
A 
ROTARY CLUB BUDAPEST-SASAD megalakulásának 30. évfordulójára 

Németh László Frici 1911. District Kormányzó 
védnöksége mellett 
ezúton, szeretettel 

MEGHÍV minden érdeklődőt 
a 2022. május 7-én és május 8-án délelőtt szervezett 

30. évi ünnepi charter ünnepségére 
a Hotel Benczúr Szállóba (1068 Budapest, Benczúr utca 35.) 

Tervezett programok: 

1) 2022. május 7. szombat: 
 a) baráti találkozó, regisztráció a helyszínen, klubtörténeti film/fotóválogatás. 
 9.00 – 10.00 
 b) charter ünnepség a szállóban, ünnepi beszéd, köszöntők, emlékek az elmúlt 30 évről,   
 elismerések. 
 10.00 – 12.30 
 c) ünnepi fogadás, svédasztalos ebéd, baráti  kapcsolatok ápolása a szálló különtermében. 
 12.30 – 15.00 
 d) a Magyar Zene Háza meglátogatása, műsor a Magyar Zene Házában. 
 15.30 – 17.30 
 e) ünnepi orgonahangverseny a Bazilikában. 
 19.30 - 21.30  

2) 2022. május 8., vasárnap délelőtt: 
 a) ünnepi koszorúzás az ELTE Astoriánál lévő épületében a Magyar Rotary megalakulás   
 emléktáblájánál. 
 9.30 – 10.30 
 b) ünnepi faültetés és újraavatás a Tabánban lévő Budapesti Rotary Ligetben, piknik. 
 11.00 – 13.00 

Kapcsolódó programlehetőség május 6-án pénteken a Rotary Club Budapest által szervezett Madách 
Színházi új musical megtekintése, „A tizenötödik” címmel.
Foglalható a szervezőknél február 25-től: https://rcbudapest.hu/szinhaz  

Az ünnepi rendezvény (Hotel Benczúr) dresszkódja: elegáns 
Felajánlásaik az új Global Grant projekt (Csecsemők szemmozgását figyelő neurológiai műszer 
beszerzése a Szt. Margit Kórház részére  – „Gyermekszem Projekt”) megvalósítását segítik. 



A Hotel Benczúr Szálló foglalás alapján szállást és reggelit biztosít. Foglalás közvetlenül a szál-
lodánál: info@hotelbenczur.hu
Mivel az ezévi Giro d’Italia kerékpárverseny budapesti szakasza ezen a hétvégén lesz megrendezve, 
javasoljuk, hogy a szállásigényt már most jelezzétek a Hotel Benczúr vagy más szállásadó felé. 

Bármely kérdésed esetén rendelkezésre állunk, segítünk eligazodni az aktuális Rotary Tagjegyzékben 
rögzített kapcsolatainkon vagy közvetlenül az Előkészítő Bizottságunkon keresztül: 
 — klubelnök: dr. Batizi György: +36-70-417-0703; mail: gybatizi@hotmail.com  
 — charter Előkészítő Bizottság vezetője: dr. Linczényi Endre: +36-30-921-5646;         
                 mail: l_endre@budaventura.hu 

GYERTEK, VÁRUNK BENNETEKET SZERETETTEL! 

Budapest, 2022. február 10.      Dr. Batizi György 
                                                                                    Elnök 2021/2022
                                                                                    Rotary Club Budapest-Sasad


