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megalakítottuk az egyesületet, létrehoztuk 
a jótékonysági programok finanszírozására a 
„Közjóért” alapítványt. 1995 nyarán megkap-
tuk a Rotary International-től az engedélyt 
a Sátoraljaújhelyi Rotary Klub létrehozására. 
Megalakulásunkat Nagy József (RC Budapest), 
valamint alapító klubunk az RC Oberpullendorf 
segítette. 

A charter ünnepségünket 1995. szeptember 
30-án tartottuk, 28 fővel Észak-Magyarország 
első – egyébként az ország 13. – rotary klubjaként 
nyertünk bejegyzést.

A sátoraljaújhelyi klub alapításának rövid története

A Franeker-Sátoraljaújhely testvérvárosi kapcso-
lat során 1992-ben látogatott el hozzánk Ger 
Eisenga úr, aki a franekeri RC soros elnöke volt. 
Tőle ismertük meg a Rotary világmozgalmat. 

A hazai Rotary mozgalom ez idő tájt kezdett 
újjáéledni. Budapesti klubokat kerestünk meg, 
hogy segítséget kapjunk a kezdeti nehézségek 
leküzdéséhez. 1993 elejétől asztaltársaságként 
indultunk 10 fővel, dr. Váczi János főorvos úr 
és Juhász István vezetésével. 1995 elejétől már 
a Rotary szabályai szerint hetente tartottunk 
találkozókat. Egyre több vendéget hívtunk, 

A Sátoraljaújhelyi Rotary Club soros elnökeként 
büszkeséggel és jó szívvel ajánlom figyelmükbe 
jubileumi kiadványunkat.

Hosszú, olykor fáradságos, de mindenképpen 
örömteli utat tettünk meg az elmúlt 20 év során.

Öröm kapni, de még nagyobb öröm adni! Az 
elmúlt évek során számtalanszor átélhettük az 
önzetlen segítségnyújtás és az adományozás 
felemelő érzését.

„SERVICE ABOVE SElF” - „SzOlGálAT Az 
ÖNÉRdEK FElETT” jelmondatunk szellemében, a 
különböző szakmák képviselőiként, a mozgalom 
hagyományait ápolva, programokat, rendez-
vényeket szervezünk, igyekszünk segítséget 
adni, baráti közösségként szolgálni.

Kedves Barátaink, Kedves Rotaristák!

Szeretném megköszönni támogatóinknak, 
adományozóinknak, hogy segítették küldeté-
sünket, a rotary mozgalomnak és tagjainknak 
az áldozatos és kitartó munkát.

Kívánom, hogy a 20 éves fennállásunkat még 
sikeresebb szakaszok kövessék, városunk és a 
zemplén régió lakossága mind szélesebb körben 
megismerje a világ első, közösségi szolgálatot 
vállaló mozgalmának, a Rotary közösségnek, 
nemes és önzetlen segítő tevékenységét, az 
élet mindennapjaiban.

A Rotary Club Sátoraljaújhely alapításának 
huszadik évfordulóján tisztelettel köszöntök 
minden rotaristát, a velünk szimpatizáló és 
együttműködő, a programjainkat támogató 
ismerősöket és barátainkat.

Sátoraljaújhely, 2015. október 04.

Juhász István
elnök
2015/2016

Légy ajándék a világnak!

„16 éves voltam. Talán jobbkor nem is lehettem volna cserediák: már felnőttként láttam a világot, 
de még messze nem voltam az. A csereév bármilyen életkorban, élethelyzetben erősen hatna az 
emberre, de ebben a korban, a fejlődésünk kellős közepén átélve nem ritka, ha az egész további 
életünket meghatározza. Velem pontosan ez történt. …Amikor egy évvel később hazatértem senki 
sem ismert rám. Teljesen új ember lettem; olyan, amilyen lenni akartam. 2010-ben magabiztosan, 
önbizalommal tértem haza. Ez életem egyik vízválasztója volt, új emberként, új gondolatokkal, 
új világszemlélettel kezdhettem új életet. … A csereévemnek öt év távlatában már nagyon kevés 
közvetlen hatása él, közvetett módon mégis minden nap jelen van az érzelmeimben, a gondo-
lataimban, minden egyes döntésemben.” (2009/2010) Zám Donát

„Cserediák vallomások”
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Ez a cél a:
• barátság ápolásával, jó cselekedetek végzé-

sével, mások segítésével,

• a magán- és közéletben magas etikai alapelvek 
érvényesítésével, 

• felelősségteljes támogatási rend kidolgozá-
sával, 

• a jószándék ápolásával, a népek közötti 
megértés, béke és szolidaritás szolgálatával 
érhető el.

A Rotary kontinenseken
átívelő programjai

A Rotary Foundation (Rotary Alapítvány) a 
Rotary International legfontosabb szerveze-
te. Feladata: anyagi eszközök biztosítása az 
alapvető célkitűzések megvalósításához. Az 
alapítvány nem profit-orientált, a rotaristák és 
az alapítvány baráti köréhez tartozó személyek 
önkéntes támogatásán alapul. Az alapítvány 
induló vagyona 1918-ban 26,5 US dollár volt, 
mely fokozatosan gyarapodott. 1954-ben az 
éves támogatás már félmillió dollár, 1965-ben 
pedig 1 millió dollár volt. Mára ez az összeg évi 
100 millió dollár fölé emelkedett. Ebből biztosítja 
az alapítvány a humanitárius, egészségügyi 
és képzési programjait.

Mi is a Rotary?

A Rotary a világ közel 200 országában 
szolgáló szakemberek, üzletemberek al-
kotó tagjaiból és vezetőiből szerveződött 
baráti közösségek együttese. Az első klub 
Chicagoban alakult 1905-ben, majd gyorsan 
terjedt az Egyesült államokban. 

A klubmozgalom az USA határait 1911-ben 
lépte át, ezt követően valamennyi kontinens 
szinte minden országában sorra alakultak a 
Rotary szervezetei. Magyarországon az első 
klub Budapesten jött létre 1925-ben, melyet 
debrecen, Szeged, Pécs, Miskolc, Orosháza, 
Győr, Hódmezővásárhely, Szolnok, Gyula, 
Nyíregyháza, Kassa, Kolozsvár és Ungvár 
klubjai követtek. 1938-ig a magyar klubok 
működése, nemzetközi programokban való 
közreműködése példás volt. Ezt követően 
a politikai és társadalmi változások nem 
kedveztek a Rotary szellemiségének, ezért 
a klubok fokozatosan megszűntették a 
működésüket, 1942-ben az utolsó magyar 
klub is felfüggesztette tevékenységét.

A Rotary magyarországi újjászervező-
désére majdnem ötven évet kellett várni. 
A II. világháború után az első magyar klub 
Budapesten alakult 1989-ben.

A Rotary célja

Segítség nyújtása
a mindennapok rászorultjainak.

„Azt gondolom, hogy a legnagyobb előnye a cserediákságnak az volt, hogy már fiatalként egy 
viszonylag önálló élet alakult ki körülöttem, ami persze nem volt mindig egyszerű.
Egy idegen környezetben is meg kell tudni oldani a legváratlanabb helyzeteket, amit tovább 
nehezített – főként az első néhány hónapban – a nyelv ismeretének hiánya. Ez a kényszer sokat 
javított a problémamegoldó készségemen. … A csereév alatt minden nehézség ellenére olyan 
élményt kaptam, amelyet soha nem felejtek és hálásan köszönök a rotary szervezetnek. Ha le-
hetőség lesz rá, akkor az én gyermekeim is rotarys cserediákok lesznek.” (2008/2009) Plébán Lívia

„Cserediák vallomások”

Alapítványi támogatásból
működtetett egyéb programok
Önkéntes Szolgálatok támogatása
(Volunteer Service Grants – VSG) 

Mint a nevéből is kitűnik önkéntes segítők 
támogatására szolgál, akiknek a célországba 
történő elutazásához nyújt anyagi segítséget. 
A program 2006-ban indult.

Polio Plus
Ez az egészségügyi program a WHO-val közös 
kezdeményezésként indult 1985-ben azért, hogy 
a gyermekbénulás ellen a világ legelmaradottabb 
térségeiben is védetté tegyék a gyermekeket. A 
program nagyszerűen sikerült. Hatalmas anyagi 
erők és önkéntesek mozdultak egyszerre. Mára 
elmondhatjuk, hogy a világjárványt sikerült 
megszűntetni, mindössze 3 országban vannak 
még a vírusnak áldozatai.

A munka természetesen nem fejeződött be, 
hiszen az újszülöttek kezelését folyamatosan 
biztosítani kell, ehhez pedig további jelentős 
erőforrások szükségesek.

Humanitárius programok
Ezt a pénzügyi alapot olyan – több évig tartó – 
programok finanszírozására hozták létre, amelyek 
meghaladják egy-két vagy akár több klub anyagi 
erőit. legfontosabb célként az egészségügyi 
helyzet javítását, az éhezés csökkentését és a 
népek közti kulturális kapcsolatok fejlesztését 
jelölték meg. A 3-H (Health, Hunger és Humanity 
Grants) és a Gift of life programokra 1978 óta 
a világ 80 országában több mint 90 millió US 
dollárt fordítottak. 

Kapcsolt segélyek
(Matching Grants) program
Ez a lehetőség 1965-től létezik. A pénzalapot 
klubok és kormányzóságok igényelhetik nem-
zetközi szolgálat keretében végzett humanitárius 
programjaikhoz. A programban a világ mintegy 
180 országában közel 30 ezer projekt támogatása 
valósult meg. Az eddig felhasznált támogatás 
összege kb. 350 millió US dollár volt.

Katasztrófa Elhárítás (Disaster Recovery)

Rendkívüli események, természeti katasztrófák 
áldozatainak nyújt anyagi támogatást. A köz-
ponti pénzalap felajánlásához kapcsolódnak 
a district szintű gyűjtések, amelyek a klubok 
támogatásaiból állnak össze. Így lesz a ritka 
forintból sűrű fillér.
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Rotary Világbéke Ösztöndíj
(Rotary World Peace Fellowships)

Évenként 60 (befejezett tanulmányokkal ren-
delkező szakember) ösztöndíjas tanulmányait 
támogatja az alapítvány. A jelentkezőknek két 
évig a béketeremtéssel és konfliktuskezeléssel 
kapcsolatos tanulmányokat kell folytatniuk, 
melynek végén master fokozattal záródó 
oklevelet kapnak. 

Rotary Ösztöndíj Egyetemi Tanárok részére 
(Rotary Grants for University Teachers)

A program 1985-ben indult. Egyetemi oktatókat 
támogat a világ fejlődő országaiban vállalt tanári 
munkájuk teljesítésében. A 3-10 hónapos kint 
tartózkodás lehetőséget nyújt tapasztalatok 
gyűjtésére és a helyi oktatás támogatására.

Ösztöndíj programok

Országképvisleti Ösztöndíj
(Ambassadoral Scholarships)

A világ legnagyobb magánerőből működtetett 
ösztöndíj programja. Évenként egy-egy ország 
egy fiatal szakembere (néhány szakmacsoport 
kivételével) pályázhat az Egyesült államokba 
tanulmányai folytatására, melyhez a Rotary 
Alapítvány 25 ezer US dollár pénzkeretet biztosít. 
A pályázónak lehetősége van a master fokozat 
megszerzésére.

Csoportos Tanulmányi Csere program
(Group Study Exchange – GSE)

Ebben a programban a világ két Rotary kor-
mányzósága küldhet 4 fiatal szakembert 4 
hétre a másik kormányzóságba egy rotarista 
vezetésével. A küldöttek érdeklődésüknek 
megfelelően vehetnek részt a szakmai és 
kulturális programokban.
Az első csere óta ebben a programban mintegy 
60.000  fő fiatal szakember vett részt, a Rotary 
támogatás pedig meghaladja a 100 millió US 
dollárt.

„Elindultam egyedül az ismeretlen nagyvilágba, távolra szeretteimtől. Voltak jobb és rosszabb 
napok, jobb és rosszabb családok és sok-sok utazás. Miután letelt az egy év, mély benyomásokkal 
és sok tapasztalattal érkeztem haza. Furcsa volt visszatérni, itthon lenni, találkozni a családdal, 
régi barátaimmal. Ugyanakkor nagyon nehéz volt otthagyni mindent. Soha nem gondoltam 
volna, hogy a világ másik részén élőkkel ilyen jó kapcsolatot fogok létesíteni.” 
(2009/2010) Monok Annamária

„Cserediák vallomások”

Klubunk saját, állandó, évenként ismétlődő programjai

Karácsonyi ajándékozás

Évenként 3-4 szociális-, egészségügyi- és 
gyermekintézményt ajándékozunk meg 30-
50 ezer forint közötti ajándékkal. Az ajándék 
lehet ismerethordozó audiovizuális eszköz, 
oktatási, vagy tanulást segítő eszköz, felszerelés, 
sportszer és játék aszerint, hogy a kiválasztott 
intézménynek mire van szüksége.

Nemzetközi diákcsere program

Az országok és kontinensek között hidakat építő 
Rotary International közreműködésével lehető-
sége van a városban és közvetlen régiójában 
élő középiskolás fiataloknak arra, hogy egy-egy 
tanévet külföldön töltsenek el. A nemzetközi 
diákcsere programban Japán, Tajvan, Thaiföld, 
a délafrikai Köztársaság, Németország, az USA, 
Kanada, Mexikó, Bolívia, Argentína, Brazília, Chile, 
Peru, Paraguay, és Ausztrália vesz részt. Ezeket 
az országokat lehet megpályázni, s a pályázati 
feltételek (példamutató magatartás, jó tanul-
mányi előmenetel, kiváló angol nyelvtudás) 
teljesítése esetén elnyerni.

A nyertes pályázó egy tanulmányi évet tölt 
a célországban, kijelölt családoknál lakik, s havi 
50-100 dollárnak megfelelő ösztöndíjat kap.

A diákcsere program célja a megpályázott 
ország kultúrájának, népeinek, nemzetiségeinek 
megismerése, a beszélt nyelv megtanulása, s a 
magyar kultúrkincs közvetítése. A diákcserében 
résztvevő tanulók Magyarország kulturális köve-
tei a célországban, ezért kell körültekintően és 
felelősségteljesen választani a kiutazó jelöltek 
közül. Nem mindegy, hogy kire bízzuk kultúránk, 
szokásaink és örökségünk megismertetését, 
közvetítését. Húsz  esztendő alatt térségünkből 
49 cserediák vett részt a programban és 43 cse-
rediákot fogadtunk a világ számos országából.

Diákok támogatása

Anyagi támogatást, egyszeri nagyobb összegű 
segítséget vagy rendszeres pénzbeli támogatást 
(ösztöndíjat) nyújtunk a dohánygyári Fúvószenekar 
utánpótlását szolgáló zeneiskolai tanulóknak, 
valamint a térség középiskoláiban tanuló azon 
fiataloknak, akik valamilyen civil szervezetben 
önkéntesként dolgoznak, példamutató maga-
tartásukkal, jó tanulmányi teljesítményükkel, és 
sikeres közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgával 
rendelkezve ezt megérdemlik.
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Újévi jótékonysági koncert

A dohánygyári Fúvós zenekarért alapítvány 
és rotary klubunk által létrehozott Közjóért 
alapítvány közös rendezésében szervezzük ezt 
a programot évről-évre, növekvő lelkesedéssel 
és elmaradhatatlan sikerrel. A dohánygyári 
Fúvószenekar adja a zenét, mi rotaristák pedig 
biztosítjuk a  kereteket, az előkészítő és szervező 
munkát a jegyárusítástól a berendezésig, a kon-
cert lebonyolításáig. A tiszta bevételt 50-50%-os 
arányban osztjuk el a két alapítvány között.

Adventi borsátor

Alapítványi pénzvagyonunk gyarapításának egyik 
eszköze az adventi tea- és forralt bor árusítás. 
Nem titkolt célunk ezek mellett megismertetni 
magunkat, programjainkat Sátoraljaújhely 
lakosságával, akik sétájuk, bevásárlásaik köze-
pette megállnak egy pillanatra, hogy enyhítsék 
szomjukat, vagy a hideg okozta didergésüket. 
Sátrunk dekorációjából akkor is minden leol-
vasható, ha a teázó-borozó vendégeinkhez 
egy szót sem szólunk. de miért ne szólnánk, 
szívesen beszélgetünk mindenről, a rotaryról is.

Mozgáskorlátozottak,
fogyatékkal élők támogatása

2002 óta állandósult ez a programunk. Támogatjuk 
céltáboroztatásukat, testi és lelki rehabilitáció-
juk elérését, az egyészségük visszaszerzésére 
szervezett programjaikat.

Nyelvi verseny

Angol és német nyelvből versenyt hirdetünk a 
városban működő 4 középiskola tanulói számára. 
Célunk a nyelvtanulás ösztönzése, az idegen 
nyelvi ismeretek szintjének emelése. A verseny 
legjobbjai pénzdíjazásban részesülnek. 

„Elképzelni is nehéz volt, hogy Magyarország észak-keleti csücskének kicsinyke városából repülőre 
pattanva hirtelen egy másik kontinens családjának asztalánál találja magát az ember, ahol új illatok, 
új ízek, idegen szavak kavalkádjában, szokatlan de kedves arcokkal van körülvéve. …A cserediákok 
legnagyobb ellenségét a honvágyat a fogadó családok segítségével viszonylag könnyű volt legyőzni, 
hiszen saját gyermekükként kezeltek minket. … A külföldön töltött hónapok a rá következő években 
hozták meg a gyümölcsüket. A továbbtanulás és a munkavállalás szempontjából óriási előnyt jelentett 
az elsajátított nyelvtudás, az eltérő kultúrából érkező emberek iránt mutatott megértés, a tolerancia 
megtanulása és a megszokottól eltérő környezetbe való beilleszkedéshez szükséges rugalmasság.” 
(1997/1998) Végső Aranka

 „Az én helyzetem eléggé különleges volt, mivel tulajdonképpen egy családnál voltam egész évben, 
csak a házakat, lakásokat váltogattam. Először az egyik nagymama, aztán a nagynéni, majd a másik 
nagyszülők voltak a fogadó családjaim. Meglepő, de hihetetlenül jól éreztem magam egytől-egyik 
mind a három családban. Az én véleményem, hogy nincs is rossz család, csak lusta cserediák. Nyílván 
vannak kivételek, de mindig elsősorban rajtad múlik hogyan jössz ki velük és mennyire fogadnak be 
téged. (2013/2014) Füzi Veronika

„Cserediák vallomások”

„Cserediák vallomások”

Jótékonysági rotary bál

Az alapítványi tőke felhasznált részének visz-
szapótlására szolgál a tiszta bevétel. Segítőink 
támogatói jegyek vásárlásával és tombola aján-
dékok felajánlásával járulnak hozzá a sikerhez 
és a bevétel növeléséhez.

Rotary szüret Tokaj-Hegyalján

Előre meghatározott időpontban kerül meg-
rendezésre, általában szeptember végén, 
október elején. Erre szeretettel hívjuk és várjuk 
a magyarországi klubok jelentkezőit és a velünk 
szorosabb kapcsolatban álló külföldi klubok 
érdeklődő tagjait. A szüret egyik klubtársunk 
szőlőjében történik. A program összeállításában 
és a szervezési feladatok meghatározásában, 
koordinálásában szorosan együttműködünk 
a Weinberg 93 Kft. tulajdonosával és alkal-
mazottaival.

Diákcsere (rövid utas program)

A nyári vakáció ideje alatt Európa valamennyi 
rotarys districtje szervez rövid – általában 
kéthetes – programokat diákok részére. Ezek 
a programok az országra vagy egy szűkebb 
országrészre vonatkozó, jellemző feladatokat 
tartalmazó hasznos és érdekes elfoglaltságok. 
Az a céljuk, hogy megismertessék a jelentkező 
fiatalokkal az országot, megtanítsák a résztvevőkkel 
a célkitűzésben megfogalmazott feladatokat és 
sok-sok barátot, ismerőst szerezzenek.
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Cserediákok hon- és nyelvismereti versenye

2011 óta házigazdái vagyunk az 1911-es district 
által, a Magyarországon tanuló cserediákok 
számára szervezett hon- és nyelvismereti ver-
senynek. A szervezésben sok segítséget kapnak 
rendezőink a Kisvárdai Rotary Clubtól, a feladatok 
végrehajtásában pedig klubtársainktól. A játékos 
vetélkedő sok mindent elárul. Elsősorban azt, 
hogy ki milyen szorgalmasan gyűjtögette a 
Magyarországról szóló ismereteket, s mennyire 
igyekezett a magyar nyelvi élő beszéd alapvető 
szókincsét elsajátítani, begyakorolni. A legügye-
sebb fiatalokat apró ajándékokkal jutalmazzuk, 
s közzé tesszük sikeres szereplésüket a helyi, 
megyei és országos médiákban is.



Eseti programok

A természeti katasztrófák áldozatainak segítése

Ezek többnyire a Rotary International vagy a 
magyarországi district szervezésében megvaló-
suló projektek. Ilyen volt a délkelet ázsiát érintő 
szökőár katasztrófája, a Haiti földrengés pusztítása, 
a Kárpátalja egy részét elöntő felső-tiszai árvíz 
károkozása, a horvátországi és szerbiai árvizek 
károsultjainak támogatása, legutóbb pedig a 
nepáli földrengés pusztításának enyhítésére 
felajánlott pénzalap. Többnyire pénzadományt 
gyűjtünk, de Kárpátaljára ruhaneműt, takarókat 
és lábbeliket küldtünk.

A megyei és helyi árvízkárosultak segítése

Ezt a programot először 2010 nyarán kénysze-
ríttette ki az élet. Támogatók megkeresésével, 
a magyaroszági és külföldi baráti rotary klubok 
segítségének igénylésével jelentős összegű 
anyagi támogatást és még nagyobb értékű 
tárgyi ajándékot sikerült gyűjtenünk. Ezek egy 
részét a helyi önkormányzatok felelős vezetőivel 
egyeztetve juttattuk el a kárt szenvedettekhez, 
egy kisebb hányadot a felajánló rotary klubok 
közvetlenül adtak át a maguk választotta 
károsultaknak.

Összefogással az elesettekért

A Budapest-Margitsziget Rotary Klub kezdemé-
nyezésére néhány más klubbal együtt csatla-
koztunk humanitárius programjukhoz, melynek 
keretében segítettük a boldogkőváraljai szociális 
otthon épületének felújítását, az orvosi szoba 
berendezési tárgyainak és orvosi eszközeinek 
beszerzését. Ehhez a feladathoz a kezdeményező 
klub igényelte a Rotary Alapítvány Kapcsolt 
Segélyek (Matching Grants) támogatását. Klu-
bunk a programot 1000 US dollárral és szakipari 
munkák elvégzésével segítette.
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Alkalmi jótékonysági rendezvények

• Ilyen volt a zenei Világnap alkalmából szer-
vezett hangverseny a plébánia templomban, 
melynek a teljes bevételét a templom orgo-
nájának felújítására ajánlottuk fel.

• Hasonlóan karitatív jellegű támogatás volt 
a sóváradi gyermekek segítésére rendezett 
jótékonysági est, ahol klubunk tagjai jegyek 
árusításával és mozgósítással nyújtottak 
segítséget.

• Hozzájárultunk a miskolci rotary klub által 
kezdeményezett bükkábrányi elszenesedett 
fák megmentéséhez.

• Támogattuk a „Jobb velünk a világ” országos 
szervezésű jótékonysági koncertet.

• Közreműködésünkkel és jelentős vállalkozások 
támogatásának megnyerésével részt vettünk 
a Korányi lakótelepi játszótér felújításában.

• Hasonló összefogással szerveztük a Sátor-
aljaújhelyi Erzsébet Kórházban kialakított 
ökumenikus kápolna tárgyi feltételeinek és 
eszközeinek megteremtését.

Dr. Mayer Ernst Kurt  †

• Az 1910-es districht kormányzója
 az 1988/89-es rotary évben.

Dr. Nagy József
(1926) okleveles mérnök, egyetemi tanár,
a kémiai tudományok doktora, Kossuth és Eötvös Lóránd díjas

lakás: H-1112 Budapest, Törökbálinti út 46/b
Tel: +36-1 246-4540

Elérhetősége:
+36-20 460-1733   E-mail: nagyjozsef26@t-online.hu 

Dr. Váci János  †

• Az RC Sátoraljaújhely alapító elnöke
 az 1995/96-os rotary évben.

Szabó Levente  †

• Az RC Sátoraljaújhely alapító tagja,
 elnöke 1997/98 és 2014.

Dr. Geszti Sándor

(1946)  fogszakorvos

lakás: 3989 Mikóháza, Radnóti u. 5.
Tel: +36-20 289-1744  E-mail: drgeszti@gmail.com
Az RC Sátoraljaújhely alapító tagja.

Tiszteletbeli tagjaink

10-11



Tagnévsor

Békésiné Dr. Réz Rita
(1958)   orvos, bőrgyógyász

  lakás: 3980 Sátoraljaújhely, Móricz zs. u. 20.  Tel.: 47/322-672
  Munkahely: Erzsébet Kórház, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok u. 9.
  Elérhetőség: +36-30 2490-015 • E-mail: rezdem@t-online.hu
  Rotary tagság: 1995, elnök: 2004/2005

Bodnár Sándor
(1964)   okleveles villamosmérnök, vállalkozási igazgató

  lakás: 3980 Sátoraljaújhely, Harkály u. 13.  Tel.: 47/322-451
  Munkahely: Weinberg 93 Kft., 3950 Sárospatak, Malomkőgyár u. 7.
  Elérhetőség: +36-20 454-3195 • E-mail: bodnars@weinberg93.hu
  Rotary tagság: 1997, elnök: 2005/2006

Daragó Ferenc
(1943)   középiskolai tanár, nyugalmazott igazgató

  lakás: 3980 Sátoraljaújhely, Cserjés sor 3.  Tel.: 47/321-193
  Elérhetőség: +36-30 9952-259 • E-mail: daragof@gmail.com
  Rotary tagság: 1995, Szent-Györgyi Albert díj (2009)

Derczó István
(1965)   elektrotechnikus, ügyvezető igazgató

  lakás: 3950 Sárospatak, Hunyadi u. 26.  Tel.: 47/311-219
  Munkahely: Weinberg 93 Kft., 3950 Sárospatak, Malomkőgyár u. 7.
  Elérhetőség: +36-20 929-3293 • E-mail: derczoi@weinberg93.hu
  Rotary tagság: 2000

Dudás László
(1951)   építésztechnikus, vállalkozó

  lakás: 3980 Sátoraljaújhely, Új u. 7.  Tel.: 47/326-151
  Munkahely: Virág-Ker-Tem Kft., 3980 Sátoraljaújhely, Táncsics tér 3.
  Elérhetőség: +36-30 205-2906    
  Rotary tagság: 1995

Farkas János
(1961)   okleveles gépészmérnök, ügyvezető igazgató

  lakás: 3980 Sátoraljaújhely, Csalogány u. 23/a.  Tel.: 47/325-961
  Munkahely: CERTA Kft., 3980 Sátoraljaújhely, Berecki u. 18-28.
  Elérhetőség: +36-30 299-0593 • E-mail: janos.farkas@certa.hu
  Rotary tagság: 2000, elnök: 2006/2007

Fábrikné Király Klára
(1971)   középiskolai tanár, tagintézmény vezető-helyettes

  lakás: 3980 Sátoraljaújhely, Kopaszka u. 5.  Tel.: 47/321-190
  Munkahely: V. István Szakközépiskola és Gimnázium

    3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy út 12.
  Elérhetőség: +36-30 6451-994 • E-mail: fabrik.klara@gmail.com
  Rotary tagság: 2010

Füzi Csaba
(1961)   okleveles agrármérnök, vezérigazgató

  lakás: 3980 Sátoraljaújhely, Esze T. u. 35 B 1/1 Tel.: +36-30 299-1114
  Munkahely: Continental Tobacco, 3980 Sátoraljaújhely, dohány u. 1-3.
  Elérhetőség: +36-47 523-160 • E-mail: csaba.fuzi@continentaltobacco.com
  Rotary tagság: 2006, elnök: 2010/2011

Géczi Ágnes
(1961)   okleveles környezetvédelmi mérnök, főmérnök

  lakás: 3980 Sátoraljaújhely, Munkácsy u. 24.  Tel.: 47/322-677
  Munkahely: zemplén Vízmű Kft., 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 24.
  Elérhetőség: +36-20 582-5660 • E-mail: mami610505@citromail.hu
  Rotary tagság: 2006, elnök: 2011/2012, Szent- Györgyi Albert díj (2010, 2014)

Juhász István
(1952)   okleveles gépészmérnök, igazgató

  lakás: 3980 Sátoraljaújhely, Hársfa u. 18.  Tel.: 47/322-301
  Munkahely: zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány,

    3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 18.
  Elérhetőség: +36-30 935-5361 • E-mail: zrva@t-online.hu
  Rotary tagság: 1995, elnök: 2000/2001, Paul Harris díj (2010)
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Jurkó Gyula
(1953)   okleveles üzemgazdász, nyugdíjas

  lakás: 3980 Sátoraljaújhely, Hegyalja u. 9.  Tel.: 47/322-243
  Elérhetőség: +36-30 680-3725 • E-mail: jurkog@t-online.hu
  Rotary tagság: 1995, elnök: 2008/2009

Kohánka István
(1956)   okleveles járműgépész, katonatiszt, nyugdíjas igazgató

  lakás: 3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 1. I/5.
  Tel.: 47/321-476
  Elérhetőség: +36-20 921-4609 • E-mail: istvan.kohanka@gmail.com
  Rotary tagság: 1995, elnök: 2002/2003

Kuczik Júlia
(1969)   középiskolai tanár, iskolaigazgató

  lakás: 3980 Sátoraljaújhely, Cserjés sor 7.  Tel.: +36-20 481 8577
  Munkahely: Magyar-Szlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi

    általános Iskola és Kollégium, 3980 Sátoraljaújhely, Balassi B. u. 4.
  Elérhetőség: +36-47 521-089 • E-mail: kuczikj@freemail.hu
  Rotary tagság: 2010

Dr. Kiss István
(1975)   okleveles élelmiszermérnök, borász, ügyvezető igazgató

  lakás: 3950 Sárospatak, árvay u. 4.  Tel.: +36-30 393-0393
  Munkahely: Fitomark-94 Kft., 3934 Tolcsva, Arany J. u. 16/a
  Elérhetőség: +36-30 393-0393 • E-mail: kissbor@pr.hu
  Rotary tagság: 2010

Monok Nándor
(1956)   vendéglős vállalkozó

  lakás: 3980 Széphalom, Kazinczy u. 268.  Tel.: 47/321-889
  Munkahely: Múzeumkert Panzió és Étterem

    3980 Széphalom, Kazinczy u. 268..
  Elérhetőség: +36-20 446-5557 • E-mail: muzeumkert@freemail.hu
  Rotary tagság: 2012

Ogár Zoltán
(1974)   tanár, térség- és területfejlesztési menedzser, munkaszervezet vezető

  lakás: 3980 Sátoraljaújhely, Esze T. u. 16.  Tel.: 47/321-076
  Munkahely: zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület

    3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 18.
  Elérhetőség: +36-30 9768-547 • E-mail: zoltan.ogar@gmail.com
  Rotary tagság: 2007, elnök: 2013/2014, Szent-Györgyi Albert díj (2015)

Páles Gábor
(1961)   okleveles építészmérnök, igazgató

  lakás: 3980 Sátoraljaújhely, Harmat u. 10/A  Tel.: 47/325-832
  Munkahely: Városellátó Szervezet Sátoraljaújhely

    3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.
  Elérhetőség: +36-30 958-4757    E-mail: palesgabor@gmail.com
  Rotary tagság: 1995, elnök: 2001/2002

Plébán Mihály
(1958)   okleveles építészmérnök, ügyvezető

  lakás: 3980 Sátoraljaújhely, Pacsirta u. 1.  Tel.: 47/321-266
  Munkahely: Fundamentum Kft., 3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 27.
  Elérhetőség: +36-20 935-8132 • E-mail: plebanmihaly@fundamentumkft.hu
  Rotary tagság: 1995, elnök: 2008/2009, Paul Harris díj (2010)

Pongrácz László
(1954)   okleveles közgazdász, igazgató

  lakás: 3950 Sárospatak, Szent József u. 21.  Tel.: 47/511-376
  Munkahely: Magyar államkincstár BAz. Megyei Igazgatóság

    3525 Miskolc, Hősök tere 3.
  Elérhetőség: +36-20 370-6632 • E-mail: pongi0519@gmail.com
  Rotary tagság: 1996

Rudnay Lajos
(1945)   tulajdonos, ügyvezető igazgató

  lakás: A-2324 Rannersdorf, Preissmühlgasse 8. Tel.: +43-1 707-8172
  Munkahely: CERTA Kft., 3980 Sátoraljaújhely, Berecki u. 18-28.
  Elérhetőség: +36-30 299-0580 • E-mail: lajos.rudnay@certa.hu
  Rotary tagság: 2001, elnök: 2003/2004, Paul Harris díj (2011)
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Varga Ferenc
(1948)   okleveles adótanácsadó, nyugdíjas

  lakás: 2119 Pécel, Tarcsai u. 14.  Tel.: 28/740-810
  Elérhetőség: +36-20 911-8131 • E-mail: bszerva@t-online.hu
  Rotary tagság: 2000, Szent-Györgyi Albert díj (2010)

Ruzsinszki László
(1950)   tűzvédelmi mérnök, nyugalmazott tűzoltóparancsnok

  lakás: 3980 Sátoraljaújhely, Partizán u. 1.  
  Tel.: 47/321-467
  Elérhetőség: +36-30 207-4670 
  Rotary tagság: 2000, elnök: 2009/2010, Paul Harris díj (2013)

Szabó Sándor
(1953)   elektrotechnikus, ügyvezető igazgató

  lakás: 3980 Sátoraljaújhely, Révész u. 4. Tel.: 47/322-515
  Munkahely: Szabó és Fia Kft., 3980 Sátoraljaújhely, Révész u. 4.
  Elérhetőség: +36-20 998-3648 • E-mail: szabosandor5305@gmail.com
  Rotary tagság: 1995, Szent-Györgyi Albert díj (2010)

Dr. Szalai Géza
(1954)   jogász, ügyvéd

  lakás: 3980 Sátoraljaújhely, Katona dénes u. 4.  Tel.: 47/322-077
  Munkahely: Ügyvédi iroda, 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 2.
  Elérhetőség: +36-30 945-4020 • E-mail: dr.szalai@enternet.hu
  Rotary tagság: 1995, elnök: 1996/1997

Szatmári György
(1944)   zenetanár, nyugalmazott főiskolai docens

  lakás: 3980 Sátoraljaújhely, Aradi u. 24.
  Tel.: 47/323-291
  Elérhetőség: +36-20 977-6662   
  Rotary tagság: 1995, Szent-Györgyi Albert díj (2010)

Székely József
(1956)   mechanikus műszerész, egyesületi elnök

  lakás: 3980 Sátoraljaújhely, Vasvári P. u. 7. Tel.: 47/322-663
  Munkahely: Mozgáskorlátozottak Egyesülete

    3950 Sárospatak, Kossuth u. 46/a
  Elérhetőség: +36-20 434-6339 • E-mail: szekely.jo@gmail.com
  Rotary tagság: 2006, elnök: 2012/2013

Dr. Szilágyi Sándor
(1948)   középiskolai tanár, nyugalmazott főiskolai docens

  lakás: 2011 Budakalász, Munkácsy M. u. 14/B  Tel.: 26/950-483
  Elérhetőség: +36-20 946-1972 • E-mail: ingatlancentrum@freemail.hu
  Rotary tagság: 1995, elnök: 1998/1999

Szokolovszki Gyula
(1959)   okleveles kertészmérnök, vállalkozó

  lakás: 3980 Sátoraljaújhely, zrínyi u. 18.  Tel.: 47/951-311
  Munkahely: Mini Market és Privát Élelmiszer ABC tulajdonos
  Elérhetőség: +36-30 517-9069 • E-mail: szokol59@freemail.hu
  Rotary tagság: 2012
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A Rotary
közreműködésével
külföldön járt tanulóink 
(diákcsereprogram)

1. Simonics Adrienn 1995/1996 USA
2. Nagy Dolóresz 1995/1996 USA
3. Szarvasi Elzbeta 1996/1997 USA
4. Nagy Melinda 1996/1997 USA
5. Végső Aranka 1997/1998 USA
6. Váradi Gabriella 1997/1998 USA
7. Kovács Karola 1997/1998 Argentína
8. Lesovics Adrienn 1998/1999 Brazília
9. Bartus Adrienn 1998/1999 USA

10. Szala Eszter 1999/2000 USA
11. Tamás Rita 1999/2000 Mexikó
12. Harsányi Nóra 1999/2000 USA
13. Laczkó Angéla 1999/2000 USA
14. Majoros Csilla 2000/2001 Japán
15. Stumpf Brigitta 2000/2001 Kanada
16. Szabó Ágnes 2000/2001 USA
17. Zsigmond Mariann 2000/2001 Argentína
18. Mahalek Katalin 2001/2002 Brazília
19. Bacsó Veronika 2001/2002 USA
20. Ignácz Ildikó 2002/2003 Brazília
21. Berencsi Márta 2002/2003 USA
22. Juhász Adrienn 2003/2004 Japán
23. Gáspár Gábor 2003/2004 USA
24. Bágyi Kata 2003/2004 Brazília
25. Kemecsei Zoltán 2004/2005 USA
26. Susztrik Gergő 2004/2005 Kanada
27. Jánosdeák Gabriella 2004/2005 USA
28. Jurkó Réka 2005/2006 Mexikó
29. Goffa Ivett 2005/2006 Japán
30. Jarasovics Szandra 2006/2007 Brazília
31. Lőrincz Angéla 2006/2007 USA
32. Horváth Renáta 2007/2008 Németország
33. Papp Márió 2007/2008 Japán
34. Kováts Bence 2007/2008 Brazília
35. Majoros Máté 2008/2009 USA
36. Plébán Lívia 2008/2009 Németország
37. Fűzi Péter 2009/2010 Tajvan
38. Marschallkó Bianka 2009/2010 Brazília
39. Monok Annamária 2009/2010 Brazília
40. Zám Donát 2009/2010 Brazília
41. Turai Petra 2010/2011 Brazília
42. Tóth Balázs 2010/2011 USA
43. Marschallkó Soma 2011/2012 Tajvan
44. Frankó Patrícia 2011/2012 USA
45. Szokolovszki László 2012/2013 Tajvan
46. Füzi Veronika 2013/2014 Argentína
47. Páles Bence 2013/2014 Tajvan
48. Frank Dorka 2014/2015 Paraguay
49. Szabó Dominik 2014/2015 Brazília

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy klubunk legsi-
keresebb programja a nemzetközi diákcsere. 
Ezt a számok is igazolják, hiszen 20 esztendő 
alatt 49 középiskolás fiatal jutott el a rotary 
közreműködésével külföldre és tölthetett 
egy esztendőt a számára idegen kultúrában, 
nyelvi nehézségekkel bajlódva, ismeretlen 
környezetben. Amikor visszajöttek fiataljaink, 
azt éreztük viselkedésükön, egymás közötti 
kapcsolatainkban, hogy alaposan megváltoztak. 
Eltűnt a félénkségük, határozottabbak, maga-
biztosabbak lettek, tanulmányi teljesítményük 
kiegyensúlyozottabbá vált, s valamennyien 
biztos jövőképpel rendelkeztek. 
Ezért határoztuk el, hogy megkérdezzük volt 
cserediákjainkat arról: 
• Miben segítette a Rotary céljaik megvaló-

sítását?
• Milyen pozitív és negatív élményekkel 

gyarapította egyéniségüket a volt cserediák 
létük?

• Hogyan lettek sikeres felnőtté?
levelünkre nyolcan válaszoltak. Érdemes lenne 
a válaszokat teljes terjedelmükben közreadni, 
mert mindegyik egy-egy tanulságokat megfo-
galmazó, őszinte és érdekes írásmű. E kiadvány 
terjedelme sajnos ezt nem teszi lehetővé. 
Kárpótlásul ígérjük, hogy klubunk honlapján 
elérhetővé tesszük valamennyi dolgozatot.
A következőkben a dolgozatok legérdekesebb 
és általunk a legtanulságosabbnak ítélt részleteit 
adjuk közre, amelyek igazolják feltételezésein-
ket, s bizonyítják a rotary cserediák program 
személyiségfejlesztő, jótékony hatását.

Szemelvények volt cserediákjaink vallomásaiból

„A tanév végén megrendezésre került a nagy 
amerikai egyhónapos körút. Egy nagy kirándulás, 
amely az Egyesült Államok minden nevezetesebb 
helyét útba ejti. Nekem azonban erre már nem 
jutott, akárhogyan is spóroltam a zsebpénzzel, 
amit kaptam. Titokban azonban a fogadó klubom 
gyűjtést szervezett. Sikerült összegyűjteniük annyi 
pénzt, hogy a körútra, az élelemre és még egy 
csekély költőpénzre is futotta. Soha nem hittem 
volna, hogy ennyi jóság létezik. …Mit kaptam ettől 
a programtól? Rengeteg dolgot. Egy új családot, 
barátokat, biztos nyelvtudást és magabiztosságot, 
aminek már rengeteg hasznát vettem. … végül 
pedig, de nem utolsó sorban megnyitott előttem 
egy új világot.” (1997/1998) Váradi Gabriella

„A kezdeti nehézségek ellenére egy hihetetlen, 
élményekben gazdag évet tudtam magam mö-
gött. Gyerekként mentem el, és a kortársaimhoz 
képest sokat tapasztalt, már jóval komolyabb 
fiatal felnőttként jöttem haza. Nagyon sokat 
tanultam ez idő alatt magamról és az életről. … 
hogy mit nyújtott nekem hosszú távon a rotary? 
Rálátást a világra, kiszélesedett szemléletmódot, 
az eltérő kultúrájú személyek elfogadását. … 
Bárhová megyek a világban, sehol nem érzem 
magam elveszve, idegennek, mindenütt találok 
barátokat.” (2005/2006) Jurkó Réka

„Számomra mindig kulcsfontosságú helyen állt az 
emberekkel való bánásmód. Jó érzés adni, jó érzés 
segíteni másokon. … Számtalan olyan szituációt 
sodort felém cserediákévem, amikor fel kellett 
tudnom ismerni ezeket a bizonyos pillanatokat, fel 
kellett nőni ahhoz, hogy támaszt tudjak nyújtani a 
rászoruló embertársaim számára. A tanulmányút 
segített abban, hogy megértsem mennyire fon-
tos az emberekkel való kommunikáció és hogy 
mekkora ereje van a közösség összetartásában. 
… Jelenlegi munkám során – jogászként – nagy 
hasznát veszem kommunikációs készségemnek, 
emberismeretemnek, emberközpontú szemlé-
letemnek, melyek cserediák évem során erősen 
formálódtak.” (2000/2001) Szabó Ágnes

„Cserediák vallomások”
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éVES

A ROTARy ClUB

SáTORAlJAÚJHEly

1995-2015

I. Díj Hochvárt Anett 7. oszt.

II. Díj Csukárdi Norbert 5. oszt.

III. Díj Lakatos Ferenc 6. oszt.

II. Díj Fábián Dénes 6. oszt.

III. Díj Soltész Tamás 6. oszt.
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Meeting: Zemplén Casino étterem • Hétfő 18.00 óra


