
 

„BÁTHORY65” – A MEGEMLÉKEZÉS 

Április 12-én pénteken 10 órai kezdettel a Báthory István Szakgimnázium és Szakközépiskola fennállásának 65. 

évfordulója alkalmából ünnepséget rendeztek az iskola B épületének aulájában. 

A megemlékezést megtisztelte jelenlétével Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos, dr. Sifter 

Rózsa Zala megyei kormánymegbízott, Balaicz Zoltán Zalaegerszeg polgármestere, Pácsonyi Imre, a Zala 

megyei közgyűlés alelnöke és Soós László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium osztályvezetője is. A 

rendezvényen részt vettek az iskola volt igazgatói, Vincze Gyula, Bogár Imre, Galambosné Goldfinger 

Erzsébet, nagy számban megjelentek más helyi intézmények, szervezetek képviselői, „a külső támogatók”, az 

öregdiákok, a régi tanárok, és természetesen az iskola dolgozói és tanulói is összegyűltek. 

A jelenlévőket Tóth Vera tanárnő köszöntötte, majd az iskola korábbi diákjainak és jelenlegi tanulóinak 

színvonalas műsora következett. A diákok megmutatták szakmai tudásukat, elkötelezettségüket és a 

különböző művészeti ágakban való jártasságukat, kreativitásukat is. Az első műsorszám Farkas Annabella ez 

alkalomra írt - stílszerűen „Születésnapodra” című - slamje volt. Vastapssal jutalmazta a közönség Karinthy 

Előszó című versének elmondását, ill. a kapcsolódó zenés mozgásszínházi produkciót. (Az előadók Halmai 

Klaudia és Horváth Boglárka voltak.) Szintén nagy sikert aratott a párválasztás örök kérdéseiről szóló 

néptáncfantázia, az egyik szereplő saját koreográfiája is. (A közreműködő diákcsapat: Gyenese Krisztián, 

Simon Klaudia, Kustán Viktória, Molnár Zsuzsanna, Tóth Natália - Kátai Beáta tanárnővel kiegészülve.) 

Versmondásával újra lenyűgözött bennünket ZegaSztár-nyertes volt diáktársunk, Horváth Márk, aki ma már 

a kaposvári művészeti egyetem harmadéves hallgatója. A Monti csárdást kürtön Herke Dávid adta elő, 

pianínón Salamon Martin kísérte. A Báthoryban hagyomány, hogy a jeles alkalmakra a tanárok és a diákok 

közösen is készülnek. Ezúttal Luif Ferenc tanár úr és az iskolánkban érettségizett, majd cukrász 

szakképesítést szerzett Gál-Kozári Hanna a ,,My way” című számot adta elő együtt zongorára és hegedűre 

hangszerelve.  

A megemlékezés része volt két kisfilm megtekintése is. Az első a „13 séf” és a tanulók közös örömfőzéséről, 

míg a második a vendéglátó szaktanterem, a „bisztró” megnyitásáról szólt. A műsort egy látványos 

mixershow zárta iskolánk volt diákjának, Ruis Dávidnak az előadásában. 

Természetesen mind a vendéglátók, mind a meghívott vendégek soraiból sokan fejezték ki az intézmény 

iránti megbecsülésüket, báthorys kötődésüket. Tetszett, hogy az ITM osztályvezetője nemcsak megtisztelte 

rendezvényünket jelenlétével, hanem alaposan tájékozódott is az internet segítségével az itt folyó munkáról, 

s mérvadó, tényekkel alátámasztott pozitív értékelést hallhattunk tőle. Számomra Bogár Imre igazgató úr 



 

szavai a legemlékezetesebbek, aki egy fotelban „ülve és mesélve” idézte fel a Báthory régmúltját, pl. a névadás 

körülményeit.  

Örültem, hogy kedvező hírek bejelentésére is sor került. Új információ volt számomra, hogy a gyakorlati 

oktatás helyszíneinek felújítása a bisztró átadásával nem ér véget, ill. a logisztikai képzést már nemcsak az 

érettségizett diákok, hanem a szakgimnáziumba jelentkező tanulók is választhatják a jövőben. Zalaegerszeg 

megyei jogú város, ill. a ZSZC a Báthory egész közösségét elismerő oklevelének, jutalmának átadása után 

még a gyakorlati oktatás feltételeinek javítását szolgáló együttműködési megállapodások aláírására is sor 

került. A CromeSoft Kft., ill. a Code Omega Kft. támogatásának dokumentálására a két cég ügyvezető igazgatója 

is eljött.  

Végül a kiemelkedő munkát végző munkatársak díjazása következett. A tantestület két tagja Báthory-

plakettet vehetett át, Csiszár Zsoltné gyakorlatioktatás-vezető pedig - a fejlesztések fő motorjaként – az 

iskola alapítványának újonnan létrehozott nívódíját kapta meg. 

Az ünnepség végén iskolánk igazgatónője, Kónyáné Tömpe Lívia jelképesen felvágta a születésnapi tortát, 

melyet Horváth-Pesti Bernadett mestercukrász a 9. évfolyamos cukrász tanulókkal együtt készített erre az 

alkalomra.  

Ezután Papp Miklós tanár úr megnyitotta a Báthory Galéria megújult kiállítását. A program Vigh László 

pohárköszöntőjével és az azt követő állófogadással zárult. 

Bár szereplőként a program elhúzódása miatt ezúttal tartalékos maradtam, örülök, hogy tudósítóként én is 

részt vehettem a Báthory65 rendezvénysorozat legfontosabb eseményén. Nekem ez olyan élményt jelentett, 

amelynek hatására már most jelzem: szeretnék ott lenni, közreműködni - diákként vagy öregdiákként - a 

„Báthory70”-en is. 
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