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A Pannon Kapu Kulturális Egyesületnek 2018. december 31-i nyilvántartás alapján - 47 tagja volt, az év 
folyamán 13 fő mondta le egyesületi tagságát. Az elnökség és felügyelőbizottság összetétele nem változott. 
Az elnökség tagjai: Károly Andrea Júlia elnök (elnök), Gaál Ákos (elnökhelyettes), Szép Renáta (titkár), 
Csomósné Boross Erika, Csörnyi Zoltánné, Domiterné Horváth Eszter, Horváth Tiborné, Labritz András, 
Németh-Tóth Marianna. 
A felügyelő bizottság tagjai: Kovács Andrea (elnök), Bedi Beatrix és Kardos Melinda lettek. 
 

Munkaszervezet 
 
Az év folyamán a munkaszervezetben a következő személyek dolgoztak (az együttműködési megállapodás 
szerint 5 fő): 
Károly Andrea – elnök - szakirányú főiskolai és egyetemi végzettség, közművelődési intézményvezető – 2018. 
november 30-ig. 
Moór Tamás – technikus-gondnok 
Soós Enikő – művelődésszervező - szakirányú egyetemi végzettség 
Szalainé Kiss Edina – művelődésszervező - szakirányú főiskolai végzettség és idegenforgalmi, végzettség 
közművelődési intézményvezető – 2018. augusztus 31-ig 
Nátkai-Lang Szabina – pénztáros-kulturális szervező – érettségi 2018. október 1-től tért vissza a munkába 
GYED-ről. 
 
Munkaerőpiaci támogatással Pintér Regina és Kóborné Kocsis Viktória (2018. november 16-ig) 
foglalkoztatására került sor.  
A munkaszervezetben dolgozó (dolgozott) kollégák közül 2 fő rendelkezett idegenforgalmi ügyintéző 
végzettséggel. Társalgás szinten minden kolléga beszél angol vagy német nyelven. 
Június 30-ig a takarítási feladatokat egyszerűsített foglalkoztatásban Szabó Ferencné végezte. Július 1től 
közfoglalkoztatás keretében Takács Jánosné látta el a feladatot. 
Diák közösségi szolgálat keretében 16 középiskolás működött közre a rendezvények lebonyolításában. 
Önkéntesként 8 személy segítette munkánkat a rendezvények során. 

 
Gazdálkodás 

2018-ban az önkormányzattal kötött megállapodás értelmében 34.270.000,- Ft finanszírozás érkezett. Az 
OTP Bank-nál vezetett folyószámlához nem tartozik hitelkeret. A Régióhő felé fennálló, kamatok nélküli 
tartozás 2018. december 31-én 633.767.- Ft volt.  
2018. december 31-én az OTP Banknál vezetett folyószámla egyenlege 1.281.149.-Ft volt, Készpénzben levő 
összeg: 141.015.-F t 
 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata az alapfinanszírozáson felül meghatározott külön feladatokra 
céltámogatást nyújtott:  
Hopplá Fesztivál - 2.400.000 Ft: 
Történelmi Napok - Bagossy Brothers Company koncert - 1.000.000 Ft: 
Augusztus 20. - Memphis Patrol - 200.000 Ft: 
Szerelmesek Fesztiválja elszámolás - 1.305.772 Ft            
Európai Mobilitási Hét, Autómentes Nap - 612.000 Ft 
Művészeti csoportok támogatása + csoportvezetők díja: 640.000 Ft 
 
Önkormányzat Civil Alap 
Szivárvány kórus 60.000 Ft 
Galagonya Szívklub 50.000 Ft  
 
 
Pályázati támogatások: 
Nemzeti Kulturális Alap: Történelmi Napok támogatása: 700.000 Ft 
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NEA működési támogatás 100.000 Ft 
 
 
Rendezvényszervezés:  
Őriszentpéter Város Önkormányzat - Szentpéteri esték 624.840 Ft    
 
EFI Szentgotthárd 
Fitt Gottárd – Egészségnap 700.000 Ft    
Egészségnap (Baji Balázs előadásai) - 213.360 Ft  
Diabétesz Világnap 70.000 Ft    
Önkormányzati partnertalálkozó 30.000 Ft    
Partnertalálkozó 100.000 Ft    
  
 
Szponzori támogatás: 
AMES Hungária Kft. - Vérfagyasztó színpadi történetek - 150.000 Ft                
Kiswire Szentgotthárd Kft. – Szentgotthárdi Történelmi Napok - 200.000 Ft 
                                                 - Karácsony Határok Nélkül 150.000 Ft          
OTP Bank - Szentgotthárdi Történelmi Napok - 165.000 Ft        
 
 

Infrastruktúra 
 
Az alábbi munkálatok elvégzésére került sor a 2018-ban a Színház épületében az Önkormányzat pénzügyi 
finanszírozásában:  
 

- Aula festése 
A kötelező tűz- és munkavédelmi felülvizsgálatok.   
 
 

Marketing 
 
Továbbra is fontos szerepet tulajdonítunk a marketing tevékenységünkre, ezért az év folyamán 
megpróbáltunk kiemelten foglalkozni 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 2018-as évben 

 

http://www.pannonkapu.hu/
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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.  
Elindítottuk Instagram felületünket is. 
 

A honlapra és a facebook oldalunkra is naponta kerülnek ki új tartalmak, annak érdekében, hogy kellő módon 
informálni tudjuk az érdeklődőket az online felületeken. 
 

 
A facebook oldalunk a tavalyi évhez képest csaknem 300 új követővel rendelkezik. Fontosnak tartjuk, hogy a 

legnagyobb közösségi oldalon minél többet jelenjenek meg a programjaink, ezért folyamatosan közzétesszük 

plakátjainkat, a rendezvényen készült képeinket és visszatekintőinket is.  

 

 
A rendszeres bejegyzéseknek köszönhetően növekedett az oldalra látogatók száma és egyre több embert érünk el ezen a 

felületen, ezáltal többen követik figyelemmel a városi rendezvényeket.  
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Programjainkat események létrehozásával is terjesszük, aminek köszönhetően könnyebben jut el a rendezvény híre 

olyan emberekhez is, akik esetleg nem követik az oldalunkat.  

 
A programokról való beszámoló is fontos, nem csak saját magunknak, de a közönségnek is. Ezért törekedtünk 
arra, hogy képes beszámolókat készítsünk, melyek weboldalunkon, a facebookon, valamint az írott sajtóban 
jelentek meg.   
 
 

Pályázatírás 
 
2018-ba két pályázatot nyújtottunk be a NEA támogatásra. A működési pályázaton 100.000.-Ft vissza nem 
térítendő támogatást nyertünk, melyen számítógépparkunk szoftvereinek frissítését vásároltuk meg. 
 
A Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiuma szakmai rendezvények pályázatán 700.000.-Ft vissza 
nem térítendő támogatást nyertünk a 2018. évi Szentgotthárdi Történelmi Napok programjához. A támogatás 
megérkezett, elszámolása megtörtént. 
 
2017 őszén Örökségünk projekt - Konzorciumi partnerként nyújtottunk be pályázatot a LEADER - Helyi 
Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása kiírásra. A pályázat jelenleg 
is elbírálás alatt van. 
 
2018. márciusában nyújtottuk be pályázatunkat a "Élhető Vidékért" - Civil szervezetek alaptevékenységének 
támogatása - A szentgotthárdi közművelődés eszközfejlesztése  
A projekt teljes költsége: 725.170.-Ft 
digitális zongora, csoportkábel és audio rack beszerzése 
A pályázatnak hivatalos eredménye nincs, nem hivatalos forrás alapján nyert. 
 
Az IFJ-GY-18-A-0049 pályázati kiírásra Veled értünk címmel nyújtottuk be pályázatunkat 1 901 240 Ft 
értékben ifjúsági programokra, a pályázat nem nyert. 
 
Az NKA Ismeretterjesztés és környezetkultúra kollégiumához a Zöld Szentgotthárd programra nyújtottuk be 
pályázatunkat 1.000.000.-Ft-ra, a pályázat nem nyert. 
 
 
 
 
 

Továbbképzés, oktatás  
2018. május 31-ig elkészítettük továbbképzési és beiskolázási tervünket, melyet a munkaszervezeti 
változások miatt 2019. március 31-ig át kell dolgoznunk. 
 
Soós Enikő részt vett a cselekvő közösségek pályázati program keretében meghirdetett Kulturális 
közösségfejlesztési tanfolyamon (60 órás) 
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Szakmai tevékenységről általában 
 
Az évközi szakmai munkát nagyban nehezítette a munkaszervezetben történt változások, ugyan akkor a 
munkaerő piaci támogatással foglalkoztatott két kolléga nagyban segítette a feladatok elvégzését. Szükséges 
volt a munkaköri feladatok újragondolása, hiszen Nátkai-Lang Szabina október 1-től visszaállt a munkába 
(GYED). 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.  
 

 
 
 
 
2018-ban megvalósított rendezvényeink: 
 
 
Gyermek és ifjúsági programok: 
Február 3. Farsang 
A farsangi JátszóKapuban a kreatív és ügyességi oldalukat mutathatták meg a gyerekek. A kézműves 
foglalkozás során saját álarcot és állatos dekorációt készíthettek maguknak a csemeték, később pedig 
ügyességi versenyeken: lufi harcban, papírtáncban és zoknicsatában is kipróbálhatták magukat. 
Az ötletes jelmezeiket egy felvonulás keretein belül mutathatták be a családok, ami után a legjobbak 
jutalomban is részesültek. A rendezvény alatt a gyermekekről profi jelmezes képeket készített a 
Szentgotthárdi Fotóklub. 
Az esemény záróprogramja a Farsangi Party volt, ahol a gyerekek rajzfilm slágerekre 
táncolhattak és kedvükre fogyaszthattak a korlátlan mennyiségű fánkokból. 
Este elfáradva, de jó hangulatban indultak haza a gyerkőcök, hiszen ez egy állati jó móka volt! 
 
 
Március 29. Húsvéti Játszókapu 
A Színházban megjelent gyerekekkel festettünk tojásokat, nyomdáztunk krumplival és csináltunk kosárkából 
előbújó nyuszikat is a kézműves foglalkozás során. 
Ebéd után mesét néztünk és játszottunk, majd Szabina Kernné Horváthnak köszönhetően a gyerekek igazi kis 
nyuszikat is megsimogathattak. A nap végén csoki tojás vadászatra indultunk, ahol rengeteg finomságot 
gyűjtöttünk. 
 
 
Május 27. Gyermeknap 
Színházban és az épület előtti téren minden korosztály megtalálhatta a számára legjobban tetsző 
elfoglaltságot. Voltak ugrálóvárak, csillámtetoválás, kézműves játszóház és hangszersimogató is. 
Rengeteg ügyességi feladat várta a gyerekeket idén is. A vitézképző és a rendőrségi akadálypályán is próbára 
tehették magukat a csemeték. 
A meleg nyári időben hűsítő italokat és péksüteményeket kedvükre fogyaszthattak a gyerekek. 
Szórakoztató műsorokból sem volt hiány. A Partium AMI évzáró néptánc műsorát tekinthették meg a 
Színházban, majd a délután folyamán kutyás, mentési és kick boksz bemutatók voltak. 
Üres kézzel senki nem távozott a nap végén, hiszen mindenki megpörgethette a szerencsekereket és a 
legszerencsésebbek még ajándékcsomagot is nyerhettek a sorsoláson. 
Az idei gyermeknap zárásaként az aprónép fagylalttal hűthette le magát a programok után. 
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Június 13. Ifjúsági nap 
A Színház aulájában tartott programon a diákok egy vetélkedőben mérhették össze tudásukat. A 
Szentgotthárd Szeretlek játékban többek között a városunk mellett, a zenei ismeretükről és kreativitásukról 
is számot adhattak. 
A vetélkedőt a Szentgotthárd és Térsége Iskola Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolája nyerte! 
 
Október 11-13. Utazó Planetárium 
A természet egyik nagyszerű látványossága a gyönyörű csillagos égbolt derült, sötét éjszakákon. Csendesen 
vonulnak keletről nyugatra a csillagképek, melyek a mai ember számára is csodálatos szórakozást nyújtanak. 
Az utazó planetáriumba belépve lelkes csillagászok tolmácsolásában elevenedett meg az éjszakai égbolt. 
Nagyon örülünk, hogy 3 nap alatt több mint 600 érdeklődő nézte meg a különböző előadásokat. 
Résztvevők: 620 fő 
 
Október 26. Tökparti 
Nyomozócsapatok segítségével oldódott meg a város eddigi legnagyobb rejtélye. Az idei Tökparti egy 
szabadulószobával kezdődött, ahol a kijutás mellett egy eltűnt személy után is nyomozni kellett. A titkos 
események körülményeinek felkutatását a szökőkútnál folytathatták, majd a hivatal pincéjében kellett egy 
újabb rejtélyt megoldaniuk. A bűntény megfejtésére végül a Várkertben került sor, ahol egy titkosírással írt 
szövegből deríthették ki a csapatok a rejtélyes események mögötti valóságot. 
A Színházba visszatérve disco, süti és italok várták a nyomozócsapatokat. 
Résztvevők: 150 fő 
 
Október 29-30. Kétnapos őszi szüneti játszóház 
Idén is sok gyermek töltötte nálunk ezt a két napot. Rengeteget játszottunk, kézműveskedtünk és moziztunk. 
A gyerekek nagy örömére halloweeni fotózás is volt, ahol jelmezekbe bújva pózolhattak a kamerának. 
 
 
November 29. Adventváró játszóház 
Fenyőillat és karácsonyi zenék mellett készülhettek az ünnepekre az idei adventváró játszóházba érkező 
családok. Amíg a nagyobb gyerekek a szüleikkel együtt az adventi koszorún dolgoztak, addig legkisebbek se 
maradtak kreatív „feladat” nélkül, ők karácsonyi üdvözlőkártyát, hóembert és papír fenyőfát készíthettek. 
Köszönet Hoffmann-né Németh Évának, hogy idén is gyönyörű koszorúkat készíthettünk! 
 
November 22./December 7. Mátyás király emlékév 
Mátyás király emlékévének alkalmából az érdeklődők november 22-én egy rendhagyó történelem órán 
vehettek részt a színházteremben, melyet a Vörösmarty Mihály Gimnázium tanára, Enzsel István tartott. 
17.00 órakor Mátyás király haláláról tudhattak meg többet az aulába érkezők Dr Nemes István osztályvezető 
főorvosnak köszönhetően. Mátyás királyra való megemlékezés december 7-én folytatódott, amikor a 
gyerekek mérték össze tudásukat egy vetélkedő keretein belül régi királyunkról. 
 
November 28. Pályaorientációs nap 
 
Az Ifjúsági Tanács és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület együttműködve a helyi továbbtanulni vágyó 
fiataloknak lehetőséget biztosított, hogy helyben tájékozódhassanak a témával kapcsolatban. Délelőtt a Vas 
Megyei Pedagógiai Szakszolgálatának pályaválasztási referense tartotta tájékoztatóját a továbbtanulással 
kapcsolatban (jelentkezés, többletpontok, érettségi stb.) majd "workshop": egyetemek és főiskolák 
bemutatkozása az aulában 
 
 
December 6. Mikulás 
Amíg a nagyobbak karácsonyfadíszeket és üdvözlőkártyákat készíthettek az aulában, addig a kisebb 
gyerkőcök a játéksarokban üthették el az időt. 
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A gyerekek egy rövidke tanulságos történetet, a Manótesók című előadást is megnézhettek, amit a 
Napraforgó Színjátszó Társulat adott elő. 
A nap végén végül megérkezett a várva várt Mikulás hozzánk és minden gyermeknek hozott egy csomagot 
tele finomsággal és meglepetéssel! 
 
 
December 24. Jézuska-váró játszóház 
A gyerekek ismét kiélhették a kreativitásukat és színezhettek, karácsonyi gipszformákat festhettek. Mókából 
se volt hiány, hiszen a játéksarokban rengeteg elfoglaltság várta az ifjoncokat, miközben a Jézuskát várták.  
 
 
Táborok 
 
Június 18- 22. Gézengúz tábor  
Egy hét rosszalkodás büntetlenül. - Ez volt a mottója az idei első táborunknak. Természetesen kiemelt 
hangsúlyt fektettünk a biztonságra és a belesetek megelőzésére. Ehhez segítséget kaptunk a rendőrségtől, 
akik a beszélgetésen kívül rendkívüli játékokat is hoztak a gyerekeknek. Kipróbálhatták a részeg szemüveget 
is, ami nagyon vicces helyezetek szült. 
Sok időt töltöttünk a szabadban, ahol íjászkodtunk, buborék kígyót készítettünk és sokat játszottunk. 
Kézműves foglalkozás keretében papírmasé technikával mindenki egy saját léghajót készített. Óriási élmény 
volt a török fegyver és viselet bemutató, melyet rövid török nyelvoktatás követett. A múzeumban pedig 
megtanultunk mindent a Szentgotthárdi csatáról. 
Az egész heti önfeledt játékot pénteken a fürdőben zártuk. 
 
 
Július 23-27. Boszorkány és varázslóképző tábor  
Ebben a táborban Harry Potter világába kalauzoltuk a gyerekeket. A varázslás tudománya mellett tanultak a 
titkos írást, jóslási technikákat, a varázslények gondozását és még a logikai gondolkodásukat is fejlesztettük 
különféle játékokkal. A tanulás mellett jutott idő a sportolásra és pihenésre is. Nem maradhatott el a Harry 
Potter sorozatból jól ismert Bertie féle mágikus drazsé kóstolása sem. Igazán bátrak voltak a kis varázslók, 
hiszen a cukorkák között fura ízeket találtak: frissen vágott fű, fülzsír, giliszta, piszok, záptojás… Az egész heti 
kalandozást egy ausztriai kirándulással zártuk, Bad Gleichenbergben jártunk a Styrassic Parkban. 
 
Gyermekszínház 
 
Mesekapu  
A mesekapu bérlet első előadására 2018. február 20-án került sor, ahol a kicsik egy zenés bábjátékot 
nézhettek meg a Fabula Bábszínháztól. A „Nagy akarok lenni!” címet viselő darab sok zenével és kedves 
humorral átszőtt előadás a klasszikus bábjátékok egyik legjobban sikerült darabja. 
Nézőszám: 331 fő 
 
A gyermekszínház második műsorát 2018. április 10-én a Pódium Színház hozta el nekünk a „Szülinap 
Aprajafalván” elnevezésű zenés mesejátékával. A gyerekek Aprajafalva lakóival készülhettek Törpapa 
születésnapjára és izgulhattak, hogy a gonosz Hókuszpók el ne kapja őket. A színpadon rengeteg humor, tánc 
és apróság szórakoztatta a gyerekeket. 
Nézőszám: 435 fő  
 
Az utolsó előadás a Bánfalvy Stúdió Micimackó című zenés mesejátéka volt, melyre 2018. november 20-án 
kerül sor. Réges-régen Micimackó az erdőben élt saját kunyhójában, ugyanebben az erdőben élt a fontoskodó 
nyuszi, a tudálékos bagoly, a félénk malacka, a sértődős füles, Kanga a kengurumama kicsinyével, 
Zsebibabával, a vidám ugrálós Tigris és persze mindnyájuk szeretett gazdája: Róbert Gida. A mesebeli erdő 
mindennap érdekes és mulatságos események színtere volt.  
Nézőszám: 431 fő 
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Felnőtt színházi előadások, irodalmi estek, könyvbemutatók:  
 
Április 11. Költészet Napja: 
A főtéren reggeltől fogva folyamatosan zajlottak a vers flashmobok, ahol a szentgotthárdi iskolák diákjai 
együtt szavaltak el egy általuk kiválasztott verset. A városban közlekedők többek közt hallhatták József 
Attila Tiszta szívvel művét, illetve Vörösmarty Mihály A Búvár Kund című versét is. 
Ezután az iskolások a Színház aulájába érkeztek, ahol Huszár Gábor polgármester úr olvasta fel kedvenc 
versét, elindítva ezzel a versolvasó maratont. 
Délután a versfelolvasó maraton a Móra Ferenc Városi Könyvtárban folytatódott, majd a napot Aporfi 
László előadása zárta a Színház aulájában. 
 
Május 10. Író-olvasó találkozó: Borsa Brown 
Az író-olvasó találkozón rengeteg mindent megtudhattunk a váci szerzőről, többek között mesélt a 
kezdetekről, az olvasóival való kapcsolatáról és az új könyvével kapcsolatban néhány titkot is elárult. 
Nézőszám: 32 fő 
 
Március 6. Elvis, Oltár, Miami – Bánfalvy Stúdió 
Nézőszám: 178 fő  
 
Június 16. Összeállítás Rejtő Jenő kabaréiból – a Rábagyarmati színjátszók előadása 
 
Augusztus 18. Kolostor Színház 
Macskafogó - Komáromi Magyarock Dalszínház előadása 
 
December 8. Isten pénze – Komáromi Magyarock Dalszínház előadása 
Nézőszám: 154 fő  
 
 
 

Szórakoztató előadások: 
 
Január 19. Újévi Operett Gála 
Az Orfeum Vándorszínpad Újévi Operett Gáláját tekinthették meg az érdeklődök a Színházban. Itt volt Fonyó 
Barbara, Berkes János, Birinyi Mónika, Bálint Csaba, valamint az Orfeum Vándorszínpad tánckara. 
Nézőszám: 184 fő 
 
Május 4. Nagy Jonathan Illúzióshow 
Láthattunk különböző illúziókat, kártyatrükköket, lebegő embert és eltüntetéseket is. A varázslatos műsorba 
a nézőket is belevonta az illuzionista, így testközelből is megfigyelhették néhányan a trükköket. 
Nézőszám: 65 fő 
 
Május 23. Musical koncert - a Szombathelyi Zeneművészeti Szakgimnázium magánének szakos hallgatóinak 
műsora  
 
 

Komolyzenei koncertek  
 
Hangversenybérlet 
2018. február 5. Musica Antiqua Együttes hangversenye 
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2018. március 11.  Császár Zsuzsanna zongoraművész előadóestje 
 
2018. április 9. Ifjú tehetségek koncertje 
 
2018. május 11. Stegersbachi Fúvószenekar hangversenye 
 
 
 
Augusztus 11. "Memory of a dear place" - Csukly Anna hegedűművész szólóestje 
Augusztus 25. Kalmus Felicián csellóművész koncertje 
 
Október 26. Kórustalálkozó 
Október 26-án rendezte meg egyesületünk hagyományos kórustalálkozóját a Refektórium falai között. A 
résztvevőket Kovács Márta Mária képviselő asszony köszöntötte. Az est során fellépőink voltak: Körmend 
Város Vegyeskara, Szentgotthárd Város Vegyeskara, A Takács Jenő AMI növendékei: Pécsi Luca, Tóth Bence 
és Varga Levente. 
 
December 16. Karácsonyi Hangverseny 
A Karácsony Határok Nélkül program keretében klasszikus karácsonyi hangversenyre került sor a 
Nagyboldogasszony templomban, melyen felléptek a következő kórusok: Békefi Antal Népdalkör,  
Rábafüzesi Német Asszonykórus, Szentgotthárdi Ifjúsági Énekegyüttes, Szentgotthárd Város Vegyeskara, 
Szivárvány Kórus, Templomi Kórus, Stream. 
 
 

Ismeretterjesztő előadások, tematikus rendezvények: 
 
Gotthárdiak a Nagyvilágban 
Idén is érdekes helyekre „utazhattak” el azok, akik részt vettek a Gotthárdiak a Nagyvilágban előadásain.  
Május 9. Izland – Eszes Fatima, Hegyi László  
Október 17. Barcelona – Melus Marcell 
November 7. Amerikai Nemzeti Parkok – Simon Attila 
 
 
 

Könyvek Könyve előadássorozat 
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület és A Keresztény Megmozdulásokért Egyesület közös szervezésében 
indított program előadója Heiter Róbert Gottfried szentgotthárdi káplán, tanár, szentszéki bíró volt. A sorozat 
a Szentírás könyveit mutatta be tudományos szemmel. 
A Színház aulájában 2 hetente megrendezett előadásokra rengetegen voltak kíváncsiak, aminek 
köszönhetően minden alkalom telt házzal zajlott le. 
 
Január 30.  
Szentírás könyvei tudományos szemmel 
 
Február 14.  
Az ókori Izrael története Ábrahámtól Pompeiusig 
 
Február 20.   
„Válaszd hát az életet, hogy élhess” Tóra –a Törvény - (Mózes öt könyve) 
 
Március 27.  
Prófétaság Izraelben 
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Április 10.  
„ Az igazi barátnak nincsen ára” Az írások – zsidó bölcsességi irodalom 
 
Április 24. „  
Akinek a saru szíját se vagyok méltó megoldani” - A történeti Jézus személye 
 
Május 8.  
Az Evangéliumok 
 
Május 22.  
Apostoli levelek 
 
Június 5.  
„..egy volt a szívünk, lelkünk” Opus Lucanum – Az ősegyház élete 
 
Evezz a mélyre 
December 12-én ért véget az „Evezz a mélyre!” előadássorozat, aminek előadója Heiter Róbert Gottfried 
szentgotthárdi káplán, tanár és szentszéki bíró volt. 
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület és A Keresztény Megmozdulásokért Egyesület közös szervezésében 
létrejött előadásokra minden alkalommal rengetegen voltak kíváncsiak, aminek köszönhetően a Színház 
aulájában rendre teltház volt. 
Október 24. A szeretet művészete 
November 28. Mert te nem vagy velem… magány, magányosság 
December 12. Vendég a háznál… az ünnep pszichológiája 
 
 
Aporfi László előadásai 
Aporfi László nyugdíjas tanár, Szentgotthárd Díszpolgára  2017. október 18-án tartotta első előadását a 
Színház aulájában, aminek témája „A hazaszeretet ábrázolása a magyar irodalomban a XVI. században” volt. 
Az előadássorozat március 7-én már a XIX. századi magyar irodalomig eljutott, majd a költészet napján, április 
11-én az érdeklődők a József Attiláról tartott előadást is meghallgathatták Aporfi Lászlótól. 
 
Közösségek hete 
Május 7. Helyi érték séta  
Május 7.  Partium Alapfokú Művészeti Iskola nyilvános próbája  
Május 8. Könyvek Könyve előadássorozat Apostoli levelek Heiter Róbert Gottfried szentgotthárdi káplán, 
tanár, szentszéki bíró előadása 
Május 9. Gotthárdiak a nagyvilágban Tűz és jég világa: Izland, előadók: Hegyi László, Eszes Fatime 
Május 10. Író-olvasó találkozó Borsa Brownnal az Arab sorozat írójával  
Május 11. Stegersbachi Fúvószenekar koncertje 
 
 
 

 
 
Nagyrendezvények 
 
Március 3. Fitt Gotthárd 
A „Mozgással az egészségért” jelszóval fémjelzett rendezvényen mindenki megtalálhatta a kedvére való 
mozgásformát. Szatmári Orsolya kezdte a napot alakformáló tornájával, amit aztán Solymosi Barbara 
követett zumbával. A sokak által várt Rubint Réka színpadra lépése előtt már megtelt a sportcsarnok 
rajongókkal, akik alig várták, hogy együtt tornázhassanak kedvencükkel. Az izzasztó 60 perces edzés a jó 
hangulatnak köszönhetően pillanatok alatt véget ért és a fitneszedző köszönetet mondott mindazoknak, akik 
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példát mutatnak környezetüknek a tudatos életmódjukkal. A nap végén Werderits Edina 321 Meridián 
tornája zárta az idei városi egészségnapot. 
A rendezvényen folyamatosan lehetőség volt állapot felmérésen részt venni, ahol az 
Egészségfejlesztési Iroda kérdőíves és eszközös mérésekkel testsúlyt, testmagasságot, 
testtömegindexet, testzsírt és vérnyomást vizsgált. A résztvevők számára rendelkezésre állt Tassné Kovács 
Diána dietetikai tanácsadó is, illetve a Harmónia Egészségvédő Kör közreműködésével egészséges ételeket is 
lehetett kóstolni. A Móra Ferenc Városi Könyvtár egészségtudatos könyvekkel pakolt ki, amiket bárki 
kikölcsönözhetett. 
Az edzések alatt a gyerekeknek is rengeteg lehetőségük volt a szórakozásra. A kézműves sarok, illetve Mutyi 
bohóc műsora mellett légvár és ugrálóvár is várta őket. 
 
 
 
 
 
 
Május 1. Gotthárdi Majális 
A Várkert árusokkal és jó hangulattal telt meg. Többek közt fellépett a Szentgotthárd Város Fúvószenekara, 
a Rozmaring tánccsoport, a Senior örömtánc és a Presidance TSE is. Színpadra lépett Szandi is, aki óriási 
hangulatot csinált mindenki által ismert dalaival. A napot Bruti zárta és humorával mindenkit megnevettetett. 
 
 
 
 
Június 2. XIII. Kistérségi Forgatag 
Az idei év díszvendége Rönök község volt. A megjelenteket Pékó Tamás, Rönök község polgármestere 
köszöntötte, aki részletesen beszélt településük múltjáról és jelenéről. A polgármesteri beszédet kulturális 
programok követték. Először a rönöki óvodások kedves műsora, majd a rönöki asszonyok humoros műsora 
következett. A Rozmaring tánckör háromszor is színpadra lépett, fergeteges táncaikat bemutatva. A Partium 
AMI néptánccsoportja nagy sikert aratott. A Nárai dalkör és a Békefi Antal Népdalkör magyar népdalokkal 
szórakoztatta a közönséget. Sulyok Nagy Erzsébet operett dalokat énekelt. A műsorok sorát a Senior 
Örömtánc zárta, akik a nézőket is táncba hívták.+ 
A kulturális műsorok mellett főzőverseny is zajlott a Civil Fakanál 2018. díjért. Hét csapat főzött finomabbnál 
finomabb bográcsos ételeket. A zsűrit nehéz feladat elé állították. Végül is hosszas kóstolgatás és tanácskozás 
után a 2018. Civil Fakanalat a Nyugdíjas Egyesület kártyások csapata nyerte meg. 
 
 
Június 29 - július 2. Szerelmesek Fesztiválja 
A többnapos rendezvény Masszi Ferenc Prima primissima díjas festőművész kiállításának megnyitójával 
kezdődött a Templomgalériában, majd a Csákányi László Filmszínházban nézhették meg az érdeklődök a 
Merülés a szerelembe című filmet. Fél 7-kor kezdődött el Hámori Gabriella előadásában Gyarmati Fanni 
naplója, ami Radnóti Miklós feleségének 1935 és 1946 közötti naplóbejegyzéseit elevenítette fel. Ezt 
követően a Színházban Gubás Gabi és Fenyő Iván Ha lenne más estje következett, majd Pély Barna akusztikus 
koncertje zárta az első napot. 
Szombaton ismét rengetegen érkeztek a Színházba, ahol Jordán Adél és Szabó Kimmel Tamás előadásában 
megnézhették a Bagoly és cica című darabot. Este 8-tól a Várkertben Radics Gigi és Király Viktor koncertjére 
látogathattak ki az érdeklődők, amit az Abrakazabra zenekar kísért. 11 órától DJ Shepherd szolgáltatta a 
jobbnál jobb szerelmes slágereket. 
Vasárnap felléptek a PresiDance TSE ovis csoportjának táncosai a Várkertben, majd a Kiskalász zenekar 
gyermekkoncertjén tombolhattak az ifjoncok. Fél 7-től a Kolostorudvarban a Magyarock Dalszínház 
előadásában nézhették meg az érdeklődők a Doktor Herz musicalt. Az idei Szerelmesek Fesztiválját Charlie és 
Malek Andre koncertje zárta, amit az Abrakazabra zenekar kísért. 
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Július 6-7. XXIX. Hopplá Fesztivál 
Az első napot a Steroid együttes nyitotta, akiket aztán a Tuzsu Junior Trio és a Stula Rock követett. 
Szerencsére az esős időben is sokan kíváncsiak voltak a Zorall zenekar koncertjére, amit 20.00 órakor a Lord 
követett és a napot a P.Mobil zárta egy fergeteges koncerttel. 
A Hopplá Fesztivál második napját a Red Rockets nyitotta meg, aztán a Vadvágány és a Méd In Csájná 
következett. 18.00 órától az Omen foglalta el a színpadot, majd a Rómeó Vérzik koncertjére tombolhatott a 
közönség. 22.00 órakor vette kezdetét a Road zenekar látványos fellépése, majd a Deresedő Wild Gerlicék 
zárták a második napot. 
Résztvevők: 785 fő 
 
Augusztus 3-5. Szentgotthárdi Történelmi Napok 
A pénteki napon 18 órakor az Őr-Nyék Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány lovasíjász bemutatóját 
nézhették meg a rendezvényre látogatók, majd az ünnepélyes megnyitó után díszes jelmezekben vonultak 
fel a csapatok és a civilek a városban. A felvonulást követően a Várkertbe visszaérkező tömeget a Bagossy 
Brothers Company koncertje várta, majd a Vazul vére történelmi rockopera akusztikus koncertje zárta az első 
napot. 
Az idei Történelmi Napok második napján is rengeteg program várta a Várkertbe érkezőket. 11 órakor a 
lovasíjász bemutatót nézhették meg az érdeklődők, majd az apródképző 7 próba játékos feladatait 
próbálhatták ki a gyerekek. 14.30-kor a Gölbasi Vitézei Egyesület tartott török  fegyver és ruházati bemutatót, 
amit a tüzérségi bemutató követett. A délután folyamán az íjászattal is ismerkedhettek a rendezvényre 
érkezők a Szent Sebestyén Íjászkör segítségével. 
A szombati napon ismét megrendezésre került a városban több kategóriában és több távon a Csatafutás, 
melyen rengetegen vettek részt. A Várkertben időközben az Arasinda zenekar szolgáltatta a zenét. A gyerekek 
(zokni)csatája után a Fiesta, Pintácsi Viki koncertje mozgatta meg a tömeget. 
A Történelmi Napok csúcspontjára, a szentgotthárdi csata megelevenítésére szombat este került sor, ami 
idén is nagy sikert aratott. A nap zárásaként retro disco volt a Várkertben, amire hajnalig mulatott a nép. A 
Szentgotthárdi Történelmi Napok utolsó napján  került megrendezésre többek között a Történelmi 
Íjászverseny és a Fúvószenekari Találkozó is. A vasárnapi napon rengeteg program várta a Várkertbe 
látogatókat a Családi délutánon, ahol népi játszópark, múltidéző családi vetélkedő, csillámtetoválás, 
arcfestés, lufihajtogatás és gólyalábasok is voltak. A Szamóca Színház előadásában megtekinthették a 
Meseverseny című humoros, interaktív darabot, majd a gyerekek nagy örömére Mutyi bohóc is velünk volt. 
Az utolsó napot Zoltán Erika jubileumi koncertje zárta, ami az énekesnő 30 éves pályafutását idézte fel 30 
dallal. 
 
 
Augusztus 20. 
Az államalapításunk ünnepének napja a Szentgotthárd Város Fúvószenekarának térzenéjével indult a 
Nagyboldogasszony templom előtt, amit a szentmise követett, ahol átadták a városi kitüntetéseket. 
10.30 órakor Dr. Vargha Gábor emléktáblájának avatása volt a Rendőrség épületénél, majd az életpályájáról 
szóló könyvbemutatón és kiállításon vehettek részt az érdeklődők a Pável Ágoston Múzeumban. 
A kulturális műsorok 16.00 órakor kezdődtek a Senior Örömtánc csoporttal, amit a Béri Balogh Ádám 
Táncegyüttes és a csehországi Maly Radhost Táncegyüttes zenés, énekes műsora követett. 18.00 órakor 
Kaczor Ferenc lépett fel, akit a Békefi Antal Népdalkör követett. A napot Ed Philips and the Memphis Patrol 
élő koncertje zárta. 
 
 
Szeptember 15. Zöld Szentgotthárd 
Az  idei Zöld Szentgotthárd keretein belül családi vadásznapot tartottunk. 
A Színházban és környékén egész napos programok várták a látogatókat. Reggel vadászkürtös térzenét 
hallgathattak a Széll Kálmán téren közlekedők, majd vadászmise indult a Nagyboldogasszony templomban. A 
vadéletek főzőverseny résztvevői már reggel óta tüsténkedtek, aminek meg is lett az eredménye és délután 
jutalmazták őket. A nap második szakaszában az MSZSZ Szlovén Nyugdíjas Néptánccsoport, illetve Éder 
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Gabee és Zsófi szórakoztatta a közönséget. Lehetőség volt az idei országtortát is megkóstolni, ami ebben az 
évben a Komáromi kisleány lett. 
Az aulában Lipp Adrienn „Diana Nyeregben” című könyvének bemutatójával vártuk az érdeklődőket, majd a 
nap Faragó Annamária „Menaságra repülj” című dokumentumfilmjének vetítésével zárult a 
színházteremben. 
 
 
Mobilitási Hét 2018. szeptember 16-22. 
2018. szeptember 16. Az Európai Mobilitási Hét Megnyitója, közönségtalálkozó Baji Balázzsal 
- A Mobilitási Hét megnyitója, ahol ismertetésre került a hét további programja. 
- Valamint a megnyitót követően a helyi általános és középiskolások egy közönségtalálkozóval egybekötött 
beszélgetésen hallgathatták az Olimpikon gátfutónkat, Baji Balázst (2 turnusban). 
- A rendezvény helyszíne: Szentgotthárd Színház (10.00-ás kezdettel). 
- Az eseményen kb. 500 fő vett részt. 
 
 
2018. szeptember 18. – „Túrázz Szentgotthárd!” 
- A program során, egy gyalogtúrán vehettek részt az érdeklődők a Hársas-tóhoz a Mária út mentén 
- A túra 16.30-kor indult a Szentgotthárdi Nagyboldogasszony Templom elől, a cél pedig a városközponthoz 
közeli Hársas-tó volt. 
- Az esemény célhelyszínén a szervezők apró frissítő étellel és itallal fogadták a résztvevőket, illetve apró 
ajándékokat is átadtak részükre. 
- A programon kb. 30-40 fő vett részt. 
 
 
2018. szeptember 19. – „Tornássz Szentgotthárd!” 
- A nap folyamán kétféle mozgásforma közül választhattak az érdeklődők. 
- 15.00-ás kezdettel Nordic Walking túrán vehettek részt a mozogni vágyók. 
- Helyszín: Szentgotthárd Várkert 
- A programon kb. 10-20 fő vett részt. 
- 17.30-as kezdettel az Életmód Jóga Klub közreműködésével jógán vehettek részt a kíváncsi mozgásra 
vágyók. 
- Helyszín: Szentgotthárd Háziorvosi Rendelő 
- A programon kb. 10-15 fő vett részt. 
 
2018. szeptember 20. – „Kerékpáros reggeli” 
- A kedd reggel munkába/iskolába vagy ügyintézés céljából kerékpárral érkezőket lepték meg egy „reggeli 
csomaggal” a szervezők, a program célja a kerékpározás népszerűsítése volt, illetve felhívni a figyelmet az 
alternatív közlekedési formákra is. 
- Helyszín: Szentgotthárd belváros (6.30-10.00-ig) 
- A programon kb. 150 fő vett részt. 
 
2018. szeptember 21. – „Közlekedj okosan” és „Mozdulj Szentgotthárd!” 
- A délelőtt folyamán a helyi óvodában és alsós általános iskolában a gyerekek balesetvédelmi előadáson 
vehetek rész, ezt követően egy vetélkedőn is részt vehettek az érdeklődő diákok akik a korábban hallottakról 
valamint a Mobilitás hetével kapcsolatban kaptak kérdéseket, különféle feladatok formájában. A nap 
zárásaként kerékpáros akadálypályán is tesztelhették képességeiket a tanulók. 
- Helyszín: Szentgotthárd és kistérsége egyesített óvodák és bölcsőde, Szentgotthárd és Térsége Iskola Arany 
János 1-4. Évfolyamos Általános Iskolája 
- A programon kb. 200-300 gyerek vett részt. 
 
- A délután során a városlakók találkozhattak különféle sportos programokkal, spinning, alakformáló torna, 
zumba, TRX, jóga, pilátesz. 
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2018. szeptember 22. – „Autómentes Nap” 
- Lezárt útszakasz: Szentgotthárd Széll Kálmán tér (részlegesen) 
- Az Autómentes napon az alternatív mozgásformát választó lakosok ajándékokat kaptak a szervezőktől. 
- A helyi kerékpáros egylet (Szekere Szentgotthárd) segítségével egy könnyen teljesíthető, viszonylag rövid 
kerékpártúrán tekerhettek a lelkes sportolni vágyók 
- A túra a városközpontból indult és a szomszédos ausztriai Királyfalva érintésével zajlott a kiinduló helyszínig. 
- Az esemény azért, hogy minél tudjanak részt venni ezért 17.00-kor kezdődött, és azért volt viszonylag rövid 
(kb. 30 km), mert így könnyebb volt teljesíteni bárkinek, illetve a sötétedés sem jelentett problémát. 
- A résztvevők száma kb. 25-30 fő. 
 
 
December 15. Karácsony Határok Nélkül 
Idén sem maradhatott el az év legszebb havában megrendezett Karácsony Határok Nélkül Szentgotthárdon. 
A Színház melletti téren egymást váltották a fellépők. Kezdésnek a Shabby Blues Band állt színpadra, majd 
őket követte a Follow the Flow, akikre a hideg ellenére is rengetegen voltak kíváncsiak. Az este utolsó 
fellépője a Kelemen Kabátban volt, akik nem csak a rendezvényt zárták le koncertjükkel, hanem az idei évben 
a rajongóiktól is itt köszöntek el. 
17.00 órától a színházterem is megtelt, hiszen a szentgotthárdi gyerekek műsoraira idén is rengetegen voltak 
kíváncsiak. A gyerekek egytől egyig lelkiismeretesen készültek és zenés, énekes produkciójukkal elvarázsolták 
a nézőket. 
A kulturális programok mellett finom ételek és forralt bor is várta a rendezvényre érkezőket. 
 
 
 
 
 
 

Kiállítások 
 
Január 15 – Február 15. Fűzy – Molnár Zoltán: templom képek 
Február 19 – Március 7. Nyugdíjas Egyesület kiállítás 
Március 9 – március 28. Abraham Klaudia festmény kiállítása 
Április 4 – Április 23. Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd festmény és rajz kiállítása 
Április 26 – Május 23. Kardos Tamás fotókiállítás 
Május 26 – Június 20. Arany János Iskola diákjainak munkáiból készült „Modern vitézek” című kiállítás 
Június 22 – Július 26. Rápliné Varga Edit kézműves ékszerkészítő kiállítása 
Augusztus 1 – Szeptember 7. „Harcok és arcok” Jene Sándor történelmi fesztiválokon hagyományőrző 
csoportokról készült fotóinak kiállítása 
Szeptember 14 – Október 2. „Minden, amit mindenki lát és senki sem” Simon Attila fotográfus kiállítása 
Október 5 – November 13. Bartha Irén az állatok világnapja alkalmából rendezett kiállítása 
November 16 – November 27.  Vas Megyei Polgárőr Szövetség kiállítása 
November 30 – Fotóklub évértékelő kiállítás 
 
 
 
 
Egészséghez kapcsolódó programok, előadások 
Az Egészségfejlesztési irodával közösen szerveztünk az év folyamán programokat.  
 
2018.március 28-án Bozzai Zoltán: A gyógyászati segédeszközök a mindennapi használatban, a baleset 
megelőzés szempontjai szerint 
2018.április 18-án Dr. Szilassy Tekla: Ízületi gyulladások, porckopás 
2018.október 25-én Dr. Kocsis Beatrix: Fogaink egészsége, időskori fogpótlások 
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2018.november 05-én Dr. Kovács László Roland: A visszérbetegségek és megelőzési lehetőségei 
 
 
 

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

 
 

Művészeti csoportok  
 
Szentgotthárd Város Fúvószenekara  
Karnagy: Rápli Róbert  
 
Szentgotthárd Város Fúvószenekara heti egy alkalommal, általában péntekenként 18.30-21.00 között tartotta 
próbáit a Színházban. Taglétszáma: 40 fő  
2018-ben 58 próbát tartottak, valamint 14 alkalommal muzsikáltak rendezvényeken.  
Örvendetes tény, hogy a zeneiskolából ismét érkezett utánpótlás.  
A hagyományos programok mellett újdonság volt a Húsvéti koncerten az, hogy a Takács Jenő AMI Ifjúsági 
Fúvószenekara is bekapcsolódott a koncertbe, 3 darabot játszottak közösen. A kezdeményezéssel nem titkolt 
cél volt, hogy az ifjúsági zenekar tagjai közül az évek folyamán egyre többen kapcsolódjanak be a nagyzenekar 
munkájába, ezzel biztosítva az utánpótlást. 
 
 
Február 2. Kultúrházak éjjel-nappal hangszersimogató és nyilvános próba 
Március 14. Városi Ünnepség  
Április 1. Húsvéti koncert és locsolóbál  
Április 30. Térzene  
Május 1. GYSEV Majális 
Május 27. Gyereknap - Hangszersimogató 
JÚNIUS 9. Zalaegerszeg 
Június 24. Sopron 
Június 30. Vonyarcvashegy 
Augusztus 5.. Szentgotthárd - Történelmi Napok Fúvóstalálkozó  
Augusztus 20. Városi ünnepség  
Augusztus 25. Magyarlak 
Szeptember 29. Kőszegi Szüret  
Október 6. Felsőcsatári szüret 
Október 23. Városi Ünnepség  
 
 
Szentgotthárd Város Vegyeskara  
Karnagy: Soós János  
 
Szentgotthárd Város Vegyeskara csütörtökönként 18.30 - 20.00 óra között tartotta próbáit a zeneiskolában. 
A kórus létszáma: 20 fő.  
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2018-ban három saját programot terveztünk. Elsőként a Nyárköszöntő hangversenyt, Második saját 
rendezvényünk ősszel a hagyományos Zene Világnapi hangverseny. Ebben az évben a refektóriumban a 
Körmend Város Vegyeskara, a Városi Vegyeskar énekét hallhatta a szép számú közönség. A koncertet 
színesítette a Takács Jenő AMI növendékeinek muzsikája 
Harmadik saját rendezésű hangversenyünk december 16-án a Karácsonyi Hangverseny volt, több 
szentgotthárdi kórussal. 
 
Ezen kívül énekeltünk még a város augusztus 20-i ünnepségén. 
 
A kórusmunka az év folyamán a megszokott módon folyt, októbertől újból köszönthettük egyik régebbi 
tagunkat, aki azóta ismét velünk énekel 
 
 
 
 
 
Szentgotthárdi Fotóklub  
Klubvezető: Tátrai István  
 
A SZENTGOTTHÁRDI FOTÓKLUB 2018-al fennállásának kilencedik évét zárja. A klub 2018-as évben is aktívan 
részt vett a város kulturális életébe.   
Munkánk irányvonala: közszolgálat, együtt munkálkodás más civil szervezetekkel, és a tagság szakmai 
fejlesztése. 
a Szerelmesek Fesztiválján fotósstandot állítottunk fel, fényképezve az érdeklődő közönséget, 
Folyamatosan részt vettünk a város által szervezett rendezvények munkájában  
részt vállaltunk a Csatafutás fényképezésében. 
A Városi Könyvtárral együtt szerveztük meg Kardos Tamás kiállítását 
és ezzel előkészítettünk  a 2019-es évre a Duna Fotóklub Japán fotóklub képviseletének kiállítását ami 
nemzetközi szintre is emeli  a kapcsolatainkat. 
A pannon kapu által szervezett városi farsangon egyéni fotókat is készítettünk a résztvevőkről amely nagy 
sikert aratott. 
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 
November 30-án megnyitott évértékelő kiállításon mutattuk be nagy sikerrel. A megnyitón városunk 
közönsége mellett részt vettek a Nagyfalvi a Zalaegerszegi a Sárvári klub képviselői is. 
Fejlesztés: 
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület és a Polgármesteri Hivatal támogatásának köszönhetően saját stúdió – 
felszerelést sikerült fejlesztenünk. 
 
 
Szivárvány kórus  
Kórusvezető: Szabó Elekné  
 
Kórusunk 2010-ben alakult a Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület, valamint a Szentgotthárdi 

Nyugdíjas Egyesület tagjaiból.  

2013. óta Pannon Kapu Kulturális Egyesülethez tartozunk. Az egyesület biztosít számunkra helyet, próba és 

szereplési lehetőségeket, bár a Színház rossz zongorája miatt gyakran a Refektóriumban próbálunk. 

Pénzügyileg: A befizetett tagdíjakat és az esetenkénti Önkormányzati támogatásokat is a PKKE kezeli. 

Csoportunknak sem karnagyi, sem zongorakísérői tiszteletdíjra anyagi fedezete nincsen.  
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A próbákat heti egy alkalommal tartjuk. Rendszeresen készülünk helyi és megyei rendezvényekre, ha 

meghívást kapunk. Ha lehetőség van rá, országos rendezvényeken is szívesen részt veszünk, ahol szakmailag 

is megmérettetjük magunkat.  

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

részletek, egyházi ünnepekhez tartozó művek ( pl. karácsony).  

 

2018-ban fellépéseink az alábbiak voltak:  

  

Május 19-én  a Vas Megyei Nyugdíjas Kórusok találkozóján, Bükön énekeltünk. 

Október 19. Lovászi – a település október 23-i ünnepségén énekeltünk 

November 10. Gálaműsor a Rekektóriumban – vendégünk volt a Mixolíd Kamarakórus Lovásziból 

December 16. Karácsonyi Hangverseny a Nagyboldogasszony templomban 

December 21. Szereplés a Városi Gondozási Központ karácsonyi ünnepségé. 

Az évet egy közös vacsorával, ünnepléssel zártuk.          

 

 
Galagonya Szívklub 
Klubvezető: Keserüné Becke Ibolya 
A 2018-as év klubunk életében mozgalmas volt. Programjaink megvalósulásában nagy segítséget kaptunk az 
EFI-től, továbbá támogatta munkánkat a Pannon Kapu Kulturális Egyesület is. A civil szervezeteknek kiírt 
pályázatra is eredményesen pályáztunk. Részt vehettünk a városi fürdőben Vizi tornán, úszhattunk, igénybe 
vettük a sóklímát is. A szűréseken is ellenőriztettük állapotunkat. A Móra Ferenc Könyvtár meghirdette a 
Költészet Napja alkalmából a versmaratont, melyen mi is részt vettünk. Sárvárra kirándultunk, 
megtekintettük a felújított vár kiállításait, majd sétáltunk az arborétumban. 
A Semmelweis-év alkalmából néhány tagunkkal felidéztük a névadó pályáját, így tisztelegtünk a város 
egészségügyi dolgozói előtt. Testvérkapcsolatunk ápolására is gondot fordítunk, ezért fogadtuk a  
Balatonfüredi Szívkórház Szív Egyesületét. Szeretünk tekézni, két alkalommal is hódolhattunk ennek a  
kedvtelésünknek. Klubunk tíz éve működik, erre az eseményre szorgalmasan készültünk. 
Felidéztük képekben és a tagok beszámolójával az eltelt időt. Egyben  megünnepeltük a Szív Világnapját 
neves vendégekkel. A Senior tánccsoport hangulatos tánca zárta a rendezvényt. 
Vendégeinkkel együtt ünnepeltük ezt az eseményt. 
Jól sikerült a sümegi kirándulásunk is, melyen útitársaink voltak a Diabetes, Harmónia és a Nyugdíjas 
Pedagógusok és Barátaik tagjai is. 
A reneszánsz-év alkalmából vetített képekkel és korabeli zenével idéztük fel a kort, majd korabeli recept 
alapján készített tortát ettünk. 
Az évet tekézéssel, majd közös vacsorával zártuk. 
 
 
 

Civil szervezetekkel, intézményekkel való kapcsolattartás, együttműködés  
 
2018-ben is több közös rendezvényt valósítottunk meg szentgotthárdi intézményekkel, civil szervezetekkel. 
Valamennyi szervezettel, csoporttal jó a kapcsolatunk, számos alkalommal kínáltunk nekik szereplési, 
fellépési lehetőséget sajátprogramjainkon. A kölcsönösség meg van, hiszen más rendezvényeken szívesen 
segítenek tagjaik nekünk.  
Az év folyamán 23 szentgotthárdi szervezet, intézmény, egyesület vette igénybe ingyenesen a színházat a 
rendezvényeik, próbáik megtartásához, vagy működött közre programjainkon:  
- Arany János Általános Iskola 

- Alfakör  

- Békefi Antal Népdalkör  

- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
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- 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  

- Szentgotthárdi Rendőrőrs 

- SZMSZC III. Béla Szakképző Iskolája  

- Takács Jenő AMI  

- Városi Gondozási Központ  

- Vörösmarty Mihály Gimnázium  
 
 
EFI-vel közösen szervezett egészségügyi előadások 
2018.március 28-án Bozzai Zoltán: A gyógyászati segédeszközök a mindennapi használatban, a baleset 
megelőzés szempontjai szerint 
2018.április 18-án Dr. Szilassy Tekla: Ízületi gyulladások, porckopás 
2018.október 25-én Dr. Kocsis Beatrix: Fogaink egészsége, időskori fogpótlások 
2018.november 05-én Dr. Kovács László Roland: A visszérbetegségek és megelőzési lehetőségei 
 
 

IDEGENFORGALOM 
 
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület munkatársai a várost és a környékét, azok nevezetességeit jól ismerik, 
alapfokon mindannyian beszélnek idegen nyelvet.  
 
A betérő látogatóknak szívesen mutatjuk meg a színház épületét, igény esetén történetét is elmesélve. Szinte 
kivétel nélkül tudtunk tájékoztatást adni a turistáknak, mind a látványosságokról, mind a helyi vagy 
környékbeli rendezvényekről. Feltűnő volt az idei évben, hogy a turisták egyre több időt töltöttek várunkban 
és környékén, sokan érdeklődtek az osztrák és szlovén oldalon található látnivalókról is. Éppen ezért, egész 
évben kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a látogatóközpontban található szórólapok napra készek 
legyenek, s mindig megtalálhatóak legyenek keresett térképek, kiadványok. 
 
Idén is szorosan együttműködve dolgoztunk a város intézményeivel és a TDM szervezettel azon, hogy minél 
szélesebb körben tudjuk népszerűsíteni rendezvényeinket és programjainkat, és a turisztikai feladat ellátás a 
város érdekében minél szervezettebben történjen. 2018-ban nagy segítségünkre volt továbbá Heiter Róbert 
Gottfried káplán atya is, aki csoportos látogatóinknak több alkalommal is megmutatta a Nagyboldogasszony 
templomot, s mesélt annak történetéről is.  
 
A látogatóközpont nyitva tartása és működése 
 
A színház épületében működő Turisztikai Információs Látogatóközpont továbbra is hétfőtől péntekig 8.00 – 
16.30-ig és a rendezvények idején áll az érdeklődők rendelkezésére. 
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A látogatóközpontban továbbra is gondosan vezetjük azon statisztikát, melyben a betérőket szám és 
nemzetiség szerint jegyezzük. Ebből kiolvasható, hogy 2018-ban 6 turista és 10 helyi csoportnak mutathattuk 
meg városunk nevezetességeit. A mellékelt táblázatban az is látható, hogy az őszi-téli hónapokban jelentősen 
több külföldi vendég látogat hozzánk, mint nyáron. A 2018-as évben erős emelkedésnek indult a Szlovéniából 
érkező látogatók száma. Ezért egyre sürgősebbé válik a szlovén nyelvű kiadványok megjelentetése.  
 
A látogatók száma havi lebontásban 
Látogatók 2018 
 

HÓNAP BELFÖLDI KÜLFÖLDI ÖSSZESEN 

Január 46 53 99 

Február 28 48 76 

Március 65 22 87 

Április 54 106 160 

Május 105 87 192 

Június 53 85 138 

 
FÉLÉV 
 

 
351 

 
401 

 
752 

Július 132 74 206 

Augusztus 322 72 394 

Szeptember 91 87 178 

Október 107 142 249 

November 32 100 132 

December 22 35 57 

ÖSSZESEN 1057 911 1968 
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Egyéni látogatók Csoportos látogatók 

2018. Belföldi Osztrák Szlovén Egyéb Belföldi Osztrák Szlovén Egyéb 

Január 46 28 17 9 - - - - 

Február 28 25 15 8 - - - - 

Március 25 11 2 9 1(40) - - - 

Április 54 35 18 53 - - - - 

Május 44 39 22 26 2(61) - - - 

Június 53 28 25 22 - - 1(10) - 

Július 132 37 22 15 - - - - 

Augusztus 197 43 16 13 4 (125) - - - 

Szeptember 54 53 20 14 2 (37) - - - 

Október 62 53 16 13 1 (45) 2 (40) 1 (20) - 

November 32 42 13 15 - - 2 (30) - 

December 22 21 9 5 - - - - 

Összesen 749 415 195 202 10(308) 2 (40) 4 (60) - 

 

Egyéni látogatók 
2018.01.01- 2018.12.31 

Csoportos látogatók 
2018.01.01- 2018.12.31 

1561 16 (408) 

 
A 2018-ben végzett tevékenységek 
 
Napjainkban már teljesen beépült a köztudatba a Facebook oldalunk. Nagy örömmel vettük észre, hogy 
látogatottságunk folyamatosan növekszik, s nem csak a fiatalabb, hanem az idősebb generáció tagjai 
között is. Folyamatosan használjuk az alkalmazást, nem csak programjaink és rendezvényeink 
népszerűsítésére, hanem kommunikációra is. Az üzenetküldő szolgáltatás segítségével sokan, sokféle 
kérdéssel kerestek meg minket, s mi igyekeztünk a lehető leggyorsabban ezekre reagálni.  A Facebook 
alkalmazás mellett Instagram oldalt is indítottunk, mely még gyerekcipőben jár, de fejlesztésén 
dolgozunk.  
Honlapunk keresettsége az elmúlt évekhez hasonlóan csökken, de Facebook profilunk egyelőre 
kiegyenlíti az igényeket. Reméljük, hamarosan megújíthatjuk, modernizálhatjuk honlapunkat, s egy 
erősebb marketing tevékenységgel még több emberhez tudunk majd eljutni. 
 
A helyi szolgáltatókkal, szállásadókkal kialakított kapcsolatunkat továbbra is ápoljuk, igényeiknek 
megfelelően segítjük egymást.  
 
Igyekeztünk ez évben is minél több online felületen megjelenni, országos honlapokon is. 
Rendezvényeinket havonta frissítjük a programturizmus.hu oldalon, s tematikus oldalakon is 
megjelentetjük az éppen aktuális programokat. 
 
Rendezvényeinket többféleképpen is népszerűsítjük: Facebook oldalunkon egyre több eseményt 
hozunk létre, plakátokat helyezünk ki a városban, e-mail címlistánk alapján küldjük az érdeklődőknek. 
Minden hónapban készítünk havi programajánlót papíralapon is, melyet a Látogatóközpontban, a 
Színházban és az Önkormányzat épületében helyezünk el. Ezeket sokan keresik és viszik magukkal 
szívesen. 
 
Minden általunk készített plakáton, programajánlón, illetve e-mailben is megjelentetjük az Egyesület 
logóját annak érdekében, hogy egységes arculatot alakítsunk ki. 
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A Látogatóközpont kínálata 
 
Ingyenes kiadványok: 
Szentgotthárd 
Hello Szentgotthárd 
Kerékpárútvonalak 
Turistaútvonalak 
Élmények Városai 
Őrségi Nemzeti Park látogatóhelyek 
A szállásadók kiadványai 
 
Könyv kínálatunk: 
15 év csatafutás 
A mi Forradalmunk 1956 
A pedagógus Aporfi házaspár 
Az én városom Szentgotthárd 
Elveihez hűen 
Gesta Hungarórum 
Itt-hon 
Kincseket rejtő közösség 
Kutyaszív szeretet 
Magyarok kincsestára 
Nemzetközi művésztelep 
Öröm ABC 
Őrségi hangulatok 
Rábafüzes és a hianzek 
Szentgotthárd könyv 
Szentgotthárdi csata a hulladékégető ellen 
Szentgotthárd és a Rába-vidék 
Vasi, zalai parasztételek 
VMN – Almásy László 
VMN – Hollán Ernő 
 
További kínálatunk: 
Kaland és Játék 
125 éves a VMG (naptár) 
Faragott gyertya 
Gyertyák 
Turista Érem 
Képeslapok 
Ajándéktárgyak. 
 
 
 
 
Szentgotthárd, 2018. február 2. 
 
       Károly Andrea Júlia sk. 
        elnök 


