
Kedves Testvérek, Barátaim! 
 
Szeretettel meghívlak Benneteket 2022. november 25-re, az "Ábel és barátai" jótékonysági bálra a Rózsa 

Művelődési Házba (1181 Bp., Városház u. 1.) 18.30-tól hajnali kettőig! 

A jótékonysági cél: Sislócon, és az Ungvár környéki, magyarok lakta falvakban - szociális ellátó rendszer 

hiányában - már az ötödik településen tudjanak legalább kétszer egy héten meleg ételt adni a rászorulóknak, 

és az oda menekült családoknak, időseknek, árváknak. Hála és Áldás érte Nektek! Legyen szép 

Karácsonyuk! A bálra eljönnek a szervezésben résztvevő görögkatolikus atyák, Fülöp János sislóci és Máté 

Csaba szabolcsveresmarti parókusok és feleségük. 

http://szentlorincifoplebania.hu/.../06/2022_Punkosd.pdf (3-5. oldal) 

 

Az Ábel bál természetesen nem nélkülözi a menüválasztásos meleg vacsit, vidámságot, táncot, meglepetéseket, 

tombolát. Ízelítő a (tervezett) programból: 

- 19.00 - 19.15: Köszöntők a "szervusz pohár"-on is túl 
- 19.16 - 20.00: Menüválasztásos egytálétel meleg vacsora 
- 20.01 - 20.15: Néptánc bemutató a Téblábtól 
- 20.16 - 20.25: Kvíz a (görögkatolikus) papokkal 
- 20.26 - 21.05: Össztánc a rock'n"roll jegyében, "húzza"  a FRACKERS zenekar  (Luigi testvéremék) 
- 21.06 - 21.15: Lőrinci Pipacsok 
- 21.16 - 21.25: Draskóczy Zoltán gitár művésztanár  
- 21.26 - 21.45: Huzella Péter gitár-énekelt versek 
- 21.46 - 22.30: Össztánc: FRACKERS 

- 22.31 - 22.50: Tombola és Árverés(Ágoston-Papp Mónika: világhírű Betlehem:)!  
- 22.51 - 23.25: Táncház Olasz Gyuri és bandája, táncvezetés Vörös Árpi tánc"guru"val 
- 23.26 - 24.00: Össztánc: FRACKERS 
- 00.01 - 02.00: Retro diszkó a nyughatatlanoknak 
- 02.01 - Hazamennek a leányok a legények kíséretében 

A programváltoztatás jogát fenntartva  
 
Menü: 
A köszöntőt egy pohár száraz/édes pezsgővel koccintjuk, s ebből a kínálatból kell előre 
választanotok: 
A: vörösboros szarvaspörkölt, galuska, káposzta saláta 
B: sült csirkecombfilé, zöldséges rizs, káposzta saláta 
Rövid- és hosszabb italokat, üdítőket a két büfében tudtok vásárolni.  
 
A bálra kérünk szépen hozzatok sós és édes süteményeket aznap 16 óráig! (Aki csak később 
tudja, hozhatja a BÁL-ra is!) 
A jótékonysági célok megvalósulásáért kérünk tőletek nívós tombola ajándékokat! 
 
Belépő: 10 eFt/fő 
 
Jelentkezési határidő: 2022. november 11. péntek 22 óra 
A báli belépő árát "Jótékonysági bál" (névvel/ elérhetőséggel és a menüt megjelölve) a 
közleményben utaljátok át az alábbi (KH Banknál vezetett) számlaszámomra, Csorvási László Ábel 
10401024-83484951-53491006 
 
Támogatói szándékot és utalást is szívesen veszünk, aki nem tud eljönni, viszont tenne a cél 
érdekében. Ebben az esetben az utalás közleményébe: "támogatás Kárpátaljára" megjegyzést 
kérek! A  legkisebb összeg is számít! 
Kérdést/kérést itt fogadok: csorvasi.laszlo.abel@gmail.com 70/637-7614 

 

Öleléssel 
Ábel a mindenféle rengetegből 
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