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Őszinte tisztelettel ajánlom Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlése figyelmébe 

munkatársunkat,  Barabás Lászlónét, iskolánk tanítónőjét. 

Barabás Lászlóné szül.: Hergovich Erzsébet 1955. június. 08-án született Kőszegen. 

1976-ban szerzett  tanítói diplomát a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán. Még ugyanabban az 

évben a veszprémi 1.számú Általános Iskolában kapott osztálytanítói állást és kezdte meg 

pedagógus munkáját.1979-ben került a veszprémi 6-os számú Általános Iskolába tanítónak.  

1991-től tanára a Padányi Biró Márton Katolikus Iskolának.  

  Nagy munkabírású, szigorú, de következetes tanító, aki nem enged a tanítás, a 

számonkérés színvonalából, követelményszintjéből. 

           Rendkívüli figyelemmel és gondoskodással segíti a nehéz anyagi körülmények között élő, 

valamint a nagycsaládos alsós diákokat. Számukra minden évben karitasz tábort szervez férje 

támogatásával és segítségével önkéntes munkában Badacsonytomajon, a Veszprémi Érsekség 

lelkigyakorlatos házában. 

Odaadóan látja el gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját iskolánk alsó tagozatában. Tevékenyen 

bekapcsolódott a Baptista Szeretetszolgálat ún. „cipős-doboz” akciójába, az iskolai Jézus-váró 

karitasz karácsonyok szervezésébe, ruha- és élelmiszergyűjtésbe és osztásba.  

Osztályaiban évről-évre végtelen türelemmel tanítja nemcsak a tehetséges, hanem a tanulási 

nehézséggel küzdő kisdiákokat is az olvasás és a számolás alapjaira. Ki nem fogyó szeretettel 

fogja és irányítja a kis kezeket a betűírás küzdelmei közepette, szünetben, napköziben, erdei 

iskolában stb. 

            Hitét mélyen megélő és megvalló ember, a diákokat komoly értékek felmutatásával nevelő 

pedagógus, két gyermekét szerető családban felnevelő anya, feleség, immáron három unokás 

büszke nagymama, a tantestület megbecsült tagja. Életre szóló lelki tartást, élményt kap az a 

kisdiák és annak családja is, akit Erzsike tanít.  Alsós kislányoknak évek óta rózsafüzér- szakkört 
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szervez, s iskolánkban nincs olyan kisdiák, aki ne tudná, hol van Medugorje, a híres Mária-

kegyhely és mi történt ott. 

Tanítói, pedagógusi munkájának legnagyobb sikere, hogy volt diákjai mindig a régi 

meghittséggel, bensőséges szeretettel térnek vissza hozzá örömeikkel, sikereikkel vagy 

bánatukkal, mert tudják, hogy ölelő karok és segítő, vigasztaló szeretet fogadja  őket Erzsike 

néninél.   

                       Munkája elismeréséül Ranolder-díjra ajánlom.   

 

 

                                                                          Tisztelettel:                                                   
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