
MEGHÍVÓ 

ADYÁK Alapítvány 

Cím: 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. tel.: 52-501-986 , fax: 52-501-987  

Tisztelt Szülők, Kedves Diákok, volt Diákunk! 
 

Iskolánk hagyományai között szerepel az ADY- BÁL. Ebben az évben immáron huszonhetedik alkalommal 

rendezzük meg. Az ADYÁK Alapítvány kuratóriuma nevében kérjük - ha tehetik-, részvételükkel, pénzbeli vagy 

tombolaajándék felajánlással támogassák iskolánkat. 
 

A cél nem változott. 

Szeretnénk, 

       - ha tanulóink megismerkednének a szórakozás hagyományos, elegáns formájával, 

       - ha szüleikkel, tanáraikkal együtt töltenének egy kellemes estet, 

       - ha a bál bevételt is hozna az iskolai alapítványnak, melyet ebben az évben az iskola technikai 

eszközeinek fejlesztésére fordítunk 
 

A BÁL 2017. március 4-én, szombaton (18 órától hajnalig) lesz a Hotel Aranybika Üvegtermében  
(4032 Debrecen, Piac utca 11-15. ) 

A zenét Sum Zenekar szolgáltatja 
 

Az est során fellépnek a Csokonai Színház művészei, valamint iskolánk jelenlegi és régi, tehetséges diákjai. 

 

OLCSÓBB LETT, OLCSÓBB LETT, OLCSÓBB LETT, OLCSÓBB LETT, OLCSÓBB LETT!!!! 
 

A belépőjegy ára : diákoknak 6.000,- Ft, felnőtteknek 11.000,- Ft, mely összeg a vacsora árát is tartalmazza. 

A menü a meghívó hátoldalán olvasható! Asztalfoglalás a jelentkezés sorrendjében történik. 
 

Kérjük, hogy 2017. február 8-ig jelezzék részvételi szándékukat.  

A bál költségének befizetési határideje és a menü kiválasztása február 17. 
(Péterné Kopasz Zsuzsa tanárnőnél, a gimnázium művészeti irodájában. Elérhetőségek: 

pkopzsu@adygimi.com, 06-20/499-24-20) 
Február 7-én szülői értekezlet van az iskolában, ahol lehetőség van a jegyek illetve a támogatói jegyek 

befizetésére, a felajánlások átadására. 
 

Üdvözlettel: 

                             Dr. Módis Lászlóné sk.                                                                   Rózsavölgyi Gábor sk. 

     Az Adyák Alapítvány kuratóriumának  elnöke                                                          intézményvezető 

 

 

Debrecen, 2017. február 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Támogatási formák 

 

-       Pénzbeli adományaikat köszönettel vesszük az alábbi számlaszámra:  

                       Adyák Alapítvány: 11738008-20701033 

-       A bál sikeréhez egyéb módon (tombolaajándékok, egyebek) hozzájárulásával. 

 Támogatói jegyek kaphatók 3.000, 5.000 és 10.000 Ft értékben Péterné Kopasz Zsuzsa 

tanárnőnél. 
      A felajánlásokat az iskola művészeti irodájába szükséges behozni. Kérjük Önöket írják rá, hogy a támogató listán 

milyen név szerepeljen. (Gyermekük neve, Önök neve, felajánló cég neve) 

Ne feledjék! Február 7-én szülői értekezlet van az iskolában, ahol lehetőség van a jegyek illetve a 

támogatói jegyek befizetésére, az esetleges felajánlások átadására. 
 

 

  

mailto:pkopzsu@adygimi.com


Tányérszervizes vacsora ajánlat 

Ital: 

Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz- 1 üveg/ fő 

Minőségi édes-, és száraz pezsgő – 1 pohár/ fő 

 

„A menü” 

Húsos palacsinta szaftosan 

Baconbe göngyölt mangalica szűz erdei gombaraguval házi röszti burgonyával és jázminrizzsel 

Somlói kocka 

 

„B menü” 

Tormahabbal töltött füstölt libamell bazsalikomos friss kevert salátaágyon 

Mozzarellás csirkemell valamint pikáns, sajttal töltött csirkemell rántva pirított kerti zöldségekkel, hercegnő burgonyával 

Somlói kocka 

 

„C menü vegetáriánus menü” 

Grillezett tofu bazsalikomos friss kevert salátaágyon 

Rántott sajt, rántott gomba és rántott brokkoli steak burgonyával, pirított kerti zöldségekkel,rizzsel 

Somlói kocka 

 


