Magyarországi Ambassador Klub
Ambassador Club Hungary
Meghívó és program
30. évi megemlékezés és
Nemzeti küldöttgyűlés
2021. Október 29.

Invitation and program
30 years commemoration and
National Delegate’s meeting
October 29, 2021.

RAC Budapest 30. és
AC Magyarország 30. évforduló

30 years RAC Budapest &
30 years RAC Hungary

Kedves Klubtársak!
Az elmúlt időszak világméretű eseményei sajnos nem tették lehetővé, hogy klubunk
életének egy jelentős mérföldkövéről megemlékezzünk:
1990-ben alakult meg az első magyarországi Ambassador klub, az RAC Budapest.
A “BP30” munkanéven futó eseményt több alkalommal el kellett halasztanunk, ami végül
egy akár szerencsésnek is mondható egybeesést látszik előidézni. Nevezetesen 2021 az
Ambassador Klub Magyarország megalakulásának a 30. éves évfordulója.
Úgyhogy bár az idei év nagy része is a SARS-CoV-2 árnyékában telik, de bizakodván a
helyzet normalizálódásában, az évet fenti két eseményre való méltó megemlékezéssel
szeretnénk zárni.
Kihasználva a lehetőséget –és nem kis részben a klubszabályzatnak való megfelelés
érdekében- egyben megtartjuk a 2021. évi küldöttgyűlésünket is.
Alábbiakban láthatjátok a tervezett programot, melyre minden kedves tagot szeretettel
várunk.

Dear Club Members!
Unfortunately, recent world events have not allowed us to commemorate a significant
milestone in the life of our club:
In 1990, the first Hungarian Ambassador Club, RAC Budapest, was founded.
We had to postpone the event running under the working name “BP30” several times, which
ultimately seems to cause a coincidence that can even be said to be lucky. Namely, 2021 is
the 30th anniversary of the founding of the Ambassador Club Hungary.
So although much of this year will be in the shadow of SARS-CoV-2, we are confident that
the situation will be close to normal, and we would like to end the year with a worthy
commemoration of the above two events.
Taking advantage of the opportunity - and by the way to comply with the club rules - we will
also hold our 2021 delegates' meeting.
Below you can see the planned program, to which we welcome all dear members.

A szervezők nevében / in the name of organizers:

Naszály András
NACH alelnök / VP
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Program
29.10. Péntek - Küldöttgyűlés
Helyszín: Rozmaring étterem, Csónakház terem
Időpont: 17.30 – 18.45
Napirendi pontok:
- Elnökségi köszöntő
- Klubbeszámolók
- Pénzügyi beszámoló
- Előterjesztések
- 2022. évi NACH program ismertetése

29.10. Péntek – Baráti vacsoraest
Helyszín: Rozmaring étterem, Csónakház terem
Időpont: 19.00 – 22.00
-

Welcome-drink
Köszöntők
Előételek
Történelmi témájú előadás
Vacsora

A jelentkezéseket kérjük emailben megküldeni az alábbi címre:
Naszály András (+36 30 664 9138)

naszaly.andras@ambassador-duna.hu
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Program
29.10. Friday - Delegates' Meeting
Venue: Rosemary Restaurant, Boathouse Room
Time: 5.30pm - 6.45pm
Agenda:
- Welcome from the Presidency
- Club reports
- Financial report
- Motions
- Presentation of the 2022 NACH program

29.10. Friday – Friendly dinner
Venue: Rosemary Restaurant, Boathouse Room
Time: 19.00 - 22.00
-

Welcome drink
Greetings
Appetizers
Lecture on a historical theme
Dinner

Given the still uncertain epidemiological situation, we are announcing a minimal level
program. Regardless, we are happy to help You organize custom programs to have a
worthwhile stay in Hungary. Please contact us with Your ideas.

Applications should be sent by e-mail to the following address:
András NASZÁLY (+36 30 664 9138)

naszaly.andras@ambassador-duna.hu
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Várunk szeretettel!
We look forward to hearing from You!

Szervezőbizottság / Organizers
András NASZÁLY

+36 30 664 9138

naszaly.andras@ambassador-duna.hu

János KERESNYEI

+36 30 916 8001

elnok@ambassadorclub.hu

Tamás KRISZT

+36 20 254 1559

kriszt.tamas1@gmail.com
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