


ROTARY HISTORYROTARY HISTORY
A ROTARY A ROTARY 

TTÖÖRTRTÉÉNETENETE



RotaryRotary HistoryHistory

PaulPaul P. P. HarrisHarris

PAUL P. HARRIS PAUL P. HARRIS éés ns néégy tgy táársa rsa 
1905. febru1905. februáár 23r 23--áán n öösszesszeüült lt 
ChicagoChicago--banban, hogy alak, hogy alakíítson egy tson egy 
olyan klubot, amely az emberisolyan klubot, amely az emberiséég g 
szszáámmáára ad, szolgra ad, szolgááltat!ltat!

Az volt P. Az volt P. HarrisHarris vváágya, hogy gya, hogy 
olyan szakmai klubot hoz lolyan szakmai klubot hoz léétre, tre, 
mely hasonlmely hasonlóóan baran baráátstsáágos gos 
lléélekkel mlekkel műűkköödik, mint ahogyan dik, mint ahogyan őő
éérzett kis vrzett kis váárosa irrosa iráánt, ahol fiatal nt, ahol fiatal 
korkoráát tt tööltltöötte.tte.
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A Klub vA Klub véégsgsőő formformáájjáában ban „„ROTARY CLUBROTARY CLUB””--kkéént 1909nt 1909--
ben alakult meg a Kaliforniai ben alakult meg a Kaliforniai OaklandOakland--banban..
A ROTARY nA ROTARY néév abbv abbóól a korai gyakorlatbl a korai gyakorlatbóól  szl  száármazik, rmazik, 
hogy a talhogy a taláálkozlkozáásokat a tagok irodsokat a tagok irodááiban kiban köörforgrforgáás s 
szerszerűűen tartotten tartottáák.k.
A ROTARY nA ROTARY néépszerpszerűűsséége gyorsan terjedt, az Egyesge gyorsan terjedt, az Egyesüült lt 
ÁÁllamokban folyamatosan alakultak a klubok San llamokban folyamatosan alakultak a klubok San 
FranciscoFrancisco--ttóóll New YorkNew York--ig. A szervezet felvette a ig. A szervezet felvette a 
ROTARY INTERNATIONAL nevet.ROTARY INTERNATIONAL nevet.
ChicagoChicago--banban 19101910--ben rendeztben rendeztéék meg az elsk meg az elsőő ROTARY ROTARY 
KONGRESSZUST, ahol PAUL HARRIST a ROTARY KONGRESSZUST, ahol PAUL HARRIST a ROTARY 
INTERNATIONAL elnINTERNATIONAL elnöökkéévvéé vváálasztottlasztottáák.k.
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19101910--ben a mozgalom ben a mozgalom áátltléépte az Egyespte az Egyesüült lt ÁÁllamok  llamok  
hathatáárráát.t.
A kontinensen kA kontinensen kíívvüül elsl elsőőkkéént az nt az ÍÍrorszrorszáági gi DUBLINDUBLIN--banban
19111911--ben alakult klub, majd kben alakult klub, majd köövettvettéék:k:

•• A kubai HavannA kubai Havannáában 1916ban 1916--banban
•• Az uruguayi Az uruguayi MontevideobanMontevideoban 19181918--banban
•• A A ffüüllööpszigetekipszigeteki ManilManiláában 1919ban 1919--benben
•• AngliAngliáában Edinburgh vban Edinburgh váárosrosáában 1919ban 1919--benben
•• DDéél Afrikl Afrikáában Johannesburg vban Johannesburg váárosrosáában 1921ban 1921--benben
•• AusztrAusztrááliliáában Melbourne vban Melbourne váárosrosáában 1921ban 1921--benben

MagyarorszMagyarorszáágon az elsgon az elsőő ROTARY  KLUB ROTARY  KLUB 
BUDAPESTEN 1925BUDAPESTEN 1925--ben alakult.ben alakult.
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A ROTARY MOZGALOM nA ROTARY MOZGALOM nöövekedvekedéésséével a klubok vel a klubok 
kiterjesztettkiterjesztettéék tevk tevéékenyskenysééggüüket a tagok szakmai ket a tagok szakmai éés s 
szociszociáális lis éérdeklrdeklőőddéésséének megfelelnek megfelelőően.en.
Az RC tagok Az RC tagok „„JJÓÓTTÉÉTEMTEMÉÉNYEK A FNYEK A FÖÖLDLDÉÉRTRT””
jelmondattal 1917jelmondattal 1917--ben sajben sajáát anyagi eszkt anyagi eszköözeikkel, zeikkel, 
adomadomáányaikkal knyaikkal köözzöös alapot hoztak ls alapot hoztak léétre, melynek tre, melynek 
ccéélja; a jlja; a jóóttéékony segkony segíítstséég biztosg biztosííttáása a tsa a táársadalomban rsadalomban 
kialakult problkialakult probléémmáák enyhk enyhííttéésséére!re!
Az alap ROTARY ALAPAz alap ROTARY ALAPÍÍTVTVÁÁNY nNY nééven 1928ven 1928--ban ban 
nonnon--profit szervezettprofit szervezettéé vváált.lt.
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A ROTARY SZERVEZET AJA ROTARY SZERVEZET AJÁÁNLNLÁÁSA A SA A 
SEGSEGÍÍTSTSÉÉGNYGNYÚÚJTJTÁÁS ESZMS ESZMÉÉJJÉÉHEZ!HEZ!

5.5.

„„SZOLGSZOLGÁÁLAT ,LAT ,ÖÖNZNZÉÉS HELYETTS HELYETT”” !!

„„SZOLGSZOLGÁÁLAT NLAT NÉÉGY GY ÚÚTJTJÁÁNAKNAK”” neveztek el.neveztek el.

Ennek szellemEnnek szelleméében a ROTARY kialakben a ROTARY kialakíította etikai totta etikai 
kkóódexdexéét, amit a t, amit a 
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A ROTARY CA ROTARY CÉÉLJA:LJA:
a a RotaryRotary ccéélja seglja segííttőőkkéészsszséég a mindennapi g a mindennapi ééletben letben 
(SERVICE ABOVE SELF)(SERVICE ABOVE SELF)
A ROTARY ezt a cA ROTARY ezt a céélt a klt a köövetkezvetkezőő utakon igyekszik elutakon igyekszik eléérnirni
1.1. a bara baráátstsáág g áápolpoláássáával, amely alkalmat ad hasznosnak val, amely alkalmat ad hasznosnak 

bizonyulni mbizonyulni máások szsok száámmáára,ra,
2.2. a maga magáán n éés a hivats a hivatáásos sos ééletben a magas etikai letben a magas etikai 

alapelvek, valamint minden a kalapelvek, valamint minden a köözzöösssséég szg száámmáára ra 
hasznos tevhasznos tevéékenyskenyséég g éértrtéékeinek elismerkeinek elismeréése se ááltal,ltal,

3.3. valamennyi valamennyi rotaristarotarista felelfelelőősssséégteljes maggteljes magáán, hivatn, hivatáásbeli sbeli 
éés nyilvs nyilváános tevnos tevéékenyskenysééggéének tnek táámogatmogatáássáával,val,

4.4. a a jjóószszáándndéékk áápolpoláássáával, amely a nval, amely a néépek kpek köözzöötti tti 
megmegéértrtéést st éés bs béékkéét szolgt szolgáálja, olyan dolgozlja, olyan dolgozóó fféérfiak rfiak 
vilviláágkgköözzöösssséége ge ááltal, akiket a segltal, akiket a segííttőő kkéészsszséég ideg ideáálja lja 
egyesegyesíít.t.

6.6.
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A ROTARY NA ROTARY NÉÉGY KGY KÉÉRDRDÉÉS PRS PRÓÓBA:BA:

7.7.

1.1. IgazIgaz--e?e?

2.2. TisztessTisztesséégesges--e minden e minden éérintett szrintett száámmáára?ra?

3.3. ElElőősegsegíítiti--e a bare a baráátstsáágot got éés js jóóakaratot?akaratot?

4.4. JavJaváát szolgt szolgááljalja--e minden e minden éérintettnek? rintettnek? 
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A II. vilA II. viláághghááborborúú alatt alatt éés uts utáán a ROTARY tagok n a ROTARY tagok 
mindinkmindinkáább szerettbb szerettéék volna a nemzetkk volna a nemzetköözi zi öösszhangot, sszhangot, 
egyegyüüttmttműűkkööddéést elst előősegsegííteni.teni.
A ROTARY fA ROTARY főő gondolatkgondolatkööre ezen idre ezen időőszakban:szakban:

„„Keresd a bKeresd a béékkéét t éés js jóóakaratot: EGYMakaratot: EGYMÁÁSSÉÉRTRT””

19451945--ben 49 RC tag szolgben 49 RC tag szolgáált 29 ENSZ deleglt 29 ENSZ delegáácicióóban az ban az 
ENSZ KARTA konferenciENSZ KARTA konferenciáán. Aktn. Aktíívan rvan réészt vszt váállaltak az llaltak az 
ENSZ munkENSZ munkáájjáában, nban, néépszerpszerűűssíítve a ROTARY tve a ROTARY 
mozgalmat. Egymozgalmat. Együüttmttműűkköödtek az ENSZ oktatdtek az ENSZ oktatáási, si, 
tudomtudomáányos nyos éés kulturs kulturáális szervezeteivel.lis szervezeteivel.
Az 1943Az 1943--as londoni ROTARY konferencias londoni ROTARY konferenciáán n 
kezdemkezdeméényeztnyeztéék az 1946k az 1946--ban megalakult UNESCO ban megalakult UNESCO 
lléétrehoztrehozáássáát.t.

8.8.
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19471947--ben PAUL HARRIS halben PAUL HARRIS haláálakor, megbecslakor, megbecsüüllééssüük k 
jeljeléüéül 2 millil 2 millióó dolldolláárt gyrt gyűűjtjtööttek ttek öössze ssze éés elinds elindíítotttottáák a k a 
ROTARY ALAPROTARY ALAPÍÍTVTVÁÁNY elsNY elsőő nagy programjnagy programjáát t 
„„NAGYKNAGYKÖÖVETI VETI ÖÖSZTSZTÖÖNDNDÍÍJJ”” nnééven.ven.

Ma a ROTARY ALAPMa a ROTARY ALAPÍÍTVTVÁÁNY teljes vagyona 80 milliNY teljes vagyona 80 millióó
dolldolláár, melybr, melybőől a humanitl a humanitáárius rius éés oktats oktatáási programok si programok 
szszééles skles skáálláájjáát tt táámogatja.mogatja.

Ezzel a ROTARY tagok vilEzzel a ROTARY tagok viláágszerte elgszerte előőmozdmozdíítjtjáák a k a 
remreméényt a hatnyt a hatéékony NEMZETKkony NEMZETKÖÖZI ZI ÖÖSSZEFOGSSZEFOGÁÁS S 
iriráánynyáába!ba!

9.9.
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19851985--ben a ROTARY kben a ROTARY köötelezettstelezettsééget vget váállalt a fllalt a fööld ld 
gyermekeinek a gyermekbgyermekeinek a gyermekbéénulnulááststóól vall valóó megmentmegmentéésséére.re.
A Nemzeti A Nemzeti éés korms kormáányknyköözi szervezetekkel egyzi szervezetekkel együütt tt 
kidolgoztuk akidolgoztuk a

10.10.

„„GyermekbGyermekbéénulnuláás s PlusPlus”” programotprogramot
ÉÉs szervezets szervezetüünk a privnk a priváát szektor legnagyobb segt szektor legnagyobb segííttőőjekjekéént nt 
elindelindíította a Ftotta a Fööld Gyermekbld Gyermekbéénulnuláás elleni kamps elleni kampáánynyáát t éés s 
programjprogramjáát. Megmozgattuk t. Megmozgattuk öönknkééntesek szntesek száázezreit, akik zezreit, akik 
ttööbb mint egy millibb mint egy milliáárd gyermeket immunizrd gyermeket immunizááltak.ltak.
2005. a c2005. a cééldldáátuma a tuma a GyermekbGyermekbéénulnuláásmentessmentes vilviláágg
lléétrehoztrehozáássáának, melyre a ROTARY fnak, melyre a ROTARY féél millil milliáárd dollrd dolláárt rt 
kkööltltöött!tt!
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A XXI. szA XXI. száázad hajnalzad hajnaláán a ROTARY SZERVEZET n a ROTARY SZERVEZET 
kiterjesztette tevkiterjesztette tevéékenyskenysééggéét a vt a vááltozltozóó ttáársadalmi rsadalmi 
problprobléémmáák okozta igk okozta igéényekre, nyekre, íígy olyan gy olyan éégetgetőő problprobléémmáák k 
megoldmegoldáássáán dolgozunk, mint a:n dolgozunk, mint a:

11.11.

•• KKÖÖRNYEZET RNYEZET ÉÉS TERMS TERMÉÉSZETVSZETVÉÉDELEMDELEM

•• AZ ANALFABAZ ANALFABÉÉTIZMUS FELSZTIZMUS FELSZÁÁMOLMOLÁÁSASA

•• AZ AZ ÉÉHEZHEZÉÉS MEGSZS MEGSZÜÜNTETNTETÉÉSE, KSE, KÜÜLLÖÖNNÖÖS S 
TEKINTETTEL A GYERMEKEKRE TEKINTETTEL A GYERMEKEKRE 
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A XX. szA XX. száázad vzad vééggéén a gazdasn a gazdasáági, tgi, táársadalmi vrsadalmi vááltozltozáások sok 
a ROTARY MOZGALOM rendka ROTARY MOZGALOM rendkíívvüül szigorl szigorúú, k, kööttöött tt 
mműűkkööddéési rendjsi rendjéében vben vááltozltozáásokat igsokat igéényeltek. A szervezet nyeltek. A szervezet 
elselsőő alkalommal 1989alkalommal 1989--ben vett fel nben vett fel nőői tagot, de manapsi tagot, de manapsáág g 
mmáár 145.000 nr 145.000 nőői tagunk van.i tagunk van.

A BERLINI FAL lebontA BERLINI FAL lebontáása sa éés a Szovjetunis a Szovjetunióó
öösszeomlsszeomláása utsa utáán a ROTARY komoly szerepet jn a ROTARY komoly szerepet jáátszott tszott 
KKÖÖZZÉÉPP--KELETKELET--EUREURÓÓPA PA úújjjjááformformáálláássáában, ban, 
áátalaktalakííttáássáában, ban, úújrajraééppííttéésséében.ben.

Jelenleg a vilJelenleg a viláágban mgban műűkkööddőő 31 ezer ROTARY 31 ezer ROTARY 
CLUBNAK, 166 orszCLUBNAK, 166 orszáágban tgban tööbb mint 1,2 millibb mint 1,2 millióó tagja tagja 
van!van!

12.12.
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HAZHAZÁÁNKBAN 1925 OKTNKBAN 1925 OKTÓÓBER 30BER 30--áán alakult meg az elsn alakult meg az elsőő
ROTARY CLUB BUDAPESTEN, az angliai RC ROTARY CLUB BUDAPESTEN, az angliai RC 
DONCASTER tDONCASTER táámogatmogatáássáával.val.
„„NEM VOLT AKADNEM VOLT AKADÁÁLYMENTES AZ LYMENTES AZ ÚÚT A KORAI T A KORAI 
HUSZAS HUSZAS ÉÉVEK ZAKLATOTT MAGYARORSZVEK ZAKLATOTT MAGYARORSZÁÁGGÁÁNN””
ÍÍgy kezdgy kezdőődik a Nemzetkdik a Nemzetköözi ROTARY krzi ROTARY króóniknikáájjáának magyar nak magyar 
fejezete. 1921fejezete. 1921--ben kezdben kezdőődik meg a szervezdik meg a szervezőő munka Dr. munka Dr. 
SIDSIDÓÓ ZOLTZOLTÁÁN kezdemN kezdeméényeznyezéésséére, aki a Kereskedelmi re, aki a Kereskedelmi 
KamarKamaráák kk kéépviselpviselőőjekjekéént, mintegy 4 nt, mintegy 4 ééven ven áát kt küüzd az zd az 
elelőőkkéészszííttéés nehs nehéézszséégeivel:geivel:
A megalakulA megalakulóó RC BUDAPEST alapRC BUDAPEST alapííttóó titktitkáára ra SIDSIDÓÓ
ZOLTZOLTÁÁNN elnelnööke ke KKÖÖNIG TIVADARNIG TIVADAR PPéénznzüügyminisztgyminisztéériumi riumi 
áállamtitkllamtitkáár lesz.r lesz.

13.13.
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EzutEzutáán sorra alakulnak a Magyar Clubokn sorra alakulnak a Magyar Clubok

•• 1928 DEBRECEN (1928 DEBRECEN (janjan), SZEGED (), SZEGED (jjúúnn), P), PÉÉCS CS 
((jjúúnn))

•• 1930 MISKOLC (1930 MISKOLC (szeptszept), OROSH), OROSHÁÁZA (ZA (decdec), ), 
HHÓÓDMEZDMEZŐŐVVÁÁSSÁÁRHELY (RHELY (decdec))

•• 1932 GY1932 GYŐŐR (R (ááprpr), SZOLNOK (), SZOLNOK (oktokt), GYULA (), GYULA (oktokt))
•• 1934 NY1934 NYÍÍREGYHREGYHÁÁZA (ZA (janjan), SZOMBATHELY ), SZOMBATHELY 

((febrfebr))
•• 1941 KASSA, KOLOZSV1941 KASSA, KOLOZSVÁÁR, UNGVR, UNGVÁÁRR

19311931--ben a magyar ben a magyar rotaristrotaristáákk kezdemkezdeméényeztnyeztéék az k az öönnáállllóó
kköörzet (rzet (districtdistrict) l) léétrehoztrehozáássáát, melyet engedt, melyet engedéélyeznek, ha a lyeznek, ha a 
llééteztezőő 7 klub mellett tov7 klub mellett továábbi 3 megalakul!bbi 3 megalakul!

14.14.
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TTéénylegesen 1936. jnylegesen 1936. júúlius 1lius 1--ttőől engedl engedéélyeztlyeztéék a k a 
MagyarorszMagyarorszáági gi DistrictDistrict--etet, de ideiglenesen Dr. ENTZ , de ideiglenesen Dr. ENTZ 
BBÉÉLA (PLA (Péécs) GOVERNOR ircs) GOVERNOR iráánynyííttáása alatt 1935sa alatt 1935--ben ben 
megkezdte mmegkezdte műűkkööddéésséét.t.
19381938--ig a magyar klubok mig a magyar klubok műűkkööddéése, nemzetkse, nemzetköözi zi 
programokban valprogramokban valóó rréészvszvéétele ptele pééldldáás volt!s volt!
Ezt kEzt köövetvetőően a politikai en a politikai éés ts táársadalmi viszonyok vrsadalmi viszonyok vááltozltozáása sa 
nem kedvezett a nem kedvezett a rotarirotariáánusnus szellemisszellemiséégnek, 1939gnek, 1939--ben mben máár r 
csak 3 klub mcsak 3 klub műűkkööddöött Magyarorsztt Magyarorszáágon.gon.
19421942--ben az utolsben az utolsóó, a Budapesti RC is , a Budapesti RC is felffelfüüggesztetteggesztette
munkmunkáájjáát, a Nemzetkt, a Nemzetköözi ROTARY 1942 jzi ROTARY 1942 júúnius 30nius 30--áán n 
megszmegszüüntette a Magyar  ntette a Magyar  DistrictetDistrictet..
Akkor mAkkor méég nem gondoltg nem gondoltáák, hogy a ROTARY eszme kk, hogy a ROTARY eszme köözel zel 
ÖÖTVEN TVEN ÉÉVIG hiVIG hiáányzik majd a magyar knyzik majd a magyar köözzééletbletbőől.l.

15.15.
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Az 1980Az 1980--as as éévek vvek vééggéén Dr. Dn Dr. DÁÁN JENN JENŐŐ éés bars baráátai kezdtek tai kezdtek 
gondolkodni a ROTARY magyarorszgondolkodni a ROTARY magyarorszáági gi úújrajraéélesztlesztéésséérrőől.l.
A BARA BARÁÁTI KTI KÖÖR, az R, az úúj alapj alapííttóók segk segíítstsééget kaptak osztrget kaptak osztráák k 
kluboktkluboktóól l éés s 1989. j1989. júúlius 25lius 25--éénn a Nemzetka Nemzetköözi ROTARY zi ROTARY 
elnelnööke ROYCE ABBEY az RC BUDAPEST ke ROYCE ABBEY az RC BUDAPEST 
úújjjjááalakulalakuláásakor sakor íígy fogalmazott:gy fogalmazott:

„„Egy Egy áálom teljeslom teljesüült. Visszajlt. Visszajöött a ROTARY tt a ROTARY 
MAGYARORSZMAGYARORSZÁÁGRA; elsGRA; elsőőnek a lebontott vasfnek a lebontott vasfüüggggööny ny 

mmööggöötti tertti terüületre.letre.””

Elindult a ROTARY MagyarorszElindult a ROTARY Magyarorszáág g úújkori tjkori töörtrtéénete.nete.

A napokban alakul hazA napokban alakul hazáánkban a 40. Klub nkban a 40. Klub éés napirenden s napirenden 
van az van az öönnáállllóó districtdistrict lléétrehoztrehozáása.sa.

16.16.
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Az emberek kAz emberek köözti szolidaritzti szolidaritáás, egyms, egymáás s 
segsegííttéése, gyakorlatilag egyidse, gyakorlatilag egyidőős az s az 
emberisemberisééggel. Termggel. Terméészetesen a szetesen a 
kküüllöönbnböözzőő éévszvszáázadok sorzadok soráán a n a 
segsegíítstséégnygnyúújtjtáás forms formáái vi vááltoztak, a ltoztak, a 
humanithumanitáárius alapeszme azonban rius alapeszme azonban 
kikiáállta llta éés kis kiáállja az idllja az időők prk próóbbáájjáát. A t. A 
RotaryRotary Klub ennek jegyKlub ennek jegyéében szben szüületett, letett, 
s azs azéért vrt váálhatott villhatott viláágszerte ismert gszerte ismert éés s 

17.17.

KEDVES BARKEDVES BARÁÁTAIM!TAIM!

elismert mozgalommelismert mozgalommáá, mert a benne r, mert a benne réésztvevsztvevőők minden k minden 
hháátstsóó gondolat ngondolat néélklküül, l, öönzetlennzetlenüül keresikl keresik--kutatjkutatjáák azokat a k azokat a 
formformáákat, amelyekkel kkat, amelyekkel köözremzreműűkköödhetnek, hogy dhetnek, hogy 
embertembertáársaik nehrsaik nehéézszséégeit mgeit méérsrséékeljkeljéék.k.
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Tettekkel bizonyTettekkel bizonyíítjtjáák, hogy akarnak k, hogy akarnak éés tudnak is tenni s tudnak is tenni 
szszűűkebb kkebb köörnyezetrnyezetüük helyzetk helyzetéének jobbnek jobbííttáása sa éérdekrdekéében, s ben, s 
ezezááltal a tltal a táársadalomrsadaloméért is.rt is.
Nagy Nagy öörrööm szm száámomra, hogy hazmomra, hogy hazáánkban is mind tnkban is mind tööbb bb RotaryRotary
Klub alakul. EgyrKlub alakul. Egyréészt azszt azéért, mert bizonyrt, mert bizonyíítja, hogy megvan tja, hogy megvan 
az igaz igéény ny éés a ls a léétalap a civil szerveztalap a civil szervezőőddéésekhez sekhez 
MagyarorszMagyarorszáágon is, amelyek a polggon is, amelyek a polgáári tri táársadalom rsadalom 
alappillalappilléérei. Mrei. Máásrsréészt, mert hasznos tevszt, mert hasznos tevéékenyskenysééggüükkel kkel 
elelőősegsegíítik az emberek ktik az emberek köözzöötti kapcsolatok fejleszttti kapcsolatok fejlesztéésséét, a jobb t, a jobb 
megmegéértrtéést, s st, s íígy a szocigy a szociáális feszlis feszüültsltséégek csgek csöökkentkkentéésséét.t.
Az Az úújrainduljraindulóó „„Magyar Magyar RotaryRotary”” c. lap munkc. lap munkáájjáához sok sikert hoz sok sikert 
kkíívváánok, s bnok, s bíízom benne, hogy a hasznos, kzom benne, hogy a hasznos, köövetendvetendőő ppééldldáák k 
sorsoráát mutatjt mutatjáák be.k be.

18.18.

GGööncz ncz ÁÁrprpáádd



Charter Charter üünnepsnnepséég Sg Sáátoraljatoraljaúújhely 1995. Szeptember 30.jhely 1995. Szeptember 30.

„„A ROTARY nem karitatA ROTARY nem karitatíív fv féérfiegylet, nem a kivrfiegylet, nem a kivááltsltsáágosok gosok 
kkööre. A ROTARY egy nagy eszme, re. A ROTARY egy nagy eszme, éés elit is a szs elit is a szóó nemes nemes 
éértelmrtelméében, a humanitben, a humanitáárius eszmrius eszméék szolgk szolgáálatlatáában. Tagjaitban. Tagjaitóól l 
jellemet jellemet éés s áállllóókkéépesspessééget vget váár el az r el az éélet mindennapos let mindennapos 
gondjaiban, kicsiben gondjaiban, kicsiben éés nagyban egyars nagyban egyaráánt. A ROTARY nem nt. A ROTARY nem 
fféélszlszíívvel vvvel véégzett munka, kgzett munka, kéényelem nyelem éés megalkuvs megalkuváás. A s. A 
ROTARY a kROTARY a köözzöös gondolkods gondolkodáássúúak kak köözzöösssséége, melyhez ge, melyhez 
teljes szteljes szíívvüünket nket éés hozzs hozzáááálllláásunkat sunkat ááldoznunk kell. Csak ldoznunk kell. Csak 
íígy tudjuk a seggy tudjuk a segííttőőkkéészsszséég ideg ideááljljáát megvalt megvalóóssíítani.tani.””

Dr. Dr. ErnstErnst--KurtKurt MayerMayer


