Emlékezzünk az elődökre!
Pályázók:
Nagy Ottó (16 éves)
Tamaskó Marcell (16 éves)
Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály
Gimnáziuma
A pályamunka befejezésének időpontja: 2012.
március 29.

Dolgozatunk a hagyományteremtés céljából készült, az elődök iránti tiszteletadásra
szeretnénk másokat is buzdítani. Minden évben halottak napján gyertyát gyújtunk meghalt
szeretteink sírján. Fontosnak tartjuk, hogy a nagyobb közösség, az iskola elhunyt tanárairól és
fiatalon, diákként meghalt tanulóiról is megemlékezzünk ezen a napon. Azért kerestük meg a
szentgotthárdi temetőben a sírjaikat, készítettünk fényképeket, feljegyzéseket és térképet,
hogy az utánunk jövő évfolyamok is könnyen megtalálják azokat, és ápolhassák a
hagyományokat.
Munkánkhoz segítséget kaptunk a Gimnázium nyugdíjas tanárnőjétől, Kovács Elemérné
Marika nénitől. Köszönjük szépen!
A pályamunka elkészítéséhez a névsort Balogh Éva tanárnőtől kaptuk.
Egyéb források:
Szentgotthárd tanulmánykötet
Gimnáziumi évkönyvek
A felkutatott személyek névsora, a születés sorrendjében:
1. Mathiász (Maróth) Artúr (1877- 1956)
2. Ruzsonyi Béla (1888 – 1938)
3. Dr Fejes Zoltán (1889 – 1935)
4. Gubicza Ákos (? – 1921)
5. Hetényiné Ipoly Szilvia (1907 – 1995)
6. Vég József (1911 – 1941)
7. Hodászi Ede (1911 – 1995)
8. Tóth Miklós (1913 – 1978)
9. Varga György (1919 – 1981)
10. Aporfi Lászlóné (Winkler Klára) (1922 – 2007)
11. Hrabovszky Dezső (1924 – 1919 )
12. Somogyi Sándor (1928 – 2007)
13. Petrovicz Kitti (1989 – 2007)

A következő térképvázlat azt mutatja, hogy a felkutatott sírok hol lelhetők.

Mathiász (Maróth) Artúr (1877- 1956)
Máriaföldön született 1877-ben, a budapesti
bölcsészkaron szerzett diplomát.
1900-tól tanár. 1912-35 igazgató. 1903-1929
karnagy. A helyi kaszinó elnök.1900-1914
között maga szerkesztette a Szentgotthárd c.
hetilapot. A háború után hivatása mellett
élénken részt vett a társadalmi és megyei
életben is. Tagja volt a Vas megyei
törvényhatóságnak és igazgatóválasztmányi
tagja a megyei kultúregyesületnek.
Az utókor utcát nevezett róla.
Ruzsonyi Béla
Magyarnándor, 1888. Szentgotthárd, 1938.
Középiskolai tanulmányait a váci
kegyesrendi és a losonci állami
gimnáziumban végezte. A bp.-i
tudományegyetemen szerzett tanári
oklevelet. A diploma megszerzése után a
bp.-i V. ker.-i gimnáziumban óraadó tanár,
majd a VII. ker. Állami Szent István
Gimnáziumban helyettes tanár volt. Egy évi
bp.-i tanárkodás után Szentgotthárdra került
a Magyar Királyi Állami Gimnáziumba,
ahol haláláig tanított . Verseket is irt.
Könyve "Csongor" álnéven jelent meg.
Részt vett a város irodalmi estjein és
felolvasó ülésein.
Művei: Búzavirágok. Tündének (versek,
Szentgotthárd, 1913).

Dr Fejes Zoltán
1889-1935-ig élt. Latin tanár. Kuntár Lajos
osztályfőnöke volt.

Gubicza Ákos (? – 1921)
Sajnos nem róla nem sokat tudni, annyi
biztos, hogy felkelő volt, a Rongyos Gárda
tagjaként harcolt a trianoni békeszerződés
végrehajtása ellen. Ők érték el, hogy
Sopronban és környékén népszavazást
rendeltek el. 1921. augusztus 29-én
Hohenbruggnál halt meg.

Hetényiné Ipoly Szilvia (1907 – 1995)
Magyar-német szakos tanár volt. Első női
tanár. Apja Ipoly Henrik volt. A szaktárgyain
kívül lélektan-logika foglalkozásokat is tartott.

Vég József (1911 – 1941)
Sajnos nem találtunk róla információkat.

Hodászi Ede (1911 – 1995)
Szentgotthárdon született és gimnáziumban
érettségizett kitűnő eredménnyel. 1931-36
között a Pázmány Péter Tudomány-Egyetem
Bölcsészettudományi Karán matematika-fizika
szakon tanult. 1940-ben hazatért. Hat tanévig
tanárként, újabb hat évig, mint
igazgatóhelyettes, majd 21 tanéven át mint
igazgató működött a gimnáziumban. Igazgatása
alatt valósult meg az iskolaszanatóriumi
oktatás. Szentgotthárdi helytörténeti,
művelődéstörténeti tanulmánykötet
elindításának egyik kezdeményezője volt,
1983-ban a várossá avatás évében a település
800 éves évfordulójára jelent meg. Ebben a
kötetben feldolgozta Szentgotthárd iskolái és
az óvodák létrejöttének körülményeit, fejlődési
adatait. Munkásságáért 1989-ben megkapta a
Beke Manó díjat, amire a legbüszkébb.

Tóth Miklós (1913 – 1978)
Történelem-földrajz szakos tanár volt.
Művészettörténetet is tanított. A
földrajzszertár őrének is hívták.

Varga György (1919 – 1981)
Magyar-latin szakos tanár volt, de oroszt is
tanított a gimnáziumban.

Aporfi Lászlóné (Winkler Klára)
(1922 – 2007)
Magyar-német szakos tanár volt.

Hrabovszky Dezső (1924 – 1991)
Testnevelést és gyógytornát is oktatott. A
sportkör vezetője, a testnevelés szertár őre volt.

Somogyi Sándor (1926 – 2007)
Matematika és fizika szakos volt, a
gimnázium igazgatóhelyettese. Elektro
mérnöki végzettséget is szerzett. 1988-ban
ment nyugdíjba.

Petrovicz Kitti (1989 – 2007)
Kitti még a gimnázium diákja volt, amikor
elhunyt. Pintér Ferenc volt az osztályfőnöke.

