Kedves Szülők és Vendégeink!
2020. február 28-án, pénteken este 19 órától hajnali 2-ig a Vajk-sziget
Általános Iskolában tartjuk a hagyományos, bár mostanában elfeledett Szülők,
Nevelők Bálját, melyre minden jelenlegi, volt és jövőbeli szülőt, nevelőt és
barátot szeretettel várunk.
A bál elsődleges célja, hogy ne csak a hivatalos hangulatú szülői értekezleteken
és fogadó órákon találkozzanak a szülők egymással és velünk, gyermekük
tanítóival, tanáraival, hanem kellemes környezetben, kötetlenül beszélgethessünk
terített asztal, finom vacsora és egy pohár ital mellett.
Nem titkoltan, de másodlagos célunk a bál bevételéből az udvari játékok
felújítása és bővítése.
A jó hangulat megteremtéséért Lóránt Barnabást bíztuk meg.
DJ biztosítja a zenét a táncolni vágyók számára.
Éjfélkor sorsoljuk az értékes tombola ajándékokat.
A belépőjegy vacsora nélkül 3500.- Ft.
A belépőjegy vacsorával 7000 Ft, mely tartalmazza a vacsorát, egy pohár
pezsgőt és az aprósüteményeket. Italokat a helyszínen lehet vásárolni.
Előételek: Vegyes sajttál, Színes borsban érlelt hátszín, Körtés-rukkolás saláta,
Zöldsaláta retek csírával, Magvas és fehér szendvicskenyér
Főételek: Kakukkfüves sertés szűz erdei gombás mártásban
Fetával és olíva bogyóval göngyölt csirkemell szeletek
Baconnal és kukoricával pirított parmezános csirkemell csíkok
Köretek: Steak burgonya, Lenmagos jázmin rizs, Grillezett zöldségek
Desszertek: Tiramisu pohárkrém, Gyümölcs saláta ( A változtatás jogát fenntartjuk.)

(A bálon csak felnőttek vehetnek részt.)
Támogatói jegy 1000.-Ft-ért vásárolható.
A jegyigényeket kérjük a levágott, pontosan kitöltött válaszlapon feltüntetni és
a titkárságra eljuttatni január 20-ig! A névre szóló jegyeket január 22-től lehet
átvenni a titkárságon.
Szívesen vennénk, ha rendezvényünket segítségével, tombolatárgyak
felajánlásával támogatná! Így egyszerűbbé tehetné a lebonyolítását, s Ön által is
színvonalasabbá válhatna a rendezvény. Főbb támogatóink névsorát a bejáratnál
és a honlapunkon is közzé tesszük hálánk jeléül a felajánlásokért.
Nagy szeretettel várunk mindenkit és segítségüket előre is köszönjük!

2020. január. 6.

A szervezők szülők

2020. január.20-ig visszaküldendő

Válaszlap
A rendezvényre igényelnék:
……….db. Belépőjegyet.(Vacsora nélkül)
……….db. Belépőjegyet.(Vacsorával)
……….db. Támogatói jegyet (belépésre nem jogosít)
Asztalfoglalás érkezési sorrendben.
Segíteni tudnék a következőkben: (A megfelelő rész aláhúzandó)
•

Berendezési tárgyak szállítása (székek, asztalok, hűtő….)

•

Teremrendezés (kb. 14 órától)

•

Tombolaajándék felajánlás. Jellege:…………………….…darabszám:…………..
(Kérjük február 24-ig (hétfő) beküldeni, hogy az egységes csomagolásra
még legyen elegendő időnk.)

•

•

Tálcányi sós illetve édes sütemény készítése.

•

Visszarendezés, takarítás (másnap szombaton 11 órától).
egyéb:…………………………………………………………………………………………………………

Gyermekem / gyermekeim
neve:……………………………………………………………….………….. Osztálya:………………………

Dátum:………………………………..…

Szülő aláírása:……………………………………..…………

(Több iskolánkban tanuló gyermek esetén, elegendő egy lapot kitölteni.
Kérjük a kitöltetlen válaszlapokat is feltétlenül küldjék vissza!))

