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A rendezvény díszvendége: ERDEI ZSOLT „MADÁR” ökölvívó világbajnok

A rendezvény fővédnökei :

Dr. Szűcs Lajos 
Országgyűlési képviselő 
Dr. Simon Tamás IPA MSZ elnöke

A rendezvény védnökei :

Kovács Tibor vállalkozó
Szabó Lajos
Rozmaring Kertvendéglő tulajdonosa
http://www.rozmaringkertvendeglo.hu 

A   rendezvény helyszíne :  

Budapest III. ker. Árpád fejedelem út 125., 
Szentendrei HÉV Tímár utcai 
megállójánál, a Duna parton, 
szemben a Margit-szigettel

Szállás : 
Igény esetén biztosítunk

PROGRAM : 
Gyülekezés : 17.30-18.30, fogadó ital, pogácsa
Megnyitó :   18.45  
Nyitány: 19.00 Sass Emília musical énekes és Gál Kinga hastáncos    
Vacsora : 20.00–tól
Menü: Kakasleves májgombóccal tálban tálalva

Óbudai fatányéros ( Rostonsült sertés tarja, bécsi érem, pácolt 
csirkemell, rántott gomba és sajt, vegyes köret,  házi vegyes 
savanyúság )
desszert :  vegyes házi rétes  ( 3 féle ízesítéssel – túrós, mákos, 
meggyes ) + kávé igény szerint , ásványvíz ½ l / fővel számolva, 
ital : választható italok – 3 db tikett ellenében 

Minden további rendelés önköltséges áron a pincérektől (szeszes italok – 
tömények  kivételével  –  550  Ft  és  minden  alkoholmentes  ital  400  Ft 
egységáron).

A zenét Varga Vince szolgáltatja – kifulladásig
Fellépő művészek az est folyamán :

- Solymos Tóni
- Komáromi Pisti

24:00 órakor Késői büfé

Meghívók igényelhetők :
Közép-Magyarországi Szervezet elnökségének tagjainál, csoportvezetőinél:

IPA és Baráti kör tagoknak 6.500 Ft, mindenki másnak 7.500 Ft értékben
Telefonon:  +36-20-9520791,  +36-70-387-4343, +36-703916385

E-mailben: ipajozsi@vipmail.hu ,  lovasiviktor@gmail.com,  tircsit@nebek.police.hu
Személyesen: minden szerdán 09.00-12.00 óra között, Budapest Pozsonyi út 56. ½ em. 4. 
A helyszínen Szervezetünk támogatására is lehetőség lesz „Zsákba Macska” formájában.

A támogató szelvények 300 Ft-os egységáron kaphatók
( amelyből 100 Ft-ot jótékonysági célra fordítunk – melyet később jelölünk ki)

A zsákban található apró és néhány értékesebb ajándék is.
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