A 2015/2016-os tanév Szülői-Nevelői Bálja a Tóvendéglőben!

Fergetegesen jó hangulatú bállal farsangoztak a pedagógusok és a szülők február 6-án, a Bolyais
Szülők Egyesülete által szervezett bálon, a Tóvendéglőben.
A közel 200 vendéget Tuba Mónika, az Egyesület elnöke köszöntötte, majd bemutatta Zoller Péter
alelnököt, Meleg Zita, Tájmel Andrea és Takács István elnökségi tagokat.
Külön köszöntötte Jordán Tamás Kossuth- és Jászai Mari díjas színművészt a Weöres Sándor Színház
igazgatóját, aki elfogadta a felkérést a moderátori szerepre. Természetesen nagy sikert aratott
minden megnyilvánulása.
Ezután, az elnök felkérte Papp Tibor igazgató urat, hogy hivatalosan is nyissa meg a bált. Igazgató úr
köszönetét fejezte ki, hogy megtisztelte a bált jelenlétével Dr. Németh István, a NyugatMagyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ rektorhelyettese és felesége, valamint Pintér Zsolt,
az egyetem igazgatója és felesége.
A jó hangulatot Tobischka Katalin tanárnő „gyermekei”, a Jómadarak fantasztikus tánca alapozta meg.
A vidám hangulatú, színes szárnyakkal táncoló gyerekek produkciója nagy sikert aratott a vendégek
körében.
Még a vacsora megkezdése előtt fényderült a korábban meghirdetett osztályok közötti verseny
győztesére, akik Szőnye Péter jóvoltából egy szuper napot tölthetnek el a Holdfény Liget
kalandparkjában. Gratulálunk a 3. a osztálynak, és jó szórakozást kívánunk Nekik!
A vacsora és a desszert között, hogy legyen idő az emésztésre, egy vetélkedőn mérhette össze tudását
két csapat. A „Bolyai szeretlek” felkiáltással kezdődő versengésben a szülők pedagógusokkal
kialakított csapatai versenyeztek. Némethné Békési Ildikó, Rózsa Viktória tanárnők mellett, Meleg
Zita és Horváth Krisztián alkotta csapattal szemben a Mézesné Szabó Katalin tanárnő, Sélley Gábor
tanár úr és Kercselics Katalin, valamint Bognárné-Miklósi Anikó csapata versenyzett.
Amikor a pöttyös és óriásira nőtt krokodil, laborban történő elhelyezését kellett a játékosoknak
meggyőzően eljátszani, akkor Jordán Tamás határozottan kijelentette, hogy bármennyire tökéletes is
az alakítás, sajnos nincsen üres státusz, így nem tudja a tehetségeket felvenni a színházba.
A játék után a zenéé lett a főszerep. A zenekar fantasztikus bulit varázsolt, melyre a táncparkett
túltelítettsége volt a bizonyíték.
A hangulat fokozása sem maradhatott el, melyet a pedagógusaink fergeteges, ugyanakkor gyönyörűen
elegáns táncának köszönhetünk. A közönség sikítva tapsolta vissza a táncosokat. A meglepetés nagyon
jól sikerült. Köszönjük!
Ezután a vendégek próbálták a tánclépéseket leutánozni a parketten, amit ellestek a fellépőktől. Kinek
így, kinek úgy sikerült, de ez semmit nem változtatott azon, hogy a Meggies’Crew zenéjére jól
mulatott minden bálozó.
Az éjszaka vége felé Jordán Tamás művész úr elkérte Meggietől a mikrofont, mert elmondása szerint
kikívánkozott belőle, hogy „igen, ez a polgári Szombathely, melynek megteremtésén ő már a 90-es
évek óta fáradozik”. Szavai meghatottságot, és nagy tetszést váltottak ki a vendégek körében.
Köszönjük Művész úr! Megtisztelő volt!
Az éjfél előtt elkezdődött tombolasorsoláson nagyon nívós ajándékokat lehetett nyerni. A támogató
szülők, vállalkozók és cégek nagyon sokféle és színvonalas felajánlással támogatták a
rendezvényünket. Nagyon köszönjük nekik!
A tombola után Barnibá’ fergeteges retro bulijára táncolhattak a vendégek. Mint mindig, most is hozta
a tőle megszokott igényes színvonalú zenét, amit a közönség is díjazott. Köszönjük Barni!
A jó dolgok gyorsan elröppennek, így hamar lett hajnali 5 óra, mikor a technikát leszerelve elhagytuk
a termet.

Mivel a bál teljes bevételét az iskola, az iskolában tanulók és dolgozók munkájának megkönnyítésére,
támogatására, ez által a színvonal emelésére fordítja az egyesület, ezért különösen hálásak vagyunk a
tanárok, a szülők, az iskola vezetése, a cégek, magánszemélyek, vállalkozások támogatásáért!
Mindenkinek, aki bármilyen formában, a szervezésben, a lebonyolításban, teremdíszítésben,
ötletelésben, szereplésben részt vett, nagyon köszönjük!
Jövőre is várunk mindenkit szeretettel!
Bolyais Szülők Egyesülete

