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A Rotary Club Szekszárd hagyományainak megfelelően A Rotary Club Szekszárd hagyományainak megfelelően A Rotary Club Szekszárd hagyományainak megfelelően A Rotary Club Szekszárd hagyományainak megfelelően jótékonysági estélyt, bált szervez, jótékonysági estélyt, bált szervez, jótékonysági estélyt, bált szervez, jótékonysági estélyt, bált szervez, 
melyre ezúton nagy tisztelettel meghívja Önt, partnerét, családtagjait és barátait.melyre ezúton nagy tisztelettel meghívja Önt, partnerét, családtagjait és barátait.melyre ezúton nagy tisztelettel meghívja Önt, partnerét, családtagjait és barátait.melyre ezúton nagy tisztelettel meghívja Önt, partnerét, családtagjait és barátait.    

    

Időpontja: 2009. január 17. 19 óra 
Helye: PTE – Illyés Gyula Főiskolai Kar aulája, Szekszárd, Rákóczi út 1. 

 
Program:  

 

Vendégek fogadása, köszöntők 
Műsor 
Vacsora 

Bál 
Közben: - Hangulatfokozó műsor 

- Jótékonysági tombola 
 

Részvételi díj: 10 000.- Ft/fő 
    

Az estély bevételét fő jótékonysági projektjeink megvalósítására fordítjuk. Az idei év prioritása a jövő 
nemzedékének támogatása, a város legtehetségesebb diákjainak elismerése és segítése, valamint a család, az 

otthon melegét, szeretetét nélkülöző gyerekek életkörülményeinek javítása. 

A tehetségek gondozása a jövőnk, a kitaszítotA tehetségek gondozása a jövőnk, a kitaszítotA tehetségek gondozása a jövőnk, a kitaszítotA tehetségek gondozása a jövőnk, a kitaszított gyerekek a lelkiismeretünk.t gyerekek a lelkiismeretünk.t gyerekek a lelkiismeretünk.t gyerekek a lelkiismeretünk.    
    

Az estélyen önfeledt szórakozást kívánunk biztosítani minden résztvevőnek. A mindennapok gondjaiból, 
problémáiból kiszakítani, emberi, társadalmi kapcsolatokat ápolni és létesíteni. 

    

Kérjük, részvételévelKérjük, részvételévelKérjük, részvételévelKérjük, részvételével emelje az est fényét emelje az est fényét emelje az est fényét emelje az est fényét, adományával segítse elő céljaink megvalósulását!, adományával segítse elő céljaink megvalósulását!, adományával segítse elő céljaink megvalósulását!, adományával segítse elő céljaink megvalósulását!    
    

Elfoglaltsága, egyéb okból történő távolmaradása esetén is adakozhat, illetve tombolatárgy felajánlásával 
támogathatja a nemes célt. Adományát az OTP Banknál vezetett 11746005-20097086 számú számlánkra 
átutalással is teljesítheti, vagy az alábbi elérhetőségeken keressen: 
    

Villi János klubelnök   Tel.: 20/ 9418-487 E-mail: villi.janos@t-online.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 e nem mindennapi estélyen. 

 
Nagy szeretettel várunk mindenkit. 

Rotary Club Szekszárd minden tagja nevében: 
 

Villi János 
elnök 


