
A rendezvényt jelenlétével megtisztelte Pénzes Ilona, a Rotary
Hungary első női Kormányzója és Ragányné Poncsák Pálma Al-
kormányzó. A konferenciát megnyitotta Dankó Dénes, városunk
alpolgármestere és Fábrikné Király Klára clubunk elnöke. Alpol-
gármester úr kiemelte, a Polgármesteri Hivatal díszterme most
ad helyt először ilyen témájú rendezvénynek, de nagyon örültek
az ötletnek. A rendezvényt megtisztelte Szamosvölgyi Péter pol-
gármester úr, Sátoraljaújhely város főjegyzője és aljegyzője is.

A konferencia célja volt párbeszédet indítani a nők társadalmi
szerepvállalásáról, a különböző életterek összehangolásáról,
mindazokról a kihívásokról és „hozzáadott” értékekről, melyeket
a nők és női rotarysták megélnek a munkájuk során.

Előadóink voltak:
– Csernai Ferencné (Egyesített Szociális Intézmény, igazgató

asszony)
– Dr. Juhász Gizella (Sátoraljaújhely Erzsébet Kórház, belgyó-

gyász-kardiológus főorvos asszony)
– Kassai-Balla Krisztina (Zemplén TV, szerkesztő-riporter

asszony)
– Dr. Kőmívesné dr. Sohajda Mária (Sátoraljaújhely Erzsébet

Kórház, ideggyógyász főorvos asszony)

NŐK A KÖZÉLETBEN,
NŐK A ROTARYBAN

Rotary Clubunk csatlakozva a Magyar Kor-

mányzóság programjához 2017. január 20-án

konferenciát rendezett „Nők a közéletben,

Nők a Rotaryban” címmel nem csak nőknek

Sátoraljaújhelyen, a Városháza dísztermé-

ben.

– Stumpf Imréné (Polgármesteri Hivatal Sátoraljaújhely, osz-
tályvezető asszony),

– valamint clubunk női tagjai: Békésiné Dr. Réz Rita, bőrgyó-
gyász főorvos és Géczi Ágnes szennyvíz-ágazat vezető (ők a sátor-
aljaújhelyi club életével és a női tagokkal ismertették meg a
közönséget)

Elnök asszonyunk a Rotary nemzetközi projektjéről, a POLIO-
ról tartott előadást, elindítva egy gyűjtést erre a célra.

Előadóink beszéltek munkájukról és arról, hogyan lehet össze-
hangolni a sikeres szakmai életutat a családi feladatokkal. A
sátoraljaújhelyi club tagjai között 6 nő tevékenykedik, amit kö-
szönhetünk férfitagjaink nyitottságának. Rendezvényünk nem
titkolt elvárása volt a partnerség elmélyítése, a tapasztalatok
megosztása, s mindezek mellett igazolni a női és férfi személyi-
ségjegyek egymást kiegészítő, a Rotary célok megvalósítását elő-
segítő értékeit.

A konferencia másik kiemelt célja volt, hogy a fiatalok számára
életutakat mutassunk. Szeretnénk, ha látnák, érdemes céljainkért
harcolni, áldozatokat hozni. Nem lehet kifogás nőként sem a
család, hiszen a konferencia előadói sikeresek munkájukban és
sikeresek családi életükben is. A visszajelzések alapján a közép-
iskolásoknak tetszett, hogy megvalósult sikereket láttak, az elő-
adóktól megtudhatták, ha nem is elsőre, de eljutottak egyetemre,
főiskolára, mert kitartottak céljaik mellett a nehézségek árán is.
Ezért folytatni szeretnénk ezt a kezdeményezést. Sikeres férfiak és
nők példaként állnak majd a pályaválasztás előtt álló tanulók elé.
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