
A báli belép : 2011. december 20-ig  8000 Ft, december 21-t l 9000 Ft,  támogatójegy 20.000 Ft áron kapható, 
mely összegr l, mint közhasznú alapítványi támogatásról igazolást adunk, melynek alapján az adóalapot 

csökkenteni lehet. 
Bankszámlaszám: CIB Bank 10701049-47704008-51100005 

Kapcsolat: Urr Anita, 20 451-7958; alapitvany@masz.hu 

Kedves Atlétabarátok! 
 
 
A Gyulai István és Zsivotzky Gyula Alapítvány a Magyar Atlétikáért 
kuratóriuma az elmúlt évek sikeres fogadtatása után 2012. január 28-án ismételten 
megrendezi az Atlétabált, amelyre sok szeretettel hívunk és várunk minden atlétikát 
szeret  sportbarátunkat. Az Atlétabál védnöke Czene Attila, sportért felel s 
államtitkár, védnökei Miklósa Erika, operaénekes és Molnár Zoltán, a Magyar 
Olimpiai Bizottság f titkára.  
 
Az Atlétabál kit  alkalom arra, hogy a sportág színe-java, fiatalok és id sebbek 
közösen tölthessenek el néhány kellemes órát. 
 
Az  Atlétabál  keretében  kerülnek  átadásra  a  2011.  év  legjobb  atlétáinak  és  az  év  
edz jének  járó  díjak,  melyek  közül  az  év  férfi  atlétája  a  Zsivotzky  Gyula, az év n i 
atlétája  a  Csák  Ibolya,  az  év  edz je  pedig  a  Koltai  Jen  nevével  jelzett  plakettet  
kapja.   
 
A díjátadó gálát és vacsorát követ en színvonalas m sorral, zenével, tánccal és az 
elmaradhatatlan tombolával szórakoztatják a szervez k a vendégeket.  
 
Az Alapítvány reméli, hogy korábbi évek jó hangulatának köszönhet en ebben az 
évben még többen leszünk az Atlétabálon, melynek hagyományos helyszíne 
Budapesten a Danubius Thermal Hotel Helia.  (B vebb  tájékoztatás  a  
www.masz.hu honlapon és a 20 451-7958-as telefonszámon.) 
 
Szeretnénk, ha jelenlétükkel támogatnák a Gyulai István és Zsivotzky Gyula 
Alapítvány a Magyar Atlétikáért azon célkit zését, hogy a rendezvénnyel 
hozzájáruljon az atléta társadalom szorosabb együttm ködéséhez, szeretett 
sportágunk eredményességét, népszer ségét javító baráti légkör kialakításához.  
 
A Gyulai István és Zsivotzky Gyula Alapítvány a Magyar Atlétikáért a 
jószolgálati bál nyereségét a hátrányos helyzet , tehetséges, fiatal atléták 
megsegítésére fordítja!  Abban bízva, hogy kezdeményezésünk elnyeri az Önök 
támogatását, meghívásunkat megismételve várjuk megkeresésüket a báli meghívók 
vásárlása ügyében. 
 
Budapest, 2011. december 5. 
      Sportbaráti üdvözlettel, 
 

az Alapítvány kuratóriuma nevében: 
 
 

 
  
       Gyulainé Kollár Krisztina Zsivotzky Gyuláné 
 kurátor kurátor 


