Hungarikum pályázat 2019
Szentgotthárd Város Önkormányzata a „Szentgotthárdi Települési Értéktár népszerűsítése és
könyv Széll Kálmánról” címmel pályázatot nyújtott be a nemzeti értékek és hungarikumok
gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának
támogatása támogatására elnevezésű, HUNG-2019 kódjelű felhívásának I. célterületére.
A pályázat kedvező elbírálásban részesült, az Agrárminisztérium 3 millió forinttal támogatja a
Széll Kálmán életét bemutató könyv kiadását és a Szentgotthárdi Települési Értéktár
népszerűsítésére irányuló helytörténeti programsorozat megvalósítását.
Könyv Széll Kálmánról
Címe: „Nevét egy nemzet hordozta ajakán”
A könyv fejezetei
I. Szentgotthárd társadalmi-gazdasági helyzete Széll Kálmán idején
1. Széll Kálmán és családja
2. Szolgabírói és parlamenti képviselői tevékenysége
3. Széll Kálmán szerepe az országos közéletben
4. Széll Kálmán tevékenysége Szentgotthárdért és környékéért
4.1. Szerepe a gazdasági élet fejlesztéséért
4.2. Kulturális tevékenysége a város életében
4.3. Szociális intézkedéseinek eredménye
4.4. Aktív részvétele a helyi egyesületekben
5. A kortársak Széll Kálmánról
6. Visszaemlékezések a Széll családra
III. Mit köszönhet Szentgotthárd Széll Kálmánnak?
II.

A kiadvány paraméterei:
Terjedelme: 96 oldal + előlap + borító
Mérete: B/5
Kötése: puha táblás, kötött
Kivitel: 4+4 színes nyomás, 115 g műnyomó papír
Példányszám: 500 példány
Rendezvénysorozat a települési értékek bemutatására és népszerűsítésére
A rendezvénysorozat célja megismertetni a szentgotthárdi és környékbeli diákokkal a
település értékeit. Sokféle ismeretszerzési, kulturálódási és turisztikai lehetőséget biztosítani
diákok számára a helytörténeti értékek megismerésére, megbecsülésére. Kreatív alkotó
tevékenységet biztosítani a rajz- és a fotópályázattal számukra. Felhívni a városlakók
figyelmét az értékekre, megismertetni a lakosságot azokkal a nevezetességekkel, amelyek
mellett naponta elmennek, de az épületek múltját nem ismerik. Hasznos turisztikai programot
ajánlani az itt megszálló idegeneknek, elsősorban családoknak.

1. A települési értéktár bemutatása – előadás prezentációval
Kezdet: 2019. szeptember 1.
Befejezés: 2019. szeptember 15.
Tevékenységek:
a program meghirdetése
plakátkészítés
toborzás
a prezentáció elkészítése
előadás a települési értéktár adatbázisában szereplő helyi értékekről
a program eredményének értékelése
2. Helytörténeti séta idegenvezetéssel
Kezdet: 2019. szeptember 16.
Befejezés: 2019. november 15.
Tevékenységek:
a helytörténeti séták időpontjának meghatározása
a program meghirdetése
plakátkészítés
résztvevők toborzása
2.1. Nevezetes szentgotthárdi épületek felkeresése – idegenvezetés
elemi iskola
régi városháza
Weidlich-ház
kormányhivatal
iskolaszanatórium
óragyár
kaszagyár
Wellisch-nyomda
Vörösmarty Gimnázium
Csákányi László filmszínház
Klein Kávéház
2.2. Szobrok, emléktáblák, keresztek a településen – idegenvezetéssel
Széll Kálmán mellszobra
Hunyadi János szobra
Immaculata szobor
III. Béla szobra
Nepomuki Szent János szobra
Napfogyatkozás
Arany János mellszobra
2.3. Szakrális helyek a települési értéktárban- idegenvezetéssel
Nagyboldogasszony templom és kolostorépület
evangélikus templom
temetőkápolna
zsidó temető
3. Kiállítás és kötetbemutató:

Kezdés: 2019. október 15.
Befejezés: 2019. november 8.
Tevékenységek:
Szentgotthárd egykori díszpolgárai c. kiállítás anyagának összegyűjtése
A kiállítás forgatókönyvének elkészítése
A kiállítás megvalósítása
Kiállítás-megnyitó
A Széll Kálmán könyv bemutatója a Pável Ágoston Múzeumban
4. Kalandtúra családoknak a települési értékek nyomában – helyszíni bélyegzéssel
Helyszínek:
Nepomuki-szobor
csatakiállítás a múzeumban
Weidlich-ház
régi városháza
a kormányhivatal épülete
temetőkápolna
evangélikus templom
iskolaszanatórium
elemi iskola
barokk templom
kolostorépület
Kezdet: 2019. szeptember 15.
Befejezés: 2020. március 31.
Tevékenységek:
gyűjtőfüzet készítése
bélyegzők legyártatása
plakát és szórólap készítése
a program meghirdetése a szentgotthárdi szálláshelyeken, turisztikai irodákban,
médiában
a kitöltött gyűjtőfüzetek összegyűjtése, ellenőrzése
emléklap küldése a résztvevő családoknak
5. GPS-túra a belvárosban és a környéken a települési értékek felkeresésére diákoknak,
feladatokkal
Helyszínek:
Pável Ágoston Múzeum
Lahn-patak, vápa
Hársas-tó
zsidó temető
Weidlich-ház
Kezdés: 2019. október 15.
Befejezés: 2019. november 15.
Tevékenységek:
GPS koordináták meghatározása
feladatok megfogalmazása
gyűjtőfüzet összeállítása
résztvevők toborzása

a feladatok megoldásának értékelése
jutalmazás
6. Ki tud többet a település értékeiről? - Vetélkedő-sorozat felső tagozatos diákoknak
Kezdet: 2019. november 15.
Befejezés: 2020. február 15.
Tevékenységek:
a vetélkedő meghirdetése, plakátkészítés
résztvevők toborzása
előzetes feladat összeállítása az értéktár adatbázisból az interneten a vetélkedősorozatra való jelentkezéshez 3 fős csapatoknak
a két fordulós vetélkedő feladatainak összeállítása
a zsűri felkérése
a vetélkedő lebonyolítása 2 fordulóban
a teljesítmények értékelése, jutalmazás
7. Gyalogtúra a szentgotthárdi csata színhelyére, a mogersdorfi (Nagyfalva) kereszthez
előadással
Kezdés: 2020. március 1.
Befejezés: 2020. március 14.
Tevékenységek:
a túra programjának és útvonalának összeállítása
résztvevők toborzása
regisztráció
a túra lebonyolítása
előadás a mogersdorfi keresztnél
8. Szentgotthárd értékei a diákok szemével
Kezdés: 2020. február 15.
Befejezés: 2020. április 15.
Tevékenységek:
8.1. Rajzpályázat alsó tagozatos diákoknak
8.2. Kedvenc értékek fotója – pályázat felső tagozatos és középiskolás diákoknak
a pályázatok meghirdetése, plakátkészítés
pályázók toborzása
a pályaművek összegyűjtése
a szűri felkérése
értékelés
eredményhirdetés, jutalmazás
kiállítás készítése a pályázatokból
A rendezvény lebonyolítója:
Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum
Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 2.
Közreműködő az intézmény keretében működő Honismereti Klub, amelynek tagjai a
települési Értéktár Bizottság tagjai, illetve az értéktár adatbázisba bekerülő értékek

többségének benyújtói. Számtalan helytörténeti program és kiállítás megvalósítása fűződik a
Honismereti Klubhoz 2010, a megalakulásuk óta.
A rendezvénysorozat megvalósítói:
dr. Frank Róza
Csuk Ferenc
Katona Beáta
Horváth Zsuzsanna
Gueth László
Molnár Piroska
Szép Renáta
Szentgotthárd Város Önkormányzata

