
 

 

GYÖRGYI DÉNES ÁLTALÁNOS ISKOLA 

JÓTÉKONYSÁGI BÁL 
2019. NOVEMBER 16. SZOMBAT 19:00 

MAGTÁR RENDEZVÉNYKÖZPONT 

Kedves Szülők, Résztvevők! 

Az idén is megrendezésre kerül a JÓTÉKONYSÁGI BÁL!   

Ezzel kapcsolatban az alábbiakban küldjük a részletes programot! 

A bál fővédnöke Fábián László, iskolánk volt igazgatója. 

Idén a közkedvelt Sakk Matt Company zenekart kértük fel, hogy 

a kiváló hangulatról gondoskodjon.  

Sőt!  Szórakoztatásotokra még két rövid meglepetés műsorral is 

készülünk!  

Belépőjegy: 4500.- Ft./fő mely tartalmazza a vacsorát, melyről 

idén is a Mélytányér étterem gondoskodik. 

A vacsorát, - hasonlóan a tavaly bevált módszerhez- 4 fős 

vegyestálakon szolgálják fel.  

A bál bevételét ismét az iskola fejlesztésére fordítjuk.  A tavalyi 

évben összegyűlt összeget kiegészítve, a tervezett pálya 

kialakítása mellett a hátsó udvar alsó része is (a betonos pályától 

az alsó kerítésig) teljes egészében lefedésre kerül a műfüves 

burkolattal. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az időjárási 

viszonyok jelentősen befolyásolják ennek a területnek a 

használatát. A szünetekben és a mindennapos testnevelés órákon 

is használják a gyermekek ezt a részt, és így tudjuk megoldani, 

hogy ne porban vagy sárban kelljen lenniük. Az ezzel kapcsolatos 

munkálatok napokon belül elkezdődnek, és várhatólag nagyon 

rövid idő alatt, 1 hónapon belül be is fejeződnek. 

  



 

 

Tájékoztatás, és kérések a bálra érkezőknek: 

- Az italokat batyus jelleggel ismét be lehet hozni.  

- A helyszínen díjmentesen kávét és vizet-szódát biztosítunk 

- Hideg csapolt sör (Heineken) 400/500 Ft-ért/pohár/korsó áron 

megvásárolható lesz a helyszínen.  

- A süteményeket szintén batyus jelleggel várjuk, ezek a 

kisteremben lesznek felsorakoztatva a közös süteményes 

asztalunkra. Kérjük, hogy ha lehetőségetek és időtök van rá, 

akkor ezzel is készüljetek, mert tavaly is nagyobb igény volt rá, 

mint amire számítottunk, így sajnos korán elfogyott… 

- Az asztaloknál felszolgált vacsorát levesszük a táncos mulatság 

kezdetén, de aki később megéhezik, az ne essen kétségbe! A 

kisteremben a sütik mellett svédasztal-szerűen kitesszük az 

ételeket, és később is lehet fogyasztani.  

- Dohányosoknak: dohányozni a főbejárat közelében tilos, a hátsó 

bejáratnál van a kijelölt dohányzóhely. Kérjük, erre figyeljetek! 

- Aki kocsival érkezik, és nem azzal távozik, parkolhat az udvaron 

is. A kapu másnap du. 4 óráig nyitva lesz, addig bármikor vissza 

lehet jönni az autóért. 

- Taxi szolgáltató ügyeletben lesz, száma:  30/387-7673. Ezt 

majd a helyszínen is kiírjuk. 

- A vacsorából megmaradt ételeket felajánljuk ismét az         

"Enni adok-Enni kapok" dobozt üzemeltetőknek. Ők eljuttatják 

majd a rászorulóknak:-) 

- Kérnénk a pontos érkezést, mivel a műsort 19:00 órakor el 

szeretnénk kezdeni! A tombolahúzást 23:45-ra terveztük.  

- Zárás :  hajnali három óra.  



 

 

Ezúton kérjük, hogy a vegetáriánus, illetve gluténmentes stb. 

étkezési igényt, esetleges mozgássérült részvételt,vagy 

bármilyen (nem az asztalkiosztásra) vonatkozó kérést  egyénileg 

jelezzék a szervezőknek, a +36-30 93-95-081 telefonszámon.  

Jegyek és támogatói jegyek elővételben megvásárolhatók az őszi 

szünet után 

- a szülői munkaközösség képviselőjénél 

- az iskolatitkárnál 

- Tourinform Irodában 

- Támogatói jegy: 500.- Ft. 

- Támogatói jegy vásárolható lesz a November 12 -én a fogadó 

óra előtt az Aulában is.  

Támogatásokat alapítványunk számlaszámára is szívesen 

fogadunk. 

Számlaszámunk: 11748083-20016227 

-A bálra tombola felajánlásokat várjuk köszönettel. Leadni a 

tanáriban, vagy a titkárságon szíveskedjetek.  

Az asztaltársaságok kialakításánál figyelembe vesszük az egyéni 

kívánságokat is, alapvetően arra törekszünk, hogy az egy 

osztályból jelentkezők egy asztalnál ülhessenek. A mellékelten 

kiküldött táblázatban a jelentkezés mellett kérjük szokás szerint 

az erre vonatkozó igényeket jelezzétek!  

Az asztalkiosztás jelentkezők száma szerint változhat, de 

elsősorban 12 fős asztaloknál történik az ültetés!  

Nagy szeretettel várunk mindenkit, párban vagy pár nélkül, baráti 

társaságokat, bulizni, táncolni vágyókat!  

Töltsünk együtt egy jó hangulatú estét! 

Szeretettel készülünk, és várunk mindenkit!  A szervezők. 


