
        „Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik… Az ajándékozó bő-

velkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül.” 

(Példabeszédek 11, 24-25)           

                                          Jótékonysági bál  

                                                                  2019. november 09. 

 

A Madocsai Református Általános Iskola szülői munkaközössége és tantestülete szeretettel 

hívta, várta a bálba mindazokat, akik támogatni kívánták valamilyen formában gyermeke-

ink második otthonát. 

Szombaton este a következő mondatokkal nyitottuk meg az estét: 

„Vannak ügyek, amit érdemes támogatni. Márpedig ez a bál, egy jótékonysági bál, ilyennek 

minősül. 

Több oka is van annak, hogy ma itt vagyunk. 

❖ Hagyományteremtő céllal indul útjára ez a rendezvény. Bízunk benne, hogy sokáig 

életben tudjuk majd tartani, és formálni, alakítgatni a magunk és mások örömére. 

❖ Az összefogás a másik cél. Amikor egy kis közösség összefog a jó ügy érdekében, és a 

közvetlen környezetüknek szeretnének hasznára lenni. A munkahelyüket, gyerme-

keik intézményét kívánják biztonságosabbá, élhetőbbé tenni. Szerencsére, mi mado-

csaiak, úgy gondoljuk, érdemes fiaink, lányaink második otthonát szépíteni, fejlesz-

teni. 

❖ És nem utolsó sorban, a sok munka, rohanás közben, szórakozási lehetőséget kíván-

tak biztosítani a szervezők. Fontosnak tartjuk, hogy a szülők, a pedagógusok, a volt 

diákok, barátok, ismerősök egy ilyen kötetlen rendezvény formájában is találkozza-

nak. Beszélgessenek, ismerkedjenek, hiszen közös munkájuk elengedhetetlen feltétele 

egy iskola sikeres nevelő-oktató munkájának.” 

A köszöntőt egy ízletes és bőséges vacsora követte, mely Fazekasné Piroska és Kissné Vera 

munkáját dicséri. Szülők szorgoskodtak mellettük, hogy minden időben elkészüljön. A büfé-

asztalon felsorakoztatott gyümölcsökkel, süteményekkel mindenki a maga kedvére édesíthette 

meg az estét. 

A kellemes beszélgetést követően a DJ – Pergel Róbert – igyekezett táncra bírni a bálozókat. 

Lassan valódi báli hangulat kerekedett a teremben. 

A támogatók által felajánlott tombolatárgyak kisorsolása 22.00 órakor kezdődött. Sokaknak 

kedvezett a szerencse.  

Az egész estét végig kísérte a büfé a kisteremben. Az italokról, frissítőkről Puch Józsi gon-

doskodott, és Elek Tibi szolgálta ki a vendégeket. 



Köszönet mindazoknak, akik részt vettek az este szervezésében, sikeres lebonyolításában.  

A támogatók felajánlásaiból és a bál bevételei alapján  

                                                       580.700 Ft 

adományt sikerült összegyűjteni, amit az iskola udvarának korszerűsítésére, labdafogó      háló 

telepítésére szeretnénk majd fordítani. Ez az összeg hozzájárul céljaink megvalósításához. 

Az iskola tantestülete és gyermekközössége nevében mondunk köszönetet mindazoknak, akik 

adományukkal támogattak bennünket. 

 

Áldást és békességet kívánunk minden szervezőnek, résztvevőnek és támogatónak! 

                                                                     Az iskola szülői munkaközössége és tantestülete 

 

           


