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Előszó 

 

 Szentgotthárd város és Kistérsége közel 400 éves múlttal dicsekszik, telítve megannyi 

emlékkel, szokással, változatos látképekkel. A helység történelme biztos alappal szolgált 

évszázadok lakosainak, és továbbra is szolgál a mai 10 000 körüli népességének. Csak az itt 

nevelkedettek ismerhetik, milyen titkokat rejtenek egyes dombok, fák, terek, utcák és 

épületek. Az osztrák és szlovén határ közelségének következtében az idők során volt, hogy 

nagy átalakulással találta szembe magát a vidék, de manapság a város javát szolgálja a 

hármashatár, mint földrajzi pont. A nagyvárosi látogatók béke és csend honának tekintik 

otthonunkat, előszeretettel látogatnak el hozzánk, főleg a főváros környékéről. A város 

szellemét felelevenítő programokat különböző helyi szervezeteknek köszönhetjük. A 

hagyományok megtartása mellett azonban néhány újítással még színesebbé tehetnénk az itteni 

életet – ezen pályázat ezt az ötletet járja körbe, a helység adottságainak kihasználásával. 

Pályamunkámat a szubjektivitás jegyével írom és a saját korosztályom szemén keresztül 

nézem a várost. Célom olyan érdekek megfogalmazása, melyek megvalósításával a fiatalok 

számára a vonzóbbá válhasson szeretett szülővárosom, ahol nevelkedtem és ahol élek. Igazi 

sikert jelentene a város számára, ha az innen felsőoktatási célból elköltöző egyetemi hallgatók 

később meleg szívvel jönnének vissza a gyökereikhez, és telepednének le – magam is így 

képzelem el a jövőt. 

 

 

 

3 



Múltunk 

 

 

 

       



Tradíciók, melyeket nem felejtünk 

 

 A hagyományőrzés jelentős szerepet játszik minden nemzet életében. A mai 

Magyarországon azonban egyre inkább a vidéki kisvárosokra és falvakra hárul a feladat, hogy 

továbbörökítse hosszú generációk értékeit, melyek a régmúltban gyökereznek. Szentgotthárd 

környékén megfigyelhetünk több példát is erre.  

Talán a leghíresebb esemény a Történelmi Napok, ami július vége-augusztus eleje 

környékén kerül megrendezésre. Ilyenkor az egész város életre kel és pezsgéssel lepi el azt a 

sok érdeklődő lakos. A program fénypontjai a történelmi jelmezekben való felvonulás és az 

1664-es csata újrajátszása, mely előadás feleleveníti történelmünket. Továbbá ilyenkor 

minden étteremben más-más népek hagyományos ételeit lehet fogyasztani, olyan népekét, 

melyek rész vettek egykor a csatában. A Szentgotthárdi csatáról Gueth László 

múzeumpedagógus a helyi Pável Ágoston Múzeum kiállításának segítségével tartott előadást, 

melyről az alábbi videóban lehet tájékozódni: 

https://www.youtube.com/watch?v=7xOG7kP8zjg&t=74s .        

A Karácsony Határok Nélkül nevű rendezvény a karácsony közös ünneplése mellett a 

helyi intézmények és őstermelők bemutatásáról is szól. Az intézmények képviselői - például 

pedagógusok adománygyűjtést szerveznek, az általános iskolák és a zeneiskola növendékei 

karácsonyi műsorral állnak ki és mutatnak be színpadi produkciót. A főteret ellepik az árusok, 

akik a környék természeti adottságainak kincseit hozzák magukkal.  

Emellett a rönkhúzás és bolondlakodalom a rábavidéki szlovének egy olyan 

hagyománya, melyet minden olyan évben szerveznek meg, amikor a környéken nem tartanak 

esküvőt. A lent linkelt 1960-as évekből származó videóban megtekinthető, ahogy közösen 

kivágják a fát, valamint a tömegben több menyasszony jelenik meg díszes virágcsokrokkal, az 

eseményt pedig élőzenével kísérik. 

 

https://www.facebook.com/1065342316/videos/10219850939838327/ 
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Programok, melyeket megőrzünk 

 

 Szentgotthárd városában évente szerveznek meg több jelentős eseményt is. Városunk 

három, nyaranta megrendezett fesztivállal is büszkélkedhet: a Hopplá Könnyűzenei Fesztivál 

és a Szerelmesek Fesztiválja, Tájidegen - Művészeti Szabadnapok. Télen pedig a különböző 

bálok szolgálnak szórakozási lehetőségül. 

 A Hopplá Könnyűzenei Fesztivál gerincét a helyi amatőr zenekarok bemutatkozása 

alkotja közel 33 éve. Országos szinten páratlan, hogy egy feltörekvő zenészekről szóló 

fesztivál ennyi éven át fennmaradjon. Innen indult el a ma már Magyarország-szerte híres 

Zaporozsec zenekar is, itt volt az első nagy fellépésük. A rendezvény később nagyobb 

fellépőkkel is bővült. Olyan híres zenekarok álltak már ki a Várkert szabadtéri színpadára, 

mint a Lord, Road, P. Mobil, Karthago, Kowalsky meg a Vega. Minden évben a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesület szervezi. 

 A Szerelmesek Fesztiválja a turisták felé szól és az elsődleges célja a magas kultúra 

idevonzása. Az eseménysorozat születésekor Szentgotthárd már fent volt a turizmus térképén 

a Szentgotthárd SPA és Wellness Élményfürdőnek köszönhetően. Az országban egyedül 

nálunk rendeznek meg ilyen témájú fesztivált, melyen minden korosztály talál magának tetsző 

programot. A fesztivál keretében a következőket lehet látogatni: kiállítás, színházi-, 

pszichológiai- , és irodalmi előadások, filmvetítés. Fellépnek olyan előadók, akik országos 

kuriózumnak számítanak, mint: Csányi Sándor, Dolák-Saly Róbert, Magna Cum Laude, Anna 

and the Barbies, Punnany Massif. Szintén a Pannon Kapu Kulturális Egyesület gondoskodik a 

megvalósításáról. 

 A Tájidegen elnevezésű szentgotthárdi művészeti szabadnapok célközönsége a 

művészetkedvelők. A fesztivál generációkat és tájakat fog össze – a már megszokott tájakat 

átalakítja, lásd: festmény a templom és a színház között, illetve mögötti falon – fókuszában a 

képzőművészet, kiállítások, performansz, film, zene és az alternatív színház áll. A Tájidegen 

képes volt újra megtölteni a régi strand nagymedencéjét, azonban az emberek ez alkalommal 

nem fürdéshez, hanem egy éjjeli bemutató és koncertsorozathoz öltöztek fel. A következő 

videó betekintést ad a fesztivál életébe. 

https://www.facebook.com/tajidegen/videos/977365912793756 
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A helyi közélet további elemei a téli időszakban megrendezett díszes bálok. A helyi 

iskolák, mint például a gimnáziumban a Szülői Munkaközösséggel karöltve a diákok által 

szervezett Katalin-bál, az Ovis bál vagy a Vadász bál.  

Az említett eseményeken a város összes generációja együtt mulat és szerez közös 

emlékeket. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mekkora szükség van ezekre az 

eseményekre egy olyan világban, ahol a 21. század technológiája, azon belül is elsősorban az 

online közösségi platformok elszigeteltségre kényszerítenek mindünket, teljesen 

észrevétlenül. Éppen ezért jelentős cél ezen programok megtartása, felerősítése és bővítése – 

hogy aktívan gyakorlatba kerüljön az emberi kapcsolattartás szemtől-szembeni formája. 

 

Régi szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos lehetőségek 

visszaemelése a múltból 

 

 Ugyan a városban ma is élnek bőven fiatalok, nincs sok választásuk, ha szórakozni 

indulnának. Az ezredforduló előtt jóval több lehetőség volt a lakosság szórakoztatására. 

 Szentgotthárd egykoron hemzsegett a diszkóba induló tömegektől. A legtöbb 

szórakozóhelyet zalaegerszegi vállalkozók üzemeltették, ők bíztak meg helyi lakosokat a 

bulik megszervezésével. A diszkók nevei: Csillagfény, Flinstons és Piccolo voltak.  

Helyszínül a Kaszagyár étterme, a régi strand, a művelődési ház pincéje-, tükörterme és 

kerthelyisége szolgáltak. A Kaszagyár-diszkóba nem volt egyszerű bejutni, hiszen nem csak a 

környező településekről, de volt, hogy még Budapestről is érkeztek bulizni vágyók, ilyenkor 

másfél-két órán át kellett várakozni, a sor vége a gimnázium melletti hídon állt. 
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A művelődési ház volt annak idején a FIKUSZ azaz a Fiatalok Kulturált 

Szórakozóhelye állandó helyszíne. Nem csak diszkó, klubhelyiség, számítógépek, 

csocsóasztal és még billiárdasztal is volt ott. Délutánonként és esténként is nyitva volt, persze 

felügyelettel. Az alkohol fogyasztása és a dohányzás tiltott volt. Saját maguk közt 

kialakítottak egy közösséget, mely diákönkormányzatokkal bővült. Ekkoriban a Vas Megyei 

Művelődési és Ifjúsági Központ részese volt annak az országos hálózatnak, mely 

szakemberek szervezésével működött és a drog áldozatait segítette. Az szentgotthárdi ifjúsági 

közösség tagjai egy szakmai kiképzést követően segítséget nyújtottak olyan szombathelyi 

szenvedélybetegeknek, akik nem tudtak szabadulni az addikcióból és olyan áldozatoknak, 

akiknek a szülei voltak érintettek. Ezen felül működött egy komplex ifjúsági eseménysorozat 

is, ennek célja pedig az volt, hogy a város vezetői és a fiatalság közvetlen kapcsolatba 

kerüljön egymással. Erre jó példa volt a pingpongverseny az akkori polgármesterrel. További 

jelentős eseménynek számított a SZÍN azaz a Szentgotthárdi Ifjúsági Nap, aminek érdeke az 

volt, hogy a város fiataljait megmozgassa. Az egyik ilyen esemény alkalmával még Sebestyén 

Balázs is ellátogatott városunkba. 

 Ugyan már korábban volt szó a város báljairól, ne feledkezzünk el mi a szituáció a 

közeli falvakban. Régen minden szombaton bált tartottak Máriaújfaluban, Magyarlakon, 

Csörötneken, Tótfaluban és a szlovén falvakban is. Ezen falvak ma is rendelkeznek saját 

kultúrházzal, de a programok hiányában nincsenek eléggé kihasználva. 

  

 A mostani tekéző és a kézilabda csarnok mögött egykor ifjúsági sportpálya állt. 

Többek között lehetőséget adott a görkorcsolyázásra és egy komplett gördeszka pályával is 

rendelkezett. Ifjúsági napokat is tartottak itt sportbemutatóval, vetélkedővel és karaokeval. 

További sportlehetőségnek számított, hogy minden télen az iskolák udvarán korcsolyapályát 

hoztak létre, amik szintén a fiatalok szeretett helyszínei voltak. 

 A szüleim fiatalkorában sokkal színesebb volt a fiatalok élete városunkban. A 

szentgotthárdi közösség javát szolgálná, ha a felsorolt – vagy ahhoz hasonló szórakozási 

lehetőségek újból megvalósulnának és bekerülnének a köztudatba. A városra jellemző üres 

utcák újból életre kelnének és ennek köszönhetően még a kávéházaknak és éttermeknek is 

több bevétele lenne. 
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A változás szükséges 

 

  

 

 



A modern emberi kapcsolatok hátrányai 

 

A 21. század embere a virtuális hálózatok által látszólagosan össze van kapcsolva 

szeretteivel és ismerőseivel, a valóságban viszont ahelyett, hogy közelebb kerülne másokhoz, 

egyre nagyobb mértékű izolációval találja szembe magát. 

Mióta mindannyiunk életének elengedhetetlen kellékei, az okos eszközök – 

egyeseknél feltételezhető, hogy már az életfeltétel fogalmát is kimerítik – behálózzák 

mindennapjainkat, sokkal többen maradnak otthon, sőt, otthonukban is családtagjaiktól 

elzárkózva töltik idejüket, hogy képernyőkön keresztül messzebb (legyen az a szomszéd 

épület, vagy a világ másik fele) lévő emberekkel kommunikáljanak, jellemzően írásban – 

vagy jobb esetben tanuljanak (mint amit magamon tapasztalok a modern világ 

egyetemistájaként). Ennek eredményeképpen kevesebb időt töltünk mind a szabadban, mind 

emberek között.  

Ez a jelenség Szentgotthárd városában is megfigyelhető. Üresek a közterületen 

elhelyezett padok, a kávézók sincsenek megtelve. A legtöbben csak akkor mennek az utcára, 

ha úton vannak valahova, valamilyen elintézni valójuk van, vagy ha részt vesznek egy 

aktuális programon. Több programra van szükség, hogy a való életben szerezzenek közös 

emlékeket és ne a közösségi médián – és így értékes szabadidőt tudjanak eltölteni akár 

ismerőssel, akár ismeretlennel (kapcsolatok kiterjesztése), elvégre társas lényeknek 

születtünk. 

 

A hármashatár hatása 

Szentgotthárd és Kistérsége elhelyezkedése a magyar-osztrák-szlovén hármashatárra 

esik. Három különböző nemzetiség él egymás mellett, nap mint nap kinyilatkoztatva helyi 

sajátosságaikat. Szentgotthárd közös pont mindhármuk számára. A szolgáltatások miatt 

rendszeresen fordulnak meg nálunk Ausztriából. Laknak itt kisebbségek is, a német 

nemzetiségi értékeket a rábafüzesi Hianz tájház őrzi. A szlovén kisebbség pedig üzemeltet 

külön információs központot, újságot, rádiót és mintagazdaságot Felsőszölnökön. Mindkét 

kisebbség tánccsoportok, kórusok, színdarabok segítségével örökítik tovább hagyományaikat. 
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Annak ellenére, hogy a három nemzet mind különbözik egymástól – például a 

hagyományok, nyelv, történelem terén -, egy közösséget alkotunk itt a hármashatáron, és 

fontos, hogy a közösség tagjai jól kijöjjenek egymással. A gimnázium szlovén 

nyelvtanulóknak már volt lehetőségűk szlovén anyanyelvi diákokkal találkozni egy 

alkalommal, amikor ellátogattak az iskolába – de a németeseknek nem volt ilyen lehetőségük. 

továbbá nem csak a diákok, de minden korosztály számára lehetne kialakítani egy közösségi 

teret, ahol mindhárom nemzet tagjai közösen tudna időt eltölteni. Lehetne olyan programokat 

szervezni, ahol volna lehetőség másokkal szlovén, német, esetleg még angol nyelven 

társalogni – ez nagymértékben elősegítené a helyi diákok nyelvtanulását. De szükség lenne 

arra is, hogy az adott nyelvet nem beszélő egyének is ki tudják venni részüket a nemzetközi 

szórakozásból – például sorversenyek, pingpong, csocsó vagy bármilyen más játék használata 

közben, akár zenés mulatságok során, amikor mindenki jól tudja érezni magát, nyelvi 

problémák nélkül. Kivitelezés szempontjából szerencsénk van, hiszen mindhárom ország 

tagja az Európai uniónak, így egy uniós pályázat megírásával és elnyerésével sikerülne 

megvalósítani ezt az uniós szinten is közösségépítő ötletet.  

 

Mindannyiunk számára fontos ez az ügy, akkor is, ha csak a történelmi hátteret 

vesszük. Mert egykor mind egy nemzet alá tartoztunk és az, hogy ez már nem így van nem 

kell, hogy azt jelentse: most már el kell távolodnunk. 
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Belföldi érdekek 

 

 A pandémia előtérbe helyezte azokat a turisztikai desztinációkat, ahol nincs annyi 

ember koncentráltan együtt. 

Nem a nagy hotelek, sokkal inkább a falusi kiadó házak, panziók lettek 

látogatottabbak. A vidék természeti kincsei felértékelődtek, egyre többen érdeklődnek egy 

természet közeli kikapcsolódás iránt. Az emberek biztonságosabbnak látják a túrázást egy 

csendes, nyugodt helyen, sokan még a természetes vizekben is megmártóznak.  

A nagyvárosi turisták mindig csodálattal fordulnak Szentgotthárd és környéke felé is, 

lenyűgözi őket az itteni élet és a vidék. Egy ilyen látogatásra tökéletes lehetőséget nyújt a 

Szentgotthárdi járáshoz tartozó Vendvidék.  

 

Különlegessége abban rejlik, hogy a területet elkerülte a szocializmus idei államosítás és 

téeszesítés, így megőrizhette eredeti formáját. A vidékre jellemzőek a sűrű dombsorok és 

patakvölgyek. Vízfolyásai a Rábához tartoznak. Egyetlen természetes tava az apátistvánfalvai 

Tengerszem, forrásokban viszont igen gazdag. Jellemzőek még a nép által mesterségesen 

kialakított tókák, más néven tavacskák, amik víz gyűjtésére szolgált. Leghíresebb turisztikai 

látványosságai a felsőszölnöki Hármashatárkő, a Veleméri Szentháromság-templom és az 

apátistvánfalvai római katolikus Harding Szent István templom. 
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A Vendvidék gazdasági központja Szentgotthárd - aki túrázni látogat, nem hagyja ki 

azt sem, hogy ellátogasson hozzánk. Ezért is fontos a város fejlesztése látványt, szolgáltatást 

és programokat illetően – erre is kell gondolunk a turizmus felerősítéséhez vezető úton. 

 

A fejlődést megvalósító helyi szervezetek 

 

 Mivel városunkban már eddig is sok újítás lépett életbe, a korszerűsítés kivitelezőjére 

több lehetőség is adott.  

 A lehetőségek közül természetesen Szentgotthárd Város Önkormányzata az első a 

sorban, hiszen nagyon jó koncepciója és stratégiája van a turizmusra és ennek a fejlesztésére. 

A már megvalósított tervei közül zászlós hajó a fürdő és a hozzá tartozó hotel, nem véletlen, 

hogy több pesti ismerősöm is járt már itt. Ezen felül létrehozott egy nonprofit kft-t, ami az új 

fejlesztések kivitelezéséért felelős, mint például a tervezett/készülő Időutazó múzeum, a 

Tourinform és a Sportcsarnok, mely utóbbi a spotlehetőségek mellett koncertek, szalagavatók 

méltóbb helyévé is válhat. 

 Szintén esélyes a Pannon Kapu Kulturális Egyesület, mely az Önkormányzattal való 

közös megegyezés alapján valósítja meg a város és a térség közművelődési érdekeit. Nagy 

szervezési múlttal rendelkezik, hiszen lassan 17 éve aktívan színesíti a szentgotthárdi életet. 

Neve és megbízható, sikeres szervezése már a köztudatba is beleivódott. 

 Végül, de nem utolsó sorban a SZCIF azaz a Szentgotthárdi Civil Fórum is kiveszi a 

részét a helyi kultúrában. A Szentgotthárd és Kistérsége környékén megalakult egyesületeket, 

alapítványokat, közalapítványokat, szervezeteket fogja össze és szervez különböző kulturális 

közösségi programokat, ezáltal szintén kellő tapasztalattal rendelkezik a feladathoz. 
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A város fellendülése 50 év távlatában 

 

  

 

 

 



Növekvő lakosság: új otthonok kialakítása 

 

Magyarország 2004 óta az Európai Unió tagja, ami lehetőséget ad arra, hogy a 

tagállamok között szabad legyen az átjárás, illetve a külföldi munkavállalás. 

 Szentgotthárd Magyarország legnyugatibb városa, Ausztria és Szlovénia-közeli 

elhelyezkedése munkaügyi szempontból előnyös. Hazánk nyugati régióiban magasabb a 

foglalkoztatottság, és könnyebb munkahelyet találni, mint például az ország keleti felén, ahol 

jóval magasabb a munkanélküliség aránya. Az ország belsejéből és túlsó feléből sokan 

telepednek ide ezért. Egyre több azon fiatalok száma, akik német nyelvtudás birtokában 

Ausztriában vállalnak munkát. Ez Szentgotthárdnak olyan szempontból előnyös, hogy a határ 

közelsége miatt sokaknak kedvező ideköltözni. A helyiek közül többen külföldön vállalnak 

munkát a jobb megélhetés, biztos nyelvtudás és szakmai gyakorlat reményében - azonban 

itthon tartják fenn magukat és itt fizetik a rezsit is.  

A fiatal munkavállalók számára pedig elegendő lakóhelyet szükséges kialakítani és 

persze a megfelelő, modern kori körülményeket biztosítani – ez elősegítené városunk 

lakosságának gyarapodását. 

 

Mivel bővülhet a helyi oktatás? 

 

 Az ide költöző családok nagy része fiatal, gyermekeiknek szüksége van arra, hogy 

bölcsödébe, óvodába és iskolába járjanak.  

A mai világban egyre többen szeretnék a gyermekük jövőjét, felnőttkorát megalapozni 

egy nívós oktatási intézmény választásával. A helyi oktatás sikerekben gazdag, a diákok 

rendszeresen vesznek részt versenyeken, több országos nyertesünk is van. Mivel két ország 

határa is a közelben van, a tanulók élő példákon keresztül még különbül tudják kitanulni a 

német és a szlovén idegen nyelvet – ezt mutatja a közép és felsőfokú nyelvvizsgák nagy 

száma. Gimnáziumunk az ország első állami gimnáziuma volt és Vörösmarty Mihály 

Gimnázium néven volt ismert, de idén átvette az egykori Széchenyi István Általános Iskolával 

együtt az egyház – jelenleg mindkét oktatási intézmény a város névadó szentjének nevét 

viseli. Mióta az egyház szerepet vállal az oktatásban, az erkölcsi javak tanítása hozzájárul a 

diákok szellemi fejlődéséhez. Mi több, az oktatás minőségi javítása is várható, ami több 

taneszköz – részben okos eszköz - beszerzésével történhet meg.  

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Játékvár Óvodája 

legrégebbi tagóvodáját tekintve 40 éves múlttal rendelkezik. Az intézmény 11 csoportjában 

várják kedvesebbnél kedvesebb, fiatal és idősebb óvónők, hogy kisgyermekekkel 

foglalkozzanak.  
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Az óvodai nevelés biztosítja a nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelését (1-1 óvodai 

csoportban szlovén és német), a kiemelten tehetséges gyermekek óvodai nevelését, a 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelését és a sajátos 

nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, ellátását (mozgásszervi, beszédfogyatékos, 

egyéb pszichés fejlődési zavarral - súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 

zavarral - küzd). Az idegennyelv-oktatás igazán nagy erénye a helyi óvodáknak, magam is itt 

kezdtem el a német nyelv tanulását nagycsoportos koromban, amely nagyban hozzájárult a 

nyelv gyors elsajátításához.  

Az óvoda javát szolgáló fejlesztést jelentene, ha lenne olyan csoport, ahol nem csak 

külön foglalkozás során, hanem teljes időben idegen nyelven beszélnének a gyermekekkel. Ez 

megkönnyítené a modern családok sorsát, hiszen közülük sokan félig magyarul, félig pedig 

egy idegen nyelven kommunikálnak gyermekükkel. A határ közelsége miatt a szlovén és a 

német nyelv tanítása tökéletes választás volna. Akár az angol nyelv is szóba jöhetne, azonban 

angol tanár hallgatóként úgy vélem, az angol nyelv tanítása egyáltalán nem sürgető kiskorban, 

hiszen könnyen meg lehet tanulni a középiskolai évek alatt is (ezt igazolja a gimnázium sikere 

nyelvvizsgák terén, hiszen olyanok is tesznek le felsőfokú nyelvvizsgát, akik csupán második 

idegen nyelvként kezdték el tanulni az angol nyelvet). Az idegen nyelvi csoportok pedig 

osztrák és szlovén gyermekeket is fogadhatnának, ami több szempontból is nyereséges lenne: 

a gyerekek tanulhatnának egymástól kifejezéseket, szavakat, illetve megnövekedne az ide járó 

gyermekek száma, egyúttal nagyobb lenne az óvodapedagógusok foglalkoztatottsága is, ami 

további családok ideköltözését is jelentené.  

Manapság az idegen nyelvi tudás elengedhetetlen egy ember életében. A mondás 

szerint „Ahány nyelvet beszélsz, annyi ember vagy” – valóban sokkal több munkalehetőséget 

lehet ilyen tudással elérni. A magyar felsőoktatás is erre sarkallja a tanulni vágyókat, hiszen 

már az egyetemre való bekerüléshez szükséges legalább egy idegen nyelvet beszélni. A 

szentgotthárdi oktatási intézmények tökéletes alapot biztosítanak minden fiatal számára, hogy 

a német, szlovén és angol nyelv mélyreható elsajátításával alapozzák meg jövőjüket. 

 

 

 

 

„A gyerekek kétnyelvű nevelése” (saját fordítás) 
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„Többnyelvű nevelés” 

A szülők 79%-a szeretné, hogy a gyermekei egy másik idegen nyelvet tanuljon. 

61% használna zenét, hogy a gyermekei egy új nyelvet elsajátíthasson. 

A top 5 nyelv amin a szülők zenét játszanának le gyermekeiknek, hogy támogassák őket a 

nyelvtudást megszerzésében: 1. angol, 2. spanyol, 3. francia, 4. olasz, 5. portugál.” 

(saját fordítás) 

Megjegyzés: a statisztika globális felmérés alapján készült 

 

A város látképe - újítások 

 

Szentgotthárd történelméhez képest csak nemrég nyerte el ugyan városi rangját, mégis 

rengeteg változáson ment át az évek során. 

Az előző század elején Szentgotthárd a legfejlettebb városok közé tartozott hazánkban. 

Az ipari üzemek a legfőbb munkaadónak és bevételi forrásnak számítottak.  Valaha itt 

működött az óragyár, a dohánygyár, a selyemgyár és a nyakkendőgyár – utóbbi kettőnek 

néhai dédnagyapám, Offner Gyula volt az igazgatója. Külön kiemelendő a kaszagyár, ahol a 

kaszák, kapák és társaik mellett a világon egyedül itt gyártottak vívópengéket. A világ tulsó 

felén is ismerték a szentgotthárdi kaszát, sikerének hála Magyarországon először itt lett 

kialakítva vasút. Cikk a gyár múltjáról: 

https://index.hu/belfold/2019/05/01/szentgotthard_kaszagyar_lepusztult_tortenelem/ 

Sajnos mára csak a romjait lehet látni, már meg is kezdődött a kaszagyár lebontása. 

Dicső emlékét megőrizzük szívünkben, a helyére pedig újból életet költöztethetünk – ezúttal 

egy kevésbé stresszes, vidámabb környezetet kialakítva. 
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A lebontás után rekultiváció szükséges, majd pedig megkezdődhet egy új városközpont 

kialakítása – ugyanis a jelenlegi főtér régi problémája, hogy át lehet rajta hajtani autóval. Ezt 

a problémát a kaszagyár helyére kerülő új gyalogos zónás főtér megfelelően orvosolná. A 

sikeres múlt előtti tisztelgés jeléül pedig akár Kaszagyár tér – főtér-ként is el lehetne nevezni, 

illetve ki lehetne alakítani egy kaszagyár múzeumot is. Jelenleg a kávézók viszonylag egymás 

hegyén-hátán helyezkednek el, ezért nem feltétlenül lenne szükséges újat létrehozni az új 

főtéren, elég lenne megoldani egy átköltöztetéssel.  Vörösmarty Mihály nevét közel 130 éven 

át őrizte a város és emlékezett meg róla a diáksereg. Mivel a gimnázium többé nem viseli ezt 

a nevet, emlékül állíthatnánk egy Vörösmarty-szobrot. Az önkormányzat is kaphatna egy 

díszesebb, méltóbb épületet az új főtéren. Ide kerülhetne a korábban említett hármashatár 

közösségi ház is, ami a három nemzet kapcsolatát erősítené. Itt épülhetne meg az ifjúságnak 

szánt közösségi ház, ahol télen-nyáron aktív programok várnák a fiatalokat. Ez utóbbi 

rendelkezhetne egy olyan helyiséggel is, ahol LAN-party-kat szerveznének kicsiknek és 

nagyoknak. Egy új játszótérre is lenne igény, ugyanis az Arany János utcaiban mindig nagy a 

tömeg. Volna hely bőven sok minden másra is, a következő fénykép a kaszagyár területéről is 

ezt mutatja. 

 

  

Bizton állítom, hogy egy ilyen mértékű újítás meghozná gyümölcsét a város életének 

felpörgetését illetően. Úgy hiszem, az egész lakosság izgatottan várna egy ehhez hasonló 

újítást. Ez turizmus szempontjából is előrelépést biztosítana városunk számára. 
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Technikai fejlesztések 

 

  Városunkban jelentős cél lenne a személy- és tömegközlekedés modernizációja és 

felélénkítése. 

 Talán már nem kell bemutatni a környezetvédelmi szempontból kialakított elektromos 

közlekedési eszközöket. Már városunkban is megjelentek az elektromos autók, amelyek 

kipufogógáz-mentesek, azonban egy huzamban kevesebb utat tudnak megtenni. A természet 

védelme érdekében ezen környezetkímélő autók támogatását elektromos töltőállomások 

telepítésével tudnánk elősegíteni. Emellett az elektromos biciklihálózatot lehetne kialakítani, 

ami segítené a mozgáskedvelő lakosokat és turistákat a környék felfedezésében. 

 A helyi tömegközlekedés meglehetősen elavult. Ugyan a távolabbi falvakba is el lehet 

jutni busszal, de a járatok nagyon ritkák, így a legtöbbek személygépkocsival közlekednek 

nem csak távolabbról, de még a közeli kertvárosból is. Szükség lenne arra, hogy több és 

gyakoribb járat induljon, és ha az emberek együttesen közlekednek – nem pedig mindenki a 

saját autójával – akkor a kipufogógáz általi levegőszennyezettség is csökkenne.  

 A turizmus fellendítésére külön kiemelendő, hogy régebben a rendezvények idején 

mindenki számára ingyenes internet hozzáférés volt elérhető. Manapság ha ellátogatunk 

valahova, ez alap feltétel kell hogy legyen, mindenki első dolga ugyanis, hogy posztoljon a 

helyről, ahova ellátogat – így a közösségi médiában is nagyobb nyoma lenne városunknak. 

Továbbá egy virtuális idegenvezető alkalmazás megkönnyítené az idelátogatók sorsát. Több 

nyelven leírhatná a különböző látványosságok történetét, ezáltal biztos szórakoztatást 

nyújtana. De még a fiatalabb generációk is hasznát vennék, hiszen sokan alig ismerik a város 

történetét, plusz még a történelemórákhoz is segítséget nyújtana. 

 

Környezettudatos város 

 

Városunkra már eddig is jellemző volt a környezettudatosság. A mondásnak 

megfelelően cselekszünk, ami a következőképpen szól „Gondolkodj globálisan, cselekedj 

lokálisan”.   

Korábbi sikereink legnagyobbika, hogy a közeli ausztriai területre tervezett 

szemétégető elleni tiltakozással városunk lakói sikeresen elérték ennek meghiúsítását, 

elkerülve egy hatalmas mértékű környezetszennyezést. Emellett szelektív hulladékgyűjtésre 

van lehetőség, sőt külön kutyaürülék gyűjtőket is elhelyeztek a városban. 

Esetleg autómentes napok kijelölésével és több fa telepítésével lehetne tovább 

enyhíteni a környező gyárak által okozott légszennyezést. 
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Összegzés 

 

Amikor lelki szemeimmel a jövő Szentgotthárd városát képzelem el, szülővárosomnak 

egy megújult: élhetőbb és élettel telibb formáját látom. 

A pezsgő városban most először igazán beindult az élet, sokkal többen vannak az 

utcákon, mint valaha. Nem csak idősebbek, nagyon sok fiatal lepi el a köztereket. A szokásos 

nagysikerű rendezvények mellet sok új is van, így gyakrabban mozdulhat ki és érezheti jól 

magát az egész lakosság. Hétvégeken a megnyílt diszkókban mulat a fiatalság, újból sokan 

csatlakoznak a bulikhoz Szentgotthárd és Kistérségén kívüli településekről is. Külföldről is 

többen látogatnak el hozzánk, nem csak a szolgáltatások, de szabadidős foglalkozások 

kapcsán is. Szentgotthárd és környékén fellendül a turizmus, a nagyvárosokból egyre többen 

jönnek hozzánk kikapcsolódni. Az óvodai és iskolai oktatás minőségi javuláson ment át, 

további sikereket érnek el diákjaink. A Kaszagyár téren nap mint nap sokan vannak, kíváncsi 

szemek leskelődnek a múzeumban, vidám kacagásokat hallani az közösségi házakból és a 

játszótérről, Vörösmarty születésnapján ünneplő tömeg emlékezik meg szobra előtt. Az új 

közlekedési lehetőségek megkönnyítik a mindennapokat, egyre többen térnek át a 

tömegközlekedés és az elektromos autók és biciklik használatára.  Városszerte zöldellnek a 

fák, a levegő minősége jelentősen feljavult. 

A helyieket – velük együtt jómagamat is – elönti a lokálpatriotizmus érzése, büszkén 

gondolunk lakóhelyünkre, büszkén hívjuk ide ismerőseinket és büszkék vagyunk, amikor egy 

hosszabb távollét után visszatérünk Szentgotthárdra. 
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Források 

Képek: 

- Szentgotthárd címere 

https://hu.m.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Szentgotth%C3%A1rd_c%C3%ADmere.jpg 

- Eötvös Loránd Tudományegyetem logója 

https://www.elte.hu/media/ed/98/146ad47d69085f21f56593fb7b64ed2f4d108354388d3ec

565eaae8fc9c2/elte_allo_kek_logo.png 

- Indulj el a boldog jövő felé (iStock) 

https://nlc.p3k.hu/uploads/2019/04/kinai-horoszkop-boldog-jovo-alt.jpg 

- Múlt és jövő homokóra 

https://i1.sndcdn.com/avatars-000519898662-amfcnc-t500x500.jpg 

- A jövő városa: fenntartható, okos és zöld 

https://i.cdn29.hu/apix_collect/2011/zold-

it/zold_it_screenshot_20210328154511_1_original.jpg 

- Szentgotthárd madártávlatból: Bartha Irén képe 

https://www.facebook.com/9970.hu/photos/a.1096553433695349/1996676490349701 

- Szentgotthárdi Történelmi Napok 

https://szentgotthard.hu/content/kapcsolodo_kepek/5d317002a70ee4085.jpeg 

https://mnl.gov.hu/images/ups/4638.jpg 

- Hopplá fesztivál 

https://www.programturizmus.hu/media/image/big/ajanlat/kulturalis-program/koncert-

zene/konnyuzene/10/2752-hoppla-fesztival.jpg 

https://i.szalas.hu/pois/6504/original/17052.jpg 

- Szerelmesek Fesztiválja 

https://szentgotthard.hu/content/kepek/5a9fe4eba80d8158.jpeg 

https://szerelmesekfesztivalja.hu/wp-content/uploads/2020/02/footer-logo.png 

- Tájidegen Művészeti Szabadnapok 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/8zpG2B2VEKQL0-

brUgcAxWCjUmmPld1JYpnHBdH6t5CVxSKwONGH1IYVfSu0hLXPG_94w3NidD__

RXzMDkIgZtK74uhKQTLaaBYbZQ9jDpgQLXLeGoAuNVJUgFE1DA0 

https://f21.hu/wp-

content/uploads/2018/07/37299977_1868621000109332_3239614297168412672_n.jpg 
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https://lh3.googleusercontent.com/proxy/8zpG2B2VEKQL0-brUgcAxWCjUmmPld1JYpnHBdH6t5CVxSKwONGH1IYVfSu0hLXPG_94w3NidD__RXzMDkIgZtK74uhKQTLaaBYbZQ9jDpgQLXLeGoAuNVJUgFE1DA0
https://f21.hu/wp-content/uploads/2018/07/37299977_1868621000109332_3239614297168412672_n.jpg
https://f21.hu/wp-content/uploads/2018/07/37299977_1868621000109332_3239614297168412672_n.jpg


- A szentgotthárdi csata 

https://www.fesztivalportal.hu/fesztival-kepek/tortenelmi-napok-szentgotthard.jpg 

- Rönkhúzás 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2842696062696763&set=g.566333347244577 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2842695836030119&set=g.566333347244577 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2842695919363444&set=g.566333347244577 

- Tájidegen 

https://oekastatic.orf.at/mims/2019/34/04/crops/w=1280,q=90/264141_bigpicture_79104_

tajifegen6.jpg?s=02ad2bee28cf29ad1ad619334b5027fc6432e532 

https://www.facebook.com/tajidegen/photos/1724743411163759 

- Disco 

Nagy Péter Facebook feltöltései 

- Jótékonysági bál 

https://www.martinus.hu/misc/news/2540/.20110206_orseg_015_bal.jpg 

https://www.martinus.hu/misc/news/2540/.20110206_orseg_011_bal.jpg 

https://www.martinus.hu/misc/news/2540/.20110206_orseg_012_bal.jpg 

- Modern kapcsolatok 

http://www.gifmemoreparty.com/wp-content/uploads/2018/02/1395006-1024x681.jpg 

https://media.wired.com/photos/5e7bddb2df550d0009ec5968/125:94/w_1999,h_1503,c_li

mit/Science_isolation_covid19-960285972.jpg 

- Hármashatár 

https://www.kozterkep.hu/eszkozok/kepmutato/40165?meret=1 

Tábla: Szeretlek Magyarország 

- Német nemzetiségi tájház 

https://szentgotthard.hu/content/kepek/57ebc258f1bd22291.jpeg 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/ijKrdJjsmpPURI12VCUrMwL5zznnZae6ELtuT

qOjtQDRwShYo5q6IoELQUhmbcpeMb4WfauxXV7wQaLor-

X_vLHkcrKe1d39Saqzt3X4llE-LCyXYZhzPdoWgg 

- Szlovén mintagazdaság 

https://cf.bstatic.com/xdata/images/hotel/max1024x768/82538707.jpg?k=3e00357882ed6

164a86a52cc897aca5b58a5bfc37c17beb576a819d10ce2e677&o=&hp=1 

https://www.orseg.info/pic/infomedium/2c6a87613c2898cef9ebe1da878afa67.jpg 

- Európai unió 

https://carleton.ca/ces/eulearning/wp-content/uploads/enlargement.jpg  

- A 3 ország 

https://www.ringspann.sg/en/files/europe-austria-hungary-slovenia-2053.jpg 

- Trianon, az el nem múló seb 

diszpolgar.hu 

- Vendvidék 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/ICnOrHSbxNbkRNTej8XapTDW3YHyynyf-

UNbcF-qPj61IJmdGSz-

fLTovpEkRXFJI1Wtzhs6Dl8Vri_cxuG3RUdPV1bj4ynaZ3EMVknF 
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- Vidéki turizmus 

https://www.agrotrend.hu/webimages/files/village1.jpg 

https://www.turisztikaitanulmanyok.hu/wp-content/uploads/2020/03/aktiv-turizmus-

motivacio-1080x675.jpg 

falutur.hu 

- Szentgotthárd Város Önkormányzata 

https://szentgotthard.hu/content/kepek/556580b4da7737991.jpeg 

- Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

https://pannonkapu.hu/wp-content/uploads/2020/01/pannon.png 

https://szentgotthard.hu/content/kepek/556580b4da7737991.jpeg 

- Szentgotthárdi civil fórum 

Szentgotthárd város honlapja 

- Új otthonok 

https://t4.ftcdn.net/jpg/01/15/51/05/360_F_115510533_lHnvyfK1RL4ABo7YfYnmC9J8T

MI0fASH.jpg 

- Lakosság növekedés  

123RF.com 

- Modern tanítás 

https://www.ei-

ie.org/img/G9SKXMuRLkzmm69sFice52xAHMIK7SYb1Y1V4xsR.jpg?p=lead 

- Óvodás kori idegen nyelv tanulása 

https://350355-1085485-raikfcquaxqncofqfm.stackpathdns.com/wp-

content/uploads/2019/06/languages-children-learn-e1559507309544.jpeg 

- Modern tér 

archiscene.com 

- Virtuális idegenvezető 

https://barcelona-home.com/events-and-guide/wp-

content/uploads/2017/05/BarcelonaCuriuCityTablet-T24b-1.jpg 

- Elektromos autó 

https://static.euronews.com/articles/stories/05/87/51/42/1440x810_cmsv2_46e8f67e-b41c-

598a-9b6d-e1d7712a26d8-5875142.jpg 

- Tisztuló levegő 

https://d1ymz67w5raq8g.cloudfront.net/Pictures/480xany/3/5/8/502358_indexrsc_trees_s

preads_lyrdfile_rvsdbirds041219original_313633.jpg 

- Nyelvtanulás 

https://deutschlernerblog.de/wp-content/uploads/2018/04/bilinguale-Erziehung-

zweisprachige-Erziehung-Zweisprachigkeit-Kinder-Tipps-Deutsch-lernen.jpg 

https://www.energy.de/sites/default/files/National/04_Infografik_Mehrsprachige_Erziehun

g_DE.jpg 

- A kaszagyár területe 

https://kep.cdn.indexvas.hu/1/0/2750/27500/275007/27500799_16a7558067abb24f72b792

f1900550b4_wm.jpg 

- Boldog emberek 

https://www.alwaysonpurpose.com/wp-content/uploads/2019/11/happypeople-

1024x679.jpg 
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- Szentgotthárd régen 

Szentgotthárd és térsége régen Facebook csoport 

https://scontent.fbud6-4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-

9/159048325_2823454377912407_1960927531637223821_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-

5&_nc_sid=8631f5&_nc_ohc=YEdlb-drRlIAX-zT0Bx&_nc_ht=scontent.fbud6-

4.fna&oh=00_AT8OcmmYjoLZD1VCXcaeanh-

EGNxHuubekX2gd4KWr6xgg&oe=61F330A2 

https://1.bp.blogspot.com/-

4ClguwFuFbA/YPD5pF9pvkI/AAAAAAAATCg/lQN4Sbk4x9UaHOdwV2qo-

lFLAJeoXDy1wCLcBGAsYHQ/s1205/%25C3%2593ragy%25C3%25A1r_kepeslap5_cro

p.jpg 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/69/Kalapacs.gif/188px-

Kalapacs.gif 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/oZmj2fUuB3qlg0S66H3UrSxc0QYgFIkOvhnQ

KbrUM_aXEyWlbslHKquN5oUA4EWbKh_clyN8RAEc1zbpMDLt-_VzhkwK6hlAEmQ 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/R%C3%A9zmetszet_a_sze

ntgotth%C3%A1rdi_ap%C3%A1ts%C3%A1gr%C3%B3l.JPG/300px-

R%C3%A9zmetszet_a_szentgotth%C3%A1rdi_ap%C3%A1ts%C3%A1gr%C3%B3l.JPG 

 

Videók: 

- Szentgotthárdi csata, Gueth László múzeumpedagógus előadása 

https://www.youtube.com/watch?v=7xOG7kP8zjg&t=74s 

- Rönkhúzás Szentgotthárdon (1960 környékén) 

https://www.facebook.com/1065342316/videos/10219850939838327/ 

- Tájidegen Művészeti Szabadnapok 

https://www.facebook.com/tajidegen/videos/977365912793756 

Szöveg: 

- Wikipédia 

- Facebook 

- hivatal.szentgotthard.hu 

- pannonkapu.hu 

- ovodaksztg.hu 

 

Cikk: 

- A szentgotthárdi kaszagyár 

https://index.hu/belfold/2019/05/01/szentgotthard_kaszagyar_lepusztult_tortenelem/ 
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Visszatekintő a múltba  

– az eddigi fejlődés mértéke is hatalmas 

 

 

 


