Báli Meghívó
Kedves Szülőtársaink!
Az intézmény vezetősége, óvónői és tanárai támogatásával a 2014-es évben is megrendezzük az
immáron hagyományos Prohászka Bált. Szeretettel várunk mindenkit egy vidám hangulatú, zenés-táncos
szórakozásra az óvodához és az iskolához kötődő társaságban.
Az előző évektől eltérően az idei évben a bál új helyszínre költözik. Az új helyszín a Hotel Famulus****
impozáns étterme, amelyet a hotel térítés nélkül biztosít számunkra. Az este folyamán lehetőség nyílik egymás
közvetlenebb megismerésére, valamint az óvónőkkel, tanárokkal való kötetlen beszélgetésre. Reméljük, ismét
jó hangulatú estét tölthetünk el közösen. Az est bevételét az intézmény óvodásai és diákjai javára ajánljuk fel.
A jótékonysági bál időpontja:

2014. február 15. szombat 19 óra

A jótékonysági bál helye:

Hotel Famulus**** étterme

A bál célja:

Jutalomkirándulások támogatása korosztályonként

A bál programja:

Belépőjegy ára:

• 18:15 – 18:45 érkezés
• 19:00 Németh József igazgató úr megnyitója
• 19:15 Nyitótánc a Balance TSE előadásában
 Többfogásos vacsora
• Élőzene és tánc az Original Band közreműködésével
• Tombola
5000 Ft/fő (kérjük a jelentkezéssel együtt beküldeni)

Támogatójegy ára:

2500 Ft

Jelentkezési határidő:

2014. február 5. szerda

A belépőjegy magában foglalja a többfogásos vacsorát és az üdvözlő italt. Hagyományaink szerint a
további italfogyasztáshoz saját szervezésű büfé áll a rendelkezésetekre, melynek teljes bevétele a bál célját
támogatja. Süteményt, ropogtatnivalót vagy sajttálat szívesen fogadunk! Ha szívesen támogatnátok
céljainkat, de a bálra nem tudtok eljönni, 2500 Ft-ért lehetőség van támogatói jegy(ek) vásárlására.
A tombolát idén is a szülők által felajánlott ajándéktárgyakból tervezzük megtartani. A jó cél
érdekében tett nemes felajánlásotokat (csomagot) a gimnázium portáján gyűjtjük, valamint a bálra érkezéskor
a helyszínen is szívesen fogadjuk.
Kérjük a belépőjegyek árát a mellékelt borítékba tenni és az osztályfőnököknek visszaküldeni legkésőbb
2014. február 5-ig, illetve a támogatói jegyeket 2014. február 14-ig! A bálozóktól kérjük, hogy a borítékra írják
rá, hogy a vacsorára melyik menüjét (A, B, C, D) választják! A menük leírását a következő oldal tartalmazza.
A kialakítandó ülésrenddel kapcsolatos
prohaszka.bal@gmail.com címen jelezzétek!
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Győr, 2014. január 16.
Felajánlásaitokat, közreműködő segítségeteket előre is köszönjük! Szeretettel várunk!
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Báli Menü
A. menü
Hortobágyi palacsinta
Pódium grill kavalkád (sertésderék, borjú java, csirkemell) burgonyával, házi savanyúsággal
Franciakrémes

B. menü
Ruccola saláta paradicsommal és mozzarellával
Erdei gombákkal töltött csirkemell filé olivás zöldségekkel
Gyümölcs szelet

C. menü
Füstölt libamell szeletek ropogós salátán
Paradicsommal és mozzarellával sütött jércemell, bazsalikomos ruccola salátával
Eszterházy szelet

D. menü
Tavaszi tekercs salátával
Camembert falatok rántva balzsamecetes narancsfilével, áfonyával
Oroszkrém kocka

