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ÖÖSSZEJSSZEJÖÖVETELEINK:VETELEINK:
HHéétftfőő 18.00 18.00 –– 19.3019.30

ZemplZempléén Hotel n Hotel ÉÉtteremtterem
3980 S3980 Sáátoraljatoraljaúújhelyjhely

SzSzééchenyi tchenyi téér 5r 5--7.7.



RC SRC SÁÁTORALJATORALJAÚÚJHELY JHELY 
15 15 ÉÉVES TVES TÖÖRTRTÉÉNETENETE

A A FraneckerFranecker--SSáátoraljatoraljaúújhelyjhely testvtestvéérvrváárosi kapcsolat sorrosi kapcsolat soráán n 
19921992--ben lben láátogatott el hozztogatott el hozzáánk nk GerGer EisengaEisenga, aki a , aki a 
FraneckeriFraneckeri RC soros elnRC soros elnööke volt. Tke volt. Tőőle ismertle ismertüük meg a k meg a 
ROTARY vilROTARY viláágmozgalmat.gmozgalmat.
A hazai A hazai RotaryRotary mozgalom ez idmozgalom ez időő ttáájt kezdett jt kezdett úújjjjáéáéledni. ledni. 
Budapesti clubokat kerestBudapesti clubokat kerestüünk meg, hogy segnk meg, hogy segíítstsééget get 
kapjunk a kezdeti nehkapjunk a kezdeti nehéézszséégek lekgek leküüzdzdééssééhez.hez.

1993. elej1993. elejééttőől asztaltl asztaltáársasrsasáágkgkéént indultunk 10 fnt indultunk 10 főővel, Dr. vel, Dr. 
VVáácziczi JJáános fnos főőorvos orvos úúr r éés Juhs Juháász Istvsz Istváán vezetn vezetéésséével.vel.
1995. elej1995. elejééttőől ml máár a r a RotaryRotary szabszabáályai szerint hetente lyai szerint hetente 
tartottunk taltartottunk taláálkozlkozóókat. Egyre tkat. Egyre tööbb vendbb vendééget hget híívtunk, vtunk, 
megalakmegalakíítottuk az egyestottuk az egyesüületet, lletet, léétrehoztuk a jtrehoztuk a jóóttéékonyskonysáági gi 
programok finanszprogramok finanszíírozrozáássáára a Kra a Köözjzjóéóért Alaprt Alapíítvtváányt.nyt.



1995. nyar1995. nyaráán megkaptuk a n megkaptuk a RotaryRotary InternationalInternational--ttőőll
az engedaz engedéélyt a Slyt a Sáátoraljatoraljaúújhelyi jhelyi RotaryRotary Club Club 
hivatalos megalakhivatalos megalakííttáássáára. Megalakulra. Megalakuláásunkat Nagy sunkat Nagy 
JJóózsef (RC Budapest), valamint alapzsef (RC Budapest), valamint alapííttóó clubunk az clubunk az 
RC RC OberpullendorfOberpullendorf segsegíítette.tette.

A CHARTER A CHARTER üünnepsnnepsééggüünket 1995. szeptember nket 1995. szeptember 
30.30.--áán tartottuk, akkor 28 fn tartottuk, akkor 28 főővel vel ÉÉszakszak--
MagyarorszMagyarorszáág elsg elsőő RotaryRotary clubjakclubjakéént.nt.



CHARTER CHARTER ÜÜNNEPSNNEPSÉÉG SG SÁÁTORALJATORALJAÚÚJHELY JHELY 
1995. szeptember 30.1995. szeptember 30.

„„A ROTARY nem karitatA ROTARY nem karitatíív fv féérfiegylet, nem a rfiegylet, nem a 
kivkivááltsltsáágosok kgosok kööre. A ROTARY egy nagy eszme, re. A ROTARY egy nagy eszme, éés s 
elit is a szelit is a szóó nemes nemes éértelmrtelméében, a humanitben, a humanitáárius rius 
eszmeszméék szolgk szolgáálatlatáában. Tagjaitban. Tagjaitóól jellemet l 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 nt. A 
ROTARY nem fROTARY nem féélszlszíívvel vvvel véégzett munka, kgzett munka, kéényelem nyelem 
éés megalkuvs megalkuváás. s. 

A ROTARY a kA ROTARY a köözzöös gondolkods gondolkodáássúúak kak köözzöösssséége, ge, 
melyhez teljes szmelyhez teljes szíívvüünket nket éés hozzs hozzáááálllláásunkat sunkat 
ááldoznunk kell. Csak ldoznunk kell. Csak íígy tudjuk a seggy tudjuk a segííttőőkkéészsszséég g 
ideideááljljáát megvalt megvalóóssíítani.tani.””

Dr. Dr. ErnstErnst KurtKurt MayerMayer





ROTARY ALAPELVEKROTARY ALAPELVEK

MagMagáánnééletben letben éés hs híívatvatáásban mindig szem elsban mindig szem előőtt tt 
tartjuk, amikor valamit gondolok, kimondok vagy tartjuk, amikor valamit gondolok, kimondok vagy 
cselekszem, hogy azcselekszem, hogy az

IgazIgaz--e?e?
TisztessTisztesséégesges--e minden e minden éérintett szrintett száámmáára?ra?
ElElőősegsegíítiti--e a bare a baráátstsáágot got éés a js a jóóakaratot?akaratot?
JavJaváát szolgt szolgááljalja--e minden e minden éérintettnek?rintettnek?

Ezeket az elveket valljuk, betartjuk Ezeket az elveket valljuk, betartjuk éés terjesztjs terjesztjüük k 
az emberek kaz emberek köözzöött.tt.

A szolgA szolgáálat mindenek ellat mindenek előőtt!tt!



CLUBUNK 15 CLUBUNK 15 ÉÉVES TVES TÖÖRTRTÉÉNETE NETE 
SORSORÁÁN A KN A KÖÖVETKEZVETKEZŐŐ

PROGRAMOKBAN VETTPROGRAMOKBAN VETTÜÜNK RNK RÉÉSZTSZT

NEMZETKNEMZETKÖÖZI PROGRAMJAINK:ZI PROGRAMJAINK:

•• PolioPolio PlusPlus
•• MachingMaching GrantsGrants (gyermekek t(gyermekek tááboroztatboroztatáása, sa, 

egegéészsszsééggüügyi kgyi köözpont felzpont felúújjííttáása)sa)
•• KatasztrKatasztróófa elhfa elháárrííttáás /s /DisasterDisaster RecoveryRecovery/ / 

((cunamicunami))
•• GSE Program (3 fGSE Program (3 főő))
•• NemzetkNemzetköözi dizi diáákcsere program (kikkcsere program (kiküüldtldtüünk nk 

42 f42 főő, fogadtunk 38 f, fogadtunk 38 főő))





SAJSAJÁÁT PROGRAMJAINK:T PROGRAMJAINK:

DiDiáákok tkok táámogatmogatáása:sa:
•• nemzetknemzetköözi dizi diáákcsere (hosszkcsere (hosszúú utas / 1 utas / 1 éév)v)
•• rröövid utas divid utas diáákcserekcsere
•• idegen nyelvi verseny (angol, nidegen nyelvi verseny (angol, néémet)met)
•• öösztsztööndndííj program a tehetsj program a tehetsééges diges diáákok kok 

rréészszéérere
•• rajzprajzpáálylyáázat zat ááltalltaláános iskolnos iskoláások rsok réészszéére.re.





SAJSAJÁÁT PROGRAMJAINK:T PROGRAMJAINK:

JJóóttéékonyskonysáági tgi táámogatmogatáási programok:si programok:
•• mozgmozgááskorlskorláátozottak tozottak éés s fogyatfogyatéékk--

kalkal ééllőők tk tááboroztatboroztatáása, tsa, táámogatmogatáásasa
•• karkaráácsonyi ajcsonyi ajáándndéékozkozáás s intintéézmzméé--

nyekneknyeknek ((óóvodvodáák, iskolk, iskoláák, k, 
egegéészsszsééggüügyi gyi éés szocis szociáális lis 
intintéézmzméények)nyek)

•• jjáátsztszóóttéér felr felúújjííttáás.s.





SAJSAJÁÁT PROGRAMJAINK:T PROGRAMJAINK:

TermTerméészeti katasztrszeti katasztróóffáák k ááldozatainak ldozatainak 
megsegmegsegííttéése:se:
•• KKáárprpáátaljatalja
•• ErdErdéélyly
•• SzlovSzlováákiakia
•• ZemplZempléén tn téérsrséégege





SAJSAJÁÁT PROGRAMJAINK:T PROGRAMJAINK:

JJóóttéékonyskonysáági tevgi tevéékenyskenyséégeink geink 
finanszfinanszíírozrozáássáát elt előősegsegííttőő programok:programok:
•• ÚÚj j ÉÉvi Koncertvi Koncert
•• RotaryRotary BBááll
•• ZemplZemplééni kni kéépzpzőő-- éés iparms iparműűvvéészek szek 

kikiáállllííttáása sa éés aukcis aukcióójaja
•• Adventi borsAdventi borsáátortor
•• TokajTokaj--hegyaljai szhegyaljai szüüretret
•• SegSegéélykoncertlykoncert
•• Partneri kapcsolatok, pPartneri kapcsolatok, páálylyáázatokzatok





SAJSAJÁÁT PROGRAMJAINK:T PROGRAMJAINK:

EgyEgyééb rendezvb rendezvéényeink:nyeink:
•• Kihelyezett clubKihelyezett clubüülléések (gazdsek (gazdáálkodlkodóó szerveszerve--

zetekzetek, int, intéézmzméények, egynyek, egyééb szervezetek)b szervezetek)
•• RotaryRotary Club kirClub kiráándulnduláásoksok
•• CsalCsaláádi Napokdi Napok
•• VendVendéégelgelőőadadóók fogadk fogadáása, meghsa, meghíívváásasa
•• RotaryRotary partner clubok meglpartner clubok megláátogattogatáása, illetve sa, illetve 

fogadfogadáásasa
•• Magyar Nyelv MMagyar Nyelv Múúzeuma rzeuma réészszéére tre táámogatmogatááss
•• MocsMocsáári ciprusok megmentri ciprusok megmentéésese
•• ÉÉszak szak –– Kelet Kelet –– KKáárprpáátok Sztok Szöövetsvetséég g 

lléétrehoztrehozáása, msa, műűkköödtetdtetéése.se.







1995/19961995/1996 Dr. VDr. Vááczi Jczi Jáánosnos
1996/19971996/1997 Dr. Dr. SzalaiSzalai GGéézaza
1997/19981997/1998 SzabSzabóó LeventeLevente
1998/19991998/1999 Dr. SzilDr. Sziláágyi Sgyi Sáándorndor
1999/20001999/2000 IgnIgnááczcz AndrAndrááss
2000/20012000/2001 JuhJuháász Istvsz Istváánn
2001/20022001/2002 PPáálesles GGááborbor
2002/20032002/2003 KohKoháánkanka IstvIstváánn
2003/20042003/2004 RudnayRudnay LajosLajos
2004/20052004/2005 BBéékkéésinsinéé dr. Rdr. Rééz Ritaz Rita
2005/20062005/2006 BodnBodnáárr SSáándorndor
2006/20072006/2007 Farkas JFarkas Jáánosnos
2007/20082007/2008 JurkJurkóó GyulaGyula
2008/20092008/2009 PlPléébbáánn MihMiháályly
2009/20102009/2010 RuzsinszkiRuzsinszki LLáászlszlóó

2010/20112010/2011 FFüüzizi CsabaCsaba

ELNELNÖÖKEINK:KEINK:

TISZTELETBELI TISZTELETBELI 
TAGJAINK:TAGJAINK:

ErnstErnst KurtKurt MayerMayer RC WienRC Wien
Nagy JNagy Jóózsefzsef RC BudapestRC Budapest
Dr. VDr. Vááczi Jczi Jáánosnos RC RC DunavarsDunavarsáányny



KITKITÜÜNTETETTJEINKNTETETTJEINK

Daragó Ferenc Szent-Györgyi 
Albert Rotary Díj 2009.06.22.

Plébán Mihály Paul Harris Fellow 2010.03.25.
Szabó Levente Paul Harris Fellow 2010.03.25.

Szatmári György Szent-Györgyi 
Albert Rotary Díj 2010.04.17.

Géczi Ágnes Szent-Györgyi 
Albert Rotary Díj 2010.05.22.



CCÉÉLUNK A MINDENNAPI LUNK A MINDENNAPI 
ÉÉLETBENLETBEN

•• a bara baráátstsáág g áápolpoláássáával hasznosnak kell val hasznosnak kell 
lennlennüünk mnk máások szsok száámmáára, ra, 

•• a maga magáán n éés hivatali s hivatali ééletben magas etikai letben magas etikai 
alapelveket valapelveket váárunk el mindenkitrunk el mindenkitőől, l, 

•• valamennyi valamennyi rotaristarotarista felelfelelőősssséégteljesen gteljesen 
jjáár el a magr el a magáán, a hivatalos n, a hivatalos éés s 
kkööztevztevéékenyskenyséégben egyargben egyaráánt, nt, 

•• jjóó szszáándndéékkal szolgkkal szolgááljuk ljuk éés s áápoljuk a poljuk a 
nnéépek kpek köözzöötti megtti megéértrtéést st éés bs béékkéét. t. 
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