2019. év VIII. évf. 2. szám

H Í R L E V É L
Téma:
• Építész- Mérnöki Bál.
Az elmúlt években sikeres Építész- Mérnöki Bál ez évben is, gazdag programmal kerül
megrendezésre.
Kérjük, csatlakozzanak Önök is az Építész és Mérnök szakmák összefogását célzó
törekvésekhez.
Ezúton meghívjuk a rendezvényre az alábbiak szerint:
Időpont: 2019. február 23. (szombat)
Helyszín: Lugas Szálloda és Étterem 4400 Nyíregyháza, Prága utca 3.
Részvételi díj: 10.000,- Ft/fő
A rendezvény programja és a jelentkezési lap a csatolmányban megtalálható.
Vagy az alábbi linken:
JELENTKEZÉSI LINK:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTzV3JNqxRMNDk_6N0fDmO6SZwEJbYqcW3UlbRf2oREJM2Q/viewform
Javasoljuk, hogy személyes részvételével Ön is járuljon hozzá a rendezvény sikeréhez és egy
asztaltársasághoz csatlakozva, vagy megszervezve vegyen részt az év egyik mértékadó
eseményén.
Örömmel vesszük tombola felajánlását is.
A rendezvény helyszínének korlátozott befogadóképessége miatt kérjük mielőbbi szíves
visszajelzésüket legkésőbb a jelentkezések lezárását jelentő 2019. február 18. (hétfő)
időpontig.
A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és visszaigazoljuk.

ÉPÍTÉSZ – MÉRNÖKI BÁL Programja
2019. február 23. (szombat)
Lugas Szálloda és Étterem Díszterme 4400 Nyíregyháza, Prága utca 3.
18.30
19.00
19.30
21.00

21.40

Érkezés, pezsgős fogadás
Kamarai elnökök köszöntője
Svédasztalos vacsora – hideg, meleg ételekkel
„A Nyughatatlan” zenekar
„A Nyughatatlan” zenekar a Johnny Cash életéről készült filmről kapta a nevét.
A zenekar koncertjein az ismertebb Cash dalok mellett a korai rock & roll nagy
legendái is felcsendülnek. A saját dalaikban érződik a magyar kultúra, és a rock
& roll szeretete, de minden ritmusjegyben ott van a Johnny Cash iránti
rajongás is.
Tánc-zene

22.30
23.00
24.00
00.30
03.00

„Védelemre méltó értékeink – Város- és természetvédelem - játékos totó
Szatmári István moderálásával
Tánc-zene
Tombola – korhely leves
Tánc-zene
Itt a vége!

Zenefelelős: DJ Jánosik István
Hangulatfelelős: Gaál Tamás – a Best FM Rádió műsorvezetője
És ami kimaradt:
• Helyszíni emlékfotózás
• Korlátlan italfogyasztás!

Nyíregyháza, 2019. január 16.
Üdvözlettel:
a Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Mérnöki Kamara Titkársága
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