A Szentgotthárd Énekegyesület 1989-ben alakult, és mint kulturális értékekkel
foglalkozó közhasznú egyesület, feladatának tekinti a városban működő
énekeskultúrát művelő csoportok segítését támogatását hazai és nemzetközi
hangversenyeken, dalostalálkozókon, baráti városok kórusrendezvényein, továbbá a
kórushagyományok ápolását, közös dalkincsünk értékeinek megőrzését és
gyarapítását.
A kóruskultúra jelenléte Szentgotthárdon a helytörténeti leírásokban 1873 óta
követhető nyomon. „A komoly taglétszámú dalárda volt az előkészítője,
magvetője annak a magas ének-zenei kultúrának, amely a múlt század végétől
folyamatosan jellemzője a Szentgotthárd műkedvelő művészeti életének” olvasható a Szentgotthárd helytörténeti tanulmány 669-671. oldalán.
A városunk 135 éves kórushagyományát ma a Szentgotthárdi Vegyeskar képviseli,
élete szorosan összefűződik egyesületünkkel, fő támogatói, és programjainak
szervezői vagyunk.
A 40 taggal működő vegyeskar, méltó utódként képviseli az énekeskultúrát a
városban és városon kívül.
Az énekkar az alakulástól napjainkig több átszervezésen esett át, viszont ez évben
fontos évfordulóhoz érkeztünk 10 éve működünk a jelenlegi formában, 10 éve jött
létre két énekkar egyesülésével a Szentgotthárdi Vegyeskar. Az elmúlt 10 évet
komoly munka, rendkívül eseménydús kórusélet jellemezte.
Szeretném felsorolni és egyidejűleg képekkel illusztrálni, természetesen a teljesség
igénye nélkül az elmúlt években közreműködésünkkel megvalósuló rendezvényeket
és programokat:
•minden

évben május 1-én részt veszünk a Szentgotthárdi Civilek Napja
rendezvényen- a babgulyásunknak mindig sikere van,
•sok éves hagyomány október elején a Zene világnapja alkalmából rendezett
kórushangverseny, melynek rendezői vagyunk, s melyre hazai és határon túli
kórusok kapnak meghívást. Az elmúlt években vendégeink voltak: a tatai
Eszterházy kórus, szombathelyi Szent György kórus, Zalaszentgróti Kamarakórus,
Zalaegeszegi
Városi Vegyeskar, Szlovákiából Somorjai Híd Kórus,
Pozsonyeperjesről a Kis-Duna Vegyeskar, Szlovéniából, a testvérváros Isola
Férfikara és a Dobronaki Nótázók, ausztriából Lassnitzhöhe templomi kórusa,
Nagyváradról a Sztárai Mihály Énekkar.
•advent első szombatján rendezzük meg
adventi hangversenyünket, melyre az
utóbbi években meghívást kaptak: dunaszerdahelyi Szent György kórus, az
ausztriai Loipersdorf vegyeskara, Marcaliból a Calypso kórus, a Rábakethelyi

Plébánia Ifjúsági Kórusa, a Zeneiskola fúvósai,
•egyesületünk több Ausztriai meghívásnak is eleget tett. Grosswilfersdorfban
szabadtéri hangversenyen, Mariasdorf-ban ezüstmisén,
Altenmarktban
kórustalálkozón vettünk részt, Lassnitzhöhe templomi kórusával közös
hangversenyt adtunk az ottani templomban .
•2006. szeptember 23-án a Találkozás ünnepe” Karitász rendezvényen a szabadtéri
püspöki misén működtünk közre,
•minden évben részt veszünk a „Karácsony határok nélkül” városi rendezvényen,
továbbá karácsonyi hangversenyeken.
•a

meghívások viszonzásaként lehetőség nyílt számunkra több magyar és határon
túli bemutatkozásra: Részt vettünk kórus hangversenyen Tatán, több alkalommal
Zalaszentgróton, Szombathelyen , Körmenden, Marcaliban. Őriszentpéteren és
Kondorfán helyi rendezvényen önálló koncertet adtunk. A határon túli kórusok
közül 2006-ban Somorjai Híd kórus, Dunaszerdahelyi Szent György kórus,
2007-ben pozsonyeperjesi Kis Duna Vegyeskar, az Izolai Férfikar vendégei
voltunk. Feledhetetlen hangulatú koncertek és baráti találkozók mellett
vendéglátóink mindent megtettek, hogy találkozásunkat feledhetetlenné tegyék.
•2007-ben

már ötödik alkalommal sikerült megszervezni, kórus táborunkat, ahol
lehetőség nyílik intenzív próbára és kirándulásra. Jártunk Velemben, Kőszegen,
Nagycenken, Zircen, Badacsonytomajban. Minden alkalommal kórusunk a
bemutatkozási lehetőséget keresett és kapott a település éppen zajló rendezvényén
vagy a helyi templomban.

Az elmúlt években a legfontosabb célunk volt, hogy tovább folytassuk a
hagyományosan évről évre visszatérő programjainkat, továbbá újabb rendezvényeket
szervezzünk. A határon túli civil szervezetekkel való kapcsolat felvételével célunk,
hogy közös rendezvények keretében őrizzük nemzeti kultúránk kincseit és ismerjük
meg más népek dalait.
Egyesületünk programjait tagdíjakból és pályázatok útján nyert támogatásból
finanszírozza. Tevékenységünket nagyban segítette, hogy 2005-2006.- 2007. években
sikerrel pályáztunk az NCA szakmai pályázatain. A támogatásból finanszíroztuk
vendégeink ellátását, utazási, szállás költségeinket.
Eredményeinket annak a szorgalmas, kitartó munkának köszönhetjük, melynek
tagságunk volt a részvevője és részese. Továbbá annak a szakmai munkának, amelyet
Zleovszki Julianna kórusvezetőnk végzett az elmúlt 10 évben. A munkát a város is
elismerte 2007-ben a Szentgotthárd Város Közművelődéséért díjat Zleovszki
Juliannának adományozták, elsősorban a kóruskultúra terén végzett kimagasló
munkájáért.
Kedves Júli! Megragadom az alkalmat, hogy a kórus nevében megköszönjem

munkádat és türelmedet és kívánom, hogy még sokáig vezesd a Szentgotthárdi
Városi Vegyeskart és érhessünk el Veled, - együtt sok sikert.
Szentgotthárd, 2007. november 8.
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