
Kedves Szülők!          

A gimnázium vezetése, az iskola volt diákjai és a Szülők Tanácsa közös elhatározásra jutott. A Batthyány Kázmér Gimnázium 
jubileumi 25 éves fennállását április 18-án a névadónkról elnevezett bálon szeretnénk megünnepelni. 
A rendezvénynek két célja is van. A régi Kázmér-bálok hagyományát szeretnénk újjá éleszteni, ahol a szülők és a volt diákok 
kötetlenül megismerkedhettek egymással, nosztalgiázhattak együtt az iskolai éveken, miközben a beszélgetések és táncok 
közepette barátságok születtek kulturált környezetben. Ezen felül azt szeretnénk, hogy a bálnak legyen egy jótékonysági 
szerepe is. Egy automatikus defibrillátor készüléket szeretnénk az iskolába telepíteni, hogy az iskola polgárai, a 
délutánonként sportoló fiatalok és a környékbeli lakók biztonságát növeljük.  
A szülők képviseletét ellátó Szülők Tanácsa január végén arról állapodott meg, hogy a bál kifejezetten magas színvonalú 
legyen. Ennek megfelelően terveink szerint üdvözlőital, háromfogásos vacsora (előétel: Cézár saláta, választható főétel: 
Bakonyi sertésérme, vagy Pulykamell „Dubarry” mozzarella sajttal, vagy Csülök barna sörrel és tormával sütve desszert: 
Csokoládé mousse szedertükrön). A műsor részeként Csenki Attila humorista és élő zenekar „Benetton Band” fogja 
biztosítani a megfelelő hangulatot, valamint hagyományosan a 10. osztályosok táncai. 
 

A bálon alkohol fogyasztása lehetséges (amit a helyi büfében, egyéb ételek mellett lehet megvásárolni), ezért 18 évnél 
fiatalabb vendégek nem vehetnek részt az eseményen. Azok a tanulók, akik még az iskola diákjai, de már betöltötték 18. 
életévüket, csak szülői kísérettel vehetnek részt a bálon, hogy az iskola jogilag is mentesítve legyen.  
Nagyon fontos momentum minden bál esetében a szponzorok segítsége és a tombola felajánlások. Kérnénk a szülőket, hogy 
amennyiben lehetőségük van rá, segítsék munkánkat. A szponzorok, főtámogató és támogatók listáját (kivéve, amennyiben 
névtelenül szeretnék támogatásukat adni), a rendezvény ideje alatt az asztalokon, illetve egy nagyméretű molinón helyezzük 
el a bronz fokozatig. Aki vacsorás jegyet vásárol automatikusan támogatóvá válik, hiszen a jegy egy része a támogatást 
szolgálja. 
A bál csak akkor kerül megrendezésre, ha minimum 200 látogatójegy és 200 belépő befizetése megtörtént március 16-ig, 
ugyanis nem szeretnénk, hogy a bál veszteséges legyen. Ezért kérjük, hogy március 6-ig juttassák vissza az osztályfőnököknek 
jelen körlevél mellékletét (akkor is, hogyha nem kívánnak részt venni a rendezvényen) részvételi, illetve támogatási szándékuk 
kinyilvánításával, illetve a megadott határidőig fizessék be jegyüket/támogatási összegeket az alapítvány által erre a célra 
elkülönített számlára: 

SCHOOL-INVEST ALAPÍTVÁNY Budapest Bank 10103850 – 13164500 - 01000003. 
Utaláskor vagy befizetésnél a közlemény rovatban a nevet és osztályt tüntessék fel valamint azt, hogy mit fedez a befizetett összeg, pl.:  

Közlemény:     Minta Péter 5a – 2 látogató jegy / 2 vacsora jegy / XXXXXX Ft támogatás 

A mellékelt nyilatkozat nagyon fontos, hiszen az aktuális elérhetőségek feltüntetésével a kapcsolattartás, visszajelzések 
valamint a jegyek elektronikus formában biztonságosan érkeznek meg. 

Amennyiben az érdeklődés nem lesz megfelelő, a jegyárat illetve a támogatási összegeket az alapítvány mindenkinek 
visszautalja.  

Jegyárak:            2015. március 9-ig 2015. március 16-ig 
  Látogató jegy (vacsora nélkül)  1900.- Ft Látogató jegy (vacsora nélkül)  2500.- Ft 
  Belépő vacsorával   5900.- Ft Belépő vacsorával   6900.- Ft 
 

Támogatási kategóriák: 

Kázmér-bál Fővédnöke : min. 500.000.- Ft támogatás vagy magasabb összeg (abban az esetben, ha többen ajánlanak ennél 
nagyobb összeget, Platina fokozatú védnökként szerepelnek. A legtöbbet támogatást ajánló lesz a bál Fővédnöke). 

Arany védnök: 100.000.- Ft támogatás    Ezüst védnök: 50.000.- Ft támogatás 

Bronz védnök: 10.000.- Ft támogatás Támogató: 1.000.- 

Biztosak vagyunk abban, hogy jó hangulatban ünnepelhetjük közös iskolánk jubileumát. 

                                          Kasza István                             Studer Bence 

                              BKGSZ SZT +36 20 435 0995 BKGSZ Öreg diákok -  studerbence@hotmail.com 
 

 

2015 Április 18.  19.00 órai kezdettel                 25. Jubileumi Jótékonysági Kázmér-bál   
Jelentkezés – Részvételi nyilatkozat                

 
Név: ……………………………………………………………………….…..   Email ……………………………………………………………..    Osztály ………… 

Kérjük a banki utaláson szereplő nevet tüntessék fel       Telefonszám ...................................................... 
 
25. Jubileumi Kázmér-bálon                                        kívánok részt venni. Támogatást szívesen fogadunk a részvételtől függetlenül is. 
 
Látogató jegy: …….. db            Belépő vacsorával: ……… db                      Támogatás: …………………….……………. Ft. 
 

Kérjük az elérhetőségeket hiánytalanul töltsék ki a jegyek megküldése érdekében.            

IGEN NEM 
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