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MeghívóMeghívóMeghívóMeghívó 
 

A Rotary Club SzekszárdA Rotary Club SzekszárdA Rotary Club SzekszárdA Rotary Club Szekszárd,,,,    nagy tisztelettel mnagy tisztelettel mnagy tisztelettel mnagy tisztelettel meghívja Önt, partnerét, és barátaiteghívja Önt, partnerét, és barátaiteghívja Önt, partnerét, és barátaiteghívja Önt, partnerét, és barátait    
az RC alapításának XI. évfordulójáraaz RC alapításának XI. évfordulójáraaz RC alapításának XI. évfordulójáraaz RC alapításának XI. évfordulójára rendezett Charter ünnepség rendezett Charter ünnepség rendezett Charter ünnepség rendezett Charter ünnepségéééérererere....    

 

Időpontja: 2009. j2009. j2009. j2009. június 27únius 27únius 27únius 27. szombat 
Helye: VármegyeházaVármegyeházaVármegyeházaVármegyeháza, Borkút, Rotary fa – Szekszárd, Béla király tér 1. 

 

Program: 
10.30 órától Vendégek fogadása, koccintás a Rotary fánál 

11 óra11 óra11 óra11 órakorkorkorkor    Ünnepi megemlékezésÜnnepi megemlékezésÜnnepi megemlékezésÜnnepi megemlékezés, a leköszönő elnök évértékelése, a hivatalba lépő, 
új elnök programbeszéde    

12.30 órától Ebéd Ebéd Ebéd Ebéd a Relax Wellness Központban (Bezerédj u. 7-9.) 
14.00 órától14.00 órától14.00 órától14.00 órától    Ünnepi CharterÜnnepi CharterÜnnepi CharterÜnnepi Charterülésülésülésülés, a klubteremben    

 Szabadprogram a Wellnessben, illetve a Szent László Szent László Szent László Szent László NNNNapi vigadalomapi vigadalomapi vigadalomapi vigadalom 
eseményein (részletek: www.babitsmuvhaz.hu). 

18181818.00 órától.00 órától.00 órától.00 órától    Csatlakozás a Szekszárdi Pörkölt és Bor ÜnnephezSzekszárdi Pörkölt és Bor ÜnnephezSzekszárdi Pörkölt és Bor ÜnnephezSzekszárdi Pörkölt és Bor Ünnephez (Rotary asztalok a 
Vármegyeháza főbejáratánál). 

 

A klub mottója: „Ápold a múltat, és tégy a jövőért!”„Ápold a múltat, és tégy a jövőért!”„Ápold a múltat, és tégy a jövőért!”„Ápold a múltat, és tégy a jövőért!” 
A tehetségek gondozása a jövőnk, a kitaszított gyermekek a lelkiismeretünk. 

 
Az ünnepségen minden résztvevőnek önfeledt szórakozást kívánunk biztosítani. Jöjjön el, gyere el, egy 

kicsit kiszakadni a mindennapok problémáiból, ápoljuk a meglévő, és létesítsünk új baráti kapcsolatokat. 
 

Részvételi költség a Charter ünnepségen 8 8 8 8.000,.000,.000,.000,---- Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő.  
 

A XI. Charterünk bevételét is, a kiemelt jótékonysági projektjeink megvalósítására fordítjuk, azaz a jövő 
nemzedékének támogatására, a város legtehetségesebb diákjainak díjazásával, valamint a család, 

az otthon melegét, szeretetét nélkülöző gyermekek életkörülményeinek javítására. 
Elfoglaltsága, egyéb okból történő távolmaradása esetén is adakozhat, támogathatja klubunk nemes céljait. 

Adományát az OTP Banknál vezetett 11746005117460051174600511746005----20097086200970862009708620097086 számú számlánkra átutalással is teljesítheti.  
 

További információkért információkért információkért információkért kérjük, az alábbi elérhetőségeken keressen: 
Villi János klubelnök Tel.: 20/ 9418-487; E-mail: villi.janos@vi-kon.hu 
Illés Tamás klubtitkár    Tel.: 30/9372-548; E-mail: szalon@szalon.hu    
Kosztyi János klubkincstárnok Tel.: 70/3161-465; E-mail: econorg@tolna.net 

    

Részvételi szándékát a fentieken túl bármely rotariánus tagunknál jelezheti. 
Jelentkezését minél előbb tegye meg, hogy biztosítsa részvételét kiemelt ünnepünkön. 

    

Kérjük, részvételével, emelKérjük, részvételével, emelKérjük, részvételével, emelKérjük, részvételével, emelje ünnepségünkje ünnepségünkje ünnepségünkje ünnepségünk fényét, fényét, fényét, fényét,    egyúttal egyúttal egyúttal egyúttal segítse céljaink megvalósulását!segítse céljaink megvalósulását!segítse céljaink megvalósulását!segítse céljaink megvalósulását!    
Nagy szeretettel várNagy szeretettel várNagy szeretettel várNagy szeretettel várunk mindenkit!unk mindenkit!unk mindenkit!unk mindenkit!    

 

A Rotary Club Szekszárd minden tagja nevében: 
 

Villi JánosVilli JánosVilli JánosVilli János,    elnök 


