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Pályamunka 

a Széll Kálmán Ösztöndíjpályázathoz 

2020 

 

SzentgotthárdKalauz 

A látványosságokban bővelkedő Szentgotthárd és környéke életében fontos szerepet játszik 

a turizmus, melynek fellendítése nagyobb hírnevet hozna a városnak és vonzóbbá tenné a 

kirándulók számára. 

Pályázatomban egy, a városba érkezők számára rendkívül hasznos applikáció megalkotását 

javaslom, melyet a településünkre érkező turisták a telefonjukra, vagy egyéb készülékükre 

letölthetnek, a kiemelkedő helyeket, látnivalókat meglátogathatják és megismerhetik a 

segítségével. 

Koncepció: 

A mobiltelefonok áruházából ingyenesen letölthető alkalmazás a turisták könnyebb 

eligazodását szolgálja a helyi látványosságok között, valamint bemutatja az adott 

különlegesség múltját, történetét, funkcióját, mai szerepét a város életében és egyéb 

érdekességeit. 

A beépített térképpel könnyen el lehet jutni a választott helyekre, és az alkalmazáson belüli 

érdekességeken kívül - a különböző internetes linkek megnyitásával - további információhoz 

jutásra van lehetőség. Ettől függetlenül a program offline is használható, tehát nem igényel 

wifi vagy mobilinternet kapcsolatot. 
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A csoportos használat során segít a hangszóró funkció, mely egy előre rögzített hangfelvételt 

játszik le. A virtuális idegenvezető már a nevezetesség megközelítésekor elkezdi a narrációt, 

felolvassa a szöveget, ezzel élvezhetőbbé és interaktívabbá alakítva a városnézés élményét. 

A településünkön és környékén található éttermek, kávézók, fogadók, szállóhelyek is fel 

lennének tüntetve az applikációban (mely egy jelentős reklámlehetőség számukra), így a 

turista könnyebben kiválaszthatja hol száll meg éjszakára, hol fogyasztja el ebédjét, 

vacsoráját, vagy akár a reggeli kávéját. Ennélfogva, az alkalmazás egy bevételi forrás is egyben, 

mely segít a fejlesztés költségeinek finanszírozásában. 

A városban megrendezésre kerülő fesztiválokról, koncertekről, programokról tájékoztatást 

nyújt az applikáció. Egy naptárba rendezi, hogy mikor, milyen rendezvény lesz, és rövid 

bemutatást ad azokról. Közli a hely pontos címét, legrövidebb és leggyorsabb 

megközelíthetőségét, valamint a jegyvásárlással és a mosdóhasználattal kapcsolatos 

információkat. Ezen információk feltöltése az alkalmazásba külön munkát igényel, emiatt 

szükség lehet egy kifejezetten ezzel foglalkozó emberre, és a fejlesztéshez programozókra. 

A térképre a helyi boltok, üzletek, bevásárlásra alkalmas helyek is 

felkerülnek, hogy a turisták könnyen kiválaszthassák a számukra 

megfelelő bevásárlóhelyet és a szükséges árukhoz 

hozzájuthassanak, valamint az alkalmazásban megtekinthetik a 

nyitvatartási időket is. 

A kisebb gyermekekkel kirándulóknak a városnézés egy játékká alakul. A látványosságokkal 

kapcsolatos kvízkérdésekre válaszolva pontokat gyűjthetnek az applikációban, majd a 

pontszámuk alapján egy rangsorba helyeződnek a többi „játékossal”. 

Lehetőség van a nevezetességek, helyek értékelésére. Ez visszajelzés a városnak, hogy miben 

lehetne még fejlődni, újítani, továbbá így könnyebben megállapítható, hogy mik a 

legkedveltebb helyek a környéken. 

Az Őrségbe érkező turisták kiránduló útvonalakat tervezhetnek a beépített túratervező 

funkcióval, akár autóval, biciklivel, vagy egyéb más járművel érkeznek. Időtartam vagy hossz 

alapján választhatnak, attól függően, hogy mennyi idejük van a városnézésre, vagy mekkora 

területet szeretnének bejárni. Az interaktív térkép elkalauzolja őket a környék legszebb 



Sárvári Nelli 

Vörösmarty Mihály Gimnázium Szentgotthárd, Széll Kálmán Tér 2-4. 

3 

helyeire, és az ott található látványosságokról számtalan információt és érdekességet 

megtudhatnak az applikáció használatával. 

Az alkalmazás a magyar nyelv mellett más nyelveken is elérhető, így a külföldről érkezők akár 

angolul, németül vagy szlovénul is olvashatják, hallgathatják a szövegeket. 

A város állandó fejlődésével párhuzamosan az applikáció folyamatosan frissítve lenne, hogy 

naprakész legyen. 

Az alkalmazás logóterve: 

 

SzentgotthárdKalauz 

Az érkező vendég sokszor nem tudja mely látnivalókat tekintse meg településünkön és 

környékén, emiatt is szükséges az alkalmazás megalkotása. 

Pályázatomban – területi elhelyezkedés szerint csoportosítva - ismertetem, hogy turistaként 

mely épületeket, látványosságokat tartom érdemesnek városnézőként felkutatni, valamint az 

applikációba beépíteni kiemelkedő szépségük, illetve múltjuk miatt. 

Az útvonalak: 

• Hunyadi út 

• Széll Kálmán tér 

• Kossuth Lajos utca 

• Rábakethely és Zsida 

• Liget és környéke 
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Hunyadi úti rész: 

 

1. Kaszagyár 

Wieser József és Széll Kálmán tárgyalásainak eredménye lett a Kaszagyár megalapítása. 

Működéséhez a kedvező feltételek adottak voltak: vasútvonal, malom, olcsó munkaerő és 

piac. Báró Wieser József 1902-ben megvásárolta a ciszterci apátság malmát, majd az 

építkezések a malomcsatorna vizét szabályozó duzzasztógát átépítésével kezdődtek, hogy 

biztosítsák a működéshez szükséges energiát. 1903-ra egy világszínvonalon működő gyár 

épült fel városunkban, a Szentgotthárdi Első Magyar Kasza- és Sarlógyár. Báró Wieser a 

termelés beindításához jelentős állami támogatást kapott, ez később azonban ez megszűnt, 

mert nem teljesítette a támogatás feltételét, hogy fokozatosan magyar munkaerőt alkalmaz 

az üzemében, a szakmunkások szinte kivétel nélkül Ausztriából jöttek. A termelés fokozatos 

növekedést mutatott, a termékekkel sikerült betörni az európai országok piacára. A gyárban 

1914-ig kizárólag kaszát és sarlót gyártottak, de az első világháború alatt az üzem bővítette a 

termelést lópatkó gyártásával. Ekkor építették ki a gyárba vezető iparvágányt, és vásárolt a 

cég ingatlanokat, hogy tisztviselői és munkásai számára lakásokat biztosítson. Amikor meghalt 

Wieser József, a gyárakat két fia vezette tovább. Átszervezték részvénytársasággá a magyar 

céget, a neve Szentgotthárdi Kasza- és Kovácsművek Rt. lett. A termékskála bővült különböző 

kerti munkaeszközökkel. A trianoni határok miatt a mondsee-i és szentgotthárdi üzem 

különvált. A gazdasági világválság idején az értékesítési gondok miatt a gyár nehéz helyzetbe 

került. Az osztrák kaszakartell svájci tőkéseitől kaptak segítséget, akik a részvények 50%-át 

megvásárolták. A biztos pénzügyi alapokon lehetőség nyílt a vállalat energiaszolgáltatásának 

bővítésére. A termelés is egyenletesen növekedett: a különböző kapafajták, lapátok, ásók, 

fűrészek és kések gyártása mellett itt állították elő a világhírneves vívópengét, amellyel 

Magyarország sportolói küzdöttek az 1936-os berlini olimpián. A II. világháború idején ismét 

hadiüzemi gazdálkodásra tértek át, főleg lópatkó és sarokvas gyártására volt igény. Egy új gyár 

lett alapítva, amely ásó, csákány-, fejsze- és fűrész fanyeleket gyártott a kaszagyár számára. 

Ez volt a faárugyár, a ma már elhagyott Falco üzeme. A profitváltás után egyre több 

egyszerűbb mezőgazdasági gépet készítettek, boronát, valamint sertés- és baromfietetőket is 

gyártottak. Átrendezték a gyár belső területét, majd a Kaszagyár összevonásra került a 
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Szombathelyi és a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyárral. Ekkor kerültek 

alkalmazásba a légkalapácsok a farkaskalapácsok (2005-ben műemléki védelmet kaptak) 

mellett. Vetőgépgyártásba kezdtek komplett gépekkel és vetőgép részegységekkel, 

nagyüzemi nyúl- és báránytartás, ketreces tojóházi berendezések gyártását indították el. A 

gyár a Rába Magyar Vagon- és Gépgyár egyik egysége lett, ekkorra a hagyományos 

mezőgazdasági és kézi szerszámok mellett már mezőgazdasági gépeket, személy- és 

teherautókat, valamint traktorok részére alkatrészeket gyártottak. Sok nehézség adódott, a 

helyben megtermelt villamos energia már nem tudta ellátni a gyárat, a csatorna fenntartása 

gazdaságtalanná vált, ezért betemették. Az üzem épületeinek, berendezéseinek jelentős 

része elavult, szükség volt a modernizációra. A város vezetése sem kívánta meghosszabbítani 

a gyár működését az eredeti helyén, ezért a továbbfejlesztés útja egy új üzem lett volna. A 

politika azonban közbeszólt, a Rába új igazgatósága tárgyalásokat kezdett a General Motors 

vezetőivel, melynek eredménye lett az Opel gyár Szentgotthárdra települése. Másrészt, 1991-

ben a Rába vezetése úgy döntött, hogy bezárja a szentgotthárdi gyáregységét. A 

szentgotthárdi Kaszagyár önállósodott, de nem sikerült befektetőt találniuk, így 2001.  január 

elsején megállt a termelés, a gyár felszámolásra került, de még nem lett eladva. 

 

2. Pável Ágoston Múzeum 

A Hunyadi út 6. szám alatti "Stájer ház" épületének átalakításával, 1983-ban nyílt meg a 

Helytörténeti és Nemzetiségi Múzeum. A szlovén nemzetiségű Gáspár Károly nyugalmazott 

általános iskolai igazgató ajánlotta fel gyűjteményét egy Szentgotthárdon létesítendő 

múzeum számára. Feldolgozását és a kiállítások megrendezését a Vas Megyei Múzeumok 

Igazgatósága vállalta, majd 1986-ban, Pável Ágoston – ki a vidék szülötte és kutatója - 

születésének 100. évfordulóján a múzeum felvette a nevét. 
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3. Gát 

A gát területén a múltban is termeltek áramot a kaszagyár részére. Környéke a horgászok 

paradicsoma volt, a szentgotthárdiak pedig fürödtek is a folyóban. Az 1980-as években 

betemették az akkori csatornát, és tervezték a gát elbontását, egy osztrák tulajdonú gumigát 

létesítését. Ez nem valósult meg, helyette a városvezetés döntése alapján kezdeményezték a 

gát teljes felújítását. A négy méteres szintkülönbség hasznosítására egy kis vízerőművet 

építettek ide, ez a halak élettere szempontjából is előnyös. 

4. Temetőkápolna 

A Hunyadi úton, a buszpályaudvar helyén van a Temetőkápolna, mely Szentgotthárd egyik 

legősibb épülete. Körülötte volt a város legelső köztemetője, az épületét bővítették toronnyal 

és kriptával, ide temették a rend elhunyt tagjait. 1861-ben a kripta eredeti lejáróját a kápolna 

nyugati oldalán elfalazták és feltöltötték. A lezárása után a kápolna eredeti oltárát átvitték a 

Plébániatemplomba, az oltára pedig mai helyére került, amely alá helyezték a kriptában 

nyugvó ciszterek és laikus fráterek sírfeliratát. A padok az apátsági templom berendezésével 

egy időben készültek. Restaurálták, majd később átépítették a mai neogótikus formájára, 

színes ablaküvegekkel és historizáló falfestéssel díszítették. Az 1900-as évek végére a kápolna 

állapota erősen megromlott. Egy helyi lakos gyűjtést rendezett, majd az összegyűlt 

adományokból restaurálták 2000-ben. A temetőt 1930-ban lezárták, mivel nem volt már 

benne szabad hely, és újat nyitottak a vasút mellett. 1972-ben a Temetőkápolna előtt 

nyitották meg az autóbusz-pályaudvart. 
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5. Csákányi László Filmszínház 

1913-ban az óragyár két munkása, Edelsohn és Hülle építették fel. Eredetileg is mozinak épült, 
és azóta is akként működik. Régi neve Uránia Mozgóképszínház volt, később Júlia 
Mozgóképszínháznak, majd Kossuth Mozinak keresztelték. 2013-ban, a fennállásának 100. 
évfordulóján felvette a Csákányi László (Jászai Mari-díjas, kiváló művész, középiskolai 
tanulmányait a szentgotthárdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban végezte) Filmszínház nevet. 
A felújítás után, 2013-ban került sor az első 3D-s film vetítésére, és a mozi egyre több 
kulturális programnak ad otthont. 

 

6. Óragyár 

Az Első Magyar Óragyár részvénytársaságként alakult meg. 1896-ban 70 munkás jött Svájcból 

az óragyárba, megérkeztek az első gépek, saját áramforrást használtak a működtetéséhez. A 

gyártott zsebórákon az eredetet igazoló kakas-jelet, típus jelet, majd később ezt kiegészítve, 

"Szt. Gotthárd" feliratot alkalmaztak. Az óráknak azonban nem volt kelletjük, csődbe jutott a 

gyár, majd a céget Stern Antal vette meg. A működés azonban újabb akadályba ütközött, a 

munkások sztrájkba kezdtek, ennek tárgyalásokkal vetettek véget. A gyár leégett, az újjáépítés 

Kohn Fülöp bécsi óra-nagykereskedő vállalkozónak és az állami támogatásnak köszönhető. 

Svájci és amerikai gépeken dolgoztak, öt teremben végezték a különböző munkafázisokat. Az 

I. világháborúban a gyár dolgozóiból sokat besoroztak, köztük a külföldi vendégmunkásokat 

is, és sokan nem tértek vissza. A trianoni békeszerződés következtében a dolgozók 35 %-a az 

elcsatolt területekre került. Ezt követően többé nem érték el a világháború előtti termelési 

értékeket. Kedvezőtlenül alakultak a piaci lehetőségek, és nehéz volt külföldről nyersanyagot 

vásárolni, de még nehezebb a termékeket külföldön eladni. 1925-ben a gyár befejezte az 

óragyártást Szentgotthárdon, a cég Bécsbe költözött, a gépeket és az iratokat elszállították, 

az idetelepült vendégmunkások is követték a gyárat családostól. Az üresen maradt épületet a 

szentgotthárdi kereskedők használták raktározásra 1929-ig. Ettől kezdve a gyár épületeiben 

gyógyító jellegű tevékenység kezdődött. 
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7. Dohánygyár 

A dohánygyár Széll Kálmán támogatásával létesült meg 1894-ben. A főépülete eklektikus 

stílusú, a kétemeletes létesítményt oldalain egy-egy alacsonyabb épülettömbbel zárták le. A 

főépületet két oldalon az utcára nézve külön álló, szimmetrikus épületekkel egészítették ki, 

amelyekben az igazgatóhelyettes és a gondnok lakott. Jobb oldalon a Rába felé húzódva épült 

fel az emeletes raktár. A gyár kezdetben leginkább rövid szivarok előállításával foglalkozott, 

hogy munkásait az olcsó szivarok készítése által gyakoroltassa be a finomabb szivarok 

gyártásába. A termékek kézzel készültek, egy műszakos munkarendben. Beruházásokba 

kezdtek, majd megindították a cigaretta gyártását is. A termelés növelése érdekében üzembe 

állított gépeket a Kaszagyártól kapott árammal működtették. A gyár artézi kutat fúratott, és 

víztorony létesítésével megoldották a vízellátásukat. Az üzem gyártmányai között szerepelt a 

népszerű Munkás cigaretta, a Faintos, az Ideál és a Csongor nevű szivar. Később a gyárban 

napközi otthon létesült, csecsemő, óvodás és általános iskolás gyerekek részére. 1948-ban a 

termelést leállították, a gépeket Egerbe szállították, megszűnt négyszáz munkahely. Az épület 

bal szárnyában az egykori igazgatóhelyettesi lakásban iskolát létesítettek. A jobb oldali 

gondnoki lakást pedig a szomszédos szanatórium vette birtokba, később egy zárt folyosóval 

egybe is építették, üzemi étkező és orvosi rendelő is nyílt. 1952-ben a főváros megvásárolta 

a gyárat és területét, ahol szociális otthont hoztak létre. Zömében elfekvő és pszichiátriai 

kezelésre szoruló embereket szállásoltak ide. Átépítéssel kisebb kórtermeket alakítottak ki, 

korszerűsítették az épületeket, átalakították az otthon céljainak megfelelően. 

 

8. Selyemgyár 

A selyemgyár Széll Kálmán segítségével valósult meg 1899-ben jegyezték be az olasz Bujatti 

testvérek. 1901-ben épült fel, a gépek üzemeltetéséhez áramfejlesztőt is létesítettek, 

szövőgépeket Svájcból vásároltak. Hernyóselymet vásároltak Olaszországból, melynek 

feldolgozásához gombolyító-, tisztító-, festő- és kikészítő gépeket alkalmaztak. A termelés 

folyamatosan növekedett, 1912-ben részvénytársasággá alakult. Az I. világháború a termelést 

fellendítette, a gyár hadiüzemmé vált. A gazdasági válság bekövetkezésekor a gépek egy 

részét eladták, egy időre bezártak, a dolgozók egy része más textilgyárakban igyekezett 

elhelyezkedni. Egy érdekcsoport megvásárolta a gyárat és a Bujatti testvérek bevonásával újra 
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beindították a termelést. A műselyemfonalak feldolgozását is beindították, bővítették a 

gyárat, emeletráépítést végeztek az irodák felett, hogy a felszabadult területen konfekcionáló 

részleget rendezzenek be fehérneműk és női ruhák gyártására. A II. világháború alatt 

hadicélokra ejtőernyő-szövetet és lőporzsákok anyagát termelte a gyár. Katonai kórházat 

alakítottak ki a sebesült katonák gyógyítására, amihez az üzemből irányították a dolgozókat. 

1945 elején bérmunkát végzett a gyár német megrendelésre, német alapanyagból. A 

visszavonuló német csapatok az áramtermelő felrobbantására készültek, de ezt a gépház 

dolgozói megakadályozták. A háborús sérüléseket kijavították, és a csörötneki Bekes-féle vízi 

erőmű áramával beindult a termelés. A fonalellátás javulásával nőtt a termelésbe fogott 

gépek száma. Később megszűnt a szövetfestés, kikészítés, ugyanakkor bővült a szövödét 

kiszolgáló felvető, írelő, csévélő és gombolyító üzemrész. Új transzformátor állomás épült és 

az országos elektromos hálózatra kapcsolták a gyárat. Később a géppark korszerűsítésébe 

kezdtek, Vácon gyártottokra cserélték a több évtizede munkába állított lassú gépeket, egy 

víztorony épült. A város központjában a Krányecz-ház helyén egy 22 lakásos épület lett emelve 

a selyemgyári dolgozók lakásgondjainak megoldására. Szociális létesítményekkel jól felszerelt 

kultúrotthonnal bővült a gyár. Az 1960-as évek második felére a gyár gépparkja már nem 

biztosította a megnövekedett kereslet és a minőség követelményeit, ezért 1968-ban svájci 

automata gépekkel felszerelt 360 gépes új szövőcsarnok épült. A megnövekedett 

szövettermelés újabb beruházások megvalósítását eredményezte. Vasúti iparvágányt kapott 

a gyár a fuvarozás korszerűsítéséhez. A vállalat gyárainak alkatrészellátása érdekében 

alkatrészgyártó üzem, a volt határőrlaktanya helyén pedig óvoda épült. Később az óvoda 

területén szövő szakmunkásképző tantermek és tanműhely létesült. A vetélős gépek helyett 

új rendszerű szövőgépek üzembeállításával tovább nőtt a termelékenység, a szövettermelés 

és a minőség. Az 1980-as évek második felében a termelőkapacitások lekötéséért bérmunkát 

vállalt az üzem. Az évtized végére egyre jobban éreztette hatását a gazdasági válság, 1992-

ben felszámolás kezdődött. Százával kerültek utcára a gyár dolgozói. Az olasz Radici Group 

megvásárolta a gyárat, Lurotex Kft. néven működtette tovább. Az USA-ban történt 2001-es 

terrortámadás után a Lurotex Kft. is nehéz helyzetbe került a megszűnő amerikai kereslet 

miatt. Ma a gyár területén több kisebb üzem működik, és bérbe adott raktárak vannak. 
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Széll Kálmán téri rész: 

 

Főtér, Széll Kálmán tér 

Az 1700-as évektől Főtérnek nevezik, mivel egy ideig ez volt a vásár színhelye, ezért 

Piactérként vagy Piacz térként szerepelt képeslapokon. 1895-ben a politikus iránti hálából 

Széll Kálmán nevet kapta, majd 1945 után Béke tér lett, és a rendszerváltást követően újra 

Széll Kálmán vált névadóvá. A kolostor és a templom mellett északi irányban az udvarbíró, az 

erdész, a kertész háza, és a mosóház épülete álltak. Ezekből már csak a kertészlak, a tiszttartó 

lak, az erdészlak van meg. Az utcában állt Magyari József asztalos, és azt követően Hacker 

Alajos lakása és műhelye. A Rába bal partján a hídtól majorok, malom és a cselédházak 

sorakoztak. Ezt követően épültek a mai Széll Kálmán tér nyugati oldalán lévő házak, majd a 

keleti oldal házai, amelyek így lezárták a ciszteri barokk kertet, azaz ekkor alakult ki a mai Széll 

Kálmán tér, amely a Körmendi, mai nevén a Kossuth Lajos utcáig terjed. A téren gyéren 

elhelyezkedve földszintes házak álltak. A 19. század elején az épületek mind földszintesek 

voltak, és a legtöbbet zsúptetővel borították. Három kút biztosította a vízellátást, melyek a 

Korona szálló előtt, és a mai szökőkút környékén álltak. A tér közepén az Immaculata-szobor 

magasodott, melyet később felújítottak, és a tér átépítésekor a templom bejárata elé 

helyeztek. Az 1800-as évek második felében a Körmendi utca volt a vásárok helye, ennek 

megszűnése után pedig a Főtér. Az 1800-as évek közepén kezdték el a főtéri házak 

emeletráépítését, elsőként a Kranyecz házét. Az utcaképből kiemelkedett épülettömbjével a 

Klein kávéház. A tér északi oldalát 1895-ben a gimnázium kétemeletes épülete zárta le. A 

világháború áldozatainak emlékművét - Horváth Géza alkotását - 1937-ben avatták fel. A 

gimnázium előtti kis elkerített, parkosított részén állt, de amikor 1972-ben a gimnázium 

mellett megnyílt a Rábafüzes felé vezető út, áthelyezték követlenül az elemi iskola oldala 

mellé, ahonnan kibővítve a mai helyére került. A rendszerváltás után az emlékművet 

kiegészítették Gömbös László szobrász alkotásával, így az 1956-os, a világháborús és az 

elhurcolt zsidó áldozatok emlékét őrzi. Széll Kálmán bronz mellszobra a kolostor előtti 

parkban kapott helyet. 
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1. Vörösmarty Mihály Gimnázium 

A gimnázium megvalósítására dr. Vargha Gábor és dr. Lipp Ferenc tettek indítványt 1890-ben. 

Szentgotthárd vállalta az iskola létesítését, felépítését és évi ezer forint hozzájárulást a 

fenntartáshoz. 1893. szeptemberében elindult az l. osztály a Széchenyi utcában, az 1875-ben 

megépült óvodában, két tanteremben. Az első tanulók olvasni is alig tudtak, emiatt a tanulók 

nagy része elbukott. Az elemi iskola bővítése 1894-ben megvalósulhatott, ettől fogva 

biztosabb tudással rendelkező, magyarul beszélő tanulók jelentkeztek a gimnáziumba. 1895 

szeptemberében már az újonnan felépült gimnáziumban kezdődhetett a tanítás. A gimnázium 

indulásakor 4 évfolyamos „algimnázium” volt, érettségit nem tehettek a tanulók, emiatt a 

létszám csökkenni kezdett, ezért a település vezetése saját költségére 8 évfolyamos 

„főgimnáziummá” bővítette. Az első érettségi vizsga 1906-ban zajlott. Az 1907/8-as tanévtől 

már "Szentgotthárd Magyar Királyi Állami Főgimnázium" lett a neve. Az I. világháború 

felborította az iskola rendjét, 1914-ben katonai kórháznak rendezték be. A lányok az 1913/14-

es tanévtől már látogathatták a tanórákat, addig csak magántanulók lehettek. Az 1924-es 

tanévtől reálgimnáziumi tanterv szerint folyt az oktatás. A 30-as években a gimnázium is 

bekapcsolódott az iskolaszanatóriumi munkába. Szentgotthárd ostromakor, 1945-ben a 

gimnázium tetőszerkezete három gránáttól, és a légnyomástól erősen megsérült. Az 

iskolaszanatórium betegei beköltöztek a gimnáziumba, mert a szanatórium épületében 

hadikórházat rendeztek be. 1947-ben az iskola felvette Vörösmarty Mihály nevét. Az 1991/92-

es tanévben kísérleti jelleggel elindították a nyolcosztályos tanítást. A jubileumi 1993/94-es 

tanévben felújították a régi iskolaépületet, bevezették a központi fűtést, majd elkészült a 

gimnázium új épületszárnya és tornaterme, amelynek átadása 1997-ben volt. 2005-től, a SZOI 

megalakulásától az integrált iskola tagintézményeként működik, a tanulók érettségit 

tehetnek, és felkészülhetnek a felsőfokú tanulmányaikra. 
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2. Móra Ferenc Városi Könyvtár + Gotthárd TV (volt általános iskola) 

A templommal szemben épült az első földszintes elemi iskola, ami ma a Széll Kálmán tér 6-os 

szám alatti épülete. Később megnövelték az alapterületét, emeletet húztak rá. Ma a Móra 

Ferenc Városi Könyvtár és a Gotthárd TV foglal benne helyet. 

 

3. III.Béla szobor 

A szökőkút mellett található Gömbös László alkotása, a szentgotthárdi ciszteri apátságot 

megalapító III. Béla szobra.  
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4. Zeneiskola 

Az új, osztrák építészeti hatást mutató Községháza 1902-ben készült el. Ma Zeneiskolaként 

funkcionál, a tornyán elmosódottan még ma is látszik Szentgotthárd címere. 

 

5. Nagyboldogasszony templom 

A Nagyboldogasszony templom Szentgotthárd egyik legszebb építménye, egy egyedülálló 

érték, melynek megtekintése kihagyhatatlan a városban tett látogatáskor. 1748 és 1779 

között épült fel, a bécsi építész, Pilgram tervei alapján. Az egyhajós, két boltszakaszos 

templomnak zömök homlokzati tornya van, a törtvonalú, homorodó és domborodó falsíkú 

főhomlokzat három szintre tagolódik. Az alsó szinten középen van a főbejárat, a másodikon a 

díszes falfülkékben faragott kőszobrokat láthatunk. A harmadik szint mellvédjét Szent Péter 

és Szent Pál szobrai díszítik. A templom előcsarnoka felett látható az orgonakarzat, az ülések 

felett rokokó stílusú, fehérre festett féldomborművek sorakoznak. A kóruskorlát 

középpontjában elhelyezett orgonaszekrényt angyalfigurák és a hárfán játszó Dávid király 

fából faragott szobra ékesíti. Az orgona Schwartz Ferdinánd gráci műhelyében készült. Az 

eredeti barokk szekrénybe 1987-ben új mechanikát építettek, ami lehetővé teszi, hogy a 

kiváló akusztikájú templomban koncerteket szervezzenek. A leghíresebb mennyezeti freskó a 

szentgotthárdi csatában a keresztény seregek diadalát mutatja be a törökök felett. Alkotója 

Dorfmeister István, a többi falfreskó és oltárkép készítője Mathias Gusner ciszterci laikus 

szerzetes. Az oltár felett lévő mennyezeti képen a Bárány végső győzelme látható, a középsőn 

a Kereszt győzelme fedezhető fel, a főoltár ciszterci hagyományként Szűz Mária 

mennybemenetelét ábrázolja. A mellékoltárok a szentek tiszteletére szolgálnak, a bejárathoz 

közeli jobboldali mellékoltár Árpád-házi szenteket ábrázol: Szent István és Szent László 

királyokat és Szent Imre herceget, a háttérben Pozsony, a koronázó város látható. A következő 

mellékoltáron Szent József halálát ábrázolja a festő. A bal oldalon a bejárattól az első 

mellékoltár a városnak nevet adó hildesheimi püspök Szent Gotthárdnak állít emléket. Az 

oltárképen a közreműködésével létrejött csodákat láthatjuk: egy gyermek feltámadását, egy 

leányka meggyógyulását, egy fogoly kiszabadulását. A következő mellékoltáron Szent Bernát 

legendája elevenedik meg: A Krisztus szenvedésein elmélkedő szerzeteshez lehajol az 
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üdvözítő. A Szent József-oltár mellett, 1940-ben állították fel a Jézus szíve-oltárt és a Jézus 

szíve-szobrot. A bal oldali falon a domborművekkel ékeskedő, rokokó stílusú, aranyozott 

szószéket láthatjuk, valamint alatta, üvegkoporsóban Szent Vince vértanú ereklyéjét. A 

templom hajóterében 32 ülőpadsort helyeztek el, anyaguk tölgyfa, amelyben dió- és ébenfa 

berakás van. A templom sekrestye felőli oldalán, a folyosón gyóntatófülkék találhatóak, a 

falba márvány síremlék lett beépítve. A felettünk lévő emeleti folyosón fából faragott Krisztus-

szobor van, a falon pedig képek. A templom bejáratától balra, az északi oldalon, a Fájdalmas 

Szűz kápolna helyezkedik el. Oltára a temetőkápolnából került ide a kripták lezárása után. A 

kápolna feletti folyosó a második oratórium.  

 

6. Várkert 

A Várkert a város közepén elhelyezkedő, a barokk épületegyüttes mögötti park. Ékességei az 

idős és hatalmas platánfák, de a helyiek inkább a nyári programokról, koncertekről ismerik. 

Itt dübörög három évtizede a Hopplá fesztivál, és itt volt sokáig a szabadtéri strand is. Amikor 

a termálfürdő kialakított egy új, szabadtéri medencét, a régi strandot bezárták, lebontották. 

Közösségi teret építettek, egy közel 600 négyzetméteres tóval, kis fahíddal. Kivágták az 

elöregedett, megbetegedett fákat, új padokat helyeztek ki, és új életet leheltek a ciszterci 

apátság volt barokk kertjébe is. Az új tónak, hídnak és körülötte lehelyezett szikláknak japán 

utánérzése van, a tóban felpezsdült az élet, aranyhalak úszkálnak. 
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7. Színház 

A Színház mai épülete eredetileg templomnak készült, 1677 és 1787 között használták 
istentiszteletre, majd magtárrá alakították, és csak a 1988-tól működik színházteremként. 
Ezen a helyen állt a ciszter apátság alapítása után emelt, korai gótikus stílusú templom, 
amelyet a török korban erődítménnyé alakítottak át. A Bocskai-szabadságharc idején, 1605-
ben Wolfgang von Tieffenbach császári parancsnok a kolostorral együtt felrobbantotta. 1608 
és 1615 között az erődítményt részben helyreállították, de templom nem épült. Az 1664-es 
szentgotthárdi csata utáni évtizedben építtették újra, kora barokk stílusban a templomot, 
amelyet 1677-ben Szent Gotthárd tiszteletére szenteltek fel. Az új templom alaprajzilag egy 
hajóra és szentélyre tagozódott. A korábbi háromhajós templom nyugati és déli falait 
felhasználva épült fel, három oltára volt. A Szent Gotthárd oltárt középen festmény díszítette. 
Kétoldalt a Fájdalmas Szűzanya és Krisztus oltára állt. Oratóriuma, kórusa és orgonája is volt, 
36 padot helyeztek el benne. Sorsa a heiligenkreuzi korszakban a lebontás lett volna, de 
fennmaradhatott, mivel a barokk épületegyüttes tervezett északi szárnya nem készült el. 1787 
és 1790 között átalakították magtárrá. Ekkor oltárait felszámolták, harangtornyát 
lebontották, nagy ablakait befalazták. A homlokzati tagolás megszűnt, ácsolt fagerendázattal 
három szintet építettek. Az épület egészen az 1980-as évekig magtárként működött, majd 
1971-ben Valter Ilona régész irányításával, a magtár körül ásatások kezdődtek, amelyek 
feltárták a középkori apátság maradványait. A „magtártemplomot” átépítették színházzá 
Szentgotthárd 800 éves jubileumára, az 1980-as évek második felében. 1988-ban adták át 
rendeltetésének, a középkori maradványok a színházon belül és kívül is láthatóak. 

 

8. Kolostorépület (Hivatal) 

A Szentgotthárdra érkező ciszterek 1740-ben, Franz Anton Pilgram bécsi építész tervei alapján 
kezdték meg a munkát a Kolostorépületen, majd 1746-ben be is költözhettek a déli szárnyba, 
az építés 1750-ben be is fejeződött. A kolostort 1878-ban leválasztották az ausztriai 
heiligenkreuzi apátságtól, és magyar irányítás alá került. A cisztereket egy éjszaka 
kitelepítették a kolostorból, és a Járási, majd a Városi Tanács költözött az épületbe. A vallásos 
képeket, szobrokat eltávolították, a falfestmények egy részét lemeszelték. A központi fűtés 
bevezetése után az értékes, kétszáz éves kályhákat egyenként eladták, mivel azok a kialakított 
irodákban feleslegesen foglalták a helyet. Ma különböző önkormányzati és állami hivatalok 
működnek az épületben. Az első emeleten a délnyugati sarokban található az egykori apáti 
fogadószoba, amely ma a Marian Reutter terem. A falakon körben Dorfmeister István jelentős 
barokk festő tíz olajfestménye volt látható. Ezeket 1951-ben a Magyar Nemzeti Galériába 
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szállították, egy kép Heiligenkreuzba került. 2012-ben a tíz kép digitális másolatának 
elhelyezésével a szoba újra visszanyerte eredeti szépségét. Szintén a kolostor emeleti részén, 
a keleti oldalon találjuk az eredeti formájában helyreállított társalgó termet, amely a 
vendégek fogadására készült. Az elmúlt évtizedekben házasságkötő teremnek használták, 
majd a testületi ülések színhelye lett, és megkapta a Robert Leeb terem nevet. Falait 
eredetileg négy Matthias Gusner festmény díszítette, amelyeket a heiligenkreuziak elvittek, 
amikor a zirci apátsághoz csatolták a szentgotthárdit. 2013-ban e képek digitális másolata 
került az eredeti képek helyére. A négy kép azokat az apátokat ábrázolja, akik jelentősek 
voltak a heiligenkreuzi apátság történetében. A földszinten található az ebédlő, azaz a 
refektórium. Ma ez a házasságkötő terem és számtalan kulturális esemény színhelye. A 
helyiség egyik dísze a szürke, mázas cserépkályha, a másik értékes berendezési tárgy a 
szószék. A refektórium falát díszíti Dorfmeister „III. Béla megalapítja a szentgotthárdi 
apátságot” című művének olajfestékkel készült másolata. Értékes még a vörös márványból 
készült kézmosó a refektórium előterében. Az épületben még számtalan különleges zárat, 
ajtót és külső fűtésmegoldást találunk. 

 

9. Széchenyi István Általános Iskola 

1985-ben a Rába mellett, a régi majorok helyén felépült egy modern, új iskolaépület, mely 

1995-től Széchenyi István Általános Iskola nevet viseli. 

 

10. St.Gotthard Spa & Wellness 

A St.Gotthard Spa & Wellness egy mediterrán hangulatú élményfürdő, pálmafákkal körülvett 

beltéri és kültéri medencékkel, tanmedencével, csúszdákkal és szaunaparkkal. Gyermekeknek 

és felnőtteknek is jó kikapcsolódási, pihenési lehetőség. 
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11. Kapu szobor 

Az 1999-ben, mészkőből készült szobor középen átjárható kaput szimbolizál, melyen az 

Országalma a kereszttel látható. Az emlékmű két oldalára Szent István intelmeit véste fel az 

alkotó, Tornay Endre András. 

 

12. Opel gyár 

Az 1990-es évek elején, a rendszerváltás utáni Magyarország első autóipari cégeként 

alapították a szentgotthárdi Opel gyárat. A ’90-es években összesen 85 ezer Opel autót 

gyártottak, elsősorban Astra modelleket, jelenleg pedig főként motor és motorkomponens-

gyártással, közepes és nagy teljesítményű automata sebességváltó-gyártással, 

váltófelújítással és motororsó-javítással foglalkoznak. 
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Kossuth Lajos utcai rész: 

 

Kossuth Lajos utca 

Az utca kialakítása az 1800-as évekre esik. A mai kettős körforgalom és a Mentőállomás 
közötti terület volt 1857-ben Szentgotthárd határa. E területet a kereskedők piacnak 
használták. Az 1800-as évek végén az utca déli oldalát parkosították, ekkor tolódott ki 
Szentgotthárd határa a Tompa Mihály utcáig. A Széll Kálmán tér sarkán állt a Kossuth Lajos 
utca 1-es számú épülete, mint az apátság vendéglője. Ebben működött az Arany korona szálló. 
Udvarába be lehetett térni szekerekkel, megállóhelyül szolgált a kereskedők és az iparosok 
számára. Jelentős szerepe volt a város kulturális életében is. Színházi esteket, 
hangversenyeket, bálokat, kiállításokat, fogadásokat rendeztek a falai között. Ma üzletek 
foglalják el a teljes épületet. A múlt század végére alakult ki az utca mai arculata. A Korona 
utáni 3-as számú épület Hoffman nagykereskedőé volt. A földszinten mindig valamilyen üzlet 
működött, emeletén lakások vannak, előtte üzletház. Az 5-ös számú ház a két világháború 
között épült, bérháznak készült, és ma is lakások alkotják, a földszinti lakás ma fogorvosi 
rendelő. A 7-es számú épület ma Szentgotthárd egyik legszebb épülete. 1906-ban épült, az 
épületbe a Szentgotthárdi Általános Takarékpénztár Rt. költözött, amit Lipp-banknak is 
neveztek. 1937-től a Levente Egyesület otthona lett. A II. világháború után a Kaszagyár 
szakszervezeti kultúrotthona, majd városi Művelődési Otthon lett, ahol 1988-ig, a színház 
átadásáig a Pannon Kapu Kulturális Egyesület is működött. Az épület homlokzatán és a 
kovácsoltvas kapun is szereplő méhkas a takarékpénztárak jelképe. Az udvarában kerthelység 
épült, ahol bálokat, az emeleti nagyteremben színházi előadásokat és zenés szórakoztató 
műsorokat rendeztek. 2016-ban a felújított épületben a Kormányhivatal Munkaerőpiaci 
Pontja kezdte meg munkáját. A 9-es számú egykor a Bátai-féle ház volt. Földszintjén üzlet, az 
emeleten lakás volt mindig. A 15-ös lakóházat eklektikus stílusban építették, a Lipp család 
háza volt. A déli oldalon a 2-es Schreiner Ferenc mézes-kalácsos háza volt, majd Vargyasi 
Ferenc megvette tőle. Az épület később a Breiner-ház lett, és a község tulajdonát képezte. 
Építészetileg a késő barokkra jellemző, de eklektikus homlokzatú, zömök, barátságosan 
leereszkedő cserepes tetejű ház, amely 1939-től a városi szirénát hordozta. Az Árpád úti 
oldalon a közlekedés biztonsága érdekében árkádos megoldást alkalmaztak. A 4-es dr. Olajos 
József szolgabíróé, a 6-os dr. Vargha Gábor ügyvéd, országgyűlési képviselő háza volt. 
Eredetileg Weber János kötélgyártó tulajdonát képezte, az 1900-as évek elején a kaszagyár 
bérelte szolgálati lakásnak a dolgozói részére, ekkor Desits Gyuláé volt már. Halála után 
Vargha felesége örökölte az épületet. Mielőtt az ügyvéd beköltözött volna a lakásba, 
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átépítette eklektikus stílusra és az épület homlokzatára felkerült a Vargha és a feleség révén 
a Desits család címere. A II. világháborúban a szovjet katonai parancsnokság foglalta el az 
épületet. Kiköltözésük után a helyi rendőrőrs vette birtokába a teljes házat 1945-ben. 
Homlokáról leverték a címereket, és az erkélyt is eltávolították, ezáltal az épület sokat 
veszített szépségéből. Az épület előtti parkban állították fel Farkas János „Magyar összefogás” 
című szobrát. A 8-as számú épület a Zách-féle emeletes ház, az 1800-as évek elején épült. A 
Kaszagyár bérelte a dolgozói részére az 1900-as évek elején. A rendszerváltás után üzletek 
kaptak benne helyet. A 10-es számú földszintes házat Grollman nevű varga építette az 1800-
as évek elején, eredetileg barokk stílusú épület volt. Az udvarában lévő épületben lakott 
családjával dr. Schlesinger Ármin, aki a község első tiszti főorvosa volt. A 12-es 1908-ban már 
állt, dr. Weidlich Lajos ügyvéd építette a századfordulón Türk Károly kádár telkén. Ez az épület 
zárta le az utcát. A II. világháború után orvosi rendelő, majd mentőállomás lett. A 
mentőállomás után és mögött épült a város bölcsődéje és óvodája 1970-ben. A 
meghosszabbított Kossuth Lajos utca végén a rábakethelyi patak előtt 1938-ban hozták létre 
a község sporttelepét. A rendszerváltás után, a "Komáromi ház" átépítésével Szlovén 
Konzulátus nyílt. 1905-ben a Weidlich család Mária szobrot állított az utcában. 

 

Rábakethelyi és zsidai rész: 
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1. Brenner kápolna 

Zsidán, erdős környezetben, egy dombon található a Brenner Kápolna. 1957-ben, egy éjszaka 

Zsidára hívták utolsó kenetet feladni Brenner János káplánt Rábakethelyről. A két falu között 

rablógyilkosság áldozata lett, testével az oltáriszentséget védte, és nem az életét. Emlékére a 

gyilkosság helyszínén kápolna épült, amely búcsújáróhely lett, majd 2018. május 1-én 

boldoggá avatták. 

 

2. Rábakethelyi templom 

A templomot az 1200-as évek elején emelték, román stílusban, köréje települt a temető. 

1493-ban felújították, de a törökök lerombolták. Gótikus stílusban épült újjá, de a román 

stílusú oszlopai ma is láthatóak. A 19. században lett átalakítva eklektikusra. A jelenlegi 

templomot 1931-ben restaurálták, oltárképén a Mátyás-korabeli reneszánsz stílust hozták 

vissza, a szentélyben a magyar szentek vannak megfestve. 

 

Liget és környéke 
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1. III.Béla Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

A Honvéd utca és a Petőfi Sándor utca között fekszik a lll. Béla Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája. Helyén korábban vámőrségi épület állt, amely később katonai laktanya 

volt. A háborút követően diákotthon volt, utána az általános iskola alsó tagozata kapott benne 

helyet. Ezt lebontva, új épülettel vált ipari iskolává. 

 

2. Arany János Általános Iskola 

1961-ben a Ligetnél elkészült a később Arany János nevét felvevő általános iskola, ahol már 

koedukált osztályokban folyt a tanítás. 

 

3. Idősek Otthona 

A Liget mellett található, nagy udvarral rendelkező épület Gondozási Központ. Eredetileg a 

Szentgotthárd Takarékpénztár RT. igazgatói lakásának készült 1906-ban. Később 

pénzügyőrségi laktanya lett belőle. 1945 után bölcsőde, később Idősek Otthona kapott benne 

helyet. 
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A játszóterek: 

A kisgyermekes családok számára fontos szerepet töltenek be a játszóterek a nyaralás során. 

A gyermekek szívesen töltik az időt a különböző játékokkal felszerelt parkokban szaladgálva 

és játszva társaikkal. 

Szentgotthárdon és környékén több ilyen hely is megtalálható, az alkalmazás használatával a 

kirándulók könnyen ki tudják választani a számukra megfelelőt. 

Máriaújfalui játszótér és a Hársas tó partján található játszótér: 

  

 
 

 

1935-ben Rábakisfalud és Talapatka települések 

egyesítésének eredményeként alakult meg Máriaújfalu. 

1949-ig főleg mezőgazdaságból éltek, de 1980-ban ez 

csökkent az ipar javára. A falu a Hársas-patak kanyargását 

követve épült út mellett jött létre. A patak elzárásával, 

szabályozó zsilip kiépítésével létrejött az 1980-as évek végén 

a Hársas-tó. 
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A horgászatra is alkalmas tó egy kedvelt kirándulóhely, könnyen megközelíthető. Szemet 

gyönyörködtető tája vonzza a turistákat. A tavat megkerülhetjük akár gyalog, akár biciklivel, 

valamint fürdőzhetünk a kijelölt strand területén, és a büfében fogyasztásra is van lehetőség. 

Rábakethelyi játszótér: 

A rábakethelyi városrészben, a Radnóti utcában található játszótér egy eldugott, de 

kikapcsolódásra megfelelő hely. 

 

Várkerti játszótér: 

A gyerekeknek szánt területen számtalan játék közül lehet választani és a játszóterület mellett 

található tónál is el lehet tölteni az időt. 
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Pável Ágoston lakótelepi játszótér: 

Egy szintén eldugott, és nyugodt terület, mely a gáthoz nagyon közel található. 

 

Liget 

A park eleinte a Vajda Ödön nevet viselte, az árnyas Ligetben teniszpálya kapott helyet. 1945-

ben a község területén a harcokban elhunyt szovjet katonáknak emlékművet állítottak ide. Az 

emlékmű alá temették a halottakat, de később, amikor a temetőben elkészültek a sírhelyek, 

átvitték a koporsókat a környéken elhunyt többi halott közé. A Vajda Ödön téren maradt 

emlékoszlopot koszorúzta a község a társadalmi ünnepek alkalmával, egészen a 

rendszerváltásig, amikor a sírkőoszlopot is áthelyezték a temetőbe. A teret körbefogták a 

kereskedők, iparosok házai, üzletei: mészáros, kályhakészítő, asztalos, pék, lakatos, 

gyógyszerész, műköves, de tisztviselők is laktak a környéken. Ma egy játékokkal jól felszerelt 

terület fogad minket a Ligetbe belépve, melyet előszeretettel vesznek igénybe az Arany János 

Általános Iskola tanulói délutánonként. 

 
 



Sárvári Nelli 

Vörösmarty Mihály Gimnázium Szentgotthárd, Széll Kálmán Tér 2-4. 

25 

Összegzés: 

A pályázatomban felvázolt alkalmazás megalkotása egy rendkívül jó lehetőség a fejlődésre, a 

modernizálásra, a város népszerűsítésére, a turizmus sokszínűsítésére. A környékre érkezők 

egy helyen, hiánytalanul összeszedve megtalálnának minden szükséges információt, nem 

lenne szükség az interneten keresgélésre. 

Felhasznált irodalom: 

http://www.csuk.hu/helytortenet [Letöltés dátuma: 2020.07.25.] 

http://szentgotthard.hu/hu/latnivalok/pavel-agoston-helytorteneti-es-szloven-nemzetisegi-muzeum.html 

[Letöltés dátuma: 2020.07.27] 

http://szentgotthard.hu/hu/kultura/csakanyi-laszlo-filmszinhaz.html [Letöltés dátuma: 2020.08.04] 

https://www.opel.hu/about-opel/Szentgotthard/rolunk.html [Letöltés dátuma: 2020.08.04.] 

http://szentgotthard.hu/hu/kiemelt-hirek/atadtak-a-szentgotthardi-kis-vizeromuvet.html [Letöltés 

dátuma: 2020.08.06] 

https://www.nyugat.hu/cikk/szentgotthard_strand_varkert_felujitas_barokk_kert_to [Letöltés dátuma: 

2020.08.06.] 

https://www.google.hu/maps [Letöltés dátuma: 2020.11.01] 

http://www.csuk.hu/helytortenet
http://szentgotthard.hu/hu/latnivalok/pavel-agoston-helytorteneti-es-szloven-nemzetisegi-muzeum.html
http://szentgotthard.hu/hu/kultura/csakanyi-laszlo-filmszinhaz.html
https://www.opel.hu/about-opel/Szentgotthard/rolunk.html
http://szentgotthard.hu/hu/kiemelt-hirek/atadtak-a-szentgotthardi-kis-vizeromuvet.html
https://www.nyugat.hu/cikk/szentgotthard_strand_varkert_felujitas_barokk_kert_to
https://www.google.hu/maps

