SZÜLETÉSNAPODRA
Boldog 65. Születésnapot te drága,
te, aki bordó-zöld és sárga.
A színeid is jelképesek és különlegesek,
amiket míg élek, el nem feledek.
De hogyan is indultál el rögös utadon?
Hát ezt most én megmutatom.
1954-ben tetted be a lábad Zalaegerszegre,
és ma is érzékeny vagy a hazaszeretetre.
Bár, akkor még más épületben,
de ez kellett ahhoz, hogy a ’ 70-es években saját helyed megszülethessen.
Azért köszönet Petőfi Sándornak, hogy befogadott,
és a fejlődés az iskolának tényleg megadatott.
Ezért 1981-ben a Páterdombra költözött,
így 244 boldog diák ünneplőbe öltözött.
Mire észbe kapott volna a drága iskolánk,
már 400 tanuló volt jelen.
Hogy az mind igazi vendéglátós legyen.
Ebben az évben a számomra jól ismert Kabinet is kaput nyitott,
ekkor lett ám csak az iskola igazán felkapott.
1984-ben megkapta a ma már híres Báthory István nevet,
ami megkoronázta a tartalmas éveket.
Közben a legjobban felszerelt iskolává is gyarapodtál,
hiszen a megnyert pályázat után, jobb voltál az átlagosnál.
Megnyílt a legjobb sajtosrúd készítő pék tanbolt,
amiért a diák a büfében mindig harcolt.
Aztán eljött a rendszerváltás ideje,
akkor lett ám csak az iskolának, 700 fős diák serege.
2006-ig ismét újabb nevet kaptál,
és újabb szakokkal gyarapodtál.
2016-ban megkaptad a végleges nevedet,
hogy mire azt leírjad, elfárasztd a kezedet.
Előtte egy évvel már én is a tanulód voltam,
és már a sűrítési módokat nyomattam.
Mellette persze említést kell tennem a logisztikáról,
vele együtt a „földön, vizen, levegőben” konferenciáról.
Aminek segítségére van, hogy BME nyelvvizsgahely is vagy,
hiszen a külföldi nyári gyakorlatok száma is nagy.
Persze a sok tudás mellett, a mozgás is fontos,
hiszen nem ülhet egésznap egy boltos.
A fitten tartásban elszánt turistáink segítenek,
hogy együtt a ZEG túrán a Báthorysok jeleskedjenek.
S ha mind ez nem elég,
vagy ha a vásárló anyagilag le ég.
Akkor biztosan a kereskedőid voltak,
hiszen innét kerülnek ki, a legjobbak.

Annyira közismert lettél, hogy a Zaol mellett
a Joy női magazin is megemlített.
Köszönöm, neked a csodás négy évemet,
hiszen hol máshol tanulhattam volna meg, az árképzés képletet.
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