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Meghívó 
 

Tisztelt Hölgyem/UramTisztelt Hölgyem/UramTisztelt Hölgyem/UramTisztelt Hölgyem/Uram!!!!    

    

A Bolyai Farkas Alapítvány örömmel értesíti, hogy megszervezi jótékonyságijótékonyságijótékonyságijótékonysági    báljátbáljátbáljátbálját, melynek célja az 

alapítvány állandó tevékenységének és rendezvényeinek támogatása.  

 

Ezúton szeretnénk meghívni önt, mint a vajdasági magyarság kulturális, üzleti, politikai, vagy 

oktatási életének kiemelkedő alakját, hogy jelenlétével, családi-baráti társaságával tisztelje meg és 

támogassa rendezvényünket, alapítványunkat és a magyar oktatás jövőjét.  
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Zenta, NépkertZenta, NépkertZenta, NépkertZenta, Népkert, Kioszk, Kioszk, Kioszk, Kioszk    éééétteremtteremtteremtterem    

    

A belépő ajánlott minimális ára 1600 dinár/fő1600 dinár/fő1600 dinár/fő1600 dinár/fő, mely magába foglalja a háromfogásos vacsorát és a 

teljes italfogyasztását. A hangulatot a méltán híres Joker táncegyüttes biztosítja. 

 

A rendezvényünk jótékonysági jellegű, ahol elsősorban a belépők eladásából és a támogatók által 

felajánlott ajándékok tombola jellegű sorsolásán keresztül befolyt összegével támogathatja 

alapítványunkat. Amennyiben a bál résztvevőjeként vagy csak, mint támogatónak szándékában áll 

valamivel hozzájárulni a tombola értéktárgyaihoz, úgy azt szívesen fogadnánk. 

 

A jótékonysági bálunkkal célul tűztük ki egy hagyomány megteremtését, melyen reményeink szerint 

a vajdasági magyar kulturális, üzleti, politikai, és oktatási elit minden évben képviselteti majd magát. 

 

A bál elsődleges célja az alapítvány állandó tevékenységének és rendezvényeinek támogatása, melyek 

a következők: 

- Sokoldalú segélynyújtás biztosítása a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és 

Kollégium kitűzött céljainak eléréséhez. Ezen belül évente szervezünk felkészítő tábort a 

hozzánk felvételiző diákok számára.  

- Az alkotótevékenység elősegítése és más szociális és hasznos célok megvalósítása. 

- Anyagi és humanitárius segélynyújtás a tehetséges tanulóknak és egyetemi hallgatóknak, 

akik magyar nyelven folytatják tanulmányaikat. 



- A Bolyai Farkas és fia, János szellemi hagyatékának megőrzése és e szellemiség továbbvitele 

a tudományos kutatás, valamint a kulturális tevékenység területén. 

- Rendszeresen szervezünk képzéseket a vajdasági magyar oktatásban dolgozó pedagógusok 

számára, mely programokra a lehetőségeinkhez mérten Magyarország és Európa 

legnevesebb előadóit hívjuk meg.  
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Bővebb információ:    Telefon: ++381(0)24 816-700, (Vida János)   

 Cím: Posta utca 18. ,Zenta, Szerbia  

 www.bolyaifarkas.org.rs 
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