
 

Szeretettel meghívSzeretettel meghívSzeretettel meghívSzeretettel meghívjuk a Tapolcai Általános Iskolajuk a Tapolcai Általános Iskolajuk a Tapolcai Általános Iskolajuk a Tapolcai Általános Iskola    
Bárdos Lajos IntézményegységeBárdos Lajos IntézményegységeBárdos Lajos IntézményegységeBárdos Lajos Intézményegysége    Szülıi MunkaközösségénekSzülıi MunkaközösségénekSzülıi MunkaközösségénekSzülıi Munkaközösségének    

FARSANGI BÁLJÁRAFARSANGI BÁLJÁRAFARSANGI BÁLJÁRAFARSANGI BÁLJÁRA    
2010. február 22010. február 22010. február 22010. február 27777    ––––    éééén 19n 19n 19n 1930303030    –––– kor kor kor kor    az iskola tornatermébe.az iskola tornatermébe.az iskola tornatermébe.az iskola tornatermébe.    

Jelenlétükkel emeljék a bál színvonalát és hangulatát. Távolmaradásuk eseJelenlétükkel emeljék a bál színvonalát és hangulatát. Távolmaradásuk eseJelenlétükkel emeljék a bál színvonalát és hangulatát. Távolmaradásuk eseJelenlétükkel emeljék a bál színvonalát és hangulatát. Távolmaradásuk esetén tén tén tén 
támogató jegy vásárlásával és tombola tárgy beküldésével segítsék támogató jegy vásárlásával és tombola tárgy beküldésével segítsék támogató jegy vásárlásával és tombola tárgy beküldésével segítsék támogató jegy vásárlásával és tombola tárgy beküldésével segítsék 
munkánkat.munkánkat.munkánkat.munkánkat.    A bál teljes bevételét diákjainkra fordítjuk (pl. gyermeknap, A bál teljes bevételét diákjainkra fordítjuk (pl. gyermeknap, A bál teljes bevételét diákjainkra fordítjuk (pl. gyermeknap, A bál teljes bevételét diákjainkra fordítjuk (pl. gyermeknap, 
jutalmazások stb.).jutalmazások stb.).jutalmazások stb.).jutalmazások stb.).    
 

Program:Program:Program:Program:    
1919191915151515    Érkezés, helyfoglalásÉrkezés, helyfoglalásÉrkezés, helyfoglalásÉrkezés, helyfoglalás    
1919191930303030    MegnyitóMegnyitóMegnyitóMegnyitó    

NyitótáncNyitótáncNyitótáncNyitótánc / A / A / A / Az iskola 8. osztályos diz iskola 8. osztályos diz iskola 8. osztályos diz iskola 8. osztályos diákjaiákjaiákjaiákjai    
2020202030303030    MMMMősorsorsorsor    

Táncmulatság, vigadalomTáncmulatság, vigadalomTáncmulatság, vigadalomTáncmulatság, vigadalom    
    Közben tombolasorsolás, licitKözben tombolasorsolás, licitKözben tombolasorsolás, licitKözben tombolasorsolás, licit    

ÉtelrÉtelrÉtelrÉtelrıl, italróll, italróll, italróll, italról a  a  a  a VVVVarjú Fogadó gondoskodik.arjú Fogadó gondoskodik.arjú Fogadó gondoskodik.arjú Fogadó gondoskodik.    

(21(21(21(2100000000    –––– 22 22 22 2200000000 közötti id közötti id közötti id közötti idıszakban)szakban)szakban)szakban)    
Menü választék:Menü választék:Menü választék:Menü választék:    1. 1. 1. 1. Vörösboros marhapörkölt sósburgonyávalVörösboros marhapörkölt sósburgonyávalVörösboros marhapörkölt sósburgonyávalVörösboros marhapörkölt sósburgonyával    

2. 2. 2. 2. Csirkemell sajtmártással, riCsirkemell sajtmártással, riCsirkemell sajtmártással, riCsirkemell sajtmártással, rizzselzzselzzselzzsel    
3. 3. 3. 3. Gordon BlGordon BlGordon BlGordon Bleeeeuuuu vegyes körettel vegyes körettel vegyes körettel vegyes körettel        SalátaSalátaSalátaSaláta    

HangulatfelelHangulatfelelHangulatfelelHangulatfelelıssss az SMS együttes. az SMS együttes. az SMS együttes. az SMS együttes.    

BelépBelépBelépBelépıjegy:jegy:jegy:jegy:  1000.  1000.  1000.  1000.----                Asztalfoglalás az iskola aulájában:    
Támogatójegy:Támogatójegy:Támogatójegy:Támogatójegy:  500.  500.  500.  500.----            2010. február 22 – én és 23 – án 
Tombola, ZsákbamacskaTombola, ZsákbamacskaTombola, ZsákbamacskaTombola, Zsákbamacska:  100.:  100.:  100.:  100.----    730 – 1000 és 1300 – 1700 óra között. 
       Kérjük, vacsoraigényüket is itt jelezzék! 

Várunk mindenkit, hozd el családodat, barátaidat! 
Minél többen vagyunk, annál jobb hangulatot tudunk teremteni. 

Jelmezben megjelent kedves vendégeink elnyerhetik különdíjunkat.Jelmezben megjelent kedves vendégeink elnyerhetik különdíjunkat.Jelmezben megjelent kedves vendégeink elnyerhetik különdíjunkat.Jelmezben megjelent kedves vendégeink elnyerhetik különdíjunkat.    

Szülıi MunkaközösségSzülıi MunkaközösségSzülıi MunkaközösségSzülıi Munkaközösség    

 

 


