ÜNNEPELT A SÁTORALJAÚJHELYI
ROTARY CLUB
2015. október 2-4. között ünnepelte az RC Sátoraljaújhely megalakulásának 20. évfordulóját, összekötve a hagyományosan, már hetedik alkalommal megrendezett Rotary Tokaj-hegyaljai szüreti programmal.
Október 2-án emlékfa ültetéssel kezdődött a megemlékezés. Az
emlékfát városunk főterén ültettük el. Juhász István soros elnökünk ez alkalomból mondott beszédében ígéretet tett arra,
hogy a faültetés nem egyszeri alkalom volt, azt minden év
évfordulóján folytatni kívánjuk.
A Jubileumi Charter Lehár Ferenc: Rotary himnuszának ősbemutatójával kezdődött. A himnuszt Lehár 1925-ben a Bécsi
Rotary Club alapítására komponálta. A magyar szöveg fordítását
klubtársunk Szatmári György készítette és a Dohánygyári Fúvószenekar kamaraegyüttesének kíséretével egy a zenészekből és
rotarista tagjainkból alakult kis kórus énekelte.
Az ünnepi ülésünkön köszöntötte klubunkat Csóka Imre kormányzó, Ragányné Poncsák Pálma alkormányzó és Szamosvölgyi
Péter, városunk polgármestere.
A köszöntők után Juhász István soros elnök is üdvözölte a megjelent rotarys tagokat és a vendégeket. Külön is köszöntötte Nagy
Jóska Bátyánkat, tiszteletbeli tagunkat, aki megalakulásunk óta
segíti és ﬁgyelemmel kíséri munkánkat. Kívánunk Neki ezúton is
jó egészséget!
Beszámolót hallgattunk meg a megalakulás körülményeiről, az
elmúlt 20 év munkájáról, fontosabb programjainkról. Minden
részvevő megkapta klubunk ez alkalomra készített ünnepi kiadványát, benne több cserediákunk rövid élménybeszámolójával.
Két új tag felvételére is sor került, akik letették esküjüket, avatásuk az oklevél átadásával és a jelvények feltűzésével megtörtént.
Köszöntötték klubunkat, és átadták ajándékaikat magyarországi társklubjaink (Kisvárda, Mosonmagyaróvár, Pécs, Miskolc,
Kozármisleny, Miskolc-Tapolca, Nyíregyháza, Szombathely).
Ünnepi megemlékezésünk végén emlékérmek, emléklapok és
rotary díjak átadására került sor.
Emléklapot és emlékérmet kapott minden alapító tagunk. Első
ízben került sor az újonnan alapított A Rotary Club Sátoraljaújhelyért emlékérmek átadására.
Emlékérmet kaptak: Ger Eisenga holland rotarista barátunk,
Nagy József alapítónk, Dr. Geszti Sándor tiszteletbeli tagunk és
postumus; Dr. Váczi János alapító elnökünk és Szabó Levente
alapító tagunk.
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Szabó Sándor tagunk Szent-Györgyi Albert díjat, Daragó
Ferenc, Füzi Csaba, Szatmári György, Szabó Sándor és Varga
Ferenc tagjaink Paul Harris díjat vehettek át.
Az ünnepi megemlékezés jótékonysági díszvacsorával zárult,
ahol a résztvevők egy színvonalas komolyzenei műsort hallgathattak meg. A vacsora alatt a Dohánygyári Fúvószenekar szórakoztatta a vendégeket. Szombaton (október 3-án) a fúvószenekar hangjára ébredtek vendégeink, majd autóbusszal utaztunk
a szüret helyszínére. Itt a „gazda”, Derczó István tagunk köszöntötte csapatunkat, és bőséges reggeli után kezdődött a „szüreti
munka”. Az egy-másfélórás kemény munkát a megérdemelt ebéd
követte. Délután, kis pihenő után programunk zárásaként egy – a
Világörökség részét képező – hercegkúti pincében borozgattunk
és vacsoráztunk. A szüreten és a vacsora alatt kellemes cigányzene szólt.
Vasárnap reggel „egy év múlva újra találkozunk” szavakkal (és
reggeli pálinkával) búcsúztunk vendégeinktől.
Varga Ferenc, RC Sátoraljaújhely

