irányítja az 

érdeklődőket. 

3.3. A közművelődési feladat megvalósításában közreműködőktől megkívánt 

szakképzettség: a jogszabályokban meghatározott szakképzettség. 

3.4. Az Egyesület munkaszervezetét olyan létszámban és szakmai összetételben kell 

működtetni, ami az egyesület feladatainak maradéktalan ellátásához szükséges. A 

további feladatok ellátására (könyvelés) megbízási szerződéssel alkalmaz megfelelő 

személyt. 

3.5. A megállapodás tárgyi feltételei: 

A központi, mindennapi ügyintézés helye: Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 7. szám 

alatti épület. 

Egyéb tevékenységek a közösségi színtérként kijelölt helyszíneken zajlanak:  

- művelődési ház emeleti termei és kerthelyisége (Kossuth L. u. 7.) 

- Színház környezete (Széll K. tér 7.) 

- Refektórium és kolostorudvar (Széll Kálmán tér 11.) 



 
54 

- Várkert és szabadtéri színpada. 

Az Egyesület a megállapodásban foglaltak ellátását (a korábban a Művelődés Háza és 

jelenleg) a Színház vagyonába tartozó leltár szerinti vagyontárgyak (eszközök, 

berendezések, bútorok, stb.) felhasználásával látja el.  

3.6. A közösségi színterek használatáért (és a közművelődési alapszolgáltatások 

igénybevételéért) térítési díjat kell fizetni, kivéve: 

- Az Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal térítésmentesen használhatja a 

közösségi színtereket. 

- Az önkormányzati alapítású városi intézmények térítési díj fizetése nélkül 

használhatják a közösségi színtereket, kivéve, ha az így szervezett rendezvények 

belépődíjasak,  

- A szentgotthárdi iskolák és óvoda részére az Egyesület intézményenként évi 20 

óra ingyenes színházhasználatot biztosít. Ez magában foglalja az alapcsomagot (2 

db mikrofon, projektor, hangfalak), színházterem, öltözők és az alula használatát. 

Ezen felüli szolgáltatásokra vonatkozó szabályzást együttműködési 

megállapodásban rögzítik a felek. 

- Az Egyesület a civil szervezeteknek együttműködési megállapodás ellenében, évi 

legalább 40 alkalommal biztosítja a közösségi színteret és eszközöket térítési díj 

fizetése nélkül. Ezen túlmenően vagy együttműködési megállapodással nem 

rendelkező civil szervezetek részére eseti megállapodással bocsátható 

rendelkezésre a közösségi színtér, térítési díj ellenében, illetve indokolt esetben 

nélküle, amiről az elnök dönt. 

- Politikai szervezetek, politikai rendezvények, belépődíjas rendezvények esetén, 

illetve vásárok és termékbemutatók esetén kizárólag térítési díj ellenében 

bocsátható rendelkezésre a közösségi tér, ezek esetében minden alkalommal eseti 

megállapodás megkötése szükséges. 

3.7. Az alapszolgáltatások és a közösségi színtér (színház) közművelődési célú minimális 

nyitva tartását a megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza, a fizetendő térítési díjakat 

az 1. sz. függelék. 

3.8.A megállapodás pénzügyi feltételei: 

Az Önkormányzati támogatás havonta, az Egyesület részéről az Önkormányzatnak 

leadott ütemezést figyelembe véve kerül átadásra, Évente költségvetéséből támogatást 

nyújt, melynek mértéke nem lehet kevesebb, mint 39.150.000,- Ft/év, azaz 

harminckilencmillió-egyszázötvenezer forint, évente az infláció mértékével emelve a 

kulturális feladatok elvégzéséhez. A támogatást a következő években az infláció 

mértékével emelni kell, amennyiben az Önkormányzat elvárásai az Egyesülettel 

szemben a jelen megállapodás szerint maradnak. 

Az Önkormányzat támogatását az Egyesület köteles pályázatokon szerzett 

pénzeszközökkel kiegészíteni, továbbá arra kell törekednie, hogy egyéb módon is 

növelje bevételeit. 

 

4. A megállapodás megszűnése 
 

3.1. Jelen megállapodást a Felek határozatlan időre kötik meg. 

3.2. Jelen megállapodást rendes felmondással a Szerződő Felek írásban, 6 hónapos 

felmondási idővel mondhatják fel. 

3.3. Rendkívüli felmondás: 

Az Önkormányzat azonnali hatállyal írásban, abban az esetben mondhat fel, ha az 
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Egyesület a jelen megállapodás szerinti kötelezettségei közül bármelyiket súlyosan 

megszegi, vagy fizetési kötelezettségeit rendszeresen nem teljesíti. 

Az Egyesület csak abban az esetben jogosult azonnali hatállyal felmondani, ha az 

Önkormányzat a 2.2.3. pontban rögzítetteknél kevesebb támogatást biztosít. 

3.4. A jogviszony megszűnése napján az Egyesület köteles az általa használt ingatlant az 

Önkormányzatnak átadni, az ingóságokat, berendezési tárgyakat leltár szerint 

visszaadni. 

A működés során szerzett vagyontárgyak további jogi sorsa a 2.2.4. pont utolsó 

mondatában említett megállapodástól függ. 

 

5. Együttműködés, ellenőrzés 
 

5.1. A Szerződő Felek folyamatosan együttműködnek egymással. 

5.2. Az Egyesület évente benyújtja éves munkatervét - ezzel egyidejűleg beszámol az előző 

év munkájáról, valamint a beadott és az elnyert pályázatokról is. Ugyancsak az 

Együttműködés elveinek megfelelően történik a 2.2.3. szerinti megállapodás. 

5.3. Az Önkormányzat tájékoztatja az Egyesületet, a kultúrát, ifjúságot érintő döntésekről, 

előterjesztésekről. Évente, a munkaterv és éves beszámoló alkalmából értékeli a jelen 

Megállapodásban foglaltak érvényesülését. Az Önkormányzat folyamatosan ellenőrzi 

az Egyesület munkáját. Ennek érdekében a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal, belső ellenőr, stb. szervezetek bevonásával átfogó- és cél/témaellenőrzést 

tarthat. 

5.4. Az Egyesület köteles elkészíteni mindazon belső szabályzatokat, melyeket 

jogszabályok a biztonságos, zavartalan működés érdekében előírnak. Ezeket bemutatni 

köteles az Önkormányzat részére. 

 

6. Záró rendelkezések 
 

6.1. A Szerződő Felek mindvégig szorosan együttműködnek egymással. A szoros 

együttműködést mindketten e jogviszony alapjának tekintik.  

6.2. A Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy a szerződésből keletkező vitás 

ügyeiket mindenekelőtt peren kívül, tárgyalásos úton próbálják rendezni és csak ennek 

eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz. 

6.3. A Szerződő Felek valamennyi olyan kérdésben, amit ebben a szerződésben külön nem 

említettek, a Polgári Törvénykönyv előírásait tekintik irányadónak. 

 

A Szerződő Felek jelen megállapodást annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt írják alá. 

 

Szentgotthárd, 2020. február 26.  

 

 

……………………………………… 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képv.: Huszár Gábor elnök 

 

………………………..………… 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

Képv.: Hrabovszky-Orth Katinka elnök 

 

Jogi ellenjegyzés: 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 
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…………………………………………… 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

…………………………………… 

Kovács Ágnes 

pénzügyi vezető 
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PKKE együttműködési megállapodás 1. sz. melléklete 

 

 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 7. 

 

Színház nyitvatartás: 

 

NAP IDŐTARTAM 

hétfő 8.00-12.00 és 15.00-19.00 

kedd 8.00 – 16.30 

szerda 8.00 – 16.30 

csütörtök 8.00 – 19.00 

péntek 8.00 – 19.00 

szombat 10.00 – 18.00 

vasárnap zárva 

 

(Rendezvény esetén ettől eltérő időpontban is.) 
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PKKE együttműködési megállapodás 1. sz. függeléke 
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5. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

...../---. /---./ önkormányzati  rendelete 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 7/2019. (II. 28.) számú önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 73. § (2) bekezdésében, a 76. § (1)-(3) 

bekezdésében és a 77. § (1) bekezdésében, a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a 

közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. 

(VII.9.) EMMI rendelet, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

1. §  Szentgotthárd Város Önkormányzatának a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

szóló 7/2019. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. 

melléklete lép. 

2. §  E rendelet 2020. március 1-én lép hatályba. 

 

 

Huszár Gábor                                                           Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester                                                                  Jegyző 

 

Ezt a rendelet Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete a 2020. ------ 

ülésén fogadta el. 

Kihirdetve: 

 

                                                            Dr. Dancsecs Zsolt 

                                                                        Jegyző 
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1. melléklet 

 

a 7/2019. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet 1. mellékletéről 

 

 

„Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 7. 

 

Színház nyitvatartás: 

 

NAP IDŐTARTAM 

hétfő 8.00-12.00 és 15.00-19.00 

kedd 8.00 – 16.30 

szerda 8.00 – 16.30 

csütörtök 8.00 – 19.00 

péntek 8.00 – 19.00 

szombat 10.00 – 18.00 

vasárnap zárva 

 

(Rendezvény esetén ettől eltérő időpontban is.)” 
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Indokolás: 

 

Az 1. §-hoz:  

A rendeletben szabályozni kell a közösségi tér nyitvatartását. A mindennapi élet, a 

mindennapi szokások változásához érdemes hozzáigazítani a közösségi tér nyitvatartását is. 

Szentgotthárdon a közösségi teret ebből a szempontból a Színház épületet jelenti. 

Összességében a szakemberek jelzései és javaslatai azok, amelyek a rendelet – tervezetben 

megfogalmazásra kerültek.  

 

A 2. §-hoz:  

Technikai jellegű szabályozást tartalmaz.   
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6. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS A SZENTGOTTHÁRDI  

 

CSÁKÁNYI LÁSZLÓ FILMSZÍNHÁZ 

 

2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: 

 

Sebestyén Dénes 

 

Szentgotthárd, 2020. február 10. 
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1. LEGFONTOSABB ADATOK 

 

Az elmúlt esztendőben – az azt megelőző évhez viszonyítva – a mozilátogatók számát 

tekintve országosan közel 10%-os visszaesés mutatkozott. Sajnos ez nálunk is hasonlóan 

alakult. Ennek ellenére az üzleti tervben rögzített 18000 nézőt elértük, sőt ezt a számot 

sikerült meghaladnunk. A saját bevételeinket tekintve csak 3,4%-kal maradtunk el a 2018-as 

eredményünktől. 

 

A visszaesés okai gyakorlatilag ugyanazok, mint korábban. Hiába érkezett több 

gyermekeknek szóló és családi kategóriába sorolható alkotás, közülük csak néhány nyerte el a 

nagyközönség tetszését, és bizony a felnőtteknek szóló produkciók iránti érdeklődés is tovább 

csökkent. Viszonylag kevés olyan film került forgalmazásba, amely tömegeket vonzott. 

 

A Csákányi László Filmszínháznak a digitális vetítéstechnikára történő átállás – azaz 2013 

májusa – óta eddig már öt teljes éve volt. 2013-ban tulajdonképpen csak 8 hónapot üzemelt, 

2014-ben pedig a felújítási munkálatok miatt gyakorlatilag 9 hónapot működött.  

 

Eleinte minden esztendő jobban sikerült, mint az azt megelőző, ez a tendencia viszont 2018-

tól már nem folytatódott, sőt a nézőszámok és a bevételek vonatkozásában egyaránt 

csökkenés tapasztalható. 

 

Mindezek ellenére eredményes esztendőt tudhat maga mögött a mozi, ugyanis a teljes évek 

bevételeit tekintve a képzeletbeli dobogó harmadik helyére volt elegendő a 2019-ben realizált 

28.607.906,- Ft. 

 

Évről-évre megdőlt valamilyen rekord, szerencsére az elmúlt esztendőben szintén lett egy. Az 

újraindítás óta ugyanis a novemberek vonatkozásában a tavalyi volt a legtöbb vendéget és 

bevételt hozó. A legfontosabb adatok az alábbi táblázatokban találhatóak. 

 

Év Előadás (db) Vendég (fő) Átlagos nézőszám (fő) 

2015 396 21020 ~53 

2016 393 21964 ~56 

2017 379 22436 ~59 

2018 381 21260 ~56 

2019 387 19084 ~49 

 

Emlékeztetőül: a rendelkezésre álló adatok alapján 2012-ben összesen 2389 vendég váltott 

jegyet, az átlagos nézőszám pedig vetítésenként 12 fő volt. 

 

Év Előadás (db) Bruttó bevétel (Ft) Átlagos bevétel (Ft) 

2015 396 25.628.381,- 64.718,- 

2016 393 25.691.751,- 65.373,- 

2017 379 30.701.171,- 81.006,- 

2018 381 29.600.405,- 77.691,- 

2019 387 28.607.906,- 73.922,- 

 

Fontos információ, hogy a fenti táblázatban rögzített bevételek nem tartalmazzák az éves 

önkormányzati támogatás összegét. 

 

2013 májusától számolva 2019. december 31-ig már összesen 130071 vendége és 

162.341.904,- Ft saját bevétele volt a mozinak. 
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2. VÁLTOZÁSOK 

 

Az üzleti terv megvalósítása érdekében tavaly két alkalommal volt nagyobb volumenű 

áremelés: először márciusban a jegybevételek szempontjából meghatározó 2D-s tikettek és a 

hozzájuk kapcsolódó kedvezmények, másodszor pedig szeptemberben a büfében forgalmazott 

üdítők árát drágítottuk. 

 

A Filmklub vonatkozásában 2018 szeptemberében elkezdődött az úgynevezett „art sáv” 

kialakítása, amely tavaly teljesedett ki. Ez azt jelenti, hogy amíg korábban évente csak kettő 

sorozat volt (tavaszi és őszi), addig most már minden esztendőben három lesz (tavaszi, őszi és 

téli). Mivel a közönség nyáron alapvetően nem jár moziba, ezért az említett évszakban nincs 

értelme művészfilmeket bemutatni. Az előbb említett koncepció megvalósulásának 

eredményeként – tematikus sorozatok keretében – az eddigieknél több értékes produkciót 

tudtunk műsorra tűzni.  

 

Az esztendő utolsó hónapjának elején – a kritikus mennyiségű üzemóra elérése miatt – a 

vetítőgép vonatkozásában lámpacserére és karbantartásra egyaránt sor került. 

 

Tavaly december végén – az ünnepek időszakban – alapvetően ismét a mozi jelentett társas 

kikacsolódási lehetőséget a városban és a környékén élőknek. Ennek érdekében az esztendő 

utolsó napjaiban „Év végi filmözön 3.0” elnevezéssel – a megszokott vetítési rendtől eltérő 

időpontokban – megint plusz előadások jelentek meg a kínálatban.  

 

3. KÜLÖNLEGES ESEMÉNYEK 

 

2019. január 28-án kezdődött a FILMKLUB téli programja, és a tematikus sorozat a „Magyar 

válogatott” címet kapta. Az előadásokra kéthetente hétfőn került sor, és a vetítések után a 

mozi galériáján az AZÚR DROGÉRIA támogatásával teázással egybekötött beszélgetés várta az 

érdeklődőket. A következő alkotásokat láthatta a közönség: Napszállta (magyar-francia 

dráma), Ruben Brandt, a gyűjtő (magyar animációs akció-thriller), Egy nap (magyar 

játékfilm), Genezis (magyar dráma), Vándorszínészek (magyar romantikus vígjáték). 

 

2019. február 15-től 19-ig Valentin Napok elnevezéssel a szerelem, a szeretet és a vidámság 

vette át a főszerepet a mozivásznon, és összesen öt különböző filmet láthattak az érdeklődők. 

A vendégek kivételes kedvezményeket is kaptak, mert a kampány első és utolsó napján csak 

700 Ft volt a jegy ára. 

 

2019. március 14-én az 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra emlékezve – a városi 

ünnepség záró programjaként – az említett időszak hangulatát megidéző Guerilla című új 

magyar történelmi filmet nézhették meg ingyen az érdeklődők. A vetítés a „Szabadságharc, 

ahogy még sosem láttuk” mottóval zajlott. 

 

2019. április 9-én kezdődött a FILMKLUB tavaszi programja, és a tematikus sorozat az „Oscar-

válogatott” címet kapta. Az előadásokra kéthetente kedden került sor, és a vetítések után a 

mozi galériáján az AZÚR DROGÉRIA támogatásával teázással egybekötött beszélgetés várta az 

érdeklődőket. A következő alkotásokat láthatta a közönség: Zöld könyv – Útmutató az élethez 

(amerikai dráma), Csuklyások (amerikai életrajzi film, krimi-vígjáték), Egy fantasztikus nő 

(chilei-német-spanyol-amerikai dráma), Bohém rapszódia (angol-amerikai életrajzi dráma, 

zenés film), Alelnök (amerikai életrajzi dráma, vígjáték), A kedvenc (ír-angol-amerikai 

történelmi film). 
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2019. április 17-én ismét lehetőséget biztosítottunk a VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 

tanulóinak arra, hogy a mozgóképes verseny keretében az iskola diáknapjára elkészített 

kisfilmjeiket bemutathassák egymásnak és az alkalmi zsűrinek. 

 

2019. május 13-án és 14-én, valamint május 27-én a Környezetvédelmi Világnap alkalmából 

az OPEL SZENTGOTTHÁRD KFT. megkeresésére és finanszírozásában – összesen három 

alkalommal – levetítettük a Vad Magyarország – A vizek birodalma című magyar-német 

természetfilmet, amelyet az említett cég jóvoltából ingyen nézhettek meg helyi óvodások és 

általános iskolások. 

 

2019. június 20-án stílszerűen a Szerelem című francia-belga erotikus drámával kezdődött a 

SZERELMESEK FESZTIVÁLJA (a továbbiakban: SZEF) mozgóképes programja. A filmes 

események helyszíne természetesen tavaly is a mozi volt, ahol június 25-ig kilenc vetítés 

keretében összesen öt különböző – a rendezvény koncepciójához illeszkedő – alkotás került a 

vászonra.  

 

A már említetten kívül a következő produkciókra lehetett még kedvezményes áron – csupán 

900 Ft ellenében – beülni. Elsősorban a gyermekeknek szólt Az elrabolt hercegnő (ukrán 

animációs film), a felnőtteknek pedig Az ígéret (amerikai romantikus történelmi film), 

továbbá a Végállomás: esküvő (amerikai romantikus vígjáték), valamint a Bűbájosok (francia 

romantikus vígjáték). 

 

A SZEF időszakában levetített filmek látogatottsága a következők szerint alakult. 2015: nyolc 

előadás és 221 néző (~28 fő/vetítés), 2016: nyolc előadás és 316 néző (~40 fő/vetítés), 2017: 

kilenc előadás és 280 néző (~31 fő/vetítés), 2018: hét előadás és 203 néző (29 fő/vetítés), 

2019: kilenc előadás és 172 néző (~19 fő/vetítés). 

 

A nézőszámok visszaesésének a legfőbb oka, hogy anyagi fedezet hiányában az elmúlt három 

esztendőben nem volt közönségtalálkozó, pedig azok korábban gyakorlatilag teltházas 

előadásokat eredményeztek. 

 

2019. augusztus 18-án a világpremier időszakában tűztük műsorra a Bring The Soul – The 

Movie című dél-koreai zenés koncert-dokumentumfilmet. A kivételes produkciót minden 

országban csak néhány napig – limitált előadás-sorozatban – láthatták a rajongók, Vas 

megyében pedig Szombathely mellett kizárólag nálunk nézhették meg az érdeklődők. 

 

2019. szeptember 24-én kezdődött a FILMKLUB őszi programja, és a tematikus sorozat a 

„Valóság és képzelet” címet kapta. Az előadásokra kéthetente kedden került sor, és a 

vetítések után a mozi galériáján az AZÚR DROGÉRIA támogatásával teázással egybekötött 

beszélgetés várta az érdeklődőket. A következő alkotásokat láthatta a közönség: Rossz versek 

(magyar dráma, vígjáték), Három egyforma idegen (angol-amerikai dokumentumfilm, 

életrajzi dráma), A néma forradalom (német dráma, történelmi film), Szabadúszók (francia 

dráma, vígjáték), Egy nő fogságban (magyar dokumentumfilm), Nyitva (magyar romantikus 

vígjáték). 

 

2019. október 22-én este A néma forradalom című német dráma és történelmi film bemutatása 

a városi megemlékezés záró programjaként volt meghirdetve, és ezen ingyen vehettek részt az 

érdeklődők. Az említett alkotás igaz történet alapján készült egy kelet-német osztályról, amely 

kiállt a magyarok szabadságharca mellett. 

 

2019. október 26-án és 28-án újabb különleges koncertfilmet láthatott a közönség ROGER 

WATERS US + THEM  címmel. A nagy sikerű 2017/2018-as – 156 állomásos – Föld körüli turné 
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amszterdami helyszínén rögzített fellépés szintén a világpremier időszakában és limitált 

előadás-sorozatban érkezett a hazai mozikba, így hozzánk is.  

 

Az ORSZÁGOS RAJZFILMÜNNEP eseményeihez az elmúlt esztendőben – már harmadik 

alkalommal – mi szintén csatlakoztunk. A program-sorozatban résztvevő vetítőtermekben 

2019. november 15-17. (péntek-vasárnap) időszakban kerültek bemutatásra a jobbnál-jobb 

animációs alkotások. Így történt ez nálunk is, ahol a hétvégén délutánonként – a megszokott 

műsorrendtől eltérő időpontokban – volt egy-egy különleges előadás. 

 

A kiváló magyar alkotások közül szombaton a Macskafogó, vasárnap pedig a Szaffi érkezett a 

vászonra. Mindkettőt digitálisan felújított változatban tekinthették meg az érdeklődők. A 

rendhagyó előadások mellé kivételes kedvezmények társultak, mert például a régi filmekre a 

jegy 14 éves korig csak 100 Ft, az idősebbeknek pedig csupán 700 Ft volt. 

 

2019. november 21-én helyi mozgókép-történelmi eseményre került sor: az említett napon 19 

órától világpremier volt nálunk is, mivel a különböző országok vetítőtermeiben ugyanakkor 

mutatták be a Depeche Mode: Spirits in the Forest című koncertfilmet, amelyből többek 

között megtudhatták a rajongók, hogy miként tudott az együttes népszerűsége töretlenül 

növekedni a közel negyven éve tartó karrierjük során.  

 

2019. november 29-én és december 1-jén este újabb különleges alkotás, Az ír című életrajzi 

dráma és krimi várta a közönséget. Martin Scorsese rendezésében Robert De Niro, Al Pacino 

és Joe Pesci főszereplésével forgatott maffiafilm a Netflix – az ismert amerikai 

médiaszolgáltató és produkciós vállalat – anyagi támogatásával készült, és a cég döntése 

értelmében rendhagyó módon egy rövid ideig a kiválasztott filmszínházakban szintén meg 

lehetett nézni, így a szentgotthárdi moziban is. 

 

2019. december 8-án az első vetítés 106. évfordulója alkalmából a SZENTGOTTHÁRDI 

MOZIÜNNEP elnevezésű programon három remek filmet óriási kedvezménnyel láthattak az 

érdeklődők, mert az említett napra érvényes egységes jegyár csak 700 Ft volt. A kínálatban 

szerepelt mese, humor és kaland, a kampányszlogenünk szerint pedig „…megbánja, aki 

otthon marad!” 

 

2019. december 18-án újabb helyi mozgókép-történelmi eseménynek örülhettünk: az említett 

napon ugyanis 19 órától előjátszásra került sor, amelyre addig még nem volt példa. Az elmúlt 

év legjobban várt filmjének hivatalos magyarországi bemutatója december 19-én kezdődött, 

de nálunk már egy nappal korábban be lehetett ülni a Star Wars: Skywalker kora című 

szuperprodukcióra. Karácsonyra tehát különleges ajándékként megérkezett a messzi-messzi 

galaxis történetének utolsó fejezete, amellyel lezárult a kilenc epizód során felépített három 

trilógia. 

 

 

4. STATISZTIKA 

 

A következő oldalakon az elmúlt esztendő legfontosabb adatai következnek. Az 

információknál figyelembe kell venni, hogy 2019. július 23-tól augusztus 8-ig – a nyári 

szabadságolások miatt – nem volt vetítés. 

 

4.1. Előadások száma (db) 

 

2019. év – 387 előadás 
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I-III. hónap 

 

Hónap Január Február Március Összesen 

Vetítés 29 29 36 94 

 

IV-VI. hónap 

 

Hónap Április Május Június Összesen 

Vetítés 32 36 39 107 

 

2019. I. félév összesen: 201 előadás 

 

VII-IX. hónap 

 

Hónap Július Augusztus Szeptember Összesen 

Vetítés 24 24 31 79 

 

X-XII. hónap 

 

Hónap Október November December Összesen 

Vetítés 29 38 40 107 

 

2019. II. félév összesen: 186 előadás 

 

4.2. Vendégek száma (fő) 

 

2019. év – 19084 vendég 

 

I-III. hónap 

 

Hónap Január Február Március Összesen 

Létszám 1305 1497 1720 4522 

 

IV-VI. hónap 

 

Hónap Április Május Június Összesen 

Létszám 1699 2221 1381 5301 

 

 

 

2019. I. félév összesen: 9823 vendég 

 

VII-IX. hónap 

 

Hónap Július Augusztus Szeptember Összesen 

Létszám 930 1154 1168 3252 

 

X-XII. hónap 

 

Hónap Október November December Összesen 

Létszám 1099 2299 2611 6009 
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2019. II. félév összesen: 9261 vendég 

 

4.3. Bruttó bevételek (Ft) 

 

Emlékeztetőül: a táblázatok nem tartalmazzák az éves önkormányzati támogatás összegét. 

Kizárólag a saját bevételeket mutatják a számok. 

 

A Vendégjegy konstrukció 2017 januárjában került bevezetésre, a lényege a következő: előre 

meg lehet vásárolni, és az év során bármelyik előadásra beváltható. Gyakorlatilag mozis 

ajándékutalványnak tekinthető. Az első esztendőben közel 100 db, 2018-ban már 138 db, 

tavaly pedig összesen 174 db fogyott el belőle.  

 

2019. év – 28.607.906,- Ft 

 

I-III. hónap 

 

Hónap Január Február Március Összesen 

Jegy 1.293.150,- 1.398.650,- 1.730.300,- 4.422.100,- 

Büfé 612.790,- 664.150,- 793.110,- 2.070.050,- 

Vendégjegy 11.700,- 19.500,- 63.700,- 94.900,- 

Bérleti díj - - 44.450,- 44.450,- 

Összesen 1.917.640,- 2.082.300,- 2.631.560,- 6.631.500,- 

 

IV-VI. hónap 

 

Hónap Április Május Június Összesen 

Jegy 1.736.300,- 1.665.650,- 1.289.950,- 4.691.900,- 

Büfé 797.340,- 585.230,- 444.170,- 1.826.740,- 

Vendégjegy 2.600,- 1.300,- 9.100,- 13.000,- 

Bérleti díj 76.500,- 31.750,- - 108.250,- 

Opel - 190.500,- 550.000,- 740.500,- 

Reklámvetítés - - 105.156,- 105.156,- 

Összesen 2.612.740,- 2.474.430,- 2.398.376,- 7.485.546,- 

 

2019. I. félév összesen: 14.117.046,- Ft 

 

VII-IX. hónap 

 

Hónap Július Augusztus Szeptember Összesen 

Jegy 1.006.650,- 1.224.500,- 1.194.750,- 3.425.900,- 

Büfé 493.880,- 617.500,- 586.930,- 1.698.310,- 

Vendégjegy 15.600,- 24.700,- 1.300,- 41.600,- 

Pannon Kapu 38.100,- - - 38.100,- 

Összesen 1.554.230,- 1.866.700,- 1.782.980,- 5.203.910,- 

 

X-XII. hónap 

 

Hónap Október November December Összesen 

Jegy 1.127.950,- 2.372.150,- 2.642.750,- 6.142.850,- 

Büfé 564.910,- 1.096.920,- 1.158.170,- 2.820.000,- 
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Vendégjegy 2.600,- 1.300,- 94.900,- 98.800,- 

Önkormányzat - 38.500,- 37.200,- 75.700,- 

Opel - - 149.600,- 149.600,- 

Összesen 1.695.460,- 3.508.870,- 4.082.620,- 9.286.950,- 

 

2019. II. félév összesen: 14.490.860,- Ft 

 

4.4. Közönségfilmek 

 

Az elmúlt esztendőben a szentgotthárdi moziban a TOP 10 népszerű – a nyilvános vetítési 

rendben is bemutatott – produkció közé a következők kerültek be: 1. Star Wars: Skywalker 

kora (amerikai családi sci-fi, akció-kalandfilm – 813 néző), 2. Bosszúállók: Végjáték 

(amerikai sci-fi, akció-kalandfilm – 783 néző), 3. Jégvarázs 2 (amerikai családi animációs 

kalandfilm – 731 néző), 4. Egy kutya hazatér (amerikai családi kalandfilm – 611 néző), 5. 

BÚÉK (magyar vígjáték – 414 néző), 6. A kis kedvencek titkos élete 2 (amerikai családi 

animációs vígjáték – 399 néző), 7. Így neveld a sárkányodat 3 (amerikai családi animációs 

kalandfilm – 381 néző), 8. Marvel Kapitány (amerikai sci-fi, akció-kalandfilm – 376 néző), 9. 

Mancs őrjárat (amerikai animációs film – 374 néző), 10. Az oroszlánkirály (amerikai családi 

animációs kalandfilm – 357 néző). 

 

Közülük öt élőszereplősnek, öt pedig animációsnak tekinthető. Tavalyelőtt ez az arány 

egyébként nyolc és kettő volt az elsőként említett javára. Jól látható, hogy ezúttal többségben 

vannak a családi besorolásúak. Az aktuális összeállításban – 2018-hoz hasonlóan – sajnos 

megint csak egy magyar produkció található. 

 

A nézőszámok alapján 2018-ban az elsőnek 781 (Az igazi csoda), a tízediknek pedig 412 

vendégre volt szüksége a rangsorban elfoglalt pozícióhoz (A Grincs). Az utóbbi adat a 

jelenleg értékelt évet tekintve már majdnem az ötödik helyhez is elegendő lenne. 

 

Nem elhanyagolható információ az sem, hogy amíg 2018-ban az első tíz helyezett összesen 

5887, addig 2019-ben csak 5239 nézőt ért el. A összesített vendégszámokhoz viszonyítva az 

arányok azonban szinte ugyanazok, mert az első érték 27,7%-ot, a második pedig 27,4%-ot 

jelent. 

 

2019-ben nyilvános vetítés keretében összesen 129 filmet mutattunk be, és közülük 10 hozta a 

vendégek 27,4%-át. 

 

4.5. Külön szervezett előadások 

 

2013-ban és 2014-ben csak az iskolásoknak szóltak és kizárólag az oktatási intézményekkel 

együttműködve valósultak meg ezek az alkalmak. 2015-től azonban már tovább bővült a kör, 

és gyakorlatilag bárkinek – természetes vagy jogi személynek egyaránt – lehetősége van a 

segítségünkkel műsorrenden kívüli előadásokat lebonyolítani, akár jelentős kedvezménnyel is. 

 

Év Előadás (db) Vendég (fő) Átlagos nézőszám (fő) 

2015 25 2773 ~111 

2016 23 2409 ~105 

2017 16 2053 ~128 

2018 23 2790 ~121 

2019 20 2392 ~120 
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Tavaly némileg kevesebb zártkörű alkalom volt, mint egy évvel korábban, és ezek 

alacsonyabb összlétszámú látogatót eredményeztek, de az egy előadásra jutó átlagos 

nézőszám szinte ugyanannyi maradt. A nyilvános vetítési rendben bemutatott filmek 

vendégszámának és bevételének csökkenését sajnos csak részben tudták ellensúlyozni.  

 

Továbbra is külön kategóriát jelent a helyi FILMKLUB, amely egy-egy sorozat erejéig velünk 

egyeztetve, de maga választotta a műsorra tűzött alkotásokat, és a tagsága segítségével az 

elmúlt esztendőben szintén aktívan vett részt a közönség mozgósításában.  

 

Korábban már említettem, hogy tavaly kialakításra került az „art sáv”. Ez gyakorlatilag azt 

jelenti, hogy a nyár kivételével minden évszakban tematikus sorozatok várják a rétegfilmeket 

kedvelőket. 

 

Az eddig kialakult szisztéma szerint az érdeklődők minden alkalommal rövid bevezető 

előadást hallgathatnak meg, majd a vetítéseket követően a látottak értelmezésére és 

megbeszélésére kerül sor. Az elmúlt öt év fontosabb információit az alábbi kimutatás 

tartalmazza. 

 

Időszak Film (db) Vendég (fő) Átlagos nézőszám (fő) 

2015 tavaszi sorozat 6 217 ~36 

2015 őszi sorozat 7 248 ~35 

2016 tavaszi sorozat 7 210 30 

2016 őszi sorozat 5 216 ~43 

2017 tavaszi sorozat 9 398 ~43 

2017 őszi sorozat 7 374 ~53 

2018 tavaszi sorozat 8 430 ~54 

2018 őszi sorozat 7 459 ~66 

2019 téli sorozat 6 285 ~48 

2019 tavaszi sorozat 6 268 ~45 

2019 őszi sorozat 6 300 50 

 

A táblázat adatait összegezve a következőket kapjuk: 2015-ben 13 előadás összesen 465 

vendéggel, azaz ~36 fő/vetítés; 2016-ban 12 előadás összesen 426 vendéggel, azaz ~36 

fő/vetítés; 2017-ben 16 előadás összesen 772 vendéggel, azaz ~48 fő/vetítés; 2018-ban 15 

előadás összesen 889 vendéggel, azaz ~59 fő/vetítés, 2019-ben 18 előadás összesen 853 

vendéggel, azaz ~47 fő/vetítés. 

 

Az információkból jól látszik, hogy tavaly minden eddiginél több különleges film került a 

vászonra, de sajnos éves szinten a nézőszám itt is jelentősen visszaesett 2018-hoz képest. 

 

Fontos tudnivaló még ennél a témakörnél, hogy a FILMKLUB keretei között minden alkotás 

csak egyszer látható, ellentétben a többi produkcióval, amelyek legalább kétszer szerepelnek a 

kínálatban. 

 

5. ÖSSZEGZÉS 

 

Alapvetően a Magyarországon forgalomba kerülő produkciók sikeressége határozza meg az 

eredményességünket. Ezen a tényezőn gyakorlatilag változtatni nem tudunk, többnyire az 

országos mutatószámok és tendenciák jelennek meg nálunk is. Véleményem szerint 

megfeleltünk az elvárásoknak, és mindent egybevetve eredményes esztendőt tudhatunk 

magunk mögött.  



 
71 

 

Igyekeztünk a közönség kedvében járni a filmválasztások során, valamint kedvezményekre és 

meglepetésekre – az előző években kialakult és bevált gyakorlat szerint – tavaly szintén 

számíthattak a vendégek. Az erkély nem lett feláras, minden ezredik vendég jutalma egy 

Alkalomjegy volt, az öt-, tíz- és tizenöt-ezredik néző pedig ajándékcsomagot is kapott.  

 

Az elmúlt esztendőben érdeklődés hiánya vagy technikai probléma miatt nem maradt el 

egyetlen előadás sem, és ezek szerintem különösen fontos tények.  

 

Szerencsére vetítés csak egyszer szakadt félbe: 2019. október 27-én (vasárnap) átmeneti 

áramszünet miatt sajnos az esti filmet csak két részletben tudtuk bemutatni. Az igaz, hogy 17 

néző visszakérte a már megváltott jegye árát és hazament, de 24 türelmes és optimista vendég 

elégedetten távozott. 

 

Folyamatosan frissítjük a saját honlapunkat és Facebook oldalunkat, továbbá minden 

lapszámban megjelenünk a helyi újság, a Szentgotthárd oldalain is. Fontos médiapartnerünk 

még a KÖRMEND FM és a VAS NÉPE, valamint a világhálón a kormend.hu és a vaol.hu szintén 

rendszeresen hírt ad rólunk.  

 

Mindezek mellett modern dizájnú és kétheti ciklusú nyomtatott plakátokkal egész évben jelen 

vagyunk a város forgalmasabb közterületein, továbbá a PANNON KAPU KULTURÁLIS 

EGYESÜLET székhelyén és a könyvtárban, valamint az OPEL gyárban és a GOTTHARD THERME 

HOTEL & CONFERENCE szállodában is. 

 

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a nyári szabadságolások miatti kétheti leállás, valamint a 

munkatársak pihenőnapjai – a szerdák és a csütörtökök – kivételével egész évben várjuk a 

kikapcsolódni vágyókat, sőt vannak olyan időszakok, amikor a városban csak mi kínálunk 

programot. A legfontosabb szlogenünk és üzenetünk nem változott: „Ha mozi, akkor 

Szentgotthárd!”  

 

Nagy hátrányunk, hogy csak egy termünk van, és sok jó alkotást a forgalmazók által 

meghatározott kötelező előadásszámok miatt nincs lehetőségünk a magyarországi premier 

hetében műsorra tűzni. A jelenlegi vetítési renden azonban még nem indokolt változtatni. 

 

Korábban az OPEL SZENTGOTTHÁRD KFT. évről évre egyre több belépőt vásárolt a 

dolgozóinak. A nyilvántartásaink szerint 2014-ben 180 db, 2015-ben 655 db, 2016-ban 930 

db, 2017-ben 1344 db, 2018-ban pedig már 1500 db Cégjegy értékesítése valósult meg. 

Tavaly sajnos jelentős csökkenés következett be, összesen csak 636 belépőt tudtunk 

kiszámlázni. Tapasztalataink persze nem változtak, mert ezeknek a tiketteknek a felhasználói 

általában nem egyedül érkeznek, és aki velük jön, az túlnyomó részt nem jogosult erre a 

juttatásra, tehát sok esetben plusz fizető vendéget jelent. 

 

Jó hír viszont, hogy a tulajdonos önkormányzat által korábban már elnyert – több mint 

kétmillió forint értékű – LEADER pályázat idén a megvalósulás fázisába érkezett. Mindez azt 

jelenti, hogy június 30-ig megtörténik a nagyterem kettő kültéri és egy beltéri – az aulát a 

nézőtértől elválasztó – ajtajának a cseréje, valamint november 30-ig a FILMKLUB 

vonatkozásában közel bruttó 500.000,- Ft számolható el filmek beszerzésére (kölcsönzési 

díjára). 

 

A büfében a pattogatott kukoricát készítő gép vonatkozásában a páraelszívás továbbra sem 

elég hatékony, az anyagi lehetőségek függvényében ezen változtatni szükséges. Maga a 
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berendezés az elmúlt esztendő második felében többször meghibásodott, ezért hamarosan egy 

új beszerzésére és üzembe állítására kerül sor. 

 

A gépházban található technikai eszközök közül már csak a szerverre van garancia, azonban 

március végén lejár. Amennyiben lehetséges, akkor célszerű lenne a meghosszabbítása, amely 

bruttó 200.000,- Ft körüli összegbe kerülne. Sajnos számítani kell arra, hogy a vetítéstechnika 

folyamatos használata miatt előfordulhatnak kisebb-nagyobb meghibásodások. 

 

A bevételek növelése érdekében a 2D-s jegyárak drágítása idén egyszer már megtörtént, de 

kedvezményekre és meglepetésekre továbbra is számíthatnak a vendégek. További áremelés a 

büfében és a 3D-s tikettek vonatkozásában várható, de a technikai színvonal jelentős 

csökkenése, pontosabban az egyre romló vizuális élmények miatt szerintem nem korrekt a 

belépőkért a jelenleginél többet kérni. 

 

Egyrészt arról van szó, hogy a 2013-ban beszerzett speciális vászon a folyamatos 

igénybevétel miatt már jelentősen elhasználódott, azaz olyan poros lett, hogy a kivetített kép 

fehér színű részein a koszosodás már nagyon látszik. Annyira feltűnő, hogy egyre több néző 

kérdez rá az okára. Ezt a felületet tisztítani nem lehet, kizárólag egy új megvásárlása jöhet 

szóba. A tavaly novemberben bekért árajánlat alapján a komplex – kerettel együtt történő – 

cseréjének bruttó összköltsége közel 6.800.000,- Ft lenne. 

 

Másrészt az elmúlt év decemberében végrehajtott lámpacserével együtt elvégzett karbantartási 

munkák újabb problémákat generáltak. A vetítőgép képalkotó rendszerébe ugyanis olyan 

szennyeződések kerültek, amelyek például a sötét színeknél – legjobban a fekete 

vonatkozásában – nagyon jól látható foltokat jelenítenek meg a vásznon. Van közöttük kisebb 

és nagyobb is, de a legfeltűnőbbek középtájon mutatkoznak. Sajnos a vendégek már ezeket 

szintén észrevették és jelezték.  

 

Mivel a mozizás alapvetően vizuális élményt jelent, ezért a látottak magas színvonalú – Full 

HD kvalitású – megjelenítésének meghatározó szerepe van. Egyik szlogenünk például erre is 

utal: „Jó filmek csúcsminőségben mindenkinek!” Jelenleg ezt már nem tudjuk biztosítani. 

 

A projektor kitakarítása annyira speciális feladat, hogy azt kizárólag külföldön, laboratóriumi 

körülmények között lehet elvégezni, de nagyon sok időbe és pénzbe kerülne (körülbelül 

1.200.000,- Ft ez a speciális karbantartás, plusz a kivett egységet átmenetileg helyettesítő 

eszköz bérleti díja, amely egyelőre nem ismert). 

 

A képminőség javítása tehát elengedhetetlen, ezért optimális esetben a vászon cseréje és a 

vetítőgép képalkotó rendszerének tisztítása egyaránt szükséges, de minimum az egyiket rövid 

időn belül mindenképpen indokolt megtenni! 

 

A további prioritások pedig a következők: a népszerű – a premier időszakában a hazai TOP 

10-es nézettségi listát meghatározó – közönségfilmek hamar Szentgotthárdra érkezzenek, 

valamint a FILMKLUB keretei között minél több különleges és értékes, külföldi és hazai 

alkotást tudjunk bemutatni.  

 

Olyan széles és sokszínű (műfajilag változatos) kínálatra törekszünk, amely a tömeg- és a 

rétegigényeknek egyaránt igyekszik megfelelni.  

 

Alapvetően optimista vagyok az előttünk álló esztendő tekintetében, mert a nyári kéthetes 

leállást leszámítva gyakorlatilag egész évben folyamatosan és a rekreáció egyik lehetőségét 

biztosítva aktívan veszünk részt a város kulturális életében.  
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7. SZÁMÚ MELLÉKLET 
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I. BEVEZETÉS 
 

„Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, a magyarországi 

nemzetiségek nyelvét és kultúráját, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit 

ápoljuk és megóvjuk. Felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti 

erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit. 

 

Hisszük, hogy nemzeti kultúránk gazdag hozzájárulás az európai egység sokszínűségéhez.” 

/Magyarország Alaptörvénye, Nemzeti Hitvallás/ 

 

Magyarország Alaptörvényében, a Nemzeti Hitvallásban található sorok is bizonyítják, hogy a 

kultúra szűkebb és tágabb értelemben vett identitásunk egyik legfontosabb meghatározója, 

alapelve. Egy állampolgárnak a kulturálódás ugyanolyan alapvető érdeke és joga, mint 

bármely más, a városi civilizáció adta infrastrukturális lehetőség igénybevétele. A városi 

ember komfortérzetének megteremtése pedig, még ha kisvárosról is van szó, korszerű kultúra 

és ennek igénybevételi lehetőségei nélkül elképzelhetetlen. A kultúrát az emberi lét 

megjelenési formájaként is értelmezve Szentgotthárd Város Önkormányzata a városfejlesztési 

prioritások között mindig kitüntetett helyen szerepeltette a humán szférát, a kultúrát, a 

közművelődés egészét. Fontosnak tartja annak biztosítását, hogy a város lakossága, valamint a 

hozzánk érkezők műveltségüket, készségeiket minél szélesebb körben gyarapíthassák, 

közösségi művelődési jogaikat érvényesíthessék. 

 

Különösen a jelenlegi helyzetben, a piaci szemlélet mind erőteljesebb megjelenése korában, 

óvni kell azokat a kulturális értékeket, amelyekre a piac törvényszerűségei nem 

érvényesíthetők. A közművelődés terén segíteni kell az egyéni kezdeményezéseket, az 

önszerveződő csoportokat, civil szervezeteket. Az intézményfenntartásnak és az 

önkormányzati támogatásnak ezen elvek érvényesítését kell szolgálniuk. 

 

Jelen koncepció hosszabb távra mutató terv, mely kijelöli a közművelődés fejlesztésének főbb 

irányait, számba veszi a rendelkezésre álló anyagi, szellemi és építészeti erőket. Szentgotthárd 

Városa a turizmus fellendítésére rengeteget áldozott a korábbi években – ezen fejlesztésekkel 

párhuzamosan meg kell teremteni és folyamatosan biztosítani kell a magas színvonalú, 

igényes művelődés, szórakozás, kulturált szabadidő feltételrendszerét is. Folyamatos cél kell, 

legyen a város polgárainak, valamint az idelátogató hazai és külföldi vendégeknek 

közművelődési, művészeti, közéleti aktivitását erősítse, kielégítse, és az otthonosságérzetet 

kiteljesítse. 

 

Az önkormányzati intézmények mellett egyre jelentősebb szerepet töltenek be a helyi 

kulturális élet tervezésében és szervezésében a civil szerveződések. A nem önkormányzati 

intézmények megjelenésével a város kulturális, szabadidős tevékenységei is gazdagabbá, 

színesebbé, differenciáltabbá válnak, elősegítve ezzel a kulturális fejlődést, mely nélkül nincs 

belső fejlődés sem. 
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II. A KONCEPCIÓ CÉLJA, ALAPELVEI 
 

A közművelődés illetve a kultúra közvetítése is mind inkább piaci alapokra helyeződik át, és 

ebben a folyamatban további jelenség, hogy a média / az internet alap világ egyre inkább 

felülkerekedik a személyes és közösségi részvételt igénylő közművelődési kapcsolatokon. A 

kultúra megkérdőjelezhetetlenül valós értékeket hordozó formáinak bemutatása, fenntartása és 

közvetítése - különösen kistelepülési szinten – egyre nagyobb kihívás. Jelen koncepciónak 

azonban ilyen körülmények között sem lehet más célja, hogy tudatosítsuk a helyi értékek, 

települési hírességek emlékének, a helytörténeti hagyományok ápolásának és megőrzésének 

fontosságát, segítjük a különböző művészeti ágak (színház, zene, képzőművészet, tánc stb.) 

nyújtotta élmények személyiségformáló hatásának érvényre juttatását a közművelődéshez és a 

kultúrához való hozzáférés jogát biztosítva. Ezen belül pedig a közművelődés szerepének 

meghatározása Szentgotthárd fejlődésével kapcsolatos elképzelésekben, illetve az 

Önkormányzat és intézményei ebbéli érdekeltségének, szerepvállalásának és felelősségének 

értelmezése. Feladata, hogy a város közművelődési politikájához megfelelő iránymutatást 

nyújtson, behatárolja az elkövetkező évek feladatait a jelenvaló helyzet alapján - az így 

kijelölt céloknak azonban összhangban kell lenniük a település általános fejlesztési céljaival 

is. Természetesen ennek során figyelemmel kell, hogy legyünk a helyi polgárok művelődési 

igényeire, a lakosság anyagi helyzetére, és lehetőség szerint egységes alapelvek szerint kell 

meghatároznunk a város által támogatott tevékenységek körét, azok ellátásának módját és 

feltételeit. 

 

Ezen célok elérése érdekében elsőként a jelenlegi helyzet, a rendelkezésre álló helyi feltételek 

számbavétele szükséges, párhuzamosan azzal, hogy - a törvényesség biztosítása érdekében – 

koncepciónak tekintettel kell lenni a közművelődés hatályos jogi hátterére is. A feladatok 

nagy részének megoldása általában az Önkormányzat kötelezettségeként értelmezhető, 

azonban az egyes részek rendezését az intézményeknek kell vállalniuk. A legtöbb cél, feladat 

azonban csak tudatosan együttműködve, közösen érhető el - mind az Önkormányzat és az 

intézmények, civil szervezetek, mind az intézmények, civil szervezetek egymás közötti 

kapcsolatát tekintve. 

   

Szentgotthárd Város Önkormányzata a közművelődési feladatok ellátásának alapelveit 

az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. A közművelődéshez kapcsolódó jogok érvényesítése során az esélyegyenlőséget 

biztosítani, az egyenlő bánásmód követelményeit megtartani szükséges. 

2. Az esélyegyenlőségre tekintettel minden állampolgárnak biztosítani kell a 

közművelődéshez való jogot, a közművelődési tevékenységek támogatása pedig 

közcél. 

3. A helyi közművelődési feladatellátás, illetve ennek során a feladat ellátásban részt 

vevő önkormányzati intézmények / az önkormányzati közművelődési feladatellátásra 

az Önkormányzattal megállapodást kötött civil szervezet(ek) nem lehetnek 

elkötelezettek egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. 

4. A kultúra részterületei egyenrangú félként összefüggő, kölcsönhatásban álló egészet 

képeznek. 
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5. Az Önkormányzat elismeri, mindenkinek joga, hogy: 

 megismerhesse a kulturális örökség javait, valamint az ezek védelmével 

kapcsolatos ismereteket a könyvtári szolgáltatások, az oktatás, a közművelődés 

útján, 

 igénybe vehesse a nyilvános könyvtári ellátás rendszerét, a közművelődési 

intézmények szolgáltatásait,  

 műveltségét, készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa, 

közművelődési jogai érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, s külön 

jogszabályban meghatározottak szerint szervezetet alapítson, működtessen, 

 művelődési céljai megvalósításához közművelődési közösségi színteret, 

szervező, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon. 

6. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy közművelődési jogairól, azok gyakorlásának helyi 

lehetőségeiről folyamatosan tájékoztatást kapjon. 

7. Önkormányzat ezért a tulajdonában, működtetésében lévő intézményeket fenntartja, 

együttműködik az intézményekben dolgozó szakemberekkel. 

8. Önkormányzat anyagi lehetőségei függvényében támogatja a városi rendezvényeket. 

9. Közművelődési feladatainak ellátásban önkormányzatunk igényli a civil szervezetek 

közösségek, a nemzetiségi önkormányzatok, az egyházak, az egyesületek, valamint a 

kulturális tevékenységet végző vállalkozások közreműködését. 

 

 

 
III. A KÖZMŰVELŐDÉS JOGSZABÁLYI HÁTTERE 

 

A közművelődési feladat ellátását számos jogszabály határozza meg, melyek közül az 

alábbiakban megfogalmazottakat vesszük figyelembe a koncepció készítésénél és a város 

közművelődési feladatainak biztosításánál: 

 

A legmagasabb szintű hazai jogforrás, Magyarország Alaptörvénye arról rendelkezik, hogy 

a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a 

jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége. Az Alaptörvény 

XI. cikke szerint minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez: Magyarország ezt 

a jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és kötelező 

alapfokú, az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú, valamint a képességei 

alapján mindenki számára hozzáférhet ő felsőfokú oktatással, továbbá az oktatásban 

részesülők törvényben meghatározottak szerinti anyagi támogatásával biztosítja. 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi LXXXIX. tv. 13. § 7. pontja települési 

önkormányzat feladatai közé sorolja kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári 

ellátás biztosítását; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatását, a kulturális örökség 

helyi védelmét a helyi közművelődési tevékenység támogatását azzal, hogy a települési 

önkormányzat maga határozza meg — a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől 

függően —, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. 
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A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény kimondja, hogy a települési és a megyei könyvtári ellátás biztosítása 

a helyi önkormányzatok kötelező feladata, amelyet a városi önkormányzat nyilvános könyvtár 

fenntartásával, vagy önkormányzatok közötti társulásban nyilvános könyvtár fenntartásával, 

vagy nyilvános könyvtár szolgáltatásának megrendelésével teljesíthet. Ez a törvény 

rendelkezik arról is, a közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési 

tevékenységek támogatása pedig közcél, illetve, hogy a közművelődés feltételeinek 

biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormányzatok feladata. A törvény kimondja, 

hogy települési önkormányzati fenntartású muzeális intézmény, könyvtár és közművelődési 

intézmény nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett 

sem, továbbá, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy 

- megismerhesse a kulturális javakat és ezek jelentőségét a történelem alakulásában, a 

nemzeti, nemzetiségi önismeret formálásában, valamint az ezek védelmével 

kapcsolatos ismereteket a muzeális intézmények tevékenysége, a könyvtári 

szolgáltatások, az oktatás, a közművelődés, az ismeretterjesztés, a sajtó és a 

tömegtájékoztatás útján, 

- a kulturális alapellátás keretében igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátás 

rendszerét, a muzeális és közművelődési intézmények szolgáltatásait, 

- műveltségét, készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa, közművelődési jogai 

érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, s külön jogszabályban 

meghatározottak szerint szervezetet alapítson, működtessen, 

- művelődési céljai megvalósításához közművelődési közösségi színteret, szervező, 

szervezeti és tartalmi segítséget kapjon. 

 

A törvény szövege tartalmazza továbbá, hogy a települési önkormányzat a helyi társadalom 

művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a törvény és a helyi 

lehetőségek, sajátosságok alapján rendeletben határozza meg, hogy a fentebb felsoroltakból 

mit, milyen konkrét formában, módon és mértékben lát el.  

 

A települési önkormányzat kötelező feladataként határozza meg a helyi közművelődési 

tevékenység támogatását, ezen belül a közművelődési alapszolgáltatások - a települési 

önkormányzat eltérő adottságaira figyelemmel történő – megszervezését: 

- művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 

biztosítása, 

- a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 

- az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 

- a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 

- az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 

- a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint 

- a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 

 

Szintén ez a törvény írja elő, hogy a települési önkormányzat a közművelődési tevékenységek 

folyamatos megvalósíthatósága érdekében közösségi színteret, illetve közművelődési 

intézményt biztosít, amely: 
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- segíti a közösségi tevékenységéket, a művelődő közösségek működését, ösztönzi a 

társadalmi összetartozást és a közösségek kulturális értékteremtésben való aktív 

részvételét, 

- működése a közösségek öntevékenységén alapul, és azt ösztönzi, tevékenységét a 

közösségek érdeklődése, igényei és szükségletei alapján végzi, tevékenységének 

tervezésébe, értékelésébe a közösségeket bevonja, 

- mindenki számára nyitott, mindenki számára hozzáférhető, 

- együttműködik a civil, gazdasági és egyéb szervezetekkel, kulturális intézményekkel, 

más szakterületekhez tartozó intézményekkel, 

- alaptevékenysége körében nem gazdasági haszonszerzés céljából jön létre, 

- részt vesz a kulturális alapellátás kiterjesztésében. 

 

Számos más ágazati jogszabály mellett Szentgotthárd Város 7/2019. (II. 28.)  

önkormányzati. rendelete rendelkezik az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi 

közművelődési tevékenység támogatásáról. 

 

 

 

IV. A KONCEPCIÓ TERMÉSZETFÖLDRAJZI,  
GAZDASÁGI HÁTTERE: 

 
Közép-kelet Európában az Európai Unió tagállamaként Magyarország az UNIÓ keleti kapuja, 

Szentgotthárd pedig az ország nyugati kapuja. A város a Rába és a Lapincs-folyó 

találkozásánál, a nyugat-dunántúli régióban, Vas megye délnyugati részén fekszik. Speciális 

geopolitikai helyzetét a „hármashatár-mentiség” határozza meg: Ausztriával és Szlovéniával 

közvetlen határos. A település földrajzi elhelyezkedéséből adódóan a városnak közeli elérési 

útvonala van mind a hazai, mind a külföldi szomszédos kistérségek központjaihoz – 

Körmend, Szombathely, Zalaegerszeg, Grad, Muraszombat, Jennersdorf, Graz. 

 

A nemzetiséghez tartozás szempontjából természetesen erősen befolyásoló tényező a 

városban / a térségben a (hármas) határmentiség. Nemzetiségek alapján élnek itt németek, 

szlovének, horvátok, romák, ukránok, szerbek, örmények, lengyelek és szlovákok. A 

legjelentősebb kisebbséget azonban egyértelműen a szlovének és németek alkotják. 

 

A kisváros környezetében 14 település, apró és kis falvak találhatók. A kistérség 15 

települései 1996 óta tömörültek területfejlesztési társulásba. 2005. évtől ez a kapcsolat 

szorosabbá vált, amikor is a térség önkormányzatai az önkormányzatok rendelkezésére álló 

források minél teljesebb, célszerűbb és optimálisabb felhasználása, valamint a kistérségi 

együttműködés hosszú távú biztosítása érdekében társulási megállapodást kötöttek és 

megalakították a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulást, ami a mai 

napig működik önkormányzati társulás néven.  

 

A térség ipari központja Szentgotthárd. Itt a több mint 100 éves hagyományokkal rendelkező 

textilipar és mezőgazdasági gépgyártás a múlt századi vasútfejlesztések nyomán alakult ki. A 

rendszerváltozás után újjáéledő gazdasági kapcsolatok és a város adottságai tették lehetővé a 
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gyors és korszerű ipari fejlesztéseket. A térség legmeghatározóbb projektje a Szentgotthárdi 

Ipari Park fejlesztése lett, amelynek a kistérségen túlmutató kisugárzása is van az Őrség és 

Körmend irányában. Az ipari park ad helyet a régió több jelentős gazdasági szereplőjének, pl. 

az Opel, Kiswire, Allison, Ames magyarországi vállalatának is. Az Ipari park fejlesztése az 

elkövetkezendő években várhatóan tovább folytatódik.  

 

A kistérségben több termálkút is található, egyikük hasznosítására Szentgotthárdon fejlesztési 

program készült, melynek eredményeképpen 2007. nyarán Szentgotthárdon megnyitotta 

kapuit a St. Gotthard Wellnes & Spa nevű fürdő és gyógykomplexum.  

 

Az elmúlt évtizedben pozitívan alakult Szentgotthárdon a munkaügyi helyzet. A város 

munkanélküliségi rátája országos viszonylatban kiemelkedően alacsony. Mára kijelenthető, 

hogy az idegenforgalmi fejlesztések és az Ipari park aktuális fejlesztése szerencsésen 

befolyásolja ezeket a körülményeket. A város és térségének egyik aktuálisan megoldásra váró 

problémája ugyanakkor a lakónépesség iskolázottságának, képzettségének viszonylag 

alacsony volta, illetve az a tény, hogy a munkanélküliek képzettsége nem mindig felel meg a 

munkaerő-piaci igényeknek.  

 

 

V. KÖZMŰVELŐDÉS SZÍNTEREI SZENTGOTTHÁRDON: 
 

Színház (Széll K. tér 7.) 

A XII. századi, román ciszterci templom falainak felhasználásával épült barokk stílusban 

1677-ben. Az új templom elkészültével magtárrá alakították, majd 1988-ban a 

magtártemplomot átépítették, s a város színháza lett. Elsősorban színpadi előadások, 

rendezvények, kiállítások színhelye, de itt működik átmenetileg a Látogatóközpont is. 

 

Művelődés Háza (Kossuth L. u. 7.) 

Az eredetileg banknak készült épület szolgálta évtizedeken keresztül a város közművelődését, 

jelenleg közművelődési jellegű tevékenységeknek nem ad otthont, ugyanis a Kormányhivatal 

használatába került át az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján.  

 

Művelődés Háza kerthelyisége: 

Szabadtéri rendezvények-koncertek, bálok- helyszínéül szolgált. Állapota leromlott, de 

pályázati forrásból a felújítása hamarosan megkezdődhet, ezt követően továbbra is 

használható lesz közművelődést érintő programok helyszínéül. 

 

Móra Ferenc Városi Könyvtár (Széll Kálmán tér 2.) 

Kulturális tevékenység keretében a központi könyvtár részlegeiben és a fiókkönyvtárakban 

kiállítások, kulturális rendezvények, könyvtárhasználati foglalkozások és használóképző 

tanfolyamok, olvasótáborok, író-olvasó találkozók és kézműves foglalkozások, hagyományos 

versenyek és vetélkedők zajlanak a hagyományos könyvtári szolgáltatások és tevékenységek 

mellett. 

 

Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Gyűjtemény 
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A 2012-es felújítást követően immáron az önkormányzat fenntartásában működik, 3 szinten 

bemutatva a folyamatosan fejlesztett állandó és az időszaki kiállításokat. 

 

Csákányi László Filmszínház (Hunyadi út 1.) 

Az 1908-ban épített, több mint 100 éves mozi külső-belső felújítása után megújult erővel, 

digitális vetítéstechnikával várja a nézőket. 

 

Kolostor belső udvara (Széll K. tér 11.) 

A ciszterci rendháznak épült, ma önkormányzati hivatal épületének belső udvara, színházi és 

könnyűzenei szabadtéri programoknak adott otthont az utóbbi években. Állapota ugyan – a 

kolostor falai miatt – leromlott, de ennek ellenére több sikeres szabadtéri színházi esemény 

helyszíne volt a közelmúltban.  

 

Refektórium (Széll K. tér 11.) 

A ciszterci rendház egykori ebédlője kitűnő akusztikája miatt zenei rendezvények 

megtartására ad lehetőséget, jóllehet, éppen ez az akusztika csak bizonyos típusú zenei 

előadások megtartására alkalmas, többnyire kisebb komolyzenei előadásokra, 

kamarakoncertekre. A Refektórium előtti terasz kulturális célokra történő használata is több 

lehetőséget kínál. 

 

Nagyboldogasszony templom (Széll K. tér 9.) 

A vallási funkcióján kívül elsősorban orgona-koncertek, komolyzenei és énekkari koncertek 

helyszíne. Több programnak is helyet adhatna, vallási-, zenei és irodalmi eseményekhez 

kapcsolódóan - akár kiegészítő helyszínként is egyes, szellemiségében is kapcsolódó 

rendezvényeknek. 

Templomgaléria 

Kiállításoknak ad helyet a templom bal oldalán lévő emeleti helyiségekben, de egyéb 

programoknak is helyet adhat a jövőben.  

 

Szabadtéri színpad (templom és a Színház között) 

Tavasztól őszig a szabadtéri rendezvények fő helyszíne, nagyobb rendezvényeknek (pl. 

operett előadás, koncertek, városi nagyrendezvények) adhat helyet. 

 

Rábakethelyi templom (Felső út 34.) 

Vallási funkcióján kívül ma még csak komolyzenei és énekkari koncerteknek ad otthont, 

jövőben orgona-koncertek szervezése is várható. 

 

Evangélikus templom (József A. u. 12/A.) és Református templom (Mathiász A. u.) 

A vallási funkciójukon kívül zenei koncertek, előadások, esték, kisebb rendezvények 

helyszínei.  

 

Városrészi klubok – Jakabháza, Rábafüzes, Rábatótfalu, Zsida, Máriaújfalu, Farkasfa 

városrészeken. 
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Városi Televízió (Széll K. tér 2.) 

Programjaikkal színesítik a város kulturális életét, illetve archiválják Szentgotthárd kulturális 

életéről készült felvételeket. 

 

Jó Pásztor (Brenner) kápolna és környéke 

A Brenner út felújítása és a boldoggá avatást követően egyre több zarándok keresi fel a 

helyszínt, további érdeklődés és fejlesztések várhatók. Kihelyezett hittan órák, foglalkozások 

helyszíne is lehet. 

 

Rábafüzesi Hianz Tájház (Szentgotthárd-Rábafüzes, Móra Ferenc u.3.) 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat által működtet tájház, ahol több tíz év néprajzgyűjtés 

eredményei kaptak végleges otthont. Előzetes bejelentkezéssel látogatható. 

 

 

 

VI. A KÖZMŰVELŐDÉS JELENLEGI SZEREPLŐI 
SZENTGOTTHÁRDON: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata elsősorban a kulturális színtereket az alábbi 

szervezetekkel működteti közművelődési intézményeken keresztül biztosítja a szabad 

művelődés lehetőségét: 

 MÓRA FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM, 

 SZÍNHÁZ, melyek üzemeltetését az Önkormányzat A PANNON KAPU 

KULTURÁLIS EGYESÜLET-nek adta át, 

 CSÁKÁNYI LÁSZLÓ FILMSZÍNHÁZ, amelynek üzemeltetésével az 

Önkormányzat a SZET Kft-t bízta meg.  

 

A közművelődési élet szerves részét képezik továbbá a kulturális tevékenységű civil 

szervezetek, a műkedvelő csoportok, a nemzetiséghez kötődő kulturális szervezetek. A 

közművelődési programokban jelentős szerep jut még az általános- és középiskoláknak, az 

alapfokú művészetoktatás résztvevőinek, a médiáknak, egyházaknak. 

 

Az intézmények a közművelődési tevékenység tervezésénél, szervezésénél figyelembe vették 

a lakosság igényeit, építettek a város, a kistérség kulturális hagyományainak, szokásainak 

őrzésére, gazdagítására, az egyéni és közösségi művelődési öntevékenységben rejlő 

lehetőségekre, valamint hozzájárulnak a szabadidő közművelődési célú, életminőséget javító 

eltöltéséhez. 

 

Móra Ferenc Városi Könyvtár 

 

Az intézmény a kultúra, a tájékoztatás, a nevelés demokratikus intézményeként, a közösségi 

és értelmiségi lét egyik központjaként, alapító okiratának megfelelően működik. Sajátos 

eszközrendszerével kedvező lehetőségeket biztosít arra, hogy a kultúra összegyűjtött és feltárt 

- írott és egyéb módon rögzített - értékeit a város polgárai használhassák. Tevékenységében a 

hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett közművelődési jelleg és információszolgáltatás 
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is egyre nagyobb jelentőséggel bír. Jól szolgálja az intézmény a megváltozott használói 

igények kielégítését.  

 

A Könyvtár tevékenységi köre: a szentgotthárdi Móra Ferenc Városi Könyvtár középszintű 

ellátást nyújtó, általános gyűjtőkörű nyilvános, alapellátást nyújtó nemzetiségi (német és 

szlovén) könyvtár, kistérségi ellátórendszeri központ. Szervezeti egységei: felnőtt részleg és 

internet–terem, folyóirat-olvasó és médiatár, gyermekrészleg, 4 városrészi fiókkönyvtár. 

Működési területe: Szentgotthárd közigazgatási területe (fiókkönyvtárak a városrészeken: 

Farkasfa, Jakabháza, Rábafüzes, Rábatótfalu). A Berzsenyi Könyvtárral kötött megállapodás 

alapján szolgáltatásközvetítés a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez csatlakozó 

településeken. (Alsószölnök, Apátistvánfalva, Csörötnek, Felsőszölnök, Gasztony, Kétvölgy, 

Magyarlak, Nemesmedves, Orfalu, Szakonyfalu, Rábagyarmat, Rátót, Rönök, 

Vasszentmihály). 

 

Személyzet: Olvasószolgálatos könyvtárosok: 2 fő a felnőtt részlegben (a kölcsönzés mellett 

feldolgozó munkát is ellátva), 2 fő a folyóirat-olvasóban és a médiatárban, 1 fő a 

gyermekkönyvtárban, 1 fő fiók-könyvtáros (a négy fiókkönyvtár összes feladatát ellátva, és a 

felnőtt részlegben 3 délelőtt az olvasószolgálatban), 1 fő könyvtárvezető, 1 fő adminisztrátor.  

 

A gyűjtemény részei:  

Központi könyvtár gyűjteménye: 

 felnőtt részleg (könyvek) 

 gyermekrészleg (könyvek, folyóiratok, diafilmek) 

 folyóirat-olvasó (kurrens és kötött folyóiratok) 

 médiatár (DVD- és CD-lemezek, zenei könyvek, kották) 

 helyismereti külön-gyűjtemény (könyvek, brosúrák, aprónyomtatványok, folyóiratok, 

kéziratok és fényképek) 

 szlovén és német nemzetiségi nyelvű, idegen nyelvi különgyűjtemény 

 a városrészi fiókhálózatba kihelyezett gyűjtemény. 

 

A teljes állomány 100 %-a elektronikusan feldolgozott, adatai hozzáférhetők helyi hálózaton 

(Szikla-21 Integrált Könyvtári Rendszer) és távoli elérésű katalógusban a www.mfv.hu 

honlapról (OPAC).   

 

Szolgáltatások: 

Ingyenes, beiratkozás nélkül igénybe vehető szolgáltatások:                         

• könyvtárlátogatás                                 

• kijelölt gyűjteményrészek használata            

 olvasóterem    

 folyóirat-olvasó      

• közhasznú információk szolgáltatása 

• felvilágosítás a könyvtári szolgáltatásokról 

Beiratkozáshoz kötött szolgáltatások: 

• dokumentumkölcsönzés                                

 könyv 

http://www.mfv.hu/
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 diafilm   

 folyóirat                                               

 hangzó dokumentumok                      

 DVD lemezek 

• az állományfeltáró eszközök használata                                    

 Szikla-21 integrált könyvtári rendszer                                                                               

• könyvtárközi kölcsönzés (saját gyűjteményből és az ODR-ből)                                               

• a számítógépes könyvtári dokumentumok helyben használata 

Térítéses szolgáltatások:  

• média tagság (CD, DVD, e-könyv olvasó kölcsönzéséhez) 

• irodalomkutatás 

• számítógép-használat irodai szolgáltatásra és internet-használatra 

• fénymásolás 

• nyomtatás 

• fax-továbbítás 

• szkennelés 

• laminálás 

Beiratkozás nélkül is igénybe vehető térítéses szolgáltatások: 

• reprográfia 

• fax-továbbítás 

• nyomtatás 

• szkennelés 

• laminálás 

• számítógép-használat (információkeresés helyi rendszeren és az interneten) 

 

Nyitva tartás: A központi könyvtárban heti 6 nap (hétfőtől szombatig), összesen 49,5 órában, 

a fiókkönyvtárakban hétfőtől péntekig összesen 21,5 órában.  

 

Könyvtárszakmai tevékenység: a gyűjtőköri szabályzatban meghatározott módon – a használói 

és helyi igényeknek megfelelően – gyarapítja dokumentumállományát: könyveket, 

folyóiratokat, hangzó és képdokumentumokat, kottákat, helyismereti dokumentumokat szerez 

be vásárlás, ajándékozás és csere útján. A beszerzett dokumentumokről egyedi és csoportos 

nyilvántartást vezet. A könyvtár a feltáró munkája során az állományba kerülő 

dokumentumokról az őket jellemző formai és tartalmi jegyek alapján leírásokat készít, ezeket 

adatbázisban rögzíti, számítógépes katalógusokat készít. Gondoskodik a könyvtári állomány 

megőrzéséről és védelméről. A beszerzett dokumentumokat kölcsönzéssel vagy helyben 

használattal rendelkezésre bocsátja. A saját gyűjteményből ki nem elégíthető kéréseket 

könyvtárközi kölcsönzéssel teljesíti. Kérés esetén a szerzői jog előírásait figyelembe véve, 

elektronikus úton továbbítja a kért dokumentumokat. Tájékoztatást nyújt használóinak a 

könyvtár működéséről, a könyvtár dokumentumairól, közhasznú információkat szolgálatat, 

általános tájékoztató tevékenységet végez, e-tanácsadát nyújt. Helyismereti gyűjteményével 

és tájékoztató tevékenységével segíti a kutatást. 

 

Közönségkapcsolati és kulturális tevékenység: A központi könyvtár részlegeiben és a 

fiókkönyvtárakban kiállítások, kulturális rendezvények, könyvtárhasználati foglalkozások és 
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használóképző tanfolyamok, olvasótáborok, író-olvasó találkozók és kézműves foglalkozások, 

hagyományos versenyek és vetélkedők zajlanak, többnyire pályázati forrásokból 

megvalósítva.   

 

Költségvetés: A fenntartó Önkormányzat által biztosított költségvetési forrásból, központi 

érdekeltségnövelő támogatásból és pályázati (uniós és hazai) forrásokból gazdálkodik a 

könyvtár.   

 

Továbbképzés: A könyvtárosok rendelkeznek a jogszabályban előírt iskolai végzettséggel és 

szakképzettséggel. Teljesítik a rendeletben előírt 5 éves továbbképzést. Elsősorban 

központilag támogatott képzéseken vesznek részt. 

 

A könyvtár keretében működik 2010 óta a Honismereti klub, amelynek közreműködésével 

kutatómunka folyik, kiállításokat készítenek elő, helytörténeti kiadványok készülnek. Az 

intézmény törekszik a pályázati források felkutatására és ezek elnyerésére,  

 

Az intézmény törekszik a pályázati források felkutatására és ezek elnyerésére, amelyek 

révén fejlesztések valósulhatnak meg. A könyvtár vezetése nagy gondot fordít az információs 

infrastruktúra fejlesztésére, az információs technológia új lehetőségeinek alkalmazására. 

 

A könyvtár célkitűzése, hogy a csoportos és egyéni könyvtárhasználók korlátozás nélkül 

hozzájussanak a számukra szükséges dokumentumokhoz és információkhoz. Ezáltal szolgálja 

a felhasználók egyéni fejlődését, segítse a szabadidő hasznos eltöltését, segítse hozzá a 

könyvtárhasználókat demokratikus jogaik gyakorlásához, fejlessze mindazon készségeket, 

amelyek szükségesek a literátori léthez, bátorítson információhasználatra, tudatosítsa az 

információ hasznát és értékét.  

- A könyvtár legyen fontos kultúra- és információközvetítő intézmény, színtere a 

közszolgáltatások igénybevételének, az oktatásnak, a szabadidő hasznos eltöltésének, s 

feleljen meg szociális és esélyteremtő funkciójának.  

- Segítse az oktatásban, felnőttképzésben résztvevőket, támogassa az életen át tartó 

tanulást, járuljon hozzá a kulturális, a tudományos és a művészi értékek közvetítéséhez. 

- A könyvtár különböző programokkal járuljon hozzá az olvasáskultúra fejlesztéséhez, 

elsősorban az ifjúság könyvtárhasználati szokásainak kialakításához. Törekedjen új 

használói csoportok bevonására, a könyvtárhasználat népszerűsítésére. 

- A könyvtár működését a használó-központúság jellemezze, minőségi szolgáltatást 

nyújtson mind a városi, mind a kistelepüléseken élő könyvtárhasználók számára helytől 

és időtől függetlenül, távoli elérésű szolgáltatások bevezetésével. Szolgáltatásaival 

járuljon hozzá a könyvtárhasználók életminőségének javításához.   

 

ÖSSZESSÉGÉBEN a Móra Ferenc Városi Könyvtár jó színvonalon ellátja a feladatait, sőt, 

ezek a feladatok folyamatosan bővülnek – gondoljunk a honismereti és helytörténeti 

tevékenységre, a Honismereti Klub működtetésére – a feltáró munka eredményeként a 

létrejövő kiállításokra. Feltétlenül kiemelendő teljesítménye az intézményeknek a pályázati 

felhívásokon való szorgos megjelenés és ezzel összhangban a pályázati támogatások 

sorozatos elnyerése. Szinte kizárólag ennek köszönhető, hogy jelentős változások, fejlesztések 
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valósultak meg az elmúlt időszakban a Könyvtárban, sőt, a fiókkönyvtárakban is. A Könyvtár 

szakmai munkája figyelemre méltó, az általa kínált szolgáltatások végiggondoltak, jól 

kitaláltak, a propagálásuk pedig folyamatos. 

 

TEENDŐK – FEJLESZTÉSEK: 

 

- Az udvari léces faház (egykori tüzelőtároló) tetőszerkezetének megerősítése, a lécajtó 

megjavítása, a pincelejárat elkerítése. 

- A rábatótfalusi fiókkönyvtárban a gyerekmosdók felújítása. 

- A könyvtár helyhiánnyal küszködik. Ennek egyik megoldása a jelenleg a Városi 

Televízió által használt emeleti termek felszabadulása után egyes helyiségek 

intézményi használatra történő átengedése. A másik irány a könyvtár udvar felújítása 

és ugyanitt a nyugati oldalon, a jelenlegi garázsok helyén egy (kinyitható, hőszigetelt 

üvegfalú) épületszárny kialakítása, amely nem csupán galériaként, de 

csoportfoglalkozások, előadások, stb. színtereként is funkcionálna.  

- A könyvtárudvar térkövezése, a csapadékvíz elvezetésének felújítása, az udvaron 

szabadtéri közösségi- és rendezvénytér kialakítása. 

 

 

Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Gyűjtemény 

 

Szentgotthárdon 1983 óta működik a Múzeum. Törzsgyűjteményét elsősorban a szlovén 

nemzetiségű Gáspár Károly általános iskolai igazgató gyűjteménye és több kisebb 

szentgotthárdi és apátisvánfalvi gyűjtemény alkotja. A Múzeum állandó kiállításai: A 

Szentgotthárd környéki szlovének életmódja, Látványraktár. 2013 óta új állandó kiállítással 

bővült a múzeum gyűjteménye: A szentgotthárdi csata, A szentgotthárdi ipar a XIX-XX. 

században, Gerencsérek. Évente megújuló időszaki kiállítások láthatók a múzeum emeleti 

termében és az Önkormányzati Hivatal előcsarnokában.    

 

A múzeum feladata a kulturális javak gyűjtemény gondozása, a helytörténeti gyűjtemény 

tudományos feldolgozása és publikálása, valamint hozzáférhetővé tétele. Helytörténeti 

kiállításait folyamatosan bővíti interaktív elemekkel, a kiállításokat népszerűsítő és bemutató 

kiadványokkal. Elsősorban a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, 

tudományos szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét 

őrzi, gondozza és kiállításokon bemutatja, kutatási tevékenység lehetőségét biztosítja, 

múzeumpedagógiai programjaival segíti az iskolai és iskolán kívüli nevelés céljainak elérését, 

folyamatosan megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot biztosít. 

Múzeumpedagógiai foglalkozásait folyamatosan bővíti munkafüzetek, feladatlapok 

szerkesztésével. Kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen 

át tartó tanulás folyamatához. Tevékenységével segíti a város turisztikai vonzerejének 

növelését. 

 

2013. január 1-je óta az Önkormányzat a fenntartója. Azóta teljesen megújultak az emeleti 

kiállítótermek, a villamos hálózat és a padlóburkolat. Új állandó kiállítások jöttek létre. Az 

intézmény szlovén bázismúzeum besorolást is nyert, nyitva tartása is jelentősen bővült. 
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Hétfőtől szombatig 10.00 és 15.00 óra között tart nyitva, előzetes bejelentkezés esetén ettől 

eltérő időpontban is fogad látogatókat, iskolai csoportokat múzeumpedagógiai foglalkozásra.  

 

Személyzet: 1 fő múzeumpedagógus, 1 fő tárlatvezető, teremőr és takarító, 1 fő megbízási 

díjas gondnok. 

 

Önkormányzati forrásból és pályázati támogatásokból jelentős helytörténeti állandó 

kiállítások valósultak meg. Kiemelkedő jelentőségű az 1664-es szentgotthárdi csatát bemutató 

interaktív terepasztal és a hozzá kapcsolódó Hadiösvény elnevezésű program, amely a magyar 

mellett szlovén és német nyelven is elérhető. Az ipartörténeti kiállítás a hagyományos 

elemeken kívül interaktív virtuális kiállítást is tartalmaz (Szentgotthárd négy egykori nagy 

jelentőségi gyárát mutatja be), valamint a kaszagyár gépeinek működő makettjeit is 

kipróbálhatják a látogatók. A kiállítások (mind a néprajzi, mind a helytörténeti) évente 

interaktív elemekkel (kirakható kockák, puzzle-ök) bővül. A kiállítások bemutatására és 

népszerűsítésére háromnyelvű múzeumi katalógus készül 2020-ban pályázati forrásból. 

 

TEENDŐK – FEJLESZTÉSEK: 

 

- A múzeum külső homlokzatának vakolása, de legalább a vakolat kijavítása az ablakok 

körül. 

- Légkondicionálás kiépítése a múzeum két szintjén. 

- A Múzeum népszerűsítése – marketingje (többnyelvű kiállítási munkafüzet készítése, 

szórólapok, közösségi média akciók-reklámok, reklámfilm készítése). 

 

 

SZÍNHÁZ  

(PANNON KAPU KULTURÁLIS EGYESÜLET) 

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény 79. § (1) alapján a települési önkormányzat az önkormányzati 

rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására az e törvény 

követelményeinek megfelelő jogi személlyel, magánszeméllyel közművelődési megállapodást 

köthet. 

 

Az Önkormányzat és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2005. évben kötött együttműködési 

megállapodást, amely alapján az Egyesület végzi városi közművelődési feladatainak ellátását, 

továbbá feladata a szakmai tevékenység koordinálása és felügyelete, valamint a városban 

zajló kulturális tevékenység fellendítése. Az együttműködési megállapodást a Felek 2013. 

elején – a TDM megalakulását követően – módosították, a korábbi turisztikai és ifjúsági 

feladatok annyiban kikerültek a megállapodásból, hogy a Látogatóközpontot működteti az 

Egyesület, illetve részt vesz az ifjúsági feladatok szervezésében. 

 

Az Egyesület munkájának célja elsősorban a város lakossága kulturális igényeinek feltárása és 

kielégítése, korosztály és rétegprogramok szervezése, működő amatőr művészeti csoportok 

anyagi és szakmai támogatása, ezen belül legalább fúvószenekar, énekkar működtetése, új 
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művészeti együttesek létrehozásának generálása: néptánccsoport, ifjúsági amatőr színjátszó 

kör, kulturális tevékenységet folytató civil szervezetek létrehozásának szorgalmazása. 

Színházi és koncert előadások, kiállítások, városi nagyrendezvények szervezése, valamint a 

működőkkel való szorosabb együttműködés kialakítása is feladatát képezi az Egyesületnek. 

Az egyesületi forma előnyeit kihasználva további feladata a szervezetnek, hogy pályázatok 

benyújtásával, illetve külső források felkutatásával segítse a kulturális élet feltételeinek 

javítását és továbbfejlesztését Szentgotthárdon. 

 

A 2020-ban aktualizált együttműködési megállapodás tartalmazza azokat a tevékenységeket, 

amelyeket az Önkormányzat az Egyesülettől elvár. 

 

Az Egyesület munkaszervezetet köteles működtetni a feladatai ellátására, ennek létszáma 

jelenleg 5 fő, ezen túlmenően alkalmanként megbízással láttatja el technikusi feladatokat és 1 

fővel a takarítási feladatokat. Az év során közösségi szolgálat keretében középiskolások 

vesznek részt a rendezvények lebonyolításában. 

Az együttműködési megállapodás alapján a közművelődési feladat megvalósításában 

közreműködőktől megkívánt szakképzettség: „a jogszabályokban meghatározott 

szakképzettség”. A munkaszervezetet „olyan létszámban és szakmai összetételben kell 

működtetni, ami az egyesület feladatainak maradéktalan ellátásához szükséges”. 

 

Az Egyesület munkaszervezete a Színház épületében található. A rendezvények esetében 

helyben rendelkezésre állnak a munkatársak, mindemellett a rendezvényeken résztvevő 

közönségnek itt helyben van lehetősége a programok után érdeklődni, rendezvényekre 

jegyeket váltani és nem kell egy másik külön épületbe elmenni. Másik oldalról viszont a 

Színház épülete, azon belül az irodai tevékenységre használt helyiség nem maradéktalanul 

alkalmas az irodai feladatok ellátására, főleg az ugyanitt ellátott látogatóközponti funkcióval 

együtt. A turisztikai szakembereink és a szolgáltatók is mind egyetértenek, meglátásuk szerint 

a mindennapi közművelődési és turisztikai tevékenység ebben a formában, néhány 

négyzetméteren való összeegyeztetése nem a legszerencsésebb. A TOP fenntartható 

turizmusfejlesztés pályázati projekt keretében ugyanakkor egy olyan újabb tér jön létre az 

egykori ciszter udvarház felújításával, amely azon túl, hogy a város turisztikai központja lesz, 

kiválthatja a színházi látogatóközponti funkciót is, vagyis onnantól kezdve a színházi 

látogatóközpont csak iroda funkciót töltene be, alkalmasabb munkafeltételeket biztosítva a 

PKKE közművelődési feladatellátásának. 

 

A Színház jelenleg a város kulturális életének központja: 

 

- színházterem: rendezvényre, különösen kis díszletigényű kamara, vagy pódium 

előadások tartására alkalmas,  

- Információs Központ: jelenleg információs központként és az Egyesület 

munkaszervezetének irodájaként működik – lásd: fentebb, 

- a jelenleg Városi Galériaként működő aula kiállításoknak, különböző fórumoknak, 

gyűléseknek, fogadásoknak, játszóházaknak, kisebb városi ünnepségeknek, 

különböző versenyeknek ad helyet. Az aula közelmúltbeli vizuál- és hangtechnikai 

felújítása révén alkalmassá vált konferencia termi felhasználásra is. 
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A színházat 2020. évtől meghatározott időkeretben használhatják csak térítésmentesen 

az iskolák és a civil szervezetek – a meghatározott időtartamon felül vagy térítési díjat kell 

fizetni vagy együttműködési megállapodást kell kötniük a feleknek arról, hogy a használó 

szervezet milyen módon működik közre a városi kulturális feladatok ellátásában. 

 

Az önkormányzat lehetőségéihez mérten több fejlesztést is megvalósított az elmúlt 

időszakban. A Művelődési ház kerthelyiségének felújítása várhatóan idén már megtörténhet a 

nyertes LEADER pályázatnak köszönhetően – ezt követően helyszínként bevonható a 

programszervezéseb. A Refektórium, mint művelődési színtér falburkolatainak megújulása 

SI-HU pályázati projektből, a szabadtéri színpad és környezetének megújulása pedig TOP 

pályázatból készült el. Ugyanitt bejáratot alakítottunk ki a Várkert járművekkel való 

megközelítésére, nyilvános WC is épült, továbbá a színpad melletti kisházban kiszolgáló 

vizesblokk is készült. A színházban önkormányzati forrásból felújítottuk mind a nézőtéri 

vizesblokkot, mind a fellépő öltözőket (2-db-ot), új színpadi függönyt szereztünk be, de a 

tűzcsap, biztonsági vészvilágítás felújítása, továbbá a Látogatóközpont ajtajának hőszigetelt 

ajtóra cserélése is megtörtént. Pályázati forrásból új elektromos zongorát is tudtunk 

beszerezni a színházba. Önkormányzati támogatásnak köszönhetően a színvonalasabb előadok 

megszervezéséhez beépített projektor és vászon is már rendelkezésre áll. Szintén pályázati 

forrásoknak köszönhetően a város immáron saját mobil színpadfedéssel és már mobil 

színpaddal is rendelkezik. A városi rendezvénykeretből mobil sminkasztalok, illetve 

(nézőtéri) székek is beszerzésre kerültek, lehetőséget biztosítva a kolostorudvarban a nagyobb 

előadások megtartására is. Egy további pályázatnak - és önkormányzati támogatásnak is 

köszönhetően - további fény- és hangtechnikai fejlesztések, illetve az alsó szinten lévő 

öltözők felújítása is hamarosan megtörténhet. 

 

A rendezvényszervezés területén is történtek változások a legutóbbi közművelődési 

koncepciót követő időszakban: irány a nagyobb városi rendezvények vonatkozásában, hogy 

egy másfajta szemlélettel, mind szélesebb közreműködői körrel valósuljanak meg. Több új 

kezdeményezés is létrejött az elmúlt években (Szerelmesek Fesztiválja, Művészeti napok, pl. 

Kern-Koltai Napok, Szentgotthárdi Kolostorszínház, stb.), több új helyszín is bevonásra 

került. Mindezt tovább kell vinni, fejleszteni és - a kulturális tartalmak érdemi csökkentése 

nélkül - finanszírozhatóbbá tenni a feladatellátást. 

 

Ehhez kapcsolódóan a kolostorudvar további lehetőségeket rejt magában – a hiányosságai 

ellenére is. Zárt, mégis szabadtéri, minőségi zenei és színházi 

programnak/programsorozatoknak adhatna otthont – a rentabilitáshoz elégséges nézőtéri 

férőhellyel. Az ehhez szükséges mobil színpad és színpadfedés, nézőtéri székek, mobil öltöző 

sminkasztalok, stb. rendelkezésre állnak az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően. Új, 

tematikus (rész)programoknak is helyet adhatna, akár a refektórium / refektórium terasz (pl. 

„Gotthárdi Jazz Piknik” stb.) / felújítását követően a kolostorkönyvtár bevonásával is, de pl. 

egyes színművészeti képző intézményekkel kialakítandó együttműködések keretében nyári 

színművészeti tábor helyszíne is lehetne Szentgotthárd és a Kolostorszínház. 

 

A legnagyobb városi rendezvények: 
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- Szerelmesek Fesztiválja 

Szentgotthárd legújabb fesztiválja, 2015-ben rendezték meg az elsőt. A programok 

nem csak szerelmeseknek szólnak, hanem mindazoknak, akik kíváncsiak arra, hogy 

a legősibb és legnépszerűbb múzsa, a SZERELEM hogyan jelenik meg zenében, 

színházban, versben, filmen, táncban, előadásban, beszélgetésben, humorban. 

Helyszínek: 

 színházterem 

 színház aula 

 Csákányi László Filmszínház 

 kolostorudvar 

 refektórium 

 szabadtéri színpad 

 templomgaléria 

 Széll Kálmán tér 

 Fürdő 

 városi éttermek / szolgáltatók 

www.szerelmesekfesztivalja.hu 

https://www.facebook.com/szerelmesekfesztivalja/  

 

- Hopplá Fesztivál 

1990-ben a Művelődés Háza és Színház "Népek Játéka" címmel szervezett 

programokat a városban, és ezek közül az egyiken három amatőr együttes lépett fel. 

A helyi együtteseknek jó kapcsolataik voltak más városok hasonló korú és 

érdeklődési körű "muzsikusaival". Felmerült tehát az az igény, hogy évente 

legalább egy alkalommal legyen ismét olyan rendezvény, amelyen találkozhatnának 

egymással. Ebből az elgondolásból született meg a Hopplá Amatőr Könnyűzenei 

Fesztivál, melyet azóta minden évben megrendeznek. 

Helyszín: 

 szabadtéri színpad 

https://www.facebook.com/hoppla.sztg/  

 

- Szentgotthárdi Történelmi Napok 

Szentgotthárd városa minden nyáron egy többnapos rendezvénysorozattal, a 

Szentgotthárdi Történelmi Napok programjaival emlékezik meg az 1664-ben, a 

város határában lezajlott csatáról. 

Helyszín: 

 város utcái 

 szabadtéri színpad 

 Fürdő 

 városi éttermek / szolgáltatók 

http://www.tortenelminapok.hu/ 

https://www.facebook.com/Szentgotth%C3%A1rdi-T%C3%B6rt%C3%A9nelmi-Napok-

832713530142301/  

  

http://www.szerelmesekfesztivalja.hu/
https://www.facebook.com/szerelmesekfesztivalja/
https://www.facebook.com/hoppla.sztg/
http://www.tortenelminapok.hu/
https://www.facebook.com/Szentgotth%C3%A1rdi-T%C3%B6rt%C3%A9nelmi-Napok-832713530142301/
https://www.facebook.com/Szentgotth%C3%A1rdi-T%C3%B6rt%C3%A9nelmi-Napok-832713530142301/
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- Zöld Szentgotthárd Környezetvédelmi, Kulturális és Gasztronómiai Fesztivál  

A rendezvény programja a környezettudatosság és természetvédelem köré épülve 

várja az érdeklődőket, utóbbi időben vadásznappal is kiegészülve. 

Helyszín: 

 Várkert 

 

- Karácsony Határok Nélkül 

Karácsony előtti rendezvénysorozat az advent jegyében. 

Helyszín: 

 Széll Kálmán tér 

 Színház 

 

A fentebb felsorolt nagyobb rendezvények mellett számos más, különböző tematikájú és 

közönségű program is van a városban, ezeket a továbbiakban is biztosítani kell, illetve a 

nemzeti ünnepeink méltó módon, a lakosság minél szélesebb körének bevonásával történő 

megünneplése is ugyanúgy feladat. 

 

TEENDŐK-FEJLESZTÉSEK: 

 

- Minőségi, változatos programok szervezése, igényes marketinggel és 

arculathasználattal, a rendezvényi vonzásterület kiterjesztésével és a városi 

rendezvényszervező szervezetek/szereplők „pókháló” elven történő bevonásával. 

- A Színház épületének komplex felújítása, ezen belül:  

 nézőtéri szellőztetőrendszer és világítás korszerűsítése,  

 nézőtéri székek cseréje, 

 büfé világításának cseréje,  

 fűtésrekonstrukció / komplex energetikai felújítás. 

- A turisztikai központ funkció átköltöztetése az Időutazó Múzeum új városi turisztikai 

központjába. 

- A fúvósok által tárolónak használt öltöző felszabadítása, raktár kiürítése és 

hasznosítása. 

- A Művelődési Ház kerthelyiségének felújítása.    

- Városi rendezvénysátor (400-450 m2) beszerzése. 

- A nyári kolostorszínház kapcsán a kolostor tetőszerkezetének felújítása, a 

kolostorudvar kémények visszabontása, stb. 

 

 

CSÁKÁNYI LÁSZLÓ FILMSZÍNHÁZ 

 

Az Önkormányzat tulajdonában álló épület (Szentgotthárd, Hunyadi u. 1.) 1913-ban 

filmszínházi funkció betöltésére épült.  

 

2013 tavaszán az önkormányzat finanszírozásában a digitális és a 3D vetítésre egyaránt 

alkalmas technika beszerzésére és beépítésére került sor. Mindez érzékelhetően jobb hang- és 

képminőséget eredményezett, és megteremtette annak a lehetőségét is, hogy a premierfilmek 
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hamar eljussanak a városba.  Az említett beruházást követően a Szentgotthárdi Eszközkezelő 

és Településfejlesztő Kft. vette át a filmszínház üzemeltetését, 2013. december 7-én a mozi 

elnevezése Kossuth Filmszínházról Csákányi László Filmszínházra változott. 2014-ben 

elkészült a honlap, amelynek elérhetősége: www.csakanyimozi.hu, és ez a felület lehetővé 

teszi az internet alapú online helyfoglalást. 2014 nyarán az Önkormányzat finanszírozásában 

megvalósult az épület átalakítása és felújítása. Kialakult egy olyan arculat is, amely mind az 

épületben, mind a mozival kapcsolatos marketing- és egyéb anyagokon (moziműsor, plakátok, 

hirdetések, stb.) következetesen megjelenik. 

 

Az Önkormányzat által elnyert pályázatból hamarosan megtörténik a nagyterem kettő kültéri 

és egy beltéri – az aulát a nézőtértől elválasztó – ajtajának a cseréje. 

 

A Filmszínház továbbra is a város egyik meghatározó kulturális színtere. Évente közel 400 

előadáson 19-21 ezer fő néző keresi fel. A Filmklub vonatkozásában most már minden 

esztendőben három sorozat lesz (tavaszi, őszi és téli). A mozi összességében nagyon jó úton 

jár, ezt az irányt a továbbiakban is tartani kell. A továbblépés lehetősége leginkább már csak 

ott van, hogy a filmszínház megint egy olyan többfunkciós, aktív közösségi és közművelődési 

térré váljon, mint amilyen 100 évvel ezelőtt is volt: nem csak vetítésekre korlátozódott a 

funkciója, hanem egyéb rendezvényeket szintén lebonyolítottak a falai között. A 

filmszakmához kapcsolódó egy-egy rendezvény szervezése, illetve egy egyes bemutatott 

filmalkotások / egyéb produkciók létrehozóival (rendező, szereplők) való közönségtalálkozók 

szervezése tovább növelhetné a mozi és vele Szentgotthárd ismertségét. 

 

Sajnos számítani kell arra, hogy a 2013-ban beszerzett vetítéstechnika folyamatos használata 

miatt gyakrabban előfordulnak majd kisebb-nagyobb meghibásodások. Több dolog is 

megoldásra vár a moziban: a vászon a folyamatos igénybevétel miatt jelentősen 

elhasználódott. Ezt a felületet tisztítani nem lehet, kizárólag egy új megvásárlása jöhet szóba. 

A projektor kitakarítása és a mozi fűtéskorszerűsítése is mielőbb megoldásra váró feladat, 

utóbbihoz a műszaki tervek már elkészültek. 

 

TEENDŐK-FEJLESZTÉSEK: 

 

- A vászon a folyamatos igénybevétel miatt jelentősen elhasználódott, a komplex – 

kerettel együtt történő – cseréje mielőbbi feladat. 

- Projektor kitakarítása speciális feladat, kizárólag külföldön, laboratóriumi 

körülmények között lehet elvégezni.  

- A mozi fűtéskorszerűsítése is megoldásra váró feladat, a műszaki tervek ehhez már 

elkészültek. 

- Az épület Rába felöli oldalán pedig padokkal és egyéb kültéri bútorokkal egy kisebb 

közösségi teret lehetne kialakítani. 

- Csákányi László mini kiállítás létrehozása az eredeti relikviákkal.  

- A mozi előcsarnokának funkció szerinti dizájnosítása. 

- A film- és társművészetekhez kapcsolódó, illetve egyéb rendezvények / fesztiválok / 

tematikus napok / közönségtalálkozók szervezése a moziban. 
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 VÁROSRÉSZI KLUBOK, CIVIL SZERVEZETEK,  

MÁS INTÉZMÉNYEK 

 

Szentgotthárd város közművelődési életében speciális jelenség, hogy a városban a központi 

művelődési ház mellett 6 városrészi klub, valamint 4 fiókkönyvtár (Farkasfa, Jakabháza, 

Rábafüzes, Rábatótfalu) található. Speciális megoldás, hogy Szentgotthárd Város 

Önkormányzata a városrészi klubokat átadta a helyi közösségeknek. Megjegyezzük, hogy 

közelünkben – megyei szinten legalábbis – nem találni hasonló megoldást. Az új formáról 

megállapítható, hogy többnyire bevált, sehol nem lett rosszabb a helyzet, mint azt megelőzően 

volt. Ahol ez működik, ott elmondhatjuk, hogy a helyben lakók felismerték a klubokban rejlő 

lehetőséget. Mindenütt először összefogtak, civil szervezetet alakítottak és saját erejüket 

kihasználva elkezdték az állagmegóvást, a meszelést, festést, az épületek környékének a 

rendbetételét. Több helyen is pályázatokon indulva szereztek be bútorokat, esetleg 

számítógépet, televíziókészüléket, CD- és DVD - lejátszót, stb. Viszonylag rövid idő alatt 

kiderült, hogy ez a lehetőséget a településrészen élőket úgy is összehozta, hogy elkezdhettek 

közösségükben rendezvényeket szervezni: mikulást, karácsonyt, idősek napját, farsangot, 

szüreti rendezvényt, gyereknapot. Több településrészen is ennek tudhatjuk be, hogy beindult a 

már – már elveszettnek gondolt közösségi élet.  

 

A közművelődés színterét színesítik még azok a civil szervezetek, alapítványok, egyházi 

szervezetek, amelyek tevékenységükkel közszolgálati, karitatív, egészségügyi, művészeti és 

kulturális célokat ölelnek fel és tevékenyen vesznek részt a város kulturális életében. Ezeknek 

a szervezeteknek a működését a lehetőségekhez mérten maximálisan támogatni kell, hiszen 

„alulról jönnek létre”, sokféle kreativitás és civil kurázsi hordozói. A piaci szereplőkkel 

szemben élvezik a biztosított adókedvezményeket, kötetlenebb gazdálkodást folytathatnak, 

élvezik az állami támogatásokat. Az életrevaló civil szervezetek elő is teremtik 

működésükhöz a tőkét és olyan tevékenységet folytatnak, amivel az állami szektor 

működésének a hiányát pótolhatják. Fontos ezeknek a civil szervezeteknek a folyamatos 

kommunikációja egymással és az Önkormányzattal. Kiemelt figyelmet kell fordítani a 

gyermekek, fiatalok támogatására, ők a jövő zálogai, akik befolyásolható korban vannak, 

ezért nekünk, felnőtteknek kötelességünk figyelmet fordítani arra, hogy szabadidejüket 

tartalmasan tölthessék el, a tehetséges, kiemelkedő személyiségeket értékteremtő 

tevékenységre kell rábeszélni. 

 

A Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola komoly értéket képvisel a város 

közművelődésében. Évtizedek óta ellátja Szentgotthárd és környékén a tehetséggondozás 

feladatát. A már állami fenntartású intézményben képző- és iparművészet, valamint 

zeneművészet ágon tanulhat a közel 300 fős növendékség. A zeneoktatás eredményeképpen 

zenei tudást szerző gyermekek szereplői lesznek/lehetnek a település közművelődési területre 

tartozó rendezvényeinek. Tagjai lesznek/lehetnek azoknak a városi zenekaroknak, amelyek 

fellépések, akár egész estét betöltő koncertek, kórus- és zenekari találkozók létrehozására is 

képesek.  A művészeti oktatásban részt vevő illetve onnan kikerülő gyermekek és sok esetben 

a szüleik is nézőként is sokkal inkább résztvevői lesznek a kulturális rendezvényeknek. Az 
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intézmény kézműves tevékenységet oktató része potenciális képzőművészeket adhat a 

településnek. Alkalmas arra, hogy kiállítások megszervezésével kulturális programok jöjjenek 

létre illetve ilyenekhez csatlakozva színesítheti azokat. Az oktatásban részt vevők és szüleik 

nagyobb valószínűséggel látogatói lesznek a kulturális programoknak is. Az oktatási 

intézmény illetve az intézményhez kapcsolódó alapítvány évtizedek óta szervez komolyzenei 

koncertsorozatot évente 4-5 előadással, neves művészek meghívásával illetve a helyi 

művészek bevonásával, de a városi ünnepségeken, programokon is rendszeresen szerepelnek 

mind az intézmény tanulói, mind a tanárai. 

 

Az immáron vállalkozói üzemeltetésű Szentgotthárd Városi Televízió, a Szentgotthárd 

Város Önkormányzata által megjelentetett „Szentgotthárd” újság, továbbá a PKKE és az 

Önkormányzat weboldalai, közösségi oldalai a kultúra hírvivőjeként tájékoztatják széles 

körben a lakosságot. 

 

A város közművelődési koncepciójában említést kell tenni a Szlovén Kulturális és 

Információs Központról is, hiszen nemcsak a szlovén nemzetiségű lakosság számára szervez 

különböző programokat, rendezvényeket, hanem időről-időre a város / térség más 

nemzetiségű lakosai is bekapcsolódhatnak ezekbe a programokba. 

 

 

 

VII. JÖVŐKÉP 
 

Számos, a közművelődéshez köthető feladat vár a városra a továbbiakban is.  

 

 Egyik legfontosabb feladat, amelyet minden területen, így a közművelődés eszközeivel 

is támogatnunk kell: a város lakosságmegtartó szerepének növelése. Ennek során 

lehetővé kell tenni, hogy a kultúra értékeihez való hozzájutás minél szélesebb 

körben biztosított legyen. Fontos, hogy az ehhez szükséges információáramlás / 

tájékoztatás hozzáférhető és figyelemfelhívó legyen mindenki számára.  

 

 Folyamatos feladat az intézmények, önkormányzati tulajdonú közösségi színterek 

tárgyi- technikai felszereltségének szükség szerinti bővítése, fejlesztése. 

 

 Törekedni kell arra is, hogy minél korábbi életkorban kialakuljon a kultúra iránti 

fogékonyság. A könyvtárismereti versenyek, irodalmi pályázatok és vetélkedők, a 

művelődési és művészeti programok egyre jobban ösztönzik a gyermekeket és fiatalokat 

arra, hogy aktív igénybevevői legyenek a közművelődési szolgáltatásoknak. Mindebben 

a Móra Ferenc Városi Könyvtárnak és a sport- és ifjúsági referensnek is szerepe van.   

 

 Átgondolt, helyzetelemzésre és igényekre épülő programkínálat megteremtése a napi 

programok és a nagyrendezvények esetében is. Célszerű lehet egy olyan fórumot nyitni, 

ahol fel lehet mérni a lakosság és általában a szervezetek igényeit, észrevételeit – utóbbi 

kapcsán lásd: lentebb, rendezvényszervező munkacsoport összehívása. 
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 A legnagyobb rendezvényekkel kapcsolatban nem csupán a megtartás a feladat, a 

folyamatos, évről-évre történő frissítésre és tovább fejlesztésre is figyelni kell.  

 

 Szentgotthárd kulturális életében az Önkormányzatnak, mint legfőbb befolyásoló 

tényezőnek, egyik fontos feladata a helyi közművelődési tevékenységek anyagi 

eszközökkel történő támogatása. Ennek megfelelően az általa fenntartott intézményt 

és a közművelődési feladatot ellátó egyesületet / vállalkozót finanszírozza elsősorban, 

hiszen a kulturális feladatok megoldásában főleg ezekre támaszkodhat. A 

közművelődési tevékenységek vonatkozásában - lehetőségeihez mérten - fontosnak 

tartja az önkormányzati támogatás szinten tartását. Igény esetén, a lehetőségeihez 

mérten erkölcsileg, anyagilag és szakmailag is támogatja a civil és egyházi közösségek 

kulturális és közművelődési tevékenységét is. 

 

 A kialakult országos szakmai kapcsolatokat és a település nemzetközi kapcsolatait 

intenzívebben kell felhasználni a közművelődés területén tevékenykedő művészeti 

csoportok tapasztalatszerzése érdekében különös tekintettel az ifjúsági csoportok 

szereplési lehetőségeinek gyarapítására. A nemzetközi kapcsolatok terén elsősorban a 

Szentgotthárd-Grad-Jennersdorf kulturális háromszög kialakítására kell törekedni. 

Emellett élő kapcsolattartásra kell törekedni a testvérvárosok – Walldürn, Tarvisio, 

Izola, Dilovasi, Szépvíz, Dell - közművelődés területén tevékenykedő csoportjaival.  

 

 Folytatni és támogatni kell a helyismereti együttműködést is, azon belül a helyi 

kulturális örökség megmentését, feldolgozását, elérhetővé tételét. Bár nem 

kifejezetten közművelődési teendő, de mégis ahhoz szorosan kapcsolódik, hogy az 

elsősorban épített örökségünkkel kapcsolatos fejlesztéseket mielőbb megvalósítsuk. A 

város elegendő látványossággal rendelkezik ahhoz, hogy ezek kiemelésével a jövőben 

még vonzóbb célponttá tudjon válni. Mind a céltudatos látogatóknak, mind az 

egyébként „elbarangolók” számára információkkal / információnyújtó programokkal 

kell szolgálni, a létesítményeket pedig alkalmassá kell tenni a látogatók véletlenszerű 

érkezésére, azokat nyitva kell tartani a szokásos nyitvatartási időkben.  

 

 Továbbra kiemelt figyelmet kell fordítani a vonatkozó pályázati lehetőségek 

kiaknázására, illetve a kultúra „menedzselésére”, azaz a megfelelő reklámra, a 

szponzori támogatások kihasználásra, a civil szféra és a magántőke bevonására - mind a 

személyi, mind az anyagi oldal vonatkozásában.  

 

 El kell érni, hogy az idegenforgalmi beruházásainkkal párhuzamosan a turisztikai 

szolgáltatásokhoz kapcsolódó kulturális, szórakoztatási igényeket mind teljesebb 

körben, minél magasabb színvonalon ki tudjuk elégíteni. Feladat a település 

turizmusának fellendítése is a vonzó kulturális kínálat által. Ehhez természetesen 

elengedhetetlen a turizmus és a közművelődés helyi szereplőinek együttműködése:  

- Hivatal / Önkormányzat, 

- Pannon Kapu Kulturális Egyesület, 

- Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület, 

- Gotthárd-Therm Kft., 
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- Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum. 

Fontos, hogy a szereplők által szervezett rendezvények összehangoltságát a 

továbbiakban is legalább ilyen módon biztosítsuk, a közös nagyrendezvények 

megvalósításában pedig valamennyi szervezet egymást kiegészítve, megfelelő 

koordináció mellett vegyen részt. A városnak szerencsére több, a közművelődéshez 

köthető „fóruma” van (lásd: koncepció), azonban szervezetileg elkülönülnek, más a 

gazdájuk. Végső soron azonban mind ugyanazt a koncepcióban meghatározott célt 

szolgálják, tehát az együttműködésnek is gazdája kell legyen. Feladat tehát, hogy a 

közművelődési élet fontosabb szereplői egy munkacsoport keretében – legalább 

évente néhány alkalommal - folytassanak egyeztető megbeszéléseket a tervezett 

programokról és tevékenységük összehangolásáról – mindezt önkormányzati 

kontroll/koordináció bevonásával. Ez az egyeztetés alkalmanként (éves 

programtervezéskor) kiegészülhet más terület képviselőivel is, pl: Civil Fórum, 

Ifjúsági és Idősügyi Tanács, Zeneiskola. 

  

 Az egyik leglátogatottabb helyi kultúraközvetítő pont a mozi. A népszerű filmek 

vetítése mellett továbbra is törekedni kell arra, hogy mind a filmművészet, mind az 

egyéb bemutatott társművészeti alkotásokat megismerje nemcsak a város, de a térség is. 

A populáris, sok nézőt vonzó filmek alkalmasak arra is, hogy az erre kíváncsi nézőket, 

köztük leginkább a fiatalokat megszólítsuk más kulturális tartalmakkal is. Erre 

ráerősítve a filmszínháznak egy olyan friss, izgalmas és aktív közösségi és 

közművelődési térként kell működnie, ahol egyéb más rendezvények (estek, fesztiválok, 

közönségtalálkozók, beszélgetések, ünnepségek stb.) is rendszeresen helyet kapnak, de 

akár még kihelyezett történelem óráknak is otthont ad. 

 

 A magyar kultúra népszerűsítése vonatkozásában új tematikus programok szervezése, 

pl. Magyar népviselet napja, Táncház napja, amelyek keretében színvonalas előadók és 

csoportok részvételével lehetne kedvet csinálni a magyar kultúrához. Szerencsés 

helyzetben vagyunk, hisz a Partium AMI néptáncosai nemcsak a programban, hanem a 

rendezvény és ezáltal a város marketingjében is szerepet vállalhatnak. 
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KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓ 

CSELEKVÉSI TERVE 2020. 
 

 

FELADATOK 

 

 

FELELŐS 

 

HATÁRIDŐ 

 

MÓRA FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR 

 

A könyvtárudvar térkövezése, a csapadékvíz 

elvezetésének felújítása, az udvaron szabadtéri 

közösségi- és rendezvénytér kialakítása. 

Önk., 

MFVKM 

 

Az udvari léces faház (egykori tüzelőtároló) 

tetőszerkezetének megerősítése, a lécajtó 

megjavítása, a pincelejárat elkerítése, a faházban 

kerékpártároló kialakítása 

Önk. 

SZET Kft. 

 

 

 

 

A rábatótfalusi fiókkönyvtárban a gyerekmosdók 

felújítása 

Önk. 

SZET Kft. 

 

A könyvtár udvar felújítása és ugyanitt a nyugati 

oldalon, a jelenlegi garázsok helyén egy (kinyitható, 

hőszigetelt üvegfalú) épületszárny kialakítása, amely 

nem csupán galériaként, de csoportfoglalkozások, 

előadások, stb. színtereként is funkcionálna.  

Önk., 

MFVKM 

 

 

PÁVEL ÁGOSTON HELYTÖRTÉNETI ÉS  

SZLOVÉN NEMZETISÉGI MÚZEUM 

 

A múzeum külső homlokzatának vakolása, de 

legalább a vakolat kijavítása az ablakok körül. 

Önk.  

 

Légkondicionálás kiépítése a múzeum két szintjén. Önk.  

A Múzeum népszerűsítése – marketingje (többnyelvű 

kiállítási munkafüzet készítése, szórólapok, közösségi 

média akciók-reklámok, reklámfilm készítése). 

MFVKM 2020. 

 

MŰVELŐDÉSI HÁZ 

 

a Művelődési Ház kerthelyiségének felújítása, nyári 

szabadtéri rendezvényhelyszín kialakítása 

Önkormányzat 2020. 

 

SZÍNHÁZ 

 

Minőségi, változatos programok szervezése, igényes 

marketinggel és arculathasználattal, a rendezvényi 

PKKE folyamatos 
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vonzásterület kiterjesztésével és a városi 

rendezvényszervező szervezetek/szereplők „pókháló” 

elven történő bevonásával. 

A magyar kultúra népszerűsítése vonatkozásában új 

tematikus programok szervezése, pl. Magyar 

népviselet napja, Táncház napja. 

PKKE folyamatos 

A Színház épületének komplex felújítása, ezen belül:  

- nézőtéri szellőztetőrendszer és világítás 

korszerűsítése,  

- nézőtéri székek cseréje, 

- büfé világításának cseréje,  

- fűtésrekonstrukció / komplex energetikai 

felújítás. 

Önk. 

 

 

 

folyamatos 

A turisztikai központ funkció átköltöztetése az 

Időutazó Múzeum új városi turisztikai központjába. 

Önk. 2020. 

A fúvósok által tárolónak használt öltöző 

felszabadítása, raktár kiürítése és hasznosítása. 

PKKE  

Városi rendezvénysátor (400-450 m2) beszerzése. Önk.,  

PKKE 

 

Karácsony Határok Nélkül rendezvény 3 napos 

minőségi programsorozatként való megszervezése. 

PKKE  

Szoros együttműködés a rendezvényszervezéssel 

foglalkozó szervezetekkel. 

 

Önk., PKKE, 

MFVKM, TDM, 

Ifjúsági Tanács 

folyamatos 

 

KOLOSTOR 

 

A nyári kolostorszínház kapcsán a kolostor 

tetőszerkezetének felújítása, a kolostorudvar 

kémények visszabontása, a kolostor komplex 

felújítása, stb., programsorozatok szervezése. 

 

Önk.,  

SZET Kft. 

 

kolostorkönyvtár felújítása Önk.  

 

CSÁKÁNYI LÁSZLÓ FILMSZÍNHÁZ 

 

Az aulát és a nézőteret jelenleg elválasztó ajtó és a 

nézőtéri kijárati ajtók cseréje 

 

SZET Kft., 

Önk. 

2020. július 

A vászon a folyamatos igénybevétel miatt jelentősen 

elhasználódott, a komplex – kerettel együtt történő – 

cseréje mielőbbi feladat. 

SZET Kft.,  

Önk. 

 

Projektor kitakarítása speciális feladat, kizárólag 

külföldön, laboratóriumi körülmények között lehet 

SZET Kft.,  

Önk. 
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elvégezni. 

A mozi fűtéskorszerűsítése is megoldásra váró 

feladat, a műszaki tervek ehhez már elkészültek. 

SZET Kft.,  

Önk. 

 

 az épület Rába felöli oldalán ifjúsági-közösségi tér 

kialakítása kültéri bútorokkal 

SZET Kft.,  

Önk. 

 

Csákányi László mini kiállítás létrehozása az eredeti 

relikviákkal. 

SZET Kft.,  

Önk. 

 

A mozi előcsarnokának funkció szerinti 

dizájnosítása. 

SZET Kft.,  

Önk. 

 

A film- és társművészetekhez kapcsolódó, illetve 

egyéb rendezvények / fesztiválok / tematikus napok / 

közönségtalálkozók, történelemórák, stb. szervezése a 

moziban. 

SZET KFT., 

Önk. 

folyamatos 

 

EGYÉB 

 

A közművelődés szereplőinek egyeztetése 

munkacsoport keretében – programok 

összehangolása, a városi rendezvényterv folyamatos 

aktualizálása. 

 

Önk., PKKE, 

TDM, Gotthárd- 

Therm Kft., 

MFVKM, 

alkalmanként 

egyéb szervezetek 

folyamatos 

 

 

 


