
                           JÓTÉKONYSÁGI BÁL SÁROSPATAKON        
                                  az iskolakerti Tornacsarnok felújításáért 
 
Tisztelt Támogatónk! 
 
A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumáért Alapítvány 2012. november 24-én rendezte meg 
jótékonysági bálját. Célja az volt, hogy országunk első, különálló Tornacsarnokának felújításához 
szükséges anyagiak megteremtésében segédkezzünk. 
 
Az estély hagyományokat ápolt, sportemlékeket, hangulatot idézett, és eleganciájával a 134 éves 
iskolakerti Tornacsarnokra irányította a figyelmet. 
Dr. Simicskó István, a sportért felelős államtitkár szerint ”Büszkék lehetnek több mint 800 éves 
városukra és annak polgáraira is, hiszen nem csupán tettre készek, a jó ügy érdekében elszántak a 
cselekedetekre is.” 
Borkai Zsolt a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, olimpiai bajnok tornász, Győr város polgármestere 
szerint is „A sport fegyelmet, akaraterőt, kitartást ad és nemesíti a lelket.” 
Dr. Hegedűs Csaba a Magyar Birkózó Szövetség elnöke, olimpiai bajnok köszöntésében olvasható  
„Azt kívánom Önöknek, hogy városuk iránti szeretettel, odaadással tegyenek Patak sportjáért, a 
Tornacsarnok jövőjéért…” 
Az összefogás ereje reményt adott a régi-új Tornacsarnok megmentéséhez, mely megépülésekor a 
legmodernebb volt országunkban, és ma bizonyára más elnevezést kaphatna kis méretei alapján. 
Dr. Hörcsik Richárd, térségünk országgyűlési képviselője a pataki sportélet országos sikereire hívta fel 
a figyelmet. „Itt van az ország első fedett tornacsarnoka. Nem az egyik, hanem az egyetlen első, olyan 
fedett Tornacsarnok, ami egy mintát adott nemcsak a szomszéd városoknak, hanem Magyarországnak 
is…” 
Az elhangzott mondatokból erőt merítünk álmaink további dédelgetésére, mi szerint lehet még a 
Sárospataki Református Gimnáziumnak és Általános Iskolának modern, új tornacsarnoka, ha a 
pályázati kiírásoknak megfelel intézményünk.  
 
Engedje meg, hogy ezúton is tisztelettel megköszönjük adományát, támogatását, melyet a jótékonysági 
bál sikeres megvalósításhoz nyújtott.  
A pozitív visszajelzések sora a támogatók és szervezők közös munkájának eredménye.  
Köszönjük Önnek, hogy mellénk állt és támogatta törekvéseinket. 
 
 
További munkájához jó egészséget és sok örömet kívánunk! 
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