SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA – „VÁROSNÉZŐ SÉTA A BÁTHORYVAL”
A „Báthory65” rendezvényei közé, ill. a szakmák éjszakája programjába is nagyszerűen illeszkedett a 2019.
április 12-én 18 órai kezdéssel meghirdetett, a Nagytemplomtól induló városnéző, ismerkedő séta, melyet
Felhősi Mária tanárnő és tanítványai vezettek.

A

tanárnő

megnyitó

szavai

pontosan

este

hat

órakor

hangzottak el

a

Mária

Magdolna

-templomnál. Majd a báthorys diákok és a hozzájuk csatlakozó városlakók hosszú sora megindult az Erste
bank felé. Ott a turisztikai képzésben részt vevő tanulók elmesélték, hogy a bank helyén régen kápolna állt,
illetve, hogyan folyt a hitélet, hogy hozták létre a rászorultak számára az első ispitát, menedékhelyet. A Dísz
térhez érve megtudhattuk, hogy a neves építész, Vadász György tervei alapján épültek a „csipkeházak”.
Érdekességképpen a göcseji népi építészetre emlékeztető csonkakontyos tetőrészeket és a modern
tetőteraszokat, tetőlakásokat is megmutatták, amik akkoriban hihetetlenül különlegesnek számítottak. A
Városháza előtti tér nevezetességeivel is megismerkedve mentünk tovább a Kossuth-szobor felé. Közben
elmondták nekünk a postapalota történetét is, amit szecessziós stílusban építettek, naponta több száz
ember megy el mellette, és a város egyik büszkesége. Megcsodáltuk a „pontházat”, amelyről nem is tudtuk,
hogy a második világháború után épült, eredetileg egy lakásépítési program első és egyetlen megvalósult
Bauhaus stílusú épületeként. Innen tovább mentünk a Boschán Gyula közbe, ahol vezetőink felidézték a
névadó zsidó ügyvédnek a város lakóiért végzett munkáját, majd a holokauszt során bekövetkező halálát. A
Kvártélyháznál megállva elmesélték, hogy az épület alsó szintje 1765-ben épült a katonák elszállásolására.
Útunk végén visszatértünk oda, ahonnan elindultunk, s ahol valamikor az egerszegi vár bástyái álltak, a
Deák tér környékére. Megálltunk a régi Zalaegerszeget ábrázoló térplasztikánál, és diáktársaim elmondták,
hogy a török időkben 300 ember védte a várat, ami nem jelentett túl nagy erősséget,1664-ben a törökök
elfoglalták ugyan, de nemsokkal később ki is vonultak innen. A nagytemplom előtt szó esett még a várost
sújtó nagy XIX. századi tűzvészekről és a Szentháromság-szobor kalandos útjáról, amit 1810-ben a városba
jutva, ill. a Nagytemplom körül helyét változtatva tett meg.
A túra egy kvízjátékkal végződött, a helyes megoldáshoz a városnézés során elhangzott információkra kellett
emlékezni. Persze nyeremény is volt, sok csokoládé. A báthorys városnéző túrához csatlakozó többnyire
felnőtt érdeklődők is nagyon aktívak voltak, jól válaszoltak a kérdésekre, és nagyon örültek, hogy a diákokat
ennyire izgatja a város történelme, múltja.
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