
 

Dear Mr Bach! 
Kedves Zenei Géniuszunk! 
 
 
Nam elit agna, endrerit sit amet, tincidunt ac, viverra sed, nulla. Donec porta diam eu massa. Quisque diam 
lorem, interdum vitae,dapibus ac, scelerisque vitae, pede. Donec eget tellus non erat lacinia fermentum. Donec 
in velit vel ipsum auctor pulvinar. Vestibulum iaculis lacinia est. Proin dictum elementum velit. 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Praesent vestibulum molestie lacus. Aenean 
nonummy hendrerit mauris. Phasellus porta. Fusce suscipit varius mi. Cum sociis natoque penatibus. Det 
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. 
Aenean nonummy hendrerit mauris. Phasellus porta. Fusce suscipit varius mi. Det magnis dis parturient 
montes, nascetur ridiculus mus. Nulla dui. Fusce feugiat malesuada odio. Morbi nunc odio, gravida at, cursus 
nec, luctus a, lorem. 
Aliquam erat volutpat. Duis ac turpis. Donec sit amet eros. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit. Mauris fermentum dictum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut tellus dolor, dapibus eget, elementum vel, 
cursus eleifend, elit. 
Ut tellus dolor, dapibus eget, elementum vel, cursus eleifend, elit. Aenean auctor wisi et urna. Aliquam erat 
volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacus.Vestibulum libero nisl, porta vel, scelerisque eget. 
 
Donec porta diam eu massa. Quisque diam lorem, interdum vitae,dapibus ac, scelerisque vitae, pede. Donec 
eget tellus non erat lacinia fermentum. Donec in velit vel ipsum auctor pulvinaulum. 
Fusce feugiat malesuada odio. Morbi nunc odio, gravida at, cursus nec, luctus a, lorem. Maecenas tristique 
orci ac sem. Duis ultricies pharetra magna. Donec accumsan males. Phasellus porta. Fusce suscipit varius mi. 
Cum sociis natoque penatibus. Det magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec sit amet eros. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.  
Phasellus porta. Fusce suscipit varius mi. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient 
montes, nascetur ridiculus mus. Nulla dui. 
 
 
Sárvár, 2014. február 28. 
 
 
 
Best regards / Baráti üdvözlettel: 
 
 
Dr. Szalai Ferencné 
kórusvezető 

to Mr. Johann Sebastian Bach 
premier music director 

Thomas Chatedral 
Leipzig 

 
 

 

Közgyűlés 
 

M E G H Í V Ó 
 
 
 
 
2018. április 13-án 19:00 órától Sárváron, a Sársziget u. 30. (új próbahely) szám alatt 
közgyűlést tartunk, melyre a Sárvári Oratórikus Kórus egyesület minden tagját ezennel 
meghívom és elvárom. 
 
 
A taggyűlés napirendi pontjai: 

1. Az elnökség beszámolója az egyesület 2017. évi munkájáról. 
2. Pénzügyi beszámoló. 
3. 2018. évi munkaterv elfogadása. 
4. Egyebek. 
5.  

Amennyiben a közgyűlés ezen időpontban nem határozatképes (a tagok több mint 50%-a 
nincs jelen), úgy ugyanezen napirendi pontokkal a megismételt közgyűlésünkre 2018. 
április 13-án 20:00 órakor kerül sor, amely a megjelentek számától függetlenül 
határozatképes! 
 
Kérem, hogy amennyiben valaki újabb tagjelöltről tud, akkor ezt minél előbb jelezze az 
elnökség felé! 
 
Szombathely, 2018. március 7. 
 
         Tisztelettel: 
 
         dr. Szalai Ferenc 
                 elnök sk. 
 
 
 
Sárvár, 2015. február 24. 
 
 
       Tisztelettel és köszönettel: 
 

 


