
Kedves Testvérek! 
 
Itt találhatóak a bál legfontosabb adatai és a regisztrációs felület. Arra biztatunk mindenkit, 
hogy mihamarabb jelentkezzen az alul megadott linken, mivel csak 200 fő vehet részt a 
bálban. 
 
A bál időpontja: 2023 február 11. 19 óra 
A bál helyszíne: Tata, Gottwald szálloda, Fekete út 1. 
A bál díja: 11.000.-, amely tartalmazza a bál minden költségét, (terembérlet, zene, stb) kivétel 
az italokat, amelyeket a pincéreknél lehet majd megrendelni az itallapról. Minden asztalra 
ásványvíz lesz kihelyezve, ezeket szintén tartalmazza a belépőjegy ára. 
Báli zene: Bús Péter és zenekara 
A bál célja: jótékonysági gyűjtés a tatai cserkészcsapat számára, elsősorban sátor vásárlására 
A bál fővédnöke: Kovács Adorján, a Magyar Cserkészszövetség Elnöke, aki feleségével 
Kovácsné Halmy Rékával fog részt venni a bálon. 
A bál támogatása: támogatójegyekkel 1.000.-, 3.000.-, 5.000.- értékben, illetve tombola 
felajánlásokkal. A támogatójegyek és a belépőjegyek is a kapcsolattartótól szerezhetők be, 
illetve vele kell elszámolni is. Az egyes egyházközségek kapcsolattartóinak neve a regisztrációs 
linken megtalálhatóak. A támogatójegyeket szabadon vásárolhat bárki, aki a bál céljával 
egyetért, nem szükséges a bálban részt vennie. A megfizetett támogatói díjért cserébe 
támogatói jegyet adunk. 
Báli viselet: Hölgyeknek estélyi ruha, Uraknak öltöny 
Báli menü:                                        
Fogadó pogácsa az asztalokon 
Welcome pezsgő  
A.    Normál menü 
Narancsos kacsa terrine waldorf salátaágyon friss péksütikkel 
Gyöngytyúkleves 
Sertészűz erdei gombamártással mandulás burgonyafánkkal 
Fekete erdő tányérdesszert 
B.    Vegetáriánus menü 
Avokádó saláta grillezett tofuval marinált zöldségekkel 
Édesburgonyakrémleves csírákkal, piritott olajos magvakkal 
Zöldséges kuszkusszal töltött paprika grillezett kecskesajttal 
Fekete erdő tányérdesszert 
C.     Laktóz és gluténmentes menü 
Avokádó saláta grillezett tofuval marinált zöldségekkel 
Édesburgonyakrémleves csírákkal, piritott olajos magvakkal 
Májával töltött jérce zöldséges rizstésztával 
Minden mentes torta cukrászatunkból  
A bál programja: 
19.00 – 19.30 Érkezés 
Vendégek köszöntése – Kovács Albert atya 
Elnök köszöntője – Kovács Adorján 
Nyitótánc - Ifi elsőbálozók 
Vacsora 
Cserkészcsapat bemutatkozása, cél bemutatása - cserkészek 



Tombola 
Tánc hajnalig 
A bál ültetési rendje: 
Igyekszünk a kéréseket figyelembe venni, de nagyon sok a szempont, amelynek meg kell 
felelni. A jelentkezési űrlapon meg lehet adni, kivel szeretne mindenképp együtt ülni és kivel 
ülne még szívesen, ha van rá lehetőség.  
A link kitöltése: 
Íme a jelentkezési felület:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVrEXmZeJzrejL92JsfBaafOjKeU8QCS9J1qu558H
nCCvijw/viewform 

Minden egyes személynek külön kell kitöltenie a jelentkezési lapot. A belépőjegyeket, 
támogatójegyeket a kapcsolattartótól, vagy a sekrestyében lehet megvásárolni. Segítsük, 
hogy akik nem aki nem tudnak/nem akarnak bálba jönni, de szívesen vennének 
támogatójegyet, azokat is elérhessük.  
Reméljük, hogy egy értékes, vidám estét töltünk együtt! 
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