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fogalmazza meg hitvallfogalmazza meg hitvalláássáát az t az üüzleti kapcsolatokrzleti kapcsolatokróóll



A Rotary mozgalom lA Rotary mozgalom léényegenyege

�� A Rotary hivatA Rotary hivatáásukban tevsukban tevéékeny, keny, 
kküüllöönbnböözzıı foglalkozfoglalkozáássúú emberek egemberek egéész sz 
vilviláágra kiterjedgra kiterjedıı szervezete, szervezete, 

�� a korrekt informa korrekt informáácicióók cserk cserééjjéének, nek, 
�� egymegymáás vs véélemleméénynyéének megismernek megismeréésséére re 

egy becsegy becsüületes tletes táársadalmi fejlrsadalmi fejlııddéés s 
elelıısegsegííttéése cse cééljljáábbóól l 



A Rotary mozgalom lA Rotary mozgalom léényegenyege

ElvElváárráás az RC tagjaival szemben: s az RC tagjaival szemben: 
�� kiemelkedkiemelkedıı szakmai tevszakmai tevéékenyskenyséég, g, 
�� szemszeméélyes integritlyes integritáás s éés nyitott s nyitott 

magatartmagatartáás s 
�� A Rotary szabad emberek kA Rotary szabad emberek köözzöösssséége, ge, 
�� tagjai minden valltagjai minden valláást, fajt, nst, fajt, néépet pet éés s 

demokratikus pdemokratikus páártot tolerrtot toleráánsan nsan 
elfogadnak elfogadnak 



A Rotary cA Rotary cééljalja

szolgszolgáálatklatkéészsszséég a mindennapi g a mindennapi ééletben: letben: 
�� a bara baráátstsáág g áápolpoláása, sa, 
�� magas etikai normmagas etikai normáák, k, 
�� a ka köözzöösssséég szg száámmáára hasznos, ra hasznos, 

felelfelelıısssséégteljes tevgteljes tevéékenyskenyséég g 
ttáámogatmogatáása, sa, 

�� aktaktíív kv köözremzremőőkkööddéés a bs a bééke ke éés a ns a néépek pek 
kköözzöötti megtti megéértrtéés s éérdekrdekéében ben 



JelenlegJelenleg

�� 166 orsz166 orszáágban gban éés 39 fs 39 fööldrajzi kldrajzi köörzetben rzetben 
31.500 Rotary Klubnak k31.500 Rotary Klubnak köözel 1,2 millizel 1,2 millióó fféérfi rfi 
éés ns nıı tagja van tagja van 

�� KKüüllöönbnböözzıı nemzetisnemzetisééggőő, hitvall, hitvalláássúú éés s 
politikai meggypolitikai meggyıızzııddééssőő embereket egyesembereket egyesíít t 
az egyaz együüttmttmőőkkööddéés bars barááti lti léégkgköörréébenben



RC AlapRC Alapííttááss

19281928--ban Magyarorszban Magyarorszáágongon
1.1. Budapest Budapest 
2.2. DebrecenDebrecen
3.3. Szegeden Szegeden 

HelyszHelyszííne a vne a vááros tros táársadalmi rsadalmi ééletletéében jelentben jelentııs szerepet s szerepet 
betbetööltltıı Kass SzKass Száállllóó volt. volt. 
A hA hááborborúú elelııtti klubnak olyan kivtti klubnak olyan kiváállóóssáágok voltak tagjai, a gok voltak tagjai, a 
teljessteljesséég igg igéénye nnye néélklküül:l:
•• Back BernBack Bernáátt felsfelsııhháázi tag, Szeged vzi tag, Szeged vááros mecros mecéénnáása, sa, 
•• NyilassyNyilassy SSáándorndor az alfaz alfööld szerelmese ld szerelmese éés fests festııje, je, 
•• MMóóra Ferencra Ferenc a magyar "mesa magyar "mesééllıı" irodalom " irodalom óóririáása, sa, 
•• Pick JenPick Jenıı a nemzetka nemzetköözi hzi híírrőő szalszaláámi gymi gyáár tulajdonosr tulajdonos--

igazgatigazgatóója ja 
•• SzentSzent--GyGyöörgyi Albertrgyi Albert a szegedi egyetem vila szegedi egyetem viláághghíírrőő

Nobel dNobel dííjas professzorajas professzora



Az RC  Szeged tAz RC  Szeged töörtrtéénetenete

A 30A 30--as as éévek mvek máásodik felsodik feléében megindulben megindulóó, fokoz, fokozóóddóó RotaryRotary--
ellenes tellenes táámadmadáások ksok köövetkeztvetkeztéében egyre tben egyre tööbb klub szbb klub szüünteti nteti 
meg mmeg mőőkkööddéésséét. t. 
A szegedi klub 1941A szegedi klub 1941--ben oszlatta fel ben oszlatta fel öönmagnmagáát t 



SzentSzent--GyGyöörgyi Albertrgyi Albert

1936/371936/37--ben az  RC Szeged elnben az  RC Szeged elnööke ke 

""RotariRotariáánusnus mindenki, aki elsmindenki, aki elsıısorban nem sorban nem 
éérvrvéényesnyesüülni, hanem szolglni, hanem szolgáálni akar, aki lni akar, aki 
mmáást nem st nem üütni, de megtni, de megéérteni akar, aki meg rteni akar, aki meg 
van gyvan gyıızzııdve arrdve arróól, hogy az l, hogy az ééppííttéés ts tööbb, bb, 
mint a rombolmint a romboláás, az egys, az együüttmttmőőkkööddéés ts tööbb, bb, 
mint a civakodmint a civakodááss…”…”



A SzentesA Szentes--CsongrCsongráád RC td RC töörtrtéénetenete

�� 2004. m2004. máárcius Rotaryrcius Rotary-- asztal asztal –– kköözel 70 fzel 70 fıı
�� 2005. j2005. júúnius 4. Charternius 4. Charter –– 33 f33 fııvel vel 

megalakul a RC Szentesenmegalakul a RC Szentesen



A SzentesA Szentes--CsongrCsongráád RC td RC töörtrtéénetenete

�� Dr. Papp ZoltDr. Papp Zoltáánn a Szentes a Szentes -- CsongrCsongráád Rotary d Rotary 
Club elnClub elnööke vette ke vette áát az alapt az alapííttóó okiratot okiratot 
Engelbert Engelbert WenckheimWenckheim kormkormáányznyzóóttóól, akil, aki
Ausztria, MagyarorszAusztria, Magyarorszáág, Szlovg, Szlovéénia, Horvnia, Horváátorsztorszáág, g, 
BoszniaBosznia--Hercegovina, CsehorszHercegovina, Csehorszáág g éés Szlovs Szlováákia kia 
terterüületletéén mn mőőkkööddıı RC tevRC tevéékenyskenysééggéééért felelrt felelııss



SzentesSzentes--CsongrCsongráád RCd RC

�� KKüüllöönbnböözzıı foglalkozfoglalkozáássúú, hasonl, hasonlóó ééletcletcééllúú
éés gondolkods gondolkodáássúú vezetvezetıık k éértelmisrtelmiséégi gi 
klubja. Politikamentesklubja. Politikamentes

Feladatok:Feladatok:
�� KaritatKaritatíív szervezetkv szervezetkéént szegnt szegéény, de ny, de 

tehetstehetsééges gyermekek hazai ges gyermekek hazai éés hats hatááron ron 
ttúúli tli táámogatmogatáásasa

�� ElElııadadáások szervezsok szervezéése (pl. Vse (pl. Vöörröös Gabriella, s Gabriella, 
Gyulai Endre, Csete GyGyulai Endre, Csete Gyöörgy, Brgy, Böölcskei lcskei 
GusztGusztááv)v)

�� KirKiráándulnduláások, kultursok, kulturáális programok lis programok 
szervezszervezéésese



Az RC legfontosabb feladataiAz RC legfontosabb feladatai

�� EmberbarEmberbarááti segti segíítstséég, a g, a 
rráászorulszorulóó gyermekek gyermekek 
ttáámogatmogatáásasa

�� 2005. 08. 03. els2005. 08. 03. elsıı
jjóóttéékonyskonysáági akcigi akcióó: az : az 
erderdéélyi lyi áárvrvíízkzkáárosult rosult 
gyerekek tgyerekek táámogatmogatáásasa

�� 2005. 12. 21. 2005. 12. 21. EredmEredméényny--
hhíírdetrdetééss: : „„A szerA szeréény ny 
jjöövedelmvedelmőő csalcsaláádok dok 
tehetstehetsééges gyermekeinek ges gyermekeinek 
ttáámogatmogatáássáárara”” ppáálylyáázat zat 



KKéépes kalendpes kalendááriumrium

2003 2003 -- 20102010



2004-11-03. - Bp., Hısök tere. 
Elıtte az Operaházban: Don Giovanni
a fıszerepben Busa Tamás tagtársunk

2005-01-16. - Vendégségben a 
Máté István – Lantos Györgyi
mővészházaspár tagtársainknál 
a csongrádi Mővésztelepen



2005-05-27. - Bp., látogatás a
Mővészetek Palotájában, 
majd elıadás megtekintése a 
Nemzeti Színházban



2005-06-04. – Városháza Szentes 
Rotary Charter – Engelbert Wenckheim, 
Lakatos Jenı, dr. Papp Zoltán és a tagok



2005-07-28. - Adomány átadása
a Máltai Szeretetszolgálatnál

2005-09-26. - Nádas Csárda
vendégünk dr. Vörös Gabriella
megyei múzeumigazgató



2005-11-22. – Nádas Csárda
vendégünk Gyulay Endre
Szeged-csanádi megyés püspök 

2006-02-13. – vendégünk
Csete György Kossuth-díjas
építész (Szentes, 1937)

2006-03-27. - vendégünk 
Bölcskei Gusztáv püspök, a 
Református Egyház Zsinatának
lelkészi elnöke 



2006-02-26. – Ásotthalom
látogatás a Somodi Borgazdaságban
és a mohácsi busójáráson

2006-04-10. – Koszta József
Múzeum – vendéglátónk tagtársunk,
dr. Szabó János igazgató



2006-09-07. – Nádas Csárda
vendégünk Peter-Christian Herbrich,
a D-1910 Kormányzója

2006-11-25. – Megyeház
I. Jótékonysági Rotary Bál



2007-04-23. – Vízgazdálkodási
Társulat, szalonnasütés Csatlós
Péter elnök vendégeként

2007-07-21. – Kirándulás Ócsára
Hajnalka szülıvárosába

2007-06-25. – Nádas, az új elnök
Ledóné dr. Darázsi Hajnalka



2007-11-14. - Vendégünk 
dr. Kovács Imre kormányzó

2007-11-25. – Megyeház
II. Jótékonysági Rotary Bál



2007-12-14. – Szent Erzsébet 
Katolikus Általános Iskola
Támogatások átadása a diákoknak

2008-02-26. – Nádas, vendégünk
Ördögh József, a Vízügyi 
igazgatóság szakaszmérnöke 

2008-04-18. – Budapest,
Szent István Bazilika



2008-05-17. – Szentes-Csongrád
Biciklitúra a gáton

2008-06-24. Nádas Csárda
Az új elnök Mokbelné Bacsa Éva

2008-07-15. Vadevezés a Kurcán



2008-10-28. – Nádas Csárda
vendégünk dr. Papp Lajos
szívsebész professzor, író

2008-09-21. – Csongrád 
Szüret Losonczi Zoltán tagtársunknál

2008-10-14. – Balla Bútor
Vendéglátónk Horváth István
tagtársunk, Szentes Város Díszpolgára



2008-11-29. - Megyeház 
III. Jótékonysági Rotary Bál

2008-12-09. – Nádas Csárda
Vendégünk Lakatos Jenı, a 
D-1911 Kormányzója



2008-12-16. Közgyőlés a Kiss Bálint Református Általános Iskolában

2008-12-20/21. – I. Rotary Jótékonysági Borkóstoló Szentesen



2009-01-27. – Csongrád-Bokros,
vendéglátónk Gulyás Ferenc borász,
hegyközségi elnök

2009-04-08. – Nádas Csárda
vendégeink a szentesi rendırök

2009-04-28. – Látogatás
dr. Csíky László portrészobrász
tagtársunknál



2009-05-26. - Nádas Csárda
zászlócsere farmville-i (USA) 
vendégünkkel

2009-06-29. – Szarvas, hajózás
a Holt-Körösön – az új elnök
Beleon Ari beiktatása



2009-08-25. – Határnézı. Vendéglátónk Szarvas Pali és Borsos Zsiga

2009-09-05/06. – szalonnasütés és tömeg: VIII. Szentesi Lecsófesztivál 



2009-09-20. – Szentendre, Skanzen
A szentesi motorvonat elıtt

2009-09-29. Nordic walking,
tréner Bozsik Anna olimpikon

2009-10-27. – Nádas, vendégeink
a szegedi Rotarakt tagjai



2009-11-03. – Nádas Csárda
Gilicze András a Reformáció Napjáról

2009-11-28. - Megyeház: IV. Jótékonysági Rotary Bál – a Táborért



2010-01-30. Rotary disznóvágás

2009-12-20. - Szentes-Csongrád 
II. Jótékonysági forralt bor akció



2010.03.10. - Nádas Csárda, vendég
dr. Cseri Miklós kormányzó

2010.06.26-27.- Nagyvárad, Góbé
Csárda, Szalonta - Az új elnök 
dr. Horváth György beiktatása



Köszönöm a figyelmet!
Dr. Papp Zoltán
a Szentes-Csongrád RC alapító elnöke,
Paul Harris - díjas

... ide kerülnek majd a képek! :-)

2010.07.11-18. – Csongrád 
Gergely-tanya
a Szentes-Csongrád Rotary Club
I. Nemzetközi Alkotó Tábora


