
II. GYŐRI JÓTÉKONYSÁGI TAEKWON-DO BÁL 

 
2016. február 6-án rendezi meg a Győri Sárkányok Hwa-Rang Taekwon-do Sportegyesület a II. Győri 
Jótékonysági Taekwon-do Bált. A bál a győri Kristály Étteremben kerül megtartásra, ahol a győri 
Taekwon-dosok minden érdeklődőt, de elsősorban a Magyar ITF Taekwon-do tagjait várják nagy 
szeretettel. 
 
 
 
A január 20-i jelentkezési határidőt, 
egyeztetve az étteremmel és Harmat László 
Nagymesterrel, egy héttel, 2016. január 31-
ig meghosszabbítottuk, hogy a most 
magukat meggondolóknak is lehetőséget 
tudjunk nyújtani, egyben ne kelljen gyér 
érdeklődés miatt a bált lemondani! 
 
Kérem a klubvezető Mestereket, hogy a 
tanítványaitok, klubotok és ismerőseitek 
körében népszerűsítsétek a rendezvényt, 
várunk mindenkit szeretettel! 
 
 
 
 
 

 
A sok tánc és vidámság mellett a jó 
hangulatról az est sztárvendége, LAÁR 
ANDRÁS is gondoskodik. 
 
A bál egy tavaly indult, hagyományteremtő 
céllal rendezett, a Taekwon-do társadalom 
tagjait, szimpatizánsait, támogatót jó 
hangulattal megajándékozó, csapatépítő 
rendezvény második állomása immáron. 
Nem titkolt célja a rendezvénynek, hogy 

támogatókat gyűjtsön a Taekwon-do fejlődéséhez, népszerűsítéséhez és összekovácsolja a meglévő 
Taekwon-dosokat egy nagy családdá, ahol e rendezvény keretében évente egyszer legalább a közös 
felhőtlen szórakozás, kikapcsolódás és baráti kapcsolatok, sportbarátságok építése közben hoz 
közelebb minket egymáshoz. 
Távoli cél, hogy ez a rendezvény akár országos méretűvé váljon és a későbbiekben, akár budapesti 
helyszínnel kerüljön megrendezésre, melyre jó alkalmat nyújthat a Magyar ITF Taekwon-do közelgő 
40. születésnapja is. 
 
A bálra előzetes regisztráció útján lehet jelentkezni a férőhelyek függvényében. 
A belépők megvásárlására Szalai Istvánnál és Gergócs Dalmánál van lehetőség 5.500 Ft/fő áron 
január 31-ig. A belépő ára tartalmazza az üdvözlő italt, a vacsorát, a zenekar és a fellépő vendég 



költségeit. A belépő megvásárlásával egyidejűleg le kell adni a választott menüt is!  
 
Lehetőség van tombola vásárlására is 300 Ft/db áron. A tombolákat a bált megelőzően, illetve a 
bálon is meg lehet vásárolni.  
A messziről érkezőknek kedvezményes szálláslehetőség igénylésében segítséget nyújtanak a 
szervezők. 
 
A bál fővédnöke Harmat László VIII. Dan, Nagymester, a Magyar ITF Taekwon-do Szövetség elnöke, 
akinek támogatásával hívok és várok szeretettel minden érdeklődőt a rendezvényre! 
 
Kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken állnak rendelkezésre:  
E-mail: itftaekwondogyor@gmail.com  
Tel.: 06-30/748-4280 vagy 06-70/945-8601 
 
Kedves Klubvezetők, Mesterek! 
 
Kérem, hogy az általatok vezetett sportszervezet tagjai közt hirdessétek ki az eseményt, hogy 
lehetőség szerint minél több sportoló értesülhessen róla! 
 
A rendezvény facebook esemény oldala: 
https://www.facebook.com/events/1727773744108937/ 
 
Köszönettel és tisztelettel:    
 
Szalai István 

Győri Sárkányok SE 
 
Menülista 
 
1.Menü 
Egészben sült szarvas java erdei gombákkal 
Szűz filé téli zöldségekkel, sült krémes burgonyával 
Galliano mignon mogyoró krokanttal 
 
2.Menü 
Dunai harcsa filé habos sörtésztában sütve 
Fogas filé parajjal-kápiával töltve 
Kapros-túrós royal burgonya, sáfrányos póré mártással 
Csokoládé mousse lágy keksszel, erdei gyümölcsökkel 
 
3.Menü 
Mediterrán töltött pulykamell 
Sok magvas bundában sült jércemell 
Párolt rizs, karika burgonya 
Házi túrógombóc eper raguval 
 
4.Menü 
Penne aszalt paradicsom salátával 
Grillezett mozzarella 
Galliano mignon mogyoró krokanttal 

 

https://www.facebook.com/events/1727773744108937/

