
A 2005/2006. tanév – bát-
ran mondhatjuk – a rendez-
vények éve volt a gimnázium
életében. Szinte nem volt
olyan hónap, amikor ne tör-
tént volna valami. A fennállá-
sának 40. évfordulóját ün-
neplõ iskola változatos prog-
ramokat szervezett az egész
év során. Ezek egyike volt a
Gabora Gála.

A Gabora Gála olyan jóté-
konysági labdarúgó torna,
amelyet már 14. alkalommal
rendeztek meg Salgótarján-

ban. Ez a nagy tömeget vonzó, színes sportesemény
immár hagyomány...

... hagyomány városunkban és szép példája annak,
hogy hogyan tudnak egymásnak segíteni önzetlenül,
hiszen a játék örömén túl, a gála fõszervezõje, Gabora
János a város valamelyik intézményét támogatja. Eb-
ben az évben a választás a 40. évfordulóját ünneplõ
Bolyai Gimnáziumra esett. Köszönet érte Gabora Já-
nosnak, a Gála fáradhatatlan fõszervezõjének, aki idõt
és támogatást nem kímélve dolgozott azon, hogy a 14.
rendezvény is az elõzõekhez hasonlóan sikeres le-
gyen.

Szervezõ munkáját az iskolában egy kis tanárokból
és szülõkbõl álló csapat segítette, melynek irányítása
az én feladatom volt. Gabora úrral közösen szülõket,

magánszemélyeket, szervezeteket, vállalkozókat, vál-
lalatokat és intézményeket kerestünk meg, hogy fel-
ajánlásaikkal – lehetõségeikhez mérten – támogassák
a rendezvényt. 

A tornának vannak állandó támogatói, akik minden
évben hozzájárulnak ahhoz, hogy a Gála nemes célki-
tûzése megvalósuljon. Ez Gabora János érdeme. 

Örömmel mondhatjuk, hogy az általunk mozgósí-
tott elsõsorban szülõi társadalom azonosult a kitûzött
célokkal és rendkívül sok felajánlást kaptunk. Ezek
pénzbeli hozzájárulások, tombola nyeremények,
ajándéktárgyak vagy természetbeni juttatások voltak.

Másrészt, magának a tornának a lebonyolításában
szülõk és nevelõk együttesen vettünk részt. Ténylege-
sen a nap folyamán 32 szülõ és ugyanennyi tanár, va-
lamint a gimnázium 13. évfolyamán idegenvezetést ta-
nuló osztály minden tanulója együtt munkálkodott
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Kiss Ernõné
igazgatóhelyettes



azért, hogy zökkenõmentesen folyjanak az esemé-
nyek.

Csak az elismerés hangján szólhatok arról, hogy
mindenki képességeihez mérten maximálisan hajtotta
végre a rábízott feladatot, és büszkeség töltött el ben-
nünket, azt hallva a jelenlévõktõl (akik évente vissza-
térõ játékosok, szurkolók vagy támogatók), hogy mi-
lyen jól szervezett volt a Gála, és milyen jól dolgozott
együtt tanár, szülõ, diák az ügy érdekében.

Azon túl, hogy élvezetes meccseket láthattunk,
hogy nagyszerû focistákat ismerhettünk meg, hogy
találkozhattunk az olimpiai aranyérmes válogatott
tagjaival, jól éreztük magunkat, egy hosszú, de izgal-
mas napot töltöttünk a sportcsarnokban, és a nap vé-
gén fáradtan, de elégedetten távozhattunk, hiszen a
közös munkának meg volt a gyümölcse.

A mérleg nyelve is rendkívül pozitív lett, hiszen a
bevétel kb. 3 millió Ft lett, talán a legmagasabb a tor-
nák történetében.

Köszönet érte minden támogatónak! És hogy mi a
Gála legfõbb üzenete számunkra?

Jó és nemes cél érdekében megmozdulnak az em-
berek, és önzetlenül segítenek, másrészt iskola lévén
elégedettséggel tölthet el bennünket az a tudat, hogy a
közös feladat megvalósításában mennyire jól együtt
tudott dolgozni szülõ és tanár a kedvezményezettek, a
gyerekek érdekében. Ez mindenképpen az iskola és a
szülõi ház jó kapcsolatát mutatja. Az iskola közössége
nevében köszönjük a szülõk segítségét és felajánlása-
it bízva abban, hogy a jövõben is számíthatunk rájuk.
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2006. január 7-én rendeztük
meg a 14. jótékonysági öregfiúk te-
remlabdarúgó gálát a gyermeke-
kért. Mint ismert, a gála teljes be-
vétele a Bolyai János Gimnázium
számláját növelte. Amit sokan
nem tudnak, az igazgatónõ,
Székyné dr. Sztrémi Melinda közel
3 éves „marketingmunkájának”
köszönhetõ, hogy a Bolyai mellett
döntöttem. Ez a hosszú idõ nem

azért volt, mert nem akartam, hanem azért, mert na-
gyon sok iskola fordult hozzám hasonló kéréssel, hi-
szen minden iskolára ráfér a támogatás.

2005. szeptember közepén vettem fel személyesen a
kapcsolatot a tanári karral. Már ekkor biztosítottak, hogy
mindenben támogatnak, függetlenül attól, hogy tájékoz-
tattam õket, nagyon sok munka, feladat vár ránk. A kö-
vetkezõ megbeszélésen már a szülõi munkaközösség ve-
zetõje, Tõzsérné Szentgyörgyi Andrea és Kiss Ernõné ve-
zetésével a szülõk és tanárok is jelen voltak. Ekkor már
ki voltak osztva a feladatok. Közben folyamatosan egyez-
tettünk, napi kapcsolatban voltunk. Az iskolai csapat be-
csületére legyen mondva, nagyon gyorsan felvették a gá-
la szervezési ritmusát. Mindenki tudta és végezte a fel-
adatát. Jó volt érezni, hogy egy profi csapat dolgozik a
közös sikerért. Ezt nem bóknak szánom, hiszen minden
gála végén elmondom, hogy ez volt a legjobb. Ez azért
van, mert mindig elõkerülnek jobb ötletek, amik meg-
könnyítik a szervezést, a munkánkat, és általuk egyre ke-
vesebb hibát követünk el. Éppen ezért kijelenthetem,

hogy minden idõk legjobb gáláját szerveztük meg, az ed-
digi legnagyobb, közel 3 és fél milliós bevétellel! 

Ez alkalommal a gála fõvédnöke dr. Ábrahám Attila,
a Nemzeti Sporthivatal elnöke volt. Mellette olyan ki-
válóságok fémjelezték a tornát, mint a kenuválogatott
színeiben pályára lépõ Kolonics György és Novák Fe-
renc. A már évek óta résztvevõ csapatok telis-tele van-
nak hajdani nagy labdarúgókkal, a neveket hadd ne so-
roljam, mert kevés lenne a hely. Minden évben újabb
és újabb kiváló, ismert emberek állnak mellém. Ez év-
ben Farkasházy Tivadar és felesége Mimike is megtisz-
teltek jelenlétükkel, és kedvességükkel mindenkit elbû-
völtek. Új színfolt volt a „vörösboros cola” meccs, ahol
a gyöngyösi „boros csapat” a Coca Cola válogatottal
csapott össze, és igen jó ízt adtak a gálának.

Köszönet illeti az iskolát és a támogatókat a renge-
teg díjért, ajándékért, amivel meg szerettük volna kö-
szönni ezeknek a remek embereknek, hogy idõt, fá-
radtságot nem sajnálva jöttek és szórakoztatták Salgó-
tarján sport- és gyermekszeretõ közönségét.

Végezetül egy pár személyes gondolatot engedje-
nek meg nekem! Örülök, ha csak egy kis ideig is, de
részese lehettem a gála által az iskola életének, egy na-
gyon jó kollektíva mindennapjainak. Büszkeséggel
tölt el, hogy tiszteletbeli „Bolyais” lehetek, és további
sok sikert kívánok a tanároknak, a tanulóknak és az
iskoláért dolgozóknak.

Hajrá Bolyaisok!
Tisztelettel:

Gabora János
fõszervezõ

Gabora Gála a Bolyainak

Gabora János



A 2005/2006-os tanév ki-
emelkedõ volt iskolánk életé-
ben, mivel ebben a tanévben
ünnepeltük fennállásának 40.
évfordulóját. Intézményünk
minden évben változatos,
színvonalas, tartalmas prog-
ramot szervezett diákjaink
számára, de ez más volt, mint
a többi. Igyekeztünk méltó-
képpen emlékezni az elmúlt
40 évre, és minden eseményt,
rendezvényt ennek az évfor-
dulónak a jegyében bonyolí-
tottunk le. Így kapta a szülõk,
nevelõk bálja ebben az évben
a „40-es bál” nevet. 

2006. március 11-én rendeztük meg ezt a nagy kul-
turális eseményt, mely közös munkája pedagógusok-
nak, szülõknek, diákoknak egyaránt. Az elõzõ év
„szekrényes” báljának nagy sikere ösztönzött minket
arra, hogy megpróbáljunk hagyományt teremteni a
bált illetõen.

Felhívtuk szülõtársaink figyelmét arra, hogy ki mi-
lyen formában tud, segítsen gyermekeink iskolai élet-
minõségének a javításában.

40-es bálunk létszáma azt igazolta, hogy egyre töb-
ben vannak azok, akik készek hozzájárulni kitûzött
céljaink megvalósításához.

Mivel az év minden eseménye kiemelkedõ ünne-
pi hangulatban zajlott, mi szülõk is szerettünk volna
méltóképpen emlékezni e 40 év dicsõségére, segíteni
a rendezvények színvonalas lebonyolítását. Bálunk
teljes bevétele ezeknek az anyagi fedezetét szolgálta.

Tudom, ebben a pénzszûkös, rohanó világban nem
könnyû feladat idõt, pénzt, energiát fordítani egy kö-
zösség mozgósítására.
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40-es bál a Bolyaiban

Tõzsérné
Szentgyörgyi Andrea,
a Szülõi Választmány 

elnöke



De mi az ellenkezõjét bizonyítottuk. Nagy igyeke-
zettel, szorgalommal készültünk erre a napra.

Szülõtársaimmal közösen gyûjtöttünk tombolatár-
gyakat, terítettünk, díszítettünk, saját büfét alakítot-
tunk ki, mivel több, mint 130 vendég szeretett volna
ezen az estén együtt szórakozni.

Eddigi báljaink hagyományaikhoz híven az esti kö-
szöntõbeszédet iskolánk igazgatónõje Székyné 
dr. Sztrémi Melinda és a Szülõi Választmány elnöke,
Tõzsérné Szentgyörgyi Andrea tartotta.

Intézményünk tanulói táncos produkcióval kedves-
kedtek vendégeinknek. A Sodexo (iskolánk konyhája)
biztosította a svédasztalos vacsorát, mely ízletes, változa-
tos és dekoratív volt. Az élõzenét a Roli Band szolgáltatta. 

Azt hiszem, hangulatos, vidám estét töltöttünk
együtt. Sokat táncoltunk, jókat beszélgettünk, hiszen
ez az egyetlen olyan rendezvény ahol szülõ és nevelõ
más formában is megismerheti egymást.

Idõközben nagy izgalommal vártuk a tombolatár-
gyak sorsolását.

Azt hiszem emlékezetes, szép estét töltöttünk
együtt. Mindemellett nemes célt támogattunk, segí-
tettünk.

Bízom abban, hogy sikerült hagyományt teremteni
a Szülõk-Nevelõk báljából, hiszen a segítõ kezek min-
dig jól jönnek ebben a pénzszûkös világban. 

Ezúton is szeretném megköszönni szülõtársaim-
nak, pedagógusainknak, diákjainknak lelkiismeretes
munkájukat, anyagi és tárgyi segítségüket, mellyel to-
vább öregbítették iskolánk jó hírnevét.

Kívánom, hogy az elkövetkezendõ idõben is
ugyanilyen lelkesedéssel, szorgalommal, kitartással
dolgozzunk együtt egy-egy nemes cél érdekében.
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