Gondolatok kultúra határon innen és túl rendezvények kapcsán
2002. decemberében immár három éve amikor újjászerveztük a Szentgotthárd Énekegyesületet
csak sejtettük, hogy újabb lehetőségek nyílnak meg számunkra, de nem gondoltuk, hogy ennyire
sokrétű és már néha teljesíthetetlennek tűnő. 2005-ös évben e lap hasábjain is több alkalommal
tudósítás jelent meg kulturális rendezvényekről, amelyek számunkra olyan jelentőséggel bírtak,
hogy ezek újból említést érdemelnek. 2005. évben a határon túli túli magyarsággal való
kapcsolatteremtés és közös rendezvények szervezése kapta a szerepet. Elképzeléseinket és
szándékainkat a sikeres pályázatok váltották valósággá. Az NCA Nemzetközi Civil
Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiumától a Szentgotthárd Énekegyesület
„Magyarországi civil szervezetek határon túli magyar szervezetekkel való együttműködésére,
kapcsolataik ápolására” című pályázatokon közel egymillió forintot nyert. 2005. április 11-én a
„Költészet Napi” rendezvényünkre meghívtuk a burgenlandi és a dobronaki magyar egyesületek
képviselőit. 2005. május 16-án rönöki Szent Imre templomban az ünnepi szentmisén és az azt
követő koncerten a szentgotthárdi vegyeskar és a Takács Jenő Zeneiskola vonószenekara
működött közre. 2005. május 22-én az egykori ciszterci monostor refektóriumában tartott
hangverseny a szlovéniai magyar nemzetiségű Dobronaki Nótázók Férfikar, a Dobronaki
Citerazenekar és Szentgotthárd Város Vegyeskara szereplésével valósult meg. Erre az alkalomra
készült el ötven példányban az a Szentgotthárdot bemutató prospektust, melyet ajándékként
adunk át a baráti találkozókon.
2005. szeptemberében a vegyeskar felkészítő jelleggel töltött el egy hétvégét Nagycenken. A
kórusnak lehetősége volt a bemutatkozásra a vasárnapi terményáldó szentmisén és az azt
követően önálló koncertet adott, 16 európai ország képviselője részére. A hangverseny felemelő
élményt nyújtott a hallgatóságnak, kórus tagoknak egyaránt.
„Őszköszöntő határon innen és túl” címet viselte és a refektórium adott helyet az október 8-i
hangversenynek, melyre a szlovákiai Somorjáról érkezett a Híd kórus, továbbá részt vett a
zalaszentgróti Városi Kamarakórus és a Városi Vegyeskar. „Advent határon innen és túl”
hangverseny szintén ennek a programnak a részeként valósult meg, négy kórus részvételével. A
program sorozat 2006. tavaszán folytatódik, amikor eleget téve a Híd Kórus meghívásának a
Városi Vegyeskar fog ellátogatni Somorjára.
Elképzeléseinket és szándékainkat a sikeres pályázatok váltották valósággá.
A fenti programok megvalósításában és szervezésében Szentgotthárd Énekegyesület tagjai és a
Pannon Kapu Kulturális Egyesület munkatársai vettek részt.
Kulturális értékeink továbbadása, a határon túli magyarsággal való kapcsolatok ápolása
mindannyiunk felelőssége és ha ez még városunk kulturális életének szebbé tételét is szolgálja,
akkor büszkén mondhatjuk, hogy ez évi munkánk nemes célokat szolgált.
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