A Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat,
a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató
Közhasznú NKft. és a
Magyar Földmérési, Térképészeti és
Távérzékelési Társaság
minden érdeklıdıt szeretettel vár közös 2014. évi

TÉRKÉPÉSZBÁL
rendezvényére, melynek
idıpontja:

2014. március 1.
helyszíne:

Stefánia Palota
(Budapest, XIV. Stefánia út 34-36. – bejárat a Zichy G. utca felıl).
∗

A bál részvételi díja: 6000,- Ft/fı ,
mely tartalmazza az ÁFÁ-t, a vacsorát, valamint a tombolán való részvétel lehetıségét.
Jelentkezni lehet a jelentkezési lapon megjelölt módokon elektronikusan a www.terkepeszbal.hu
oldalon, vagy faxon, levélben illetve személyesen is a titkárságon.
A részvételi díj fizethetı átutalással az MFTTT K&H 10200830-32310308 sz. bankszámlaszámra
”Térképészbál”megjelöléssel, vagy készpénzben, melyrıl számlát küldünk.
A részvételi díj beérkezését követıen – de legkésıbb február 25-ig – minden résztvevı
személyre szóló meghívót kap, melyet a jelentkezési lapon jelzett módon (személyesen vagy
postán) vehet át. A végleges meghívók tartalmazzák majd a választott menü szerinti vacsora
kártyát, az ültetési rendet (ennek kialakításában értelemszerően a csoportosan jelentkezıket egy
asztalhoz ültetjük, illetve egyéni igényt kérjük a jelentkezéskor jelezni), valamint egy sorszámot,
mely a tombolán történı azonosításhoz szükséges.
Választható vacsora menü:
A: Házi füstölt sonka kerti zöldekkel és grissinivel; Rozmaringos szárnyas rablónyárs fóliás
burgonyával, sült paprikával és snidlinges tejföllel;Diós-csokis palacsinta
B: Szárnyas máj- pástétom lilahagyma lekvárral és friss primırökkel; Baconos szőzfalatok házi
zöldbors mártással, röszti burgonyával és grillezett zöldségekkel;Kalocsai rétes puncs
öntettel
A bál tervezett programja:
18:00 Kapunyitás
18:40 Pohárköszöntı
18:45 Nyitó tánc
19:00-tól Vacsora
20:40 Mősor
21:00-tól Élızene és tánc
24:00 Tombola
02:00 Zárás

∗

Aktív hallgatók részére 5 fı részvételi díjának befizetése esetén a hatodik személy részére a belépés ingyenes.

Jelentkezési lap

TÉRKÉPÉSZBÁL
Időpont: 2014. március 1.
Helyszín: Stefánia Palota (Budapest, XIV. Stefánia út 34-36.

Részvételi díj: 6000,- Ft/fő
Jelentkezők:

Menü

Név

telefon

e-mail

választás

A1

B2

A végleges meghívó
átvétele
(postán az alábbi címre
küldve, vagy személyesen)

Számlát az alábbi címre kérem kiállítani:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Egyéb megjegyzés:
………………………………………………………………………………………………………………
A jelentkezési lap elküldhetı
- elektronikusan a www.terkepeszbal.hu oldalról,
- faxon a +36/1/460-4163-as számra;
- levélben az MFTTT 1590 Budapest, Pf.94. címre; illetve
- személyesen is leadható titkárságunkon (Bp. XIV. Bosnyák tér 5. I. em. 109.; H-P 10.00-14.00 óra
között, vagy más, egyeztetett idıpontban)

A részvételi díj tartalmazza az ÁFÁ-t., mely fizethetı átutalással az MFTTT K&H 1020083032310308 sz.bankszámla számra”Térképészbál”megjelöléssel, , vagy készpénzben, esetleg Erzsébet
utalvánnyal személyesen a titkárságon.
Dátum: ………………………….
…………………………………………
aláírás

1

’A’ menü: Házi füstölt sonka kerti zöldekkel és grissinivel; Rozmaringos szárnyas rablónyárs fóliás burgonyával, sült
paprikával és snidlinges tejföllel; Diós-csokis palacsinta.
2
’B’ menü: (Szárnyas máj- pástétom lilahagyma lekvárral és friss primırökkel; Baconos szőzfalatok házi zöldbors
mártással, röszti burgonyával és grillezett zöldségekkel; Kalocsai rétes puncs öntettel

