
 

Egyházközségi Farsang 

 

Február 6-án, szombaton 17:00 órai kezdettel 

tartjuk egyházközségünk hagyományos Farsangi 

Bálját a Pekáry-kastélyban (volt Művelődési Ház, 

Maglódi út 12.) 

Programok: farsangi vidám műsor, gyerekeknek 

jelmezverseny, és játszósarok, tánc, zene, teaház. 

Egyéni, vagy csoportos vidám, zenés, vagy táncos 

műsorszámokra való jelentkezésekkel keressék 

Péter-Almási Fruzsinát (tel: 20/200-1225, e-mail 

cím: frupalm16@gmail.com.) 

Jegyek vásárolhatók hétvégén a szentmisék után. 

Árak: egyéni: 1500 Ft, családi: 4000 Ft, 

támogatójegy: 1000 Ft. 

A bál "batyus" jellegű lesz a hagyományokhoz 

híven. Kérünk mindenkit, hogy hozzon elegendő 

vacsorának valót, melyet a közös asztalra helyezünk 

(hidegtál, sültek, saláta, vagy szendvics és 

sütemény) Kérünk mindenkit, hogy kicsivel többet 

hozzon, mint amennyit ő vagy családja fogyaszt, 

hogy a külsős segítőket vendégül tudjuk látni. 

Innivalót és kávét az est folyamán üzemeltetett 

büféből is lehet venni. 

További információért Varga Ilust (tel: 30/837-7870, 

e-mail: varga.ilona85@gmail.com) lehet keresni. 

A bál bevételét a hittanterem vizes blokkjának 

korszerűsítésére szánjuk. 

A jegyár emelkedése miatt senki se maradjon otthon, akinek 

ez problémát jelent, kérjük jelezze a jegyárusítóknál! 
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