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Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint Doszpoth Attila 

alpolgármester, Dr. Kovács Gábor jegyző, Dr. Sándor Erzsébet 

aljegyző 

 

Bódis Péter (Závodszky István unokája), aki átveszi Závodszky 

István posztumusz „Zalaegerszeg Város Díszpolgára” kitüntetését,  

Vajda Lászlóné nyugalmazott történelem szakos középiskolai tanár, 

„Pro Urbe Zalaegerszeg” címmel kitüntetett 

Bita József a Zalaegerszegi Torna Egylet volt labdarúgója, „Pro 

Urbe Zalaegerszeg” címmel kitüntetett 

Schifterné Krammer Tímea, Karáth Józsefné Polgármesteri 

Hivatal köztisztviselői kitüntetésben részesülők  

  

Stanislaw Slys Krosno város közgyűlésének elnöke, Nagyesda 

Petkova Dobrics város alpolgármestere, Albert Gunzer Klagenfurt 

város alpolgármestere, Cseh Gábor a Zalaegerszeg-Marosvásárhely 

Baráti Társaság elnöke, Lázár Kiss Barna András Barót város 

polgármestere, Dombi Réka Hilda Barót város jegyzője, valamint a 

testvérvárosi küldöttségek tagjai 

 

Rigó Csaba kormánymegbízott, Dr. Koczka Csaba a Zalaegerszegi 

Járási Hivatal vezetője, Vigh László országgyűlési képviselő, Dr. 

Gyimesi Endre országgyűlési képviselő, díszpolgár, Németh János 

díszpolgár, 

Cseresnyés Péter Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere, 

országgyűlési képviselő, Novák Ferenc Zalakaros város 

polgármestere 

 

Preisz József, Hajdu Gyula „Zalaegerszegért” díjasok 

Devecz Miklós a Parking Kft. ügyvezetője, Molnár András a Zala 

Megyei Levéltár igazgatója, Szőcs János, Péntek Imre Pro Urbe 

Zalaegerszeg díjasok  

Kozma Tibor „Zalaegerszeg Innovációs Díja” címmel kitüntetett 

Kámán János a Pylon ’94. Kft. ügyvezetője, Fercsel Sándor az 

Akksi Kft. ügyvezetője, „Kultúra Mecénása” díjasok 

 

Horváth Géza a Szerapisz Kft. ügyvezetője, Peresztegi Imre a 

ZÁÉV Zrt. vezérigazgatója, Urbanics Pál a ZTE KK ügyvezetője, a 

zalaegerszegi Vállalkozói Szenátus tagjai 
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Piff József az Országos 56-os Szövetség Zala Megyei és Keszthely 

Városi Szervezetének elnöke, Kaján Imre a Göcseji Múzeum 

igazgatója, Gondos Ferenc a Honvédklub tiszteletbeli elnöke 

Szukics Ferenc a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének 

helyettese, Dr. Farkas Tibor a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság 

vezetője 

 

Horváth Attila a Zrínyi Miklós Gimnázium igazgatója, Rozmán 

Sándor a Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola 

igazgatója, Oláh Gábor a Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatója, Nagy 

András a Zalavíz Zrt. vezérigazgatója, Kugler László az Egerszegi 

Sport és Turizmus Kft. ügyvezetője, Aladi Gusztáv a Kontakt 

Nonprofit Kft. ügyvezetője, Horváth István a Városgazdálkodási 

Kft. ügyvezetője, Dömötör Csaba az RNÖ elnöke,  

Frauenhoffer Márta, Lukácsffy Dénes, Vadas Zsuzsa, Péter Gyöngyi, 

Seres Péter, a sajtó munkatársai 

 

H. Horváth Gyula műsorvezető, a Deák Ferenc és Széchenyi István 

Szakközép- és Szakiskola Deák Ferenc Székhelyiskolájának kórusa, 

Takács Bence, Lukács Levente a Zrínyi Miklós Gimnázium 

tanulói, Orsós Adrienn a Deák Ferenc Székhelyiskola tanulója, 

  

Vinczéné Foga Zsuzsanna, Bogár Beáta, Béres László, Velkey Péter, 

Szemes Péter, Molnárné Kustán Judit, Bertók Sándor, Cziborné 

Vincze Amália, Hardubé Judit, Baginé Hegyi Éva, Zsupanek Péter, 

Farkas Veronika a hivatal dolgozói 

 

Himnusz  

(a Deák Ferenc Székhelyiskola kórusának előadásában) 

 

Gyutai Csaba polgármester: 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! Engedjék meg, hogy mindannyiukat 

nagy szeretettel és tisztelettel köszöntsem. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Rendezett 

Tanácsú Várossá nyilvánításának 128. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepi 

közgyűlésünkön nagy tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, megállapítom, hogy az 

ünnepi közgyűlés határozatképes, azt megnyitom. Tisztelettel köszöntöm a város 

jelenlévő díszpolgárait, Németh János és Dr. Gyimesi Endre urakat, köszöntöm a város 

Innovációs díjasait, Pro Urbe díjasait, közgyűlésünk állandó meghívott tagjait. 

Örömmel üdvözlöm a testvérvárosi küldöttségeket és külön a küldöttségek vezetőit, 

szeretettel köszöntöm Nagyesda Petkova alpolgármester asszonyt Dobrics városából, 

Albert Gunzer alpolgármester urat osztrák testvérvárosunkból, Klagenfurtból, Stanislaw 

Slys urat, Krosno, lengyel testvérvárosunk közgyűlésének elnökét, Cseh Gábor urat, a 

Marosvásárhely-Zalaegerszeg Baráti Kör elnökét. Köszöntöm Barót város 

polgármesterét, Lázár Kiss Barna András urat és Dombi Réka Hilda jegyző asszonyt. 

Köszönöm, hogy meghívásunknak eleget tett néhai Závodszky István unokája, Bódis 

Péter, és kedves családja. Külön tisztelettel köszöntöm Vajda Lászlóné Ági nénit és 

kedves családját, valamint köszöntöm Bita József urat és kedves családját. 

Szeretettel köszöntöm a kitüntetésben részesülő hivatali dolgozókat. Üdvözlöm 

körünkben a történelmi keresztény egyházak képviselőit, Rigó Csaba 

kormánymegbízott urat, a szomszéd város, Nagykanizsa Megyei Jogú Város 

polgármesterét Cseresnyés Péter urat, országgyűlési képviselőt, Novák Ferenc urat, 
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Zalakaros város polgármesterét, Vígh László országgyűlési képviselőt, a Városi 

Gazdasági Szenátus megjelent tagjait, valamint a sajtó képviselőit, meghívott 

vendégeinket, és mindenkit, aki megtisztelte a mai ünnepi közgyűlésünket. 

 

H. Horváth Gyula:  

Kérem, hallgassák meg a Deák Ferenc Székhelyiskola kórusának előadásában Szőcs 

Géza Milleniumi Óda című versét, melyet Selmeczi György zenésített meg. Szólót 

énekel Dezse Krisztina, kórusvezető Deákné Janzsó Emília, zongorán kísér Tóth László. 

 

Szőcs Géza: Milleniumi Óda 

(a Deák Ferenc Székhelyiskola kórusának előadásában) 

 

H. Horváth Gyula:  

Kérem, hallgassák meg Takács Bence, a Zrínyi Miklós Gimnázium tanulójának 

előadásában Kányádi Sándor Előhang című versét. 

 

Kányádi Sándor: Előhang 

(Takács Bence előadásában) 

 

H. Horváth Gyula:  

Tisztelettel felkérem Gyutai Csaba polgármester urat ünnepi beszéde megtartására. 

 

Gyutai Csaba polgármester: 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Vendégek! 

Az erdélyi magyar irodalom élő klasszikusa, Kányádi Sándor előbb hallott, 

borzongatóan szép sorai találóan fejezik ki azt, amiről városunk legjelentősebb ünnepe 

kapcsán elsőként szólnunk kell: a szülőföld, az otthon kedves tájai mintájára építsük fel 

magunkban a lélek belső vidékeit. A barna dombhátakon húzódó takaros pincesorokból, 

a vígan tovafutó Zala habjaiból, a zöldellő rétekből és erdőkből, virágoktól tarkálló 

mezőkből. És a kaszapengés, a vízcsobogás, a madárfütty és erdőzúgás mellé – modern 

elemként – élő, lüktető városunk zajaiból, neszeiből kölcsönözzük azokat a hangokat, 

amelyekből megkomponálhatjuk saját lelkünk szimfóniáját. Én úgy vélem, ez az igazi 

lokálpatriotizmus, a szeretett településünk iránti odaadás és közösségének szolgálata 

iránti elkötelezettségünk természettől való parancsa és erkölcsi szükségszerűsége.  

Ez tesz bennünket igazán zalaegerszegivé és köt össze őseinkkel, neves és névtelen 

elődeinkkel. Akik a göcseji agyagos földből vett ember szívósságával megvetették 

városunk alapjait, a mocsaras területen épületeket emeltek, utat építettek, védték 

otthonukat és családjukat a támadó ellenségtől, a természeti csapások után újrarakták a 

leomlott falakat, s nemzedékeken keresztül mindinkább gyarapodó, egyre élhetőbb 

pátriát hagyományoztak gyermekeikre, unokáikra. Szülőföldünk feltétlen szeretete, 

sajátos, szinte csak székely testvéreinkkel rokon nyelvjárásunk, szellemiségünk és 

hagyományaink ápolása, valamint őseink munkája, élő örökségünk megbecsülésének, 

továbbvitelének és gazdagításának vágya összekapcsol bennünket, maiakat velük. 

Ahogy ők tudták, mi is tudjuk, mi a dolgunk a világon. Nagy nemzeti költőnk, 

Vörösmarty Mihály mindannyiunk számára ércnél maradandóbb verse soraiba zárta: 

„küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért”. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Minden településnek vannak olyan jeles napjai, amikor polgárai valamilyen helyi érték 

múltbéli létrejöttéért köszönetet mondanak a Fentvalónak, és az értékek teremtőit 

ünneplik. Számunkra ez az alkalom május 13-a, hiszen 1885-ben e napon fejeződött be 

Zalaegerszeg rendezett tanácsúvá nyilvánítása, állt fel először a képviselőtestület és 
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ekkor választották meg első polgármesterünket, Kovács Károlyt. Ezért a városért 

mondott közös imát követően minden esztendőben az ő emlékkövénél is fejet hajtunk.  

Kovács Károly egy évtizedig állt Zalaegerszeg élén, s olyan várostörténeti jelentőségű 

döntések, intézkedések kapcsolódnak a nevéhez, mint Ola városhoz csatolása, a 

Zalaegerszeg-Zalaszentiván vasúti szárnyvonal kiépítése, vagy az első óvoda, az Arany 

Bárány Szálloda, a Zrínyi Gimnázium és más jelentős épületek létrehozása. Mivel tudta, 

hogy minden település fejlődésének a helyi gazdaság élénkítése a motorja, a 

rendelkezésére álló eszközökkel segítette a vállalkozói beruházásokat, pénzügyi palotát 

létesített, a munkahelyteremtés érdekében téglaégető kemencét és szárítót rakatott, a 

piac fellendítésére pedig elérte, hogy huszárhadosztályt telepítsenek a városba. 

Kései utódaként úgy vélem, az idők változhatnak, de a folytonos jobbító szándék, a 

várost és közösségét szolgáló szeretet és építő elkötelezettség nem tompulhat. Az ő 

nyomán haladva, az ő példáját követve alakítottuk ki Új Deák Ferenc Városépítő 

programunkat, valósítjuk meg az ökováros és az ivóvíz-programot, korszerűsítjük a 

közvilágítást, adtunk be számos, sikeres közlekedésfejlesztési pályázatot, alakítottuk 

meg Szombathellyel és Szentgotthárddal közösen a kiemelt kormányzati rangra emelt 

Nyugat-Pannon Járműipari Központot; fejlesztettük a jövőben közel 200 új 

munkahelyet és ezzel ugyanennyi zalaegerszegi-zalai családnak biztos megélhetést adó 

inkubátorházat, miközben a város-rehabilitáció folytatása mellett az arányos 

településfejlesztésről sem mondtunk le. Fő célunk, ahogy az első városvezetésé is a 

minél élhetőbb, otthonosabb, ugyanakkor élénk, lüktető gazdaságú város építése. Előbbi 

érdekében építettük ki az országban is egyedülálló szociális ellátó- és támogatási 

rendszerünket, amely a legkisebbektől a tanuló diákokon, a családot alapító fiatalokon 

át az időseket egyaránt segíti. Ezért kezdtük el azt a virágosítási programot, melynek 

eredményeként ma már az országban ismét virágos városként emlegetik Zalaegerszeget. 

Ezt a célt szolgálják az intézményi felújítások, fejlesztések, köztük a legkorszerűbb 

orvosi rendelők építése, a bölcsődei, óvodai, iskolai felújítások, az utcák, utak, parkok 

és játszóterek, az egyre bővülő kerékpárút-hálózat. Mindez jelentős mértékben 

hozzájárult ahhoz, hogy a magyar nagyvárosok között Zalaegerszeget a második 

legélhetőbbként tartják számon.  

Törekvéseink másik fő iránya a munkahelyteremtés, és mint említettem, a 

gazdaságfejlesztés. Korábban a helyi gazdaság két fő pilléren nyugodott, amelyek közül 

az egyik oszlop a legnagyobb multinacionális vállalat, a másik a többi, helyben működő 

cég volt. Előbbi ismert piaci problémái miatt a felépítmény biztonsága érdekében 

szükségessé vált utóbbiakat kettébontva, a közép-, és kis-, illetve mikrovállalkozásokat 

külön-külön is megerősíteni. Így jelenleg a három tartópillér erősítésén dolgozunk. 

Munkálkodunk új befektetők városba vonzásán és szerencsére az utóbbi időben 

megélénkült az érdeklődés a városunk iránt, bár ez nagyon nehéz és gyötrelmes ebben a 

válságos időszakban, de a munkát folytatnunk kell. 

A kormányzat Új Széchenyi Tervéhez csatlakozva támogatjuk a helyi, magyar tulajdonú 

közepes és kisvállalkozásokat is. Noha a közvélemény általában csak a több száz fős 

munkahelyteremtő beruházásokról értesül, rendkívül fontos azoknak a vállalkozásoknak 

a munkája is, akik megtalálva nálunk számításaikat 80-ról 100-ra, 120-ra, vagy éppen 5-

ről 10-re, 15-ről 25-re, 30-ra emelik a foglalkoztatotti létszámot. Ezek ugyanis 

ugyanennyi új munkahelyet, ugyanennyi család számára megélhetést jelentenek. De 

nemcsak ezért, hanem a város helyi adóbevételének növelése érdekében, a helyi 

mecenatúra biztosítása érdekében is fontos e vállalkozások segítése, hiszen például 

kulturális intézményeink, sportegyesületeinek működéséhez, programjaihoz jelentősen 

hozzájárul a társasági adóból származó összeg. Mindezt az ipari park bővítés, az 

inkubátor-házfejlesztés, a Pannon Mechanikai Klaszterrel és a Pannon Fejlesztési 

Alapítvánnyal együtt létrehozott technológiai centrum, mely kutatás-fejlesztési 
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szolgáltatásokat biztosít, a szakképzési ösztöndíjrendszer, a felsőoktatási fejlesztések és 

talán a legfontosabb elemként, a hamarosan mintegy háromszázmillió forintos 

alaptőkével induló, pályázati önerő biztosítását segítő városi pénzügyi szolgáltató cég 

létrehozásával tesszük meg.  

Úgy vélem, a munkahelyteremtés területén, noha a helyi munkanélküliségi mutatók  

alacsonyabbak a megyei és országos számoknál, sok még a tennivaló, és egy felelős 

polgármester és városvezetés nem is lehet elégedett addig, míg akár csak egy dolgozni 

tudó ember is munka nélkül van.  Nemcsak az nagy siker, hogy az elmúlt évben 

rekordösszegű volt a város iparűzési adóbevétele, de az is, amit már többször 

elmondtam, hogy helyben termeljük meg az ország GDP-jének 3 %-át, ami 

lakosságszám-arányosan az átlaghoz képest ötszörös teljesítményt jelent. 

Minderre nagyon büszkék lehetünk, különösen azért, mert a város sikerei a közösség 

erejét, összetartását bizonyítják. E tekintetben tehát tovább kívánunk haladni a Kovács 

Károly-i úton, nem elkövetve ugyanakkor az ő hibáját, tehát megőrizve a 

gazdálkodásunk stabilitását. Zalaegerszeg az elmúlt években ebben is jól, más 

önkormányzatoknál jobban teljesített, hiszen fejlesztési hitelállományunk kormányzati 

támogatásnak köszönhetően elengedett összegét így ismét csak helyi fejlesztésekre 

tudjuk fordítani, tovább szebbítve, jobbítva városunkat. 

Városunk jelképes születésnapjához kapcsolódóan én a jövőben is erre a példás 

összefogásra, együttes gondolkodásra kérem egész Zalaegerszeget, s az elért 

eredményeket megbecsülve az előttünk álló, további munkához kívánok 

mindannyiuknak erőt, kitartást és jó egészséget! 

Isten tartson meg minden zalaegerszegit, Isten éltesse Zalaegerszeget!                      

 

H. Horváth Gyula:  

Kérem, hallgassák meg Lukács Levente, a Zrínyi Miklós Gimnázium tanulójának 

előadásában Utassy József Kit koldus hazámnak hívok című versét. 

 

Utassy József: Kit koldus hazámnak hívok 

(Lukács Levente előadásában) 

 

H. Horváth Gyula:  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi kitüntetések alapításáról és 

adományozásáról szóló 32/2004. számú önkormányzati rendelete alapján a város 

napján, a rendezett tanácsú várossá nyilvánítás évfordulója tiszteletére rendezett ünnepi 

közgyűlésen „Zalaegerszeg Város Díszpolgára”, illetve „Pro Urbe Zalaegerszeg” 

kitüntető címet adományozhat.   

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Zalaegerszeg Város Díszpolgára“ 

legmagasabb helyi elismerést jelentő, kitüntető címet annak a személynek 

adományozza, aki  hosszú időn át kifejtett munkásságával, maradandó alkotásával 

különösképpen segítette a város fejlődését, előrehaladását, illetve egész életművével 

hozzájárult az egyetemes haladáshoz, a kultúra, művészet fejlődéséhez, s ezzel 

elősegítette a város tekintélyének és jó hírének növeléséhez. 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. április 11-i ülésén 73/2013. számú 

határozatával Závodszky István honvéd százados, a Nemzetőrség Zala Megyei 

parancsnoka részére posztumusz „Zalaegerszeg Város Díszpolgára” címet 

adományozott. A város által adományozható legmagasabb helyi elismerés átadására 

kerül sor.  

Závodszky István honvéd százados, a Nemzetőrség Zala Megyei parancsnoka a Nógrád 

megyei Palotáson született 1903. március 2-án. Alap- és középfokú tanulmányait 

Somoskőújfaluban, Salgótarjánban és Budapesten végezte.
 
Érettségi után beiratkozott a 
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Mosonmagyaróvári Gazdasági Akadémiára, ahol gazdász oklevelet szerzett, majd Zircre 

került, az ottani gazdasághoz gyakornoknak. 1930-ban lépett a honvédség hivatásos 

állományába, melynek kötelékében előbb hadnagyi rangban Nagykanizsán és 

Körmenden, 1932-től 1945-ig pedig főhadnagyként, illetve századosként 

Zalaegerszegen teljesített szolgálatot. Zalaegerszegi csapatteste kötelékében részt vett a 

felvidéki és az erdélyi mozgósításban és a bevonulásban, illetve az 1941. áprilisi 

délvidéki hadműveletben. 1942. május 4-én géppuskás százada élén elvonult a keleti 

hadszíntérre. Június 22. és július 4., illetve augusztus vége és szeptember 16. között 

zászlóalj parancsnoki beosztást töltött be. Zászlóalj parancsnokként a doni tragikus 

események sodrában példaadó helyállásával, hősiességével, emberséges magatartásával 

tűnt ki és ennek is köszönhetően a zászlóalj – bár harcolt – mégis sok zalai fiatal életet 

megkímélve jutott ki a harctéri katlanból. Miután visszatért a hadműveleti területről, 

1943. május 21-étől december 14-éig csapatteste pótkeretének parancsnoka volt, majd a 

soproni 4/II. zászlóaljnál szolgált ugyanezen beosztásban. 1944. szeptember 3-ától 

1945. január 14-éig a 12/II. gyalog tábori pótzászlóalj parancsnokaként részt vett a dél-

erdélyi és az alföldi harcokban. Ezt követően – mint a Mura ezred I. zászlóaljának 

parancsnoka – a délnyugat-dunántúli hadszíntéren teljesített frontszolgálatot. Április 16-

ától a 2. honvédkerület parancsnokság személyirányító tisztjeként tevékenykedett, 

május 9-én osztrák területen angol hadifogságba esett, s október 12-én tért vissza a 

weissensteini hadifogolytáborból. Harctéri szolgálatáért számos kitüntetést kapott. 

1946. szeptember 27-én – B-listázás értelmében – elbocsátották a szolgálatból. 

Civilként kezdetben a zalaegerszegi közkórház élelmező tisztjeként, majd 1950. 

januárjától a helyi Tüzép Vállalat központi pénztárosaként dolgozott. 1956-ban a 

zalaegerszegi úgynevezett „külső kórház” gazdasági vezetője volt.  

A forradalom és szabadságharc idején ő lett a helyi nemzetőrség parancsnoka, rábízták 

Zala megye és Zalaegerszeg védelmének megszervezését. A november 4-én hajnalban a 

városba bevonuló szovjet csapatok a forradalmi testületek többi vezetőjével együtt 

letartóztatták. Az ellenük indult bírósági eljárás során a Kaposvári Katonai Bíróság első 

fokon öt év, a Legfelsőbb Katonai Bíróság másodfokon 1958-ban 3 év börtönre ítélte és 

megfosztották századosi rangjától. 

1963. november 21-én halt meg Zalaegerszegen. Helytállásáért 1992-ben posztumusz 

„1956. emlékérem”-mel tüntették ki.   

Tisztelettel felkérem Gyutai Csaba polgármester urat, hogy a „Zalaegerszeg Város 

Díszpolgára” kitüntető cím plakettjét, a címmel járó diplomát és az arany pecsétgyűrűt 

Závodszky István unokája, Bódis Péter részére átadja. 

 

Gyutai Csaba polgármester: 

Engedjék meg, hogy a diploma szövegét felolvassam.  

„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. esztendő április havában ismét 

számba vette a város jeles polgárait, akik kiemelkedően sokat tettek pátriánk sokoldalú 

fejlődéséért, hírnevének gyarapításáért, és akik településük iránti szeretetüknek sok 

tanújelét adták. Közülük a nagyrabecsülés és a tisztelet szándékával gondoltunk 

Závodszky István néhai honvéd századosra, a Nemzetőrség Zala Megyei parancsnokára, 

egykori polgártársunkra, aki a legnehezebb sorsfordító történelmi időkben rendkívüli 

bátorságról és emberi nagyságról tanúbizonyságot téve hazavezette bajtársait a Don-

kanyar poklából, hősiesen harcolt hazájáért, az 1956-os forradalom idején pedig 

megszervezte és irányította a Nemzetőrséget, valamint városunk és Zala megye 

védelmét. Hazaszeretete nemzete és választott otthona Zalaegerszeg iránti hűsége, 

felelősségvállalása, és a hagyományos, konzervatív értékek megtartása, megbecsülése 

érdekében tanusított magatartása máig példaértékű. Mindezekért munkásságát az 

utókor számára is megörökítendő, köztiszteletben álló néhai polgártársunk részére 
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nagyrabecsülésünk jeleként a közgyűlés 73/2013. számú határozata alapján a mai 

napon posztumusz „Zalaegerszeg Város Díszpolgára” kitüntető címet adományoz. 

Ennek örök emlékezetére kiadjuk a városunk pecsétjével megerősített jelen diplomát, 

címerével ellátott plakettjét, és arany pecsétgyűrűjét.” 

 

posztumusz „Zalaegerszeg Város Díszpolgára” kitüntető cím átadása 

Závodszky István néhai honvéd százados,  

a Nemzetőrség Zala Megyei parancsnoka részére,  

a díjat unokája, Bódis Péter veszi át Gyutai Csaba polgármester úrtól 

 

Bódis Péter: 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket. (Röviden köszönti lengyel 

nyelven a lengyel delegáció tagjait.) Magam is Lengyelországban lakom és ott 

dolgozom per pillanat, a feleségem lengyel, így otthon is sokat teszünk a lengyel-

magyar jóbarátságért. Komolyra fordítva a szót, szeretném egy pár szóban a nagyapám 

nevében megköszönni ezt a jeles elismerést. Nagyon nagy büszkeséggel tölt el, hogy 

Önök a nagyapámat méltónak tartották erre az elismerésre, és szeretném röviden 

összefoglalni, hogy ez tulajdonképpen mit is jelent Nekem, és családomnak. A 

nagyapámat nem ismertem, mert jóval korábban meghalt, mint hogy én megszülettem 

volna, őt inkább az édesanyámon keresztül „éltem meg”, az édesanyámban mindig volt 

egyfajta fájdalom már a kezdetektől fogva, hogy nagyapámat igazságtalanság érte. A 

legelső élményem ahhoz fűződik, amikor egyszer az édesanyámmal sétáltunk hazafelé a 

piacról, és a Mártírok útja elején elmentünk a néhai leánykollégium épülete előtt, és 

édesanyám megmutatott egy pinceablakot, hogy: „Nézd, itt volt nagyapád bezárva.” Én 

akkor olyan 7-8 éves lehettem, arra gondoltam, milyen bűnt követhetett el a nagyapám, 

hogy börtönben volt? A következő élményem ahhoz kapcsolódik, amikor egyszer az 

édesanyámat láttam mindenféle hivatalos papírokkal levelet írni, és megkérdeztem tőle: 

„Mit csinálsz?” Azt mondta, hogy szeretné a nagyapámat rehabilitáltatni. Nahát, akkor 

lehettem talán 10 év körüli, a rehabilitáció fogalma sem volt egy egyszerű fogalom a 

számomra, de akkor értettem, hogy nagyapám valamilyen bűnt követett el, és szeretné 

az édesanyám, ha erről kimondanák hivatalosan is, hogy ez nem volt bűn. Sajnos az 

édesanyám nem érhette meg azt, hogy a nagyapámat rehabilitálták, ezt az édesapám 

vitte tovább, és ’92-ben rehabilitálták. Akkor meg azt nem értettem, hogy az utolsók 

között rehabilitálták, és ha ez annyira nyilvánvaló, hogy igazságtalanság történt, akkor 

ez miért tart annyi ideig, hogy kimondják. Az Önök által adományozott elismerés a 

nagyapámat egy új szintre emeli. Eljutunk oda, hogy egy bűnösből, egy üldözöttből 

egyfajta példakép lett, egy város példaképe, azt hiszem, ez a legfontosabb üzenete a mai 

napnak számomra. Én példaképként tekintek rá, mert az elbeszélésekből egy olyan 

ember alakja rajzolódik ki, akit az élet és a történelem nagyon szélsőséges helyzetekbe 

sodort, de mindig megőrizte az egyenességét, és az emberségét. Ha megengedik, akkor 

felolvasnék egy levelet, amit nagyapám iratai között találtam, hogy egy kicsit 

érzékeltessem azt, hogyan tekintettek rá az emberek. Ezt a levelet egy bizonyos 

Krizmanics Jenő úr írta, nincs keltezve a levél, de a tartalmából feltételezem, hogy 

valamikor 1957-ben íródott, és ezt a bíróságnak írta. „Tisztelt Bíróság! Nagyon 

kellemetlenül érintett az a hír, amikor meghallottam, hogy a Závodszky elvtársat 

letartóztatásba helyezték. Nekem valamikor századparancsnokom volt, és én egy 

kimondottan demokratikus embernek ismertem. Szerette az egyszerű embereket, 

sohasem tett különbséget a katonái között, és mindenkivel törődött. Volt eset, hogy a 

harcokban foglyokat ejtettünk, és azokkal is a legemberségesebben bánt. Többszáz 

munkaszolgálatos volt a keze alatt, azokkal is emberségesen bánt, annak ellenére, hogy 

elöljárói arra utasították, hogy a legdurvábban bánjon velük. Ha nem volt mit ennünk, 

saját pénzén vett. Mindig közöttünk volt, és mint édesapánkat, úgy szerettük.” A levél 
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folytatódik, de így fejeződik be: „Amikor e levél írásához hozzáfogtam, csak az a 

gondolat vezérelt, hogy az igazságot írjam, és kérem a tisztelt Bíróságot, legyenek 

tekintettel az általam fentebb említett körülményekre. Tisztelettel: Krizmanics Jenő” Azt 

hiszem, ennek a díjnak az az értelme, hogy a jó nem veszik el. Még akkor is, ha egy 

adott történelmi helyzetben nem nyer elismerést az, ha valaki jót tesz, az utókor ezt 

valamikor elismerheti, és értékelheti. Számomra ez a díszpolgári cím ezt jelenti, én 

mindig így fogok emlékezni a nagyapámra. Engedjék meg, hogy végezetül 

köszönetemet nyilvánítsam ki elsősorban Molnár Andrásnak, a Levéltár igazgatójának, 

akinek a kutatásai nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a nagyapám története nagyobb 

nyilvánosságot kapott. Szintén szeretném megköszönni Dr. Kocsis Gyula képviselő 

úrnak, hogy megírta a beterjesztést, és Balaicz Zoltán alpolgármester úrnak, hogy 

felkarolta ezt a kezdeményezést, és támogatta. Legvégül azt is szeretném bejelenteni, 

hogy a díszpolgársággal járó pénzdíjat a Levéltárnak ajánljuk fel, hasonló összegben 

adományként kiegészítjük az édesapámmal közösen, mert úgy gondolom, az a kutatás, 

ami a Levéltárban folyik, az rendkívül fontos. Minden társadalom számára fontos, hogy 

ismerje és értse a múltját, tudjon belőle tanulni, mert csak így lehet egy jobb jövőt 

építeni. Nagyon köszönöm a figyelmüket, és jó szórakozást kívánok az Egerszeg-

napokhoz! 

 

H. Horváth Gyula:  

Kérem, hallgassák meg Orsós Adrienn, a Deák Ferenc Székhelyiskola tanulójának 

előadásában Keresztury Dezső Egy tudós születésnapjára című versét. 

 

Keresztury Dezső: Egy tudós születésnapjára 

(Orsós Adrienn előadásában) 

 

H. Horváth Gyula:  

 „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntető címet annak a magánszemélynek adományoz 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, aki a tudományok, a fejlesztés, a 

művészetek, a sport és a közösségi élet egyéb területén példa értékű, magas színvonalú 

munkájával hozzájárult Zalaegerszeg város közösségi életének fejlődéséhez. 

A Közgyűlés április 11-i ülésén hozott 73/2013. számú határozatával Vajda Lászlóné 

nyugalmazott történelem szakos középiskolai tanárnő részére, valamint Bita József, a 

Zalaegerszegi Torna Egylet volt labdarúgója részére „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntető 

címet adományozott. 

Vajda Lászlóné Gombos Ágnes 1945. március 27-én született Zalaegerszegen. 1969-

ben a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett 

történelem szakos középiskolai tanári és népművelési előadói diplomát. Ezt követően a 

zalaegerszegi lánykollégiumban, majd 1972-től két esztendőn át a Zrínyi Miklós 

Gimnáziumban dolgozott. 1974-től 1975-ig a Zala megyei Tanács Művelődési 

Osztályán, 1975-től 2004-ig és 2006-tól 2007-ig pedig ismét a Zrínyi Gimnáziumban 

vállalt munkát. Az intézménynél töltött több mint három évtized alatt a gimnázium 

történetének meghatározó tanára volt, a legendás „Ági néni”. Miközben nemzedékek 

sorával szeretette meg a történelmet és később a filozófiát, előbbi tantárgy 

munkaközösség-vezetőjeként jelentős mértékben segítette a kollégák munkáját is. A 

pályakezdő pedagógusok számára például óravázlat-mintákat készített, feladatlapokat 

fénymásolt, összegyűjtötte a História és a Rubicon folyóiratok tematikus írásait, a 

várható felvételi kérdéseket, vagy az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

irodalomjegyzékét. Diákjai is bármilyen ügyben fordulhattak hozzá, mindenkihez volt 

egy kedves szava, s korán felismerve a tehetségeket, közülük számosat készített fel 

versenyekre, irányított a tanári hivatás felé. Mindeközben fontosnak tartva saját 
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ismereteinek gazdagítását, 1984-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Karán filozófia szakos középiskolai tanári végzettséget is szerzett, 

tudományos és helytörténeti kutatásai pedig főként a gimnáziumhoz, neves tanárokhoz 

és a mára „elfelejtett” zalai kiválóságok életművéhez kapcsolódnak. Emellett ő 

szerkesztette a Zrínyis Füzetek kiadványsorozatot is. Több kitüntetés és díj, köztük a 

Móra János-díj és a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt birtokosa. 

Felkérem Gyutai Csaba polgármester urat a „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntető cím 

plakettjének és oklevelének átadására. 

 

Gyutai Csaba polgármester: 

Hallgassák meg kérem az oklevél szövegét: „Oklevél Vajda Lászlóné nyugalmazott 

középiskolai tanár részére elismerésül magas szintű szakmai tudással és nagy 

elkötelezettséggel végzett, több évtizedes pedagógiai munkájáért a Zrínyi Miklós 

Gimnázium diákjaival történelem tantárgyban elért kiváló versenyeredményeiért, 

példás intézményhűségéért, és lokálpatrióta elkötelezettségéért, valamint városunk 

tudományos életét gazdagító helytörténeti kutatásáért Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Közgyűlése „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntető címet adományoz.” 

 

„Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntető cím átadása 

Vajda Lászlóné részére 

(Gyutai Csaba polgármester úr által) 

 

Vajda Lászlóné: 

Megilletődve állok itt, oly sokszor mondtam beszédet, de most elég nehéz, keresem a 

szavakat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az életrajzomból kiderült, hogy Zalaegerszegen 

születtem, és úgy kapcsolódom a posztumusz díjazotthoz, hogy a háború utolsó 

napjaiban, két nappal az oroszok bejövetel előtt. Szerencsésnek mondhatom magam, 

hiszen egy zalai fiú 45 évvel később visszahozott a szülővárosomba és egy szerető nagy 

családba, és abba a gimnáziumba kerülhettem, amely először Deák Ferenc, majd Zrínyi 

Miklós nevét viselte, ill. viseli a mai napig. Valóban szerető és gondos kollegák közé, 

nagyon sokan segítettek a pályámon, engedjék meg, hogy nekik is most mondjak 

köszönetet, elsősorban a férjemnek, akit még a debreceni egyetemen ismertem meg, a 

három fiamnak, akik bizony gyakran nélkülözhették az édesanyjukat, mert egy-egy 

verseny vagy a diákok felkészítése néha fontosabb volt náluk, és ezért most 

megkövetem őket, elnézést kérek. A pedagógustársaimnak, és azoknak, akik elindítottak 

a tudományos pályán, és megismerhettem ’48 zalai történetét, és benne egy csodálatos 

ember, Csertán Sándor, a zalai kormánybiztos történetét, életútját. A pedagóguspálya 

nagyon sok örömet adott, éppen ezért itt kell mondanom köszönetet Zalaegerszeg város 

lakóinak, akik rám bízták lányaikat, fiaikat, hogy neveljem, oktassam őket. Köszönöm! 

Nélkülük, a tehetséges diákok nélkül nem juthattam volna ide, és nem érhettem volna el 

ilyen eredményeket. Még egyszer nagyon köszönöm a testület döntését, ez az elismerés, 

amivel a gimnáziumom már kétszer részesült, és most úgy érzem, rajtam keresztül a 

többi pedagógus is, és nem csak a zrínyisek, hiszen a többi iskolában is akad hozzám 

hasonló. Még egyszer köszönöm, nem tettem mást, csak tettem a dolgom. Nagyon 

szépen köszönöm! 

 

H. Horváth Gyula:  

Bita József, a Zalaegerszegi Torna Egylet (ZTE) volt labdarúgója Győrfiszegen született 

1943-ban, iskoláit Petrikeresztúron majd Zalaegerszegen végezte. 1963-tól 1975-ig a 

Zala Megyei Tanács Építőipari Vállalatánál dolgozott. Ez idő alatt – a Nagylengyeli 

Bányász egyesületet követően – a ZTE FC labdarúgójaként 300 bajnoki mérkőzésen 
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játszott. Részese volt a csapat számos sikerének, nevezetes csatájának a fénykorként 

emlegetett időszakban. Közben 1972-ben a Zala Megye Legjobb Férfi Sportolója címet 

is megkapta. Aktív labdarúgó-pályafutását befejezve sem szakított szeretett 

egyesületével, hiszen 1978 és 1998 között – miközben a Zala Megyei Sporthivatal 

alkalmazásában állt – a labdarúgó szakosztály utánpótlás-edzőjeként, illetve a csapat 

technikai vezetőjeként tevékenykedett. Előbbi beosztásban számos zalaegerszegi, zalai 

fiatalt nevelt a sportág szeretetére. Közülük többen felnőttként is neves labdarúgókká 

váltak. 1998-tól 2003-ig a ZTE FC Rt-nél szintén utánpótlás-edzőként, illetve 

utánpótlás-szervezőként dolgozott, de 1998-1999-ig volt a vállalat ügyvezetője is. 2003-

ban ugyan nyugdíjba ment, de egészen 2010-ig tovább tevékenykedett, változatlanul az 

utánpótlás-képzés területén. Közben mindvégig fontosnak tartotta szakmai ismereteinek 

bővítését is: 1976-ban sportszervezői, illetve edzői képesítést szerzett, 2002-ben pedig 

UEFA labdarúgóedzői minősítést kapott. Munkája elismeréseként 2010-ben megkapta a 

Magyar Sportért Emlékérem ezüst fokozatát. Nyugdíjasként máig tevékeny részt vállal 

az Andráshida csapatának felkészítésében, az ott sportoló mintegy 300 fiatal edzésében, 

de emellett közreműködött a Deák Szakközépiskola labdarúgó sulijának 

megszervezésében is. Több, a labdarúgást támogató civil szervezet munkáját is segíti, 

alapítványi kurátor, és szervezi az évente megrendezésre kerülő Szabó Rezső 

Labdarúgó Emléktornát is.  

Felkérem Gyutai Csaba polgármester urat a „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntető cím 

plakettjének és oklevelének átadására. 

 

„Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntető cím átadása 

Bita József részére 

(Gyutai Csaba polgármester úr által) 

 

Gyutai Csaba polgármester: 

„Oklevél Bita József a ZTE FC volt labdarúgója részére Zalaegerszeg sportéletében 

játszott meghatározó szerepe, a ZTE FC játékosaként elért kiváló eredményei, 

szerteágazó sportszervezői tevékenysége, valamint utánpótlásedző munkája 

elismeréseként, melynek során több nemzedéknyi zalai, zalaegerszegi fiatalt nevelt, és 

nevel jelenleg is a labdarúgás szeretetére, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 

a „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntető címet adományozza.” 

 

Bita József: 

Tisztelt Képviselőtestület, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nem tudok mást mondani, 

nagyon-nagyon meg vagyok hatódva, megmondom őszintén, hogy álmomban sem 

gondoltam, amikor a pályafutásom elindult, hogy valamikor az idők folyamán ilyen 

kitüntetésben, ilyen megbecsülésben lesz részem. Nagyon-nagyon hosszú idő telt el, 

amíg idáig eljutottam, hisz – ahogy az életrajzomat is ismertették – pontosan 50 éve 

vagyok zalaegerszegi lakos, és azóta az életemet a sport és a labdarúgás töltötte ki. Nem 

volt könnyű időszak, bevallom őszintén, de boldog lehetek, mert világ életemben azt 

csinálhattam, azzal foglalkozhattam, amit szeretek. Elmesélek Önöknek egy történetet, 

nem is történet talán. Gyerekkoromban az ’50-52-54-es időszakban nagyon sokan jól 

emlékezhetnek rá, hogy a magyar labdarúgás talán a világ legjobbja volt. Kissrác 

koromban arról álmodoztam, hogy esetleg belőlem is lehetne egy „Puskás”. Ballábas 

voltam, biztos, hogy én sem gondoltam komolyan, de mindent elkövettem, hogy jó 

labdarúgó váljék belőlem, szerettem a futballt. Eddig jutottam, ennyire tellett, de 

visszatekintve a pályafutásomra azt tudom mondani, hogy úgy érzem, a maximumot 

kihoztam magamból, hiszen mindent elkövettem. Ennyire tellett, és most végtelenül 

boldog vagyok, hogy ezt a hobbit, ezt a munkát a testület – polgármester úrral az élen – 
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így elismerte. Köszönettel tartozom a családomnak, feleségemnek, és még egyszer 

nagyon köszönöm. 

 

H. Horváth Gyula:  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város testvérvárosainak jelenlévő képviselői, valamint Barót 

város polgármestere a várossá nyilvánítás évfordulója alkalmából szeretné városuk 

üdvözletét tolmácsolni a közgyűlés tagjai és a zalaegerszegiek felé. 

Felkérem Nagyesda Petkova alpolgármester asszonyt köszöntőjének megtartására. 

 
Nagyesda Petkova alpolgármester asszony elmondja köszöntő beszédét 

 

H. Horváth Gyula:  

Felkérem Klagenfurt város képviseletében Albert Gunzer alpolgármester urat 

köszöntőjének elmondására. 

 
Albert Gunzer alpolgármester úr elmondja köszöntő szavait 

 

H. Horváth Gyula:  

Fogadják szeretettel Krosno város közgyűlésének elnökét, Stanislaw Slys urat. Kérem, 

fáradjon a mikrofonhoz. 

 
Stanislaw Slys elnök úr tolmácsolja városának üdvözletét 

 

H. Horváth Gyula:  

Felkérem Cseh Gábor urat, a Zalaegerszeg-Marosvásárhely Baráti Társaság elnökét 

köszöntőjének megtartása. 

 
Cseh Gábor elnök úr elmondja üdvözlő szavait 

 

H. Horváth Gyula:  

Fogadják szeretettel Barót város polgármesterét, Lázár Kiss Barna András urat. 

 
Lázár Kiss Barna András polgármester úr elmondja üdvözlő szavait 

 

H. Horváth Gyula:  

A korábbi évekhez hasonlóan a város ünnepi közgyűlése teremt megfelelő alkalmat 

arra, hogy a Polgármesteri Hivatal elhivatott, kiemelkedő szaktudással, szakmai 

tapasztalattal rendelkező köztisztviselőinek munkájuk elismeréseként címzetes 

főtanácsosi, címzetes vezető-tanácsosi címet adományozzon a hivatal vezetője.  

Az idei évben Schifterné Krammer Tímea részére adományozott a hivatal vezetője 

címzetes főtanácsosi címet „az építéshatósági ügyintézés területén végzett magas 

színvonalú, felelősségteljes, ügyfélbarát munkája elismeréseként”. 

Felkérem Dr. Kovács Gábor jegyző urat a kitüntető cím átadására. 

 

Kitüntetés átadása 

(Dr. Kovács Gábor jegyző úr által) 

 

H. Horváth Gyula:  

Címzetes vezető-tanácsosi címet ebben az évben Karáth Józsefné részére adományoz a 

hivatal vezetője „az adózás területén kiemelkedő szakértelemmel, szorgalommal és 

precizitással végzett munkája elismeréseként.” 
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Felkérem Dr. Kovács Gábor jegyző urat a kitüntető cím átadására. 

 

Kitüntetés átadása 

(Dr. Kovács Gábor jegyző úr által) 

 

Gyutai Csaba polgármester: 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! 

Engedjék meg, hogy megköszönjem a Deák Ferenc Szakközépiskola nagyszerű 

kórusának, és a Zrínyi Gimnázium diákjainak a közreműködést, köszönöm kedves 

vendégeinknek, hogy megtisztelték ünnepi közgyűlésünket. Arra kérem Önöket, az 

ünnepi forgatagban is ünnepeljenek velünk, érezzék jól magukat, ünnepeljünk együtt!   

Második nemzeti imánk, a Szózat elhangzása után egy pohár pezsgővel szeretnénk 

megtisztelni Önöket, majd egy fogadásra kerül sor. Tisztelettel köszönöm, hogy itt 

vannak, ünnepeljünk tovább együtt!  

 

Szózat 

(a Deák Ferenc Székhelyiskola kórusának előadásában) 

 

 
Gyutai Csaba polgármester úr az ünnepi közgyűlést 12:25 órakor berekeszti. 

 

 

K.m.f. 

 

 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 
Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

 

 

 
Kovács Ildikó sk. 

jegyzőkönyvvezető 
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