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Kedves Olvasóink!

Köszöntjük Önöket a Rotary Család hírlevél próbaszámának megjelenése

alkalmából! Az motivált bennünket, hogy egy elektronikus formában megjelenő,

továbbküldhető, megosztható, színes, a teljes Rotary családot bemutató kiadványt

hozzunk létre. Örömmel mutatjuk be az Earlyact, az Interact, a Rotaract, és a

Rotary mellett az Inner Wheel klubok életét is. A nyitószám időzítéséhez az új

Rotary-év és a Rotaract évenkénti tábora adta az apropót. Az elektronikus

kiadással, megoszthatósággal szeretnénk, ha mások is átélhetnék korosztálytól

függetlenül azt az érzést, amit mi akkor érzünk, ha visszaadhatunk valamit a

szűkebb-tágabb környezetünknek abból, amit az élet számunkra elérhetővé tett.

Bátorítjuk, sőt kifejezetten kérjük olvasóinkat, hogy osszák meg ismerőseikkel

kiadványunkat, küldjék tovább e-mailben, juttassák el szeretteiknek, barátaik-

nak, hogy megismerhessék azt, mi ejtett bennünket is rabul és mi hatja át az

életünket. Ugyanígy kérjük a társszervezetek tagságát, hogy szponzorált

klubjaikhoz, együttműködő partnereikhez is vigyék el tevékenységeink hírét.

Mivel ez egy próbaszám, amit többnyire lelkes amatőrök készítettek, várjuk a

megtisztelő észrevételeket, visszajelzéseket, tanácsokat a csalad@rotary.hu

címen. Hiszen akkor lesz miénk ez a kiadvány, ha a hazai Rotary-szemléletű kö-

zösségek igényei és gondolatai kapnak benne helyet. Köszönjük minden kedves

szerzőnek és riportalanynak, hogy hozzájárultak tevékenységükkel a hírlevél

összeállításához, továbbá bátorítunk minden partnerklubot, hogy juttassa el

hozzánk cikkeit, beszámolóit. Jó szórakozást kiadványunk olvasásához!

A szerkesztőség
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menni, látni, ugyanakkor jól ki tudok kapcsolni egy könyvvel a
kezemben is.

Hogy tudnád megfogalmazni a Rotaract lényegét?

A Rotaract olyan 18 és 30 év közötti fiatalokat fog össze, akik az
átlagosnál jobban elhivatottak a munkájuk és a társadalmi
szerepvállalás iránt. Hasznosan szeretnénk eltölteni a szabad-
időnket, és teszünk a szűkebb, tágabb környezetünkért, hogy a
világ, amelyben élünk egy picit jobb hely legyen. Mindeközben
természetesen jól is érezzük magunkat egy szuper baráti társasá-
gban. Megszámlálhatatlan emlék jut eszembe, azt hiszem erről
napokig tudnék mesélni. A szívem egyik csücskét talán az idén
harmadik alkalommal megrendezett Gyerkőckarácsony rendezvé-
nyünk foglalja el, ahol az elejétől fogva én vagyok az egyik fő-
szervező. Minden évben hátrányos helyzetű gyerkőcnek igyek-
szünk egy varázslatos napot szervezni. Legkedvesebb emlékem is
ehhez kötődik, az egyik résztvevő kislány készített nekem egy
rajzot, ami azóta is a szobám falát díszíti. Ő is abban a gyermek-
otthonban lakik, amit már évek óta támogatunk. De számtalan
olyan pillanatot tudnék sorolni, amikor könny szökött a szemem-
be. Ezen kívül rengeteg barátomat köszönhetem a Rotaractnak, és
örökké hálás leszek emiatt. Hiszek abban, hogy rotaractosnak,
rotarystának lenni életforma, mely átszövi az egész életünket, és
észrevétlenül része lesz a mindennapjainknak, alakítja a gondol-
kodásmódunkat.

Mire vagy legbüszkébb az eddigi jószolgálati munkáid

közül?

Ezt nem azért csinálja az ember, mert büszke lehet rá, de a legjobb
érzés talán az, hogy a társaim bizalmat szavaztak nekem, és az, hogy
adhatok. Saját bőrömön érzem, hogy az a szeretet, amelyet má-
soknak adunk, visszasugárzik ránk. Minden ember veleszületett
igénye valakihez, valamihez és valahová tartozni. Itt megtaláltam
önmagamat, jó érzés ennek a csapatnak a része lenni. Örülök annak
is, hogy az alapvetően férfi többségű Rotary csapatban is egyen-
rangú partnerként kezelnek. Szerintem nagy szükség van arra,
hogy mindkét nem jelen legyen a szervezetben, hiszen mind-
annyian mást tudunk hozzátenni, ettől lesz szép kerek egész.

Milyen célokat tűztél ki az idei évre kormányzóként?

Bevallom, hogy hivatalosan begyakorolt programpontjaim
nincsenek. Teszem amiben hiszek, amiről úgy gondolom, hogy a
javára válhatna az egész Rotary családnak. Rendkívül fontosnak
tartom a Rotary és a Rotaract klubok partnerségének megerősí-
tését, hiszek abban, hogy a két szervezet, amelynek céljai azonosak,
remekül kiegészítik egymást. Ebből a szempontból szerencsés
vagyok, hiszen fél lábbal még a Rotaractban vagyok, a másik féllel
pedig már a Rotaryban. Szívügyem, hogy erősítsem a szerveze-
teink ismertségét hazánkban, ezért a külső és a belső kommuni-
kációra is szeretnék kiemelt figyelmet fordítani. Ugyanakkor ne-
héz egy olyan szervezeten belül megőrizni a kontinuitást, ahol
évente más az elnök. Mindenki hatalmas tervekkel fog neki az
feladatnak, de szerintem a kiszámítható és folyamatos fejlődést
kell szem előtt tartani, ezért Rotaract számára már az elődeim által
kidolgozott stratégia nyomán szeretnék haladni. Inkább hiszek a
minőségben, mint a mennyiségben. Hiszek abban, hogy először ön-
magunkat kell megerősítenünk, hogy aztán vonzóak lehessünk a
fiatalság számára.

Július 1-jén kezdődött ez a bizonyos év. Eddig mik a

tapasztalataid?

Még nem nagyon érzek változást, úgy gondolom, mindenkinek
bele kell rázódnia kicsit az új szerepkörébe, illetve nyári szünet
lévén, az igazi Rotaract és Rotary élet majd szeptemberben indul
újra. Természetesen az országos elnökség – a tavalyihoz képest
nagyrészt változatlan tagsággal – közben is folytatja munkáját. A
júliusi nyári tréninget már mindannyian nagyon várjuk, hiszen az
ismerőseim, barátaim nagy része már a Rotary családból szárma-
zik, és itt találkozhatom velük. Immár hét éve vagyok tagja a
Rotaractnak, el sem tudnám képzelni nélküle az életem. Július első
napjáig én voltam az öt budapesti klub koordinátora, illetve a
Margitsziget klub elnöke, az előtte való években pedig a titkára. Egy
esztendeje aktívan segítem a Rotary kommunikációs bizottságá-
nak a munkáját is, így készen állok a kormányzói feladatokra.

Ha éppen nem rotaractozol, mivel foglalkozol?

Jogászként végeztem, de végül másfelé vitt az élet. Több lábon
állok, egy koreai cég magyarországi leányvállalatának irodáját
vezetem, és mellette dolgozom még egy hazai lapkiadónak is. A
munkában szerzett tapasztalataimat igen jól tudom kamatoztatni
a Rotaractban, de ez fordítva is igaz. A Rotaract az életre nevel,
szoktuk is ezt mondogatni. Rengeteget tanulunk a nálunk idősebb
Rotary tagoktól, és arról, hogyan működik egy jó csapat. Megta-
nuljuk, hogyan kell jótékonysági programokat szervezni,
irányítani, felelősséget vállalni magunkért, és másokért egyaránt.
A munka mellett mostanában nincs nagyon időm mással foglal-
kozni, így a pihenéssel sem. Igazi ikrek vagyok, szeretek jönni,

„A ROTARACT ÉSZREVÉTLENÜL TESZ
JOBB EMBERRÉ”
TALÁLKOZÁS ZAKKAR VIKTÓRIA KORMÁNYZÓVAL

Klubtitkár, elnök, kommunikációs bizottsági
tag, koordinátor. Felsorolni is nehéz mi min-
dennel foglalkozott a szervezetben Zakkar
Viktória, mielőtt a Rotaract kormányzója lett.
A valójában nem praktizáló jogász őszintén
hisz a jószolgálat önzetlenségében, úgy érzi,
hogy a Rotary családban örök helye van. Egy
év alatt nem a világot akarja megváltani, azt
teszi majd, amiben hisz.

Horváth Attila
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Hogy lett belőled rotarysta?

A hetvenes években is végeztem már társadalmi munkát, mindig
szerettem hasznosat tenni a közösségért. Belépésem a Rotaryba
összefüggött vállalkozói sorsom alakulásával. Amikor úgy gon-
doltam, hogy a szakmámban eljutottam a maximumig, akkor azt
éreztem, hogy valahová tartoznom kell. Egy rotarys barátom
megkért, hogy támogassam néhány eseményüket, meghívtak a
báljaikba. Megtetszett, 2004-ben beléptem. Nem gondoltam
volna, hogy kormányzó leszek, de egyszer csak felkértek, biztattak,
pedig addig eszem ágában nem volt jelentkezni. Őszintén szólva
leginkább azért, mert úgy éreztem, hogy nincs meg a megfelelő
angol nyelvtudásom. A felkészülésem során azonban egy tolmács
segítségével vettük az akadályt: indiai, ausztrál, izraeli, német és
amerikai klubok életével ismerkedtem meg, elvégeztem a felké-
szítő tanfolyamot. Ugyanakkor mindenki látta, hogy tényleg na-
gyon sokat dolgozom, úgy éreztem, hogy tapasztalataim alapján
kormányzóként is tudatosan szolgálhatom a Rotary családot.

Eddig mik a kormányzói tapasztalataid és milyen idei

terveid vannak?

Friss az élmény, hiszen csak július első napja óta töltöm be ezt a
megtisztelő pozíciót. Néhány klubot azonban már meglátogattam,
jártam a fiatalabb generációnál, a Rotaract mindig is kiemelt
szerepet játszott az eddigi munkám során. Öt évig én voltam értük a
felelős a Rotaryn belül, többen viccesen azt mondták, én vagyok az
itteni apukájuk. A feladatomnak is hasonlót tűztem ki célul:
elmélyíteni a kapcsolatot nemcsak az idősebbek, hanem minden
családon belül található generáció között. A barátságokat pedig
természetesen úgy lehet leginkább ápolni, ha minél több időt
töltünk együtt. Ezért készülünk a közös, zánkai találkozó szepra -
temberben. Szeretek szervezni, közösséget kovácsolni, Mosonma-
gyaróváron én alapítottam a helyi Rotaract lubot. Nemrég egyébK -
ként São Paulóban jártam a Rotary világtalálkozóján, ahova elkí-
sért a két rotaractos unokám is.

Mi most a legnagyobb probléma a Rotaryban?

Azt tapasztalom, hogy a fejlett világ kezd elöregedni, nemcsak
nálunk, Amerikában és Európa más országaiban ugyanez a helyzet.
Mindig is úgy gondoltam, hogy a Rotary a társadalom tükörképe: a
világban a rotarysok hetven százaléka ötven év feletti, nálunk sem
jobbak a számok. Generációs szakadékok alakultak ki az. Az
igazság, hogy közösség kicsit megfeledkezett az utánpótlásról. Aa
számunk valószínűleg csökkenne, ha a rendkívüli haladást mutató
Afrika és Ázsia nem pótolná a hiányt. A világ gyorsan fejlődik, félő,
hogy elszáguld a Rotary mellett. A világelnökség mindössze két-
három éve vette észre, hogy változtatni kell. A vezetés most új
klubformákat ajánl, másfajta kommunikációs csatornákat hasz-
nál. Eb en a helyzetben tehát az én feladatom a csapatépítés lesz.b

CSÓKA IMRE, A ROTARACTOSOK
APUKÁJA
BESZÉLGETÉS A ROTARY IDEI KORMÁNYZÓJÁVAL

Az összekovácsolás éve vár Csóka Imrére, a
magyarországi Rotary idei kormányzójára.
Legfontosabb feladatának azt tartja, hogy
fiatalítson a közösségen és elmélyítse a klu-
bok közötti barátságokat. A mosonmagyar-
óvári szervezet alapítója a zánkai találkozóra
készül, közben azért volt ideje egy brazil vi-
lágtalálkozóra is.

Megjelentek az klubok, ahol az átlagéletkor 32 év, őket kellok
menedzselnem. Zánka csak rólunk szól majd, csak a magyar
Rotaryról. Február 6-án szervezünk egy másik rendezvényt, egy
500 fős közös napot, a német k együtt. Ott aormányzóságokkal
külföldieknek szeretnénk megmutatni, hogy mire jutottunk.
Visszatérve tehát az előző kérdésre, az enyém az összekovácsolás
esztendeje lesz. Egy jó hangulatú, megfiatalodott, összetartó
közösséget szeretnék magam mögött tudni jövő ilyenkor.

Ez a lelkesedés munkádon belül is megvan?

Természetesen, minden munkám során így volt. Először
élelmiszeripari mérnökként kezdtem el dolgozni, a rendszerváltás
környékén azonban úgy éreztem, hogy váltani kell. A 80-as végén
kerti sportszerek és autóalkatrészek gyártásába fogtam. Ez közel
15 évig jól ment, szinte az összes multinak beszállítói lettünk. A
nyugati határszélen élve vettem észre, hogy a környék kezd kiü-
rülni, mert sokan átjártak Ausztriába dolgozni, sok üzlet települt
oda. Innen jött az ötlet, hogy munkásszállásokat üzemeltessünk.
Hamar jó hírünk lett, a vállalkozás odáig fejlődött, hogy mára üz-
letviteli tanácsadással és munkaerő-gazdálkodással is foglalko-
zunk. Kétszáz alkalmazottunk van, és Ausztriában is létrehoztam
egy céget hasonló profillal. Dolgozni csak úgy érdemes, ha nem 95,
hanem 100 százalékot nyújtasz. Ebben a szerető családom, drága
feleségem nagyon segít.
Horváth Attila
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Az állatotthon 2004-ben alakult, azzal a céllal, hogy az utcára
került állatoknak menedéket biztosítson. Az egyesület dolgozói
keményen dolgoznak azért, hogy a gazdájuk által kidobott,
balesetes állatoknak, kóbor kutyáknak és macskáknak megfelelő
orvosi ellátást biztosítsanak és az állatok szerető gazdit találjanak.

A debreceni rotaractosok már számtalan alkalommal segítettek a
rászorulókon. Élelmiszergyűjtéseket szerveztek, segítettek a
Rotary futófesztivál megvalósításában, és idén ez a jótékonysági
koncert volt az első, önálló, nagy projektjük. Az összetartó csapat
rekordidő alatt végezte el az esemény lebonyolításához szükséges
előkészületeket, és eredményesen zárták a koncert estéjét.

Az esemény jó hangulatát hat kiváló zenekar biztosította. Név
szerint az X-faktorból megismert ByTheWay és öt helyi, te-
hetséges fiatalokból álló zenekar, Mark&Réka, az East End Mess, a
Bad Habit, a JF – The Originals +, és a Monster In Me.

A rendezvényen több mint kétszáz ember vett részt, és a befolyt
összeg meghaladta a százezer forintot. Az érdeklődőknek a ze-
nehallgatáson kívül alkalmuk volt megismerkedni a menhely
dolgozóinak munkájával és pár négylábúval is. Az édesszájúaknak
saját készítésű sütemények vásárával is kedveskedtek a Rotaract
tagjai, aminek bevétele szintén a menhely kasszáját gyarapította.

Az adomány mellett a menhely számára a legnagyobb segítség az
volt, hogy jobban megismerhették az állatotthon történetét. A
menhely dolgozói szívesen válaszoltak a potenciális gazdik kér-
déseire, akik így átfogó képet kaptak az örökbefogadás menetéről.

Azoknak, akik nem tudtak részt venni az eseményen, van egy jó
hírünk – az egyesületnek számtalan módon lehet segíteni:
önkéntesként meg lehet sétáltatni a kutyákat, örömmel fogadják a
nekik adományozott tápokat, konzerveket, sms-ben is lehet őket
támogatni, illetve akár az adónk 1%-át is felajánlhatjuk nekik .

Továbbra se feledjétek: ,,Nem mindennap adódik lehetőségünk
megmenteni valaki életét, de mindennap megadatik, hogy
befolyásoljunk egyet!”

Juhász Flóra és Kacsándi Dorottya

A DEBRECENI FIATALOK-
NAK HELYÉN VAN 
A SZÍVÜK

PÉCSI GYERKŐCNAP

A Rotaract Club Debrecen Főnix tagjai 2015.
április 10-én a debreceni Ifjúsági Ház Dharma
klubjában jótékonysági koncertet szerveztek
az Együtt az Állatokért Állatvédő Közhasznú
Egyesület megsegítésére.

Május 16-án a pécsi és a budapesti Duna Ro-
taract klubok szervezésében immáron soka-
dik alkalommal került megrendezésre a
„pécsi gyerkőcnap” projekt, amit idén Buda-
pesten, a hűvösvölgyi Nagyréten szerveztünk
meg.
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Az esemény célja, hogy a Rotaract önkéntesei egy (vagy több) gyer-
mekotthon lakóinak szervezzenek gyereknapot olyan progra-
mokkal és játékokkal, amik felejthetetlen élményt nyújtanak szá-
mukra. Idén a 18. kerületi Gyöngyvirág Gyermekotthon 40
lakójának került megrendezésre az esemény, ami a Rotaract
Hungary anyagi felajánlása nélkül nem jöhetett volna létre.

A hosszú előkészületek során a feladatok megoldásában minden
szervező lelkiismeretesen és odaadóan vett részt, hiszen tudtuk,
hogy most a gyerekek boldogságáért vagyunk felelősek.

Már a „gyerkőcnap”-ot megelőző időszakban felkészültünk, és
kiosztottuk a feladatokat, így május 16-án már csak a megvalósítás
maradt hátra. Míg a gyerekek a várost járták, addig a szervezők egy
része már reggel kiment a helyszínre, hiszen az ebédre tervezett
paprikás krumplit is el kellett készíteni. A nap során rendezett
sorversenyek, az olyan kis „meglepetések”, mint a süti és a gyü-
mölcs, és természetesen a gyerekek csillapíthatatlan energiája ré-
vén végül sikerrel zártuk a napot. Az eseményen készült fény-ké-
peken is látszik, hogy a már sokadszorra megrendezett „gyerkőc-
nap” ismét 40 gyereknek szerzett örömteli pillanatokat.

A megmaradt finomságokat szétosztva a gyerkőcök között útnak
engedtük őket, mi pedig már tudtuk: jövőre is lesz „Gyerkőcnap”!
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70 diák a Rotary osztrák districtjében, míg 30 a magyar körzetben
lakik. Ez volt a második alkalom az évben, amikor a két országba
látogatott diákok együtt töltötték a hétvégét. Először Bécsbe láto-
gattak el tavaly októberben.

A pénteki nap a diákok érkezésével telt, majd kora este kiláto-
gattak a Hősök terére. Az este második felét a Benczúr Hotelben
töltötték és a budapesti rotaractosok vezetésével csapatjátékokon
vettek részt.

A szombat nap folyamán „kis” csapatuk ellátogatott a Budai
Várba, majd a Parlamentbe, este pedig a Vígszínházban nézhették
meg a Koldusopera című előadást.

A hazánkban tartózkodó cserediákok csoportjának kisebbik
része az első Európa túra közepén jár, a hétvégén a Vatikánban vol-
tak. A május is tele volt közös programokkal, hiszen Sátoralja-
újhelyen rendezték meg a hagyományos nyelvi versenyt ahol a
diákok megmérethették, hogy milyen ismeretekkel gazdagodtak a
Magyarországon töltött évük során.

A hétvége sikerességéből kiindulva következtethetünk arra, hogy
a két ország Rotary és Rotaract klubjai között még több együttmű-
ködésre számíthatunk a jövőben, ami még több mosolygós cse-
rediákot jelent.

Ha te is szívesen beutaznád a világot a Rotary Youth Exchange
program keretében, keress minket itt: www.ryep.hu

Rengeteg munkával és fáradhatatlan kitartással sikerült szebbé
varázsolnunk a dr. Waltner Károly Gyermekotthon kertjét és ját-
szóterét. Virágot ültettünk, homokozót építettünk, pavilont fes-
tettünk, hintákat szereltünk fel, így vidáman focizhatnak, tolla-
sozhatnak és tornázhatnak a megújult kertben.

Sor került egy 40 ezer forint értékű sportszer- és torna csomag
átadására, mellyel megleptük az otthon lakóit.

MEGSZÉPÜLT A GYERMEKOTTHON KERTJE

CSEREDIÁKOK BUDAPESTEN
Egy áprilisi hétvégén nemzetközi diákok lep-
ték el Budapest belvárosát. A Rotary Csere-
diák Program jóvoltából 100 cserediák, a világ
minden pontjáról látogatta meg városunkat.

Klubunk, a Rotaract Club Szeged tagjai és a
segítőkész önkéntesek sem unatkoztak ezen
a forró nyári vasárnapon, hiszen volt feladat
bőven.
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– Azt hiszem minden felnőttnek szüksége lenne arra, hogy néha

felfrissítse a közlekedéssel, KRESZ-szel kapcsolatos ismereteit.

Engem is majdnem leköröztek az ovisok, pedig minden nap

bringázok – mondta Hajós András a Rotaract Club Budapest –
Margitsziget közlekedésbiztonsági napján, a fővárosi, XIII.
kerületi Mese Tagóvodában.

Az énekes műsorvezető civil kerékpáros aktivistaként vett részt
az áprilisi rendezvényen. A klub eddig igen aktív évet tudhat maga
mögött, de ezúttal is a gyerekek körében töltötték a legtöbb időt, a
legemlékezetesebb rendezvényük a bringás nap volt, ide fogadta el
meghívásukat Hajós András.

Elmondása szerint radikális bringásnak számít, pedig csak tíz
éve pattant nyeregbe. Szíve szerint kitiltana minden autót a
belvárosból, a két kerék pedig jót tesz a testnek és a léleknek is.
Megtudtuk azt is, hogy ugyan mindig van nála biciklis felszerelés és
szerszám, szívesebben szerelteti a járgányát, mert így biztos
kezekben tudja.

Az intézmény 175 ovisának délelőtt 9 órakor indult a nap a
Országos Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztá-
lyának tanpályáján. A Tanulobicikli.hu biztosította a kicsiknek a
pedál nélküli apró bringákat, amiket bicajkára kereszteltek. A kis
biciklisták Csillag Tibor, a főosztály munkatársa által felállított
szlalomok, zebrák és táblák segítségével tanultak arról, hogyan kell
biztonságosan közlekedni.

A csoportokra osztott gyerekek kifestős „Ovikvízzel” is tanultak a
szabályokról, Karvaly Viktor rendőrőrnagy előadása, vidám vizs-
gáztatása és apró ajándékai is segítettek elmélyíteni az isme-
reteket. Ehhez a KRESZ órához csatlakozott Hajós András akti-
vista és Vágó Piros, a Class FM műsorvezetője is, akik mindketten
elkötelezett bringások.

– Tavasztól én is mindig kerékpározom, a hat és fél éves Zalán

fiammal egyre többször pattanunk bringára. Könnyen lehet, hogy az

ősszel induló első osztályt is két keréken kezdi meg – mondta Vágó
Piros.

Népszerű állomás volt a rendőrmotor, amire minden gyermek
felülhetett, természetesen az óvónénik és a rotaractosok segítsé-
gével. Kérésükre még szirénázott is egyet a jármű.

– Azt hiszem én is rendőr leszek, de elképzelhető, hogy szirénás,

még nem döntöttem el – osztotta meg a terveit a Zolika néven be-
mutatkozó fiatalember. A négy éves „bicajkás” sportoló a nagy sza-
vak helyett inkább ment egy bónusz kört a tanpályán.

A gyerekek megismerkedtek a Budapesti Bike Maffia tagjaival is.
Havasi Zoltán és Kobela Krisztián arról beszélt, hogyan segítenek a
szegény, rászoruló embereken és a védtelen állatokon. A csapat
tagjai rendszeresen főznek a hajléktalanoknak, rászoruló csalá-
dokat támogatnak, állatmenhelyeken jótékonykodnak. Minden
állomásukat biciklivel közelítik meg, az ovisokat is az önzetlen
segítségre buzdították.

Az idei év a Rotaract Club Budapest-Margit-
sziget életében eddig igen aktívan telt, a leg-
több időt a gyerekek körében töltötték az ön-
kéntesek. Legemlékezetesebb projektjük egy
közlekedésbiztonsági nap volt, amit egy közös
tévés szereplés követett Hajós Andrással
Fábry Sándor műsorában.

– Hasonló a célunk, a klub tagjaival szabadidőnkben azon dol-

gozunk, hogy segítsünk másokon. Ma egy közlekedésbiztonsági nap-

pal, később egy nyárköszöntő délutánnal egy gyermekotthonban.

Minden év decemberében gyerkőckarácsonyt szervezünk főleg

rászoruló gyereknek. Leírhatatlan érzés látni a mosolygós aprósá-

gokat, örülök, hogy ma hasznos ismeretekkel gazdagodtak, és bízom

benne, hogy sosem éri őket baleset – mondta Zakkar Viktória, a
Rotaract Club Budapest – Margitsziget akkori elnöke.

Az óvoda igazgatója, Kantuly Miklósné Anikó kiemelte, hogy
minden hasonló rendezvény fontos a gyerekek életében, náluk ha-
gyománya van a biciklis napoknak. Immár húsz éve szervezik, ele-
inte Varga Irénke, ma már Kis Tündi óvónéni irányításával.

KÉT KERÉKEN, BIZTONSÁGBAN 
FÁBRY SÁNDORHOZ
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A klubba 2003-tól kezdett lejárni Pandi Zoltán, aki szintén
Rotary-ösztöndíjjal töltött el egy évet Dél-Afrikában. A gyűléseken
nem sikerült jobban összeismerkedniük, de már az elején szim-
patikusak voltak egymásnak. A számos konferencia és rendez-
vény azonban lendületet adott kapcsolatuknak.

A következő évben Zoli lett az elnök, Andi pedig alelnök, majd
tisztségeket cseréltek. Szerencsére mindkét felállás működött, így
2005-ben komolyabbra fordult kapcsolatuk, ahonnan már egyenes
út vezetett a leánykérésig. Természetesen a klubtagok is hivata-
losak voltak a boldogító igen kimondására.

Az első Rotaract-baba, Pandi Máté 2012-ben született, őt követte
2014 őszén a második gyermek, Veronika. Mindkét gyermek Zoli
kék szemét és nyugodtságát örökölte, szüleik nagyon büszkék
rájuk. A gyerekvállalás persze átrendezte korábbi életüket, így
jelenleg nem aktívak a Margitsziget Rotaract életében, de később
minden bizonnyal csatlakoznak valamelyik Rotary klubhoz.

– Igyekszünk majd gyermekeinket a Rotaract irányába terelgetni,

hiszen ez a szervezet rendkívül sokat ad: barátokat, élményeket, a

jótékonykodás örömét, és mint saját történetünk is mutatja, még sok

minden mást is. Ha felnőnek, biztosan elmeséljük nekik, hogy apa és

anya itt találkoztak először.

Horváth Attila

Rotaract Club

Budapest - Margitsziget

– 2001 nyarán kezdett körvonalazódni klubunk alapításának gon-

dolata, közvetlenül azután, hogy hazatértem az egyéves Rotary

Youth Exchange Programról, az Egyesült Államokból. Eleinte ta-

gokat toboroztunk, üléseket szerveztünk néhány lelkes cserediákkal

és a rotarysták gyerekeivel. A klub hivatalosan 2003 óta működik –
emlékszik vissza a kezdetekre Fliegh Andrea.

A Rotaract Klub Budapest-Margitsziget alapító tagjának ekkor
még eszébe sem jutott, hogy ez az első lépés a családalapítás felé.

ROTARACTOS SZÜLŐK, ROTARACTOS BABÁK

Fliegh Andrea és Pandi Zoltán egy rotaractos
ülésen találkoztak először 2003-ban. Ebből
szerelem és boldog házasság lett, azóta pedig
két rotaractos baba boldog szülei.

A bringás napot természetesen az ovisok élvezték legjobban,
azóta az IKEA támogatásával már megkülönböztető mellény is
óvja őket a közlekedésnél, amit az ebéd közeledtével sem szerettek
volna levenni.

Hajós Andrásnak a nagy sikerű rendezvény után az az ötlete
támadt, hogy ki kellene alakítani egy gyakorlatsort, amit a gyerekek
minden alkalommal el tudnak végezni biciklizés előtt, ezt pedig a
Fábry című népszerű műsorban kellene bemutatni. A bemelegítés
gyakorlataiba olyan mozdulatokat tervezett, amelyekkel a
gyerkőcök le tudják ellenőrizni, hogy bringájuk egyes alkatrészei
alkalmasak a kerékpározásra, és biztonságosak közlekedés
közben. Ennek kivitelezéséhez a klubot hívta segítségül, Bánfalvi
Zita akkori alelnök szívesen vett részt a megvalósításban. Mivel
Zita aerobik edzői végzettséggel is rendelkezik, könnyűszerrel
állította össze a gyakorlatsort. Ezeket a mozdulatokat a gyerekek
mindig elvégezhetik biciklizés előtt.

Május elején az énekes műsorvezető meghívta a csapatot Fábry
Sándor műsorába, hogy előadhassák a mozdulatsort. Hajós András
a vele készült interjúban bemutatta a Rotaractot, majd a gyere-
kekkel és Zitával előadta a vicces gyakorlatot.
– Öröm volt számunkra, hogy csatlakozhattuk ehhez a remek

kezdeményezéshez, fontosnak tartjuk, hogy minél korábban

megtaníthassuk a gyerekeknek biztonságos közlekedés alapjait.

Terveink szerint jövő tavasszal ismét ellátogatunk egy oviba egy

újabb közlekedésbiztonsági napra. Köszönjük Andrásnak a közös

munkát, reméljük találkozunk vele akkor is – mondta Bánfalvi Zita,
a klub jelenlegi elnöke.
Horváth Attila

Rotaract Club , Budapest - Margitsziget
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A Szeretet Híd rendezvény keretein belül, a Református Szeretet-
szolgálat és a DNRE „Reménysugár” Hajléktalanok Nappali
Melegedője közreműködésével, valamint a Debreceni Hősök csa-
patához csatlakozva, több mint 150 száj etetésére vállalkozott a
helyi klub.

Az előkészületek már javában folytak a rendezvény előtti napok-
ban, az egyesületek tagjai mindent megtettek azért, hogy a program
lebonyolítása zökkenőmentes legyen. Az előkészületek részét
képezte a bevásárlás, valamint a feladatok kiosztása.

A 30-ai reggelen nem tétlenkedtek a rotaractosok, reggel 7 órára
már mindenki a helyszínen volt. A korai kezdés ellenére a főzés
remek hangulatban telt, az ipari mennyiségű hagyma megpucolása
sem szegte kedvét az elszánt segítőknek. A hús megtisztításától
kezdve a tészta megfőzésén át, az elkészült étel kiosztásáig a Ro-
taract klub tagjai végezték a munka oroszlánrészét. A főzést
Demeter István – a Reménysugár egyik munkatársa – koordinálta,
aki nagy tapasztalattal rendelkezik jótékonysági főzések terén.

A Rotaract Club Debrecen Főnix tagjai moz-
galmas félévet tudhatnak maguk mögött.
Legújabb vállalkozásukat is siker koronázta,
ugyanis 2015. május 30-án több mint 150
debreceni hajléktalannak tették szebbé a
napját.

A 2015-ös év tavaszán ismételten megrende-
zésre került a már-már hagyománynak mond-
ható tavaszi véradás, melynek szervezésében
és lebonyolításában kulcsfontosságú szere-
pet vállalt a Magyar Vöröskereszt területi
szervezete, a Nyugat-magyarországi Egyetem
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara,
valamint a Rotaract Club helyi szervezete.

Az egyetem helyi kara és a Rotaract Club Mosonmagyaróvár lelkes
aktivistái számos – már eddig lezajlott – közös projekt lebonyolí-
tásában eredményesen működtek együtt. A két szervezet együttes
célja, hogy az egyetemi diákságot bevonja a környéken zajló
jótékonysági tevékenységekbe. Mint azt mindannyian jól tudjuk, a
hazai vérkészletek folyamatos utánpótlása létfontosságú feladat.

Az ebéd – tejfölös tokánypörkölt tésztával – nem sokkal 11 óra
után készült el, és az idősek otthonának parkolója melletti üres te-
rületen osztották szét. A hajléktalanok nyugodt és szervezett kö-
rülmények között kapták meg az ételt két szelet kenyér társa-
ságában, valamint az ásványvíz mellé pár kedves szóval is ked-
veskedtek az ételt osztó önkéntesek. Az eseményt örömmel fo-
gadta mindenki, sokan még repetázhattak is. A program végeztével
a csapat tagjai magukra vállalták a mosogatást is, majd rengeteg
élménnyel és tapasztalattal gazdagodva zárták a napot.

Az ismeretlen helyzettel és feladatokkal mindenki remekül bir-
kózott meg, a rotaractosok tőlük megszokott könnyedséggel vették
az akadályokat. A nap egyik legnagyobb sikereként könyvelhető el
az, hogy más jótékonysági szervezetekkel együttműködve igazán
hatékonyan és eredményesen működött a klub, és az esemény ha-
talmas élmény volt mind a szervezők, mind a résztvevők számára.

Végezetül:
„Sok minden történik körülöttünk, amit nem tudunk befolyá-

solni. Nem tudunk földrengéseket megállítani, aszályt megelőzni,
és nem tudunk számos konfliktust megakadályozni. De amíg tud-
juk, hogy hol van éhes ember, hajléktalan, vagy éppen beteg ember,
addig mindannyian tudunk valahol segíteni, valamit valakiért
tenni.
Juhász Flóra

Egy évben kétszer (tavasszal és ősszel) a városi véradástól
függetlenül megrendezzük egyetemi keretek között is az eseményt.
Így lehetőséget biztosítunk a diákság számára, hogy akár két
egyetemi előadás között ők is részesei lehessenek e nemes cse-
lekedetnek. A mai napon (2015. 04. 08.) több mint 80 lelkes véradó
jelent meg a Cserháti Sándor Kollégiumban véradási szándékkal. A
hallgatók és egyetemi oktatók mellett a Főnix Motorosok moson-
magyaróvári csapata és a városi lakosság is képviseltette magát. Az
esemény népszerűsítésében közreműködött az InfoMoson-
magyaróvár internetes portál is.

HAJLÉKTALANOKNAK FŐZTEK
A DEBRECENI ROTARACTOSOK

TAVASZI VÉRADÁS
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A rendezvényhez a Búgócsiga Akusztik Garden biztosította a hely-
színt, mely minden szempontból ideálisnak bizonyult a közel 300
résztvevőnek.
Íme a jótékonysági koncert számokban.
Belépőkből: 165 000 Ft (330 fő a rendezvényen)
Tombolavásárlásból: 53 000 Ft (265 db eladott tombolajegy)
Egyéb felajánlásból: 39 575 Ft (a pulton elhelyezett edényből és
egyéb megkeresések útján)
Összesen: 257 575 Ft!

Fantasztikus számok ezek! Köszönjük! Ezeddig egy általunk
szervezett jótékonysági buliból sem folyt be ekkora összeg. Ez azt
jelenti, hogy Sanyit és Tomit fejenként 128 788 Ft-tal tudjuk
támogatni. Nagyon köszönjük, hogy ilyen sokan eljöttetek és
segítettétek, hogy a koncert elérje a célját!

Üdv:

A Rotaract Club Sopron csapat

MOZGÁSKORLÁTOZOTT FIATALOKAT 
TÁMOGATTUNK

A Rotaract Club Sopron április 18-án rendezte
hetedik jótékonysági buliját. A rendezvényen
fellépett a felvidéki Jóvilágvan zenekar is. A
támogatójegyek és tombolák megvásárlásá-
val a résztvevők két, mozgásában korlátozott
fiatalt, Kecskés Sándort és Endrédi Tamást tá-
mogatták a már több éve működő soproni
egyesület közreműködésével.

2012 nyarán klubunk egy frissen felvett tagja
– aki most már leköszönő elnökünk – hallott
először az akkor 13 esztendős, oxigénhiánnyal
és agyvérzéssel született Schőberl Zsófiról. A
Rotaract Club Sopronnál azóta napi kifeje-
zéssé avanzsálódott „alumínium-doboz gyűj-
tés”, amelyből a kislány kezeléseit és műté-
teit finanszírozta Zsófi családja.

A segítségnyújtás egy számunkra meglehetősen újszerű formája
tálcán kínálta magát az akkor még szinte kizárólag egyetemi hall-
gatókból álló Rotaract Club Sopron számára… Miért ne tudnánk mi
is segíteni? Miért ne kapcsolódhatnának be a soproni egyetemis-
ták, kollégisták is?

Az új szemeszter közeledtével aztán megismerkedtünk Zsófival
és szüleivel, Zsuzsával és Ernővel is. Aztán elkezdődtek az előké-
születek, és persze felvetődtek a „de mégis hogyan?” „lesz-e értel-
me?” (és hasonló) kérdések is a klub tagjai között…(persze az ilyen
jellegű kérdésekre ma már mindenki tudja a választ! )

Felvettük a kapcsolatot Bebesi József tanár úrral, az egyetemi
kollégiumok igazgatójával, aki biztosított minket támogatásáról.
Ennek fényében rögtön rendelkezésre bocsátott számunkra
három zsákállványt, amit mi „azzal a lendülettel” elláttunk zsákkal
és a figyelemfelhívó feliratozással, amit ma már minden kollégista
jól ismer: „Jótékonysági gyűjtés – Zsófi bot nélkül élhessen!”

2012 októberében így aztán begyűjtöttük az első 21 zsákot, amit
aztán még további 290 zsák követett, ami most a „végelszámolás-
nál” mintegy 1500 kg alumíniumot jelent! Az alumíniumdoboz-
gyűjtésnek és a Zsófinak rendezett jótékonysági buliknak köszön-
hetően csaknem 600 000 Ft-tal tudtunk hozzájárulni a több millió

forintos önköltséget jelentő műtéthez!
Zsófi 2014 októberében eljutott az Egyesült Államokba, az SDR

műtétre. Mostanra talán mondhatjuk, hogy a rehabilitáció ne-
hezén is túl van, és minden a tervek szerint halad.

S minthogy a műtéttel és a rehabilitációval járó jelentős anyagi
terhek megszűntek, a dobozok gyűjtésének is vége szakad a
szemeszter végén. Elértük a célt!

Talán csúnyán és „közgazdászosan” hangzik – a tény ettől még
tény marad –, de az alumíniumdoboz-gyűjtés volt clubunk leg-
hosszabb távú és legnagyobb anyagi támogatást generáló projektje.
A csupán 2011 óta működő Rotaract Club Sopron életében is le-
zárul egy fejezet, és szívből reméljük, hogy Zsófi életében pedig egy
új és könnyebb kezdődik!

Köszönet mindazoknak, akik segítették, hogy ez a cél megvaló-
suljon! Köszönet mindenkinek, aki akár csak egy dobozt is a gyűj-
tőzsákba helyezett. Szintén köszönet illeti az egyetemi kollé-
giumok vezetését és dolgozóit, akik segítettek nekünk koordinálni
az alumíniumdoboz-gyűjtést.
Jó szerencsét!

Üdvözlettel:
Schőberl Ernő, Zsuzsa és Zsófi és a Rotaract Club Sopron

600 EZER FORINTOS ADOMÁNY 
ZSÓFI MŰTÉTJÉRE
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Horváth Judit barátunk kezdeményezésére az RC Dunakeszi tag-
jai és családjaik különféle gyümölcsökből házi lekvárt főztek. Vályi
Attila barátunk gondoskodott az elegáns üvegek beszerzéséről és
egy profi grafikussal szép, egyedi címkéket terveztetett. A finom
lekvárok teteje végül színes vászon „szoknyákat” kapott.

Több mint 200 üveg lekvár készült el. Elsőként a 2014. június 21-i
jótékonysági bálunkon, majd ezt követően különböző rendezvé-
nyeken az adományokat felajánlók számára ajándékoztuk az elké-
szült finomságokat.

Ismertségünk erősítése érdekében részt vettünk a „Dunakeszi
Feszt” kétnapos rendezvényén, mint „kiállítók”. Partnerünk volt az
első napon a gödi Topház néhány lakója és nevelőik, akik kézműves
foglalkozás keretében apró ajándéktárgyakat készítettek az
érdeklődőknek. Ezen kívül a rendezvény mindkét napján igen nagy
népszerűségnek örvendett tiszteletbeli klubtársunk, Tónió, aki
jobbnál jobb karikatúrákat készített az érdeklődőkről, a Topház
lakóiról és klubunk tagjairól is.

A második nap délutánján nagy sikerű előadással örvendeztetett
meg minket és a szép számmal megjelent nézőket a Tücsök báb-
csoport. Egy interaktív előadást láthattunk tőlük, amit az időköz-
ben eleredő eső sem tudott elrontani. Az előadás előtt és után is
héliummal töltött luftballonokat osztottunk szét a sátrunknál ér-
deklődő gyerekek között. Jó volt látni a sok boldog gyermeket és
szüleiket.

Novemberben a Ludwigsburgi Járási Tanács adományát, két ka-
mionnyi használt, de jó állapotú speciális bútort és rehabilitációs
felszerelést szállítottunk Magyarországra és juttattuk el a támoga-
tott intézményeknek (23 db elektromos ágy, 1 db rehabilitációs kád,

80 MILLIÓ FORINTOS JÓSZOLGÁLATI
TEVÉKENYSÉG EGY ÉV ALATT

Klubunk, a Rotary Club Dunakeszi az elmúlt
évben főzött lekvárt, adományozott kórházi
felszereléseket, sokezer polár mellényt, köny-
veket, hangszereket. A projektek összértéke
hozzávetőlegesen 80 millió forint értéket
képviselt.

2 db elektromos kádbeemelő, 10 db karosszék, 3 db kétsze-mélyes
karos fotel, 38 db éjjeli szekrény (konténer), 70 db karfás szék, 17 db
120x80 cm-es asztal, 12 db 80x80 cm-es asztal).

2014. december 19-én elindult Dunakesziről az a 23 millió Ft
értékű adomány, mely klubunk és a Rotary Club Székelyudvarhely
együttműködésével jutott el a támogatott szervezetekhez. A szál-
lítmányban majd 4 ezer kötet könyv, 15 doboz ruhanemű és 6.800
db polár mellény kapott helyet. A két klub összefogásával rá-
szorulók jutnak karácsonyi ajándékhoz, mely segít a tél átvé-
szelésében. Egy óriáscég felelős vezetőinek döntése a Rotary köz-
reműködésével így segíti közvetlenül és gyorsan a szükségben
szenvedőket.

Újabb remek Rotary-évet zárt maroknyi, de annál elszántabb csapatunk



13

A szegedi Szent-Györgyi Albert Rotary Clubbal együttműkö-
désben 20 millió Ft értékű adományt indított 2014. december 09-
én a Vajdaságba. Az adomány szétosztását a Rotary Club Szabadka
vállalta. A három klub összefogásával 6000 rászorulóhoz juthatott
el karácsonyig új, jó minőségű polár mellény, enyhítendő a tél
nehézségeit.

2014. december 11-én elindult Erdély legrászorulóbb család-
jainak a Rotary Club Dunakeszi által felajánlott, 20,3 millió Ft
értékű HI-TEC polár mellény szállítmány. Az adomány szakszerű
szétosztását a Református Szeretetszolgálat végezte december-
január hónapok során.

A szállítmány összesen 6000 db felnőtt méretű, kiváló minőségű,
új ruhaneműt tartalmazott. A kiosztás során kiemelten figyeltünk
arra, hogy fajra, nemre, vallásra és politikai hovatartozásra tekin-
tet nélkül részesedjenek a támogatottak az adományban.

2014-ben 6. alkalommal vettünk részt ezen a Jobb Velünk a Világ
rendezvényen. A koncert célja mindig valamilyen – a fogyatékkal
élők érdekében – megvalósítandó projekt, például építkezés támo-
gatása. A fogyatékkal élő fellépők, mint például mozgásszervi
korlátozottak tánca kerekesszékkel, vak énekesnő gyönyörű elő-
adása, értelmi fogyatékosok gospel-kórusa és nem utolsó sorban a
színpadon a Nem adom fel együttes produkciója mindig fergeteges
sikert arat. Egy-egy meghívott díszvendég részvétele(most Takács
Tamás, Vastag Csaba, Szandi) csak fokozza az amúgy is jó
hangulatot.

Néhány évvel ezelőtt azt gondoltuk ki, hogy nemcsak megveszünk
40-45 belépőt, hanem ennek keretében a közelünkben élő intéze-
tek lakóit szervezett módon elvisszük erre az eseményre.

Így a mi örömünk kettős: láthatjuk ezt a produkciót, és láthatjuk
azokat a fogyatékkal élő embereket, akik önfeledten, ugyanakkor
rendkívül fegyelmezetten szórakoznak. Jövőre is ott leszünk!

Az RC Dunakeszi a RC Scwabmünchen német partnerklub támo-
gatásával ösztöndíjat hozott létre abból a célból, hogy Dunakeszin
egyetlen tehetséges gyereknek se kelljen lemondania a zenei kép-
zésről amiatt, hogy családja a tanítás és a hangszer költségeit nem
tudja vállalni. A Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolával
együttműködve klubunk támogatja öt fiatal zenei képzését, to-
vábbá megvásároltuk a zeneiskola szaktanárai által kiválasztott 12
db fúvós hangszert, közel 2 millió forint értékben. A projekt ke-
retében 5 db Amati 301 Bb klarinét, 1 db Montesinos Esz alt
szaxofon, 3 db TREVOR J. JAMES PRIVILEGE fuvola, 3 db
Yamaha 4320 B klarinét került beszerzésre. Az RC Dunakeszi célja,
hogy a támogatott gyerekeknek és fiataloknak a képzés mellett
fellépési lehetőséget is biztosítson. A projekttel Dunakeszi la-
kosságának támogatása mellett az igényes komolyzene meg-
ismerését és megszerettetését is elő szeretnénk segíteni.
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– Szeretet, tisztelet és barátság. Nagyon sok értéket ki tudnék

emelni, de azt hiszem, ezek a Rotary legfontosabb jelszavai – mondja
Pénzes Ilona.

A nyíregyházi klub egykori elnöke, a környék alkormányzója, tíz
éve csatlakozott a jószolgálat ilyen formájához. Már előtte is sokat
tett az emberekért, pedagógusként a jövő generációjáért dolgozott.
Neki is köszönhető, hogy általános iskolában is alakultak klubok,
tevékenyen vett részt az EarlyAct létrejöttében.

– Minden percét élvezem a Rotarynak, de a legnagyobb örömet a

gyermekek jelentik. Nagyon fontosnak tartom, hogy megtanítsuk

őket a legfontosabb értékekre. Azt vettem észre, hogy az emberek

kezdenek elidegenedni egymástól, a kapcsolatok háttérbe szo-

rulnak. Azt hiszem, ennek javítására a legalkalmasabb terepen

vagyunk – véli az alkormányzó.
Pénzes Ilona lesz a magyar Rotary történetének első női kor-

mányzója a 2016, 2017-es évben, amit elsősorban szolgálatként
definiál.

– Megtisztelő érzés, sok feladattal jár majd, és különleges ta-

pasztalatokban, tanulásban lesz részem. A női szeretetet,

megértést, toleranciát és a szépséget szeretném közvetí-

teni az okos és sok estben nagyon racionálisan gondolkodó

férfiak között – mondja Ilona.

Hasonlóan gondolkodik a szervezet lényegéről Holub Katalin, a
budapesti Rotary Klub Tabán elnöke, országos alkormányzó.

– Hét esztendeje csatlakoztam a Rotaryhoz, az itt töltött éveket

életem egyik legszebb időszakának tartom. Tavaly ősszel vá-

lasztottak alkormányzónak, egy alapvetően férfi többségű kö-

zösségben. Ez hatalmas megtiszteltetés, bár nem gondolom, hogy

különbség lenne a két nem között a jószolgálathoz való hozzáállásuk

szempontjából – halljuk Holub Katalintól.
Szerinte ugyanakkor az inkább nőkre jellemző buzgóság, pre-

cizitás és empátia jól jön a Rotarynak. Ezt Katalin személyes
példája is alátámasztja, hiszen egyik fő szervezője a határon túli,
szívbetegséggel született gyermekek gyógyulását segítő „Gift of
Life / Ajándékozz életet!” programnak, amelyben éppen negyed
évszázada, nemzetközi és nemzeti szinten is együtt dobban a
rotarysták szíve. A sikeres gyermek szívsebészeti beavatkozá-
sokon túl az orvostovábbképzés és a szűrővizsgálatok kiterjesz-
tésének támogatását is célul tűzték ki.

A két rotarys hölgynek nemcsak a jószolgálat lényegéről hasonló
a véleménye. Abban is egyetértenek, hogy a szervezetben olyan
mély emberi kapcsolatok, barátságok születnek, amikről nemcsak
a nemzetközi nőnap alkalmával érdemes beszélni.

Horváth Attila

Rotaract Club Budapest-Margitsziget

JÓSZOLGÁLAT NŐI SZEMMEL
Jövőre kezdi munkáját az első női kormányzó
a Rotaryban, de egyre több klubot vezetnek a
szebbik nem tagjai. Nőnap alkalmából mesélt
Pénzes Ilona nyíregyházi és Holub Katalin bu-
dapesti alkormányzó arról, milyen tapaszta-
latokat szereztek jószolgálati küldetésük
során.
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A Rotary Klub Debrecen márciusban rendezte meg Jótékonysági
Bálját, amelyre bevételei és adományok lehetővé tették a kislány
műtétjét.

Köszönjük a bálon résztvevőknek, az adományozóknak és
mindenkinek aki segített a bál létrejöttében.

A műtétet anyagi nehézségek miatt csak nemrég tudták elvé-
gezni, a Gift of Life program segítségével.

A szívbetegség esetében nagy jelentősége van az időfaktornak. Ha

nem kapnak időben segítséget a gyermekek, az akár végzetes is lehet.

A szívműtét kimenetele függ a pontos diagnózistól és a műtét

optimális időpontjától is – ismertette Katona Márta. Az SZTE
Gyermekgyógyászati Klinika professzora hozzátette: kezdetben
nehézséget jelentett, hogy miként tudják majd felkutatni a határon
túli szívbeteg gyermekeket, de mára már híre ment a programnak
és sok külföldön élő magyar orvost tudtak mozgósítani. A program
sikerét mutatja, hogy jelenleg öt gyermek várakozik operációra.

A szegedi Gyermekklinikán köszönthettük a
sikeres életmentő szívműtétje után Kovács
Mária Erika 6 éves tusnádfürdői kislányt (be-
tegségét lyukas szív és érrendellenesség okoz-
ta) és édesanyját. Erika immár egészségesen
távozhat haza otthonába!

GoL – EGY HATÉVES KISLÁNY 
SZÍVMŰTÉTJÉT TÁMOGATTA 
A DEBRECENI ROTARY KLUB

„Jól sikerültek a műtétek. A lányok már elhagyták az intenzív

osztályt, kardiális állapotuktól függően már mehetnének haza –
mondta. A lányokra a jövőben teljesen normális életmód vár. Vanda

már elhagyta a kórházat, Marika a közeljövőben térhet haza” –
tájékoztatott.

Az SZTE Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója, Bereczki
Csaba elmondta: félve vágtak bele a kezdeményezésbe, de mára
már kinőtte magát a program. A szegedi klinikán nyolc gyermek-
nek segítettek már, akik megfelelő egészségügyi állapotban
hagyták el a kórházát és azóta is jól vannak. Hozzátette: a rota-
rysták anyagi támogatása azon túl, hogy életeket ment, a szegedi
gyerek kardiológia és szívsebészet működése és fejlődése szem-
pontjából is nagyon fontos.

A Gift of Life program anyagi támogatását a rotarysták terem-
tették meg, ezzel segítve a hazai és határon túli beteg gyermekek
műtéteit. A program előző három éves szakaszát a Budapest Tabán
Club vezette, idén ősztől a szegedi Szent-Györgyi Albert Rotary
Club veszi át a programot. „Köszönettel vettük a bizalmat és igyek-

szünk megfelelni. Mi szegediek nagy örömmel vettük ezt át, nemcsak

azért mert a Rotary egy karitatív szervezet, hanem azért is, mert a

clubbon belül többünknek a szegedi Gyermekklinika valamikor a

„házigazdája volt” – fogalmazott Havass Zoltán a Szent-Györgyi
Albert Rotary Club tagja.

A szegedi klinikán most megműtött két kislány a Budapest Tabán

által menedzselt program 22. és 23. szívműtött résztvevője. A három

éves munka során egy esztendő alatt 20 gyermeket sikerült meg-

operálni – tájékoztatott Sterk Péter a budapesti club képviselője.
Hozzátette: nem véletlen, hogy a program folytatását a szegedi
klubnak adják át. „Nyugodtan adjuk át a programot, mert biztosítva

látjuk, hogy ugyanolyan színten, ha nem magasabb színvonalon

folytatódik a kezdeményezés” – mondta.
Kovács Mária műtétéhez szükséges anyagi forrás egy részét a

Debrecen Rotary Klub nyújtotta, ezzel jelképesen örökbe fogadták
a kislányt. A klub képviselője Jenei Zoltán megköszönte a pro-
fesszorok és orvoskollégák áldozatos munkáját és a rotarysták
anyagi támogatását. „Fejet hajtunk a professzor úr és az orvos-

kollégák szaktudása, embersége, odaadó szeretete előtt. Tovább is

Isten áldásával végezzék gyógyító tevékenységüket, mi és rotarys

barátaink pedig találjuk meg azt a lehetőséget, hogy hol és mi-

képpen szolgálhatunk, cselekedhetünk valami jót” – köszönte meg a
munkát.
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A rendezvény két részből állt. Az első a rövidtávú Jótékonysági
Rotary Futás, ahol immár hagyományosan 1993 métert telje-
sítettek a résztvevők. Az 1993 egy fontos évszám a Debreceni
Rotary Klub életében, mert ebben az évben alakult meg újra.

A rajt előtt Sipos Nóra a G4 Fitness aerobic edzője tartott közös
bemelegítést. A Jótékonysági Futás résztvevőit Jenei Zoltán a
Debrecen Rotary Klub elnöke köszöntötte.

Jenei Zoltán a Debrecen Rotary Klub elnöke

A Vigadó térről 2015. március 29-én 9.30-kor 4450 fő rajtolt el.
Nagyon sokan jelmezbe öltöztek (Debreceni Hősök csapata), vagy
az azonos csapathoz tartozók azonos színű pólót viseltek. A
Leukémiások csapata már hagyományosan lila lufival futja le a
távot az összetartozás jelképeként.

Jótékonysági Rotary Futás rajtja

Egyénileg és csapatban indultak a futók. Korhatártól, nemtől,
egészségi állapottól függetlenül mindenki részt vehetett, de főleg
óvodások, általános iskolások és gimnazisták jelentkeztek. A
legnagyobb létszámban résztvevő csapat már hagyományosan egy
LIFE Pak félautomata defibrillátort nyer. Az idén 930 fővel a
Hatvani Általános Iskola győzött. A második a Svetits Óvoda, Ál-
talános Iskola és Gimnázium csapata, a harmadik a Debreceni
Sportiskola lett.

A futófesztivál másik eseménye a hosszútávfutók (maraton, fél-
maraton, negyedmaraton és maraton 5 fős váltó) versenye. A rajt
előtt Lengyel Tamás, a Magyarországi Rotary Club kormányzója,
Monspart Sarolta tájfutó világbajnok, Jenei Zoltán, a Debrecen
Rotary Klub elnöke mondott köszöntő beszédet.

Lengyel Tamás a Magyarországi Rotary Klubok kormány-

zója

2015. március 29-én 11.00 órakor a Gyulai István Atlétikai
Stadionból, 1330 fő rajtolt el. A futófesztivál célja, hogy felhívja a
figyelmet a mozgás örömére, a sportolás, az egészséges életmód
szükségességére, valamint, hogy minél többen kezdjenek el
sportolni, futni. Ezt az idén is sikerült elérnünk, hiszen a tavalyihoz
képest ismét nőtt a létszám. A legelső évhez (2011) viszonyítva
megduplázódott a versenyen résztvevők száma. Fontos számunk-
ra, hogy a fogyatékkal élő embereknek lehetőséget adjunk a spor-
tolásra. Számukra a fogyatékosságot igazoló dokumentum fel-
mutatásával 20% kedvezményt biztosítunk, de Handbike-os
versenyzők (4 fő indult), és 100%-ban látássérült futók ingyen
nevezhetnek.

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL
2015. MÁRCIUS 29.

Az V. Rotary Futófesztiválon az idén is közel
6000 fő állt rajthoz, amelyre nemcsak Deb-
recen és környékéről, hanem az egész ország-
ból és az ország határon kívülről, összesen 18
országból (Ausztria, Egyesült Államok, Izrael,
Jemen, Jordánia, Kazahsztán, Kenya, Lengyel-
ország, Magyarország, Németország, Olasz-
ország, Románia, Skócia, Spanyolország,
Szaúd-Arábia, Szerbia, Szlovákia, Török-
ország) érkeztek futók.
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Hosszútávfutók rajtja

Ez egy igazi sportos családi hétvége volt, hiszen az egész család
részt vehetett a mozgásban. Egyéb sportolási lehetőséget is ki
lehetett próbálni. Így például az ESKRIMA önvédelmi sportot,
vagy speciális futógépeket (Octane Fitness), amelyek térd, boka és
ízületkímélők. A rajtot 15 perces közös bemelegítés előzte meg,
amelyet Varró Gyula, a Coca-Cola Testébresztő Program nagykö-
vete tartott. Ezen nem csak a futók, hanem a szurkolók is nagy
számban részt vettek.

Valamennyi hosszútávfutó a célban emlékérmet vehetett át.

A fesztivál kísérőrendezvényei

Az Apolló Medical Center ingyenes vérnyomás- és vércukorszint
mérést tartott. Az érdeklődők megnézhették a Debrecen Line-
dance Club bemutatóját, a Valcer és a Piruett Táncstúdiók műso-
rát, a Feeling Tánc- és Mazsorett Egyesület valamint az Aces &
Eights zenekar előadását. Volt step aerobic bemutató, az Arany-
kezek Egészségnevelő Egyesület munkatársai segítségével
masszázson vehettek részt a futók. Az Eskrima Egyesület önvé-
delmi bemutatót tartott, a Derecskei Gyümölcsös kóstoltatást és
vásárt rendezett. A Sprint Futócipőbolt futócipő, a Tóth Könyv-
kereskedés pedig naptárvásárt tartott. A rendezvényt támogatta a
K & H Bank és a Napló-Russmedia Kft.

A futófesztivál szervezői

A versenyen 200 szervező dolgozott. Önkéntes, közhasznú te-
vékenységet végző középiskolás diákok, a debreceni Rotary Klub
tagjai, az Inner Wheel Club tagjai, a Rotaract Club Debrecen Főnix
fiataljai, és a Magyarországon tartózkodó cserediákok dolgoztak
szombaton és vasárnap reggeltől estig.

A Jótékonysági Rotary Futás résztvevői

érmet kapnak a célban

Felállították a rendezvény sátrait (versenyközpont, pénztár,
ruhatár, büfé, orvosi sátor), szalaggal és kordonnal kijelölték a fu-
tás útvonalát, felállították a kapukat, osztották a rajtcsomagokat és
a rajtszámot, a frissítőpontokat felállították, ahol vizet, szőlőcuk-
rot és nápolyit osztottak. Az Inner Wheel Club tagjai 1800 hot
dogot készítettek a ver-senyzőknek, a fellépőknek és szevezőknek.
DKM SE csapata
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ROTARY CLUB BUDAPEST-CENTER
EGÉSZSÉGRE NEVELŐ GYERMEKNAP
2015. JÚNIUS 6.

Országszerte 21 helyen gyermekgyógyászok, dietetikusok,
pszichológusok, testnevelő tanárok, védőnők és asszisztensek dol-
goznak önkéntes alapon azért, hogy a veszélyeztetett gyerekeket
felkutassák, megvizsgálják és szükség esetén a háziorvossal kö-
zösen gondozásba vegyék, életmód változtatási tanácsokkal lássák
el őket és szüleiket.

Klubunk elsősorban a program eszközigényének támogatását,
valamint a szűrés népszerűsítését tűzte ki célul. Ez utóbbira tö-
kéletes alkalom volt a gyermeknap, ahol Szamosi doktor úr mellett
fogászati szűréssel, egészségnevelő és mozgásra ösztönző játékok-
kal, sportbemutatókkal és zenei programokkal vártuk a gyerekeket
és a családokat.

A rendezvénynek otthont adó Csillebérci Szabadidő- és I úsági
Központ sportpályáján reggel Krizsik Andrea személyi edző
mozgatott át mindenkit. Láthattuk az ACDP csoport Capoeira be-
mutatóját, a Joker Dance sportegyesület táncait, az Asterix SC
gyermek focicsapata pedig egy rövid edzést rögtönzött nekünk.

A gyerekek nagyon élvezték Veres Mónika Nika koncertjét, a
Varázsbőrönd interaktív gyermekműsorát Barabás Kiss Zoltán és
Fehér Adrienne előadásában, illetve a Kutyavarázs Kutyaiskola
által tartott kutyabemutatót is. A Salsa Pantera tánciskola bemuta-
tója után pedig sokan táncra perdültek a csapat tagjaival közösen.

A Rotary Egészségsátorban a Fogtündér is segítette a gyerekek
fogászati vizsgálatát, a gyerekek pedig ajándékokért gyűjthettek
pecséteket a különböző egészséges életmódra és táplálkozásra
neveléssel kapcsolatos feladatokkal.

Emellett bemutatkozott az Unicef, a Laborom személyre szabott
beteg támogató leletrendező mobil applikáció csapata, de egy ko-
raszülött mentőautót is megnézhetett mindenki belülről a Peter
Cerny Alapítvány jóvoltából.

A gyerekeket persze az ugrálóvárak, a trambulinok, az akadály-
pálya, az arcfestés, az óriás társasjátékok, a gokartok és a többi
játék érdekelte a legjobban, ezek környékén folyamatos volt a
nyüzsgés egész nap.

Reggel 10 és délután 4 óra között több száz gyerek és családjaik
vettek részt a programokon és ismerhették meg mind a korai
szűrés jelentőségét, mind pedig a Rotary nevet.

Köszönjük mindenkinek a részvételt, a támogatást. A Klubunk-
ból pedig Balló Dorkának, a projekt felelősének és csapattagjainak
a fantasztikus szervezést!

Akit érdekelnek a szűrőprogram részletei, esetleg szintén
támogatná azt, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.

Paksi Attila – Erős Bálint

Rotary Club Budapest Center

A Rotary Club Budapest-Center egyik legfon-
tosabb idei akciója Dr. Szamosi Tamás, a SOTE
II. Gyerekklinika orvos-tanára által vezetett
gyermekkori szűrőprogram támogatása. A
program célja elsősorban a fiatal felnőttkori
érelmeszesedés gyermek- és serdülőkori
megelőzése.
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Szeptembertől a Szent-Györgyi Albert Rotary Club koordinálja a
GOL műtétjeit. Újabb két szívbeteg gyereket műtöttek meg
Szegeden a Rotary Gift of Life „Ajándékozz életet” programjában.
A 8 éves, erdélyi Kovács Mária betegségét lyukas szív és érrend-
ellenesség okozta, a 9 éves ukrajnai Buchok Vandának pedig súlyos
komplex szívfejlődési rendellenessége volt. Mindkettőjük mű-
tétjét a debrceni Rotary Klub támogatta. A kislányok jól vannak,
haza tértek a szegedi Gyermekklinikáról. Ők voltak az utolsók, akik
a fővárosi RC Tabán szervezésében kerültek Magyarországra: a
műtéteket innentől a szegedi Szent-Györgyi Albert Rotary Club
koordinálja majd.

Harminc kórházi ágy és számos más felszerelés érkezett Németor-
szágból május 22-én reggel a szegedi urológiai klinikára. A közel 20
millió forint értékű adomány a Szent-Györgyi Albert Rotary Club
jóvoltából került Straubingból és Münchenből az SZTE Kálvária
sugárúti telepére: ők vették fel a kapcsolatot német rotarystákkal
és a szállítás 400.000 forintos költségét a klub tagjai állták. A 46
ágyas klinikán a korábbi, szintén rotarys adományt is beleszámítva
már a fekhelyek több mint felét lecserélték. Az elektromos ágyak
pedig nem csak a betegek kényelmét szolgálják, hiszen az ápolók-
nak is sokkal könnyebb úgy dolgozniuk, hogy nem kell lehajolniuk,
illetve a betegeket emelgetniük. A támogatásból jutott a bajai Szent
Rókus Kórház intenzív osztályára is. A bajai rotarysták 5 darab
ágyat és éjjeli szekrényt adtak át.

Azt azóta megjavíttatták, július elsejétől azonban már csak tar-
talék kocsiként használják. A régi, 20 éves járművüket pedig, mely
eddig tartalékként szolgált, már ma visszaadják az Országos Men-
tőszolgálatnak. Valószínűleg a felnőtt mentésben használják majd
tovább.

Az új autó ugyan már hónapok óta rendelkezésre áll, felszerelése
azonban 20 millió forintba került. Ezt az utolsó fillérig adomá-
nyokból fedezte az alapítvány, eddig tartott összegyűjteni a pénzt.
Az adományozók között volt a Szent-Györgyi Albert Rotary Club,
akik a Rotary Tavasz rendezvényein gyűjtöttek a felszerelés meg-
vásárlásához. A támogatásból a legkorszerűbb műszereket vásá-
rolták meg, így az újszülöttek mozgó intenzív osztályáról bátran
kijelenthető: világszínvonalú. Külsejében is jól megkülönböz-
tethető lesz a többi mentőautótól: rikító zöld színű, amilyen az or-
szág összes koraszülött mentő autója lesz hamarosan. Fenntartása
azonban továbbra is kihívást jelent majd az alapítványnak:
amellett, hogy tankolni kell, sok, egyszer használatos műszer is van
benne, melyek százezres havi kiadást jelentenek. Pintér Sándor
kuratóriumi elnök azt is elárulta: a berendezések sincsenek még
teljesen kifizetve. A hordágy árából még másfél millió forinttal tar-
toznak. Hajdu László, a Szent-Györgyi Albert Rotary Club elnöke
ígéretet tett az alapítvány további támogatására.

Már az új koraszülött mentőautót használ-
hatja a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat
Alapítvány: június 24-én ünnepélyesen át-
adták a járművet. Az autót soron kívül, állami
beruházásból kapta az alapítvány, miután
előző autójuk összetört egy balesetben tavaly
februárban.

VILÁGSZÍNVONALÚ A KORASZÜLÖTT MENTŐAUTÓ SZEGEDEN
ROTARY SEGÍTSÉGGEL VÁSÁROLTÁK MEG A MŰSZEREKET

ÚJABB KÉT JÓTÉKONYSÁGI
SZÍVMŰTÉT SZEGEDEN

NÉMETORSZÁGBÓL ÉRKEZTEK
ÁGYAK AZ UROLÓGIAI KLINIKÁRA

A mentőautó

Hajdu László elnök igért további támogatást az alapítványnak
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A Rotary Club Miskolc-Tapolca 2015-ben humanitárius munká-
jának fő céljaként a felfekvés elleni küzdelmet határozta meg. A
klub tagjai Magyarország, és ezen belül főként szűkebb pátriájuk
Borsod-Abaúj-Zemplén megye néhány egészségügyi intézményé-
be olyan, a decubitus kialakulásának megelőzésében és hatékony
terápiájában alkalmazható matracok és kórházi ágyak eljuttatását
tűzték ki célként, amelyek a jelenlegi szakmai protokollok szerint a
legmodernebb eszközök közé sorolhatók.

A decubitus egyike a legköltségesebben gyógyítható betegségek-
nek, ezért a megelőzése a viszonylag drága eszközök alkalmazása
ellenére is a leghatékonyabb megoldás az egyébként is jelentős
anyagi gondokkal küzdő egészségügyi ellátó rendszernek. A Tár-
sadalombiztosítás Magyarországon mindössze kb. 65%-ban képes
az egészségügy működését finanszírozni , és ilyen körülmények3

között az egyes speciális ápolási területek egyáltalán nem, vagy
csak komoly krízishelyzetben juthatnak forráshoz.

A miskolctapolcaiak projektjének kedvezményezettjei között
olyan betegeket gondozó intézmények szerepelnek, ahol főként
mozgásképtelen vagy mozogni csak alig képes betegek ellátása
folyik. Az adományozás fókuszában elsősorban végstádiumú
daganatos betegeket gondozó Hospice intézmények állnak, de4,5

támogatásban részesült több daganatos és krónikus betegek
ellátását végző aktív kórházi osztály , egy szociális otthon is, de6,7 8

nagyon nagy szükség volt a decubitus prevenció támogatására a
lélegeztetetésre szoruló betegeket, köztük sok gyereket ellátó
miskolci központi-intenzív és gyermek-intenzív osztályokon is .9,10

A kedvezményezettek összesen 36.000$, azaz (a jelenlegi árfo-
lyamok mellett) több mint tízmillió forint értékben kaptak esz-
közöket, 6 db elektromosan állítható és szétszedhető kórházi ágyat,
28 db váltakozó nyomású matracot, 36 db memóriahabos matracot
és 1 db speciálisan gyermekek intenzív ellátására fejlesztett
váltakozó nyomású matracot. Az eszközök megvásárlásához a RC
Miskolc-Tapolca mellett hozzájárult a RC Szekszárd, a RC Sun
City West (D5490, USA, Arizona), valamint a D1911 és a D5490

A decubitus (felfekvés, nyomási fekély), a1

hazai szakmai statisztikai adatok alapján,
számos egészségügyi ellátó környezetben
való előfordulása, magas költségei, a decubi-
tusban szenvedő betegek drámaian csökkenő
életminősége miatt, hazánkban is népegész-
ségügyi problémaként kezelendő . A helyze-2

tet az egészségügyi ellátó rendszer általáno-
san rossz pénzügyi helyzete tovább súlyos-
bítja.

KÜZDELEM A FELFEKVÉS ELLEN

1 A felfekvés olyan helyi szövetelhalás, amely az adott testfelületet (főként a keresztcsont tájéka, a tompor, a könyök, a lapocka és a sarok) érő állandó nyomás miatt jön létre. Olyan
betegségek esetén, amelyek tartósan az ágyhoz kötik a beteget (pl. combnyaktörés, keringési zavarok, idegsérülés, különböző súlyos, krónikus betegségek) már akár 1 hét után
kialakulhat a felfekvés (decubitus).
2 Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja – A decubitus rizikófelmérése, prevenciója és kezelése (Vidáné Fábián Valéria – Ápolási Szakmai Kollégium) Egészségügyi
Közlöny 2006; 5(2): p 1
3 Gaál P, Szigeti S, Csere M, Gaskins M, Panteli D. Hungary: Health system review. Health Systems in Transition, 2011; 13(5):1–266.)
4 Erzsébet Hospice – Semmelweis Kórház (MISEK) 3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.
5 Méltósággal az út végén Hospice - Tolna Megyei Balassa János Kórház 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám út. 5-7.
6 Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet, I. Tüdőosztály, 3780 Edelény, Dankó Pista u. 80.
7 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház – Klinikai Onkológiai és Sugárterápiás Centrum 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
8 Szent Anna Szeretetotthon, 3600 Ózd, Susai u. 23-24.
9 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház – Gyermekegészségügyi Központ Gyermek Intenzív és Aneszteziológiai Osztály 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
10 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház – Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.

EGY MEGOLDATLAN NÉPEGÉSZSÉGÜGYI PROBLÉMA A MAGYAR 
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ RENDSZERBEN

districtek is, valamint támogatta a projektet a The Rotary
Foundation Global Grant alapja is.

A miskolctapolcai rotarysták az eszközök átadása mellett
oktatás szervezését is vállalták, amely során a matracok szakszerű
alkalmazását a decubitus megelőzésének módszereit és a leg-
hatékonyabb kezelési stratégiákat is megismerheti a szaksze-
mélyzet a kedvezményezett centrumokban. A projekt hivatalos és
ünnepélyes megnyitásával egyszerre egy szakmai konferencia is
megrendezésre került, ahol a programban résztvevő intézmények
képviselői mellett részt vettek az Észak-magyarországi régió legje-
lentősebb betegellátó intézményei is. A résztvevő orvosok és
egészségügyi szakszemélyzet egyszerre cserélhették ki a fel-
fekvéssel kapcsolatos ápolás szakmai tapasztalataikat és kap-
hattak képet a Rotary humanitárius célkitűzéseiről és a magyar-
országi klubok tevékenységéről.
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– A mozgásfejlesztő játékok egy része terápiás eszközként
funkcionál, érzékelés-, tapintás-, figyelemfejlesztek. Olyan
játékokat is vásároltunk, amelyek a szabadidős programokat teszik
színesebbé a gyerekek számára. Az eszközöknek köszönhetően a
kicsik tartalmasabban tölthetik el az időt a bölcsődében – sorolta a
bölcsődevezető, aki azt is hozzátette, hogy a komplex, korai
fejlesztést eredményező eszközök kiválasztásánál a legfőbb
szempont a biztonság volt.

Benkő Mihály, az Orosházi Rotary Club elnöke elmondta, hogy
egy korábbi látogatás alkalmával fogalmazódott meg a gondolat:
gyarapítani kellene a bölcsőde játékait, speciális eszközeit. Így az
elmúlt hónapokban a rotarysták ennek jegyében fogtak össze,
keresték a lehetőséget.

– Az adomány felét a minden évben, így 2015-ben is kiadott
Rotary naptárunk értékesítéséből befolyt nyereségből fedeztük.
Így akinél ez a naptár ott látható ma is a falon, az elmondhatja, hogy
ő maga is hozzájárult a bölcsődések öröméhez, a projekt meg-
valósulásához. A másik részét a Magyar Rotary Szövetség District
Grant pályázatán nyertük el. Ebből a kettős forrásból fedeztük a
játékok vásárlását – emelte ki az elnök.

A Rotary jószolgálati tevékenységéről is ismert nemzetközi
szervezet, a világ egyik legjelentősebb jótékonysági szervezete –
mondta el rövid beszédében Lengyel Tamás kormányzó, aki ez
alkalomból csak úgy, mint Kovácsné Gila Erzsébet alkormányzó
szintén ellátogatott Orosházára.

Csongrádi Pál

RC Orosháza

Délután már a bölcsisek örömmel, nagyokat nevetve vették
birtokba nem csak a csúszdával kombinált játékot, hanem a többi
érdekességet is. Bőven volt mit kipróbálni, hiszen az Orosházi
Rotary Club mintegy fél millió forinttal támogatta a Kisharang
Bölcsődét.

FEJLESZTŐ JÁTÉKOK AZ OROSHÁZI
KISHARANG BÖLCSŐDÉNEK

A közelmúltban egyik kedd délelőttöt a
bölcsődében töltötték az orosházi rotarysok.
Kihívás volt, de sikerrel összerakták a kicsik-
nek szánt kisebb-nagyobb játékokat.

A szolgálat öt útja kijelöli azokat a főbb erő-
vonalakat, melyek mentén folytatjuk min-
dennapi tevékenységünket. Mi itt a dél-keleti
régióban nagyon fontosnak, fajsúlyosnak
tartjuk a klubszolgálat, a barátság ápolásá-
nak jelentőségét. Néhány klub tagjaival rend-
szeresen találkozunk egymás rendezvényein,
de szeretnénk, ha a jövőben ez az igény erő-
södne a többiekben is.

I. ROTARY PÁLINKAMUSTRA 2015

Ezért régóta gondolkodtunk valami sajátságos programon, ami
még nincs, de vonzó lehet barátaink számára. Klubunk néhány
tagja részese egy, a város határában lévő létesítményt működtető
„A Történelmi Gellértegyházáért” Alapítvány Kuratóriumának is,
mellyel közreműködve szervezzük nyári gyermektáborainkat is.
Innen jött az árukapcsolás gondolata, hogy a hagyományokat
ápolva, autentikus helyszínen szervezzünk olyan rendezvényt,
amit – kedvező fogadtatás esetén – tovább tudunk fejleszteni az
elkövetkező időszakban.

Kezdésképpen a szomszéd várak klubtagságát szólítottuk meg. A
helyi klub tagjai mellett Hódmezővásárhely és Szentes-Csongrád
Rotary klubjai, több mint húsz fővel képviseltették magukat és
pálinkáikat. Mint minden komoly rendezvény, mustránk sem
maradhatott védnök nélkül, mely szerepkört Kovácsné Gila
Erzsébet alkormányzó volt szíves elvállalni.

Természetesen az alkalomhoz illően szakértő, a tevékenységet
közel egy évtizede gyakorló pálinka bírálókat kértünk fel a be-
nevezett párlatok minősítésére. Az abszolút legjobbnak járó
serleget Kovács Sándor orosházi klubtársunk legmagasabb pont-
számot elért, arany minősítésű, szőlő pálinkájáért vihette haza ez
alkalommal.

Jövőre szeretnénk lépni egyet, és a dél-keleti régió mind a kilenc
klubjából hívjuk és elvárjuk barátainkat és a számukra dicsőséget
hozó, jobbnál-jobb főzeteket.

Csongrádi Pál

RC Orosháza
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A 0-14 éves korú gyermekek leggyakrabban légúti betegségekben
szenvednek. A betegrendeléseken a légúti betegek aránya 50-60 %.
Az allergiás megbetegedések folyamatos növekedésével ez az
arány egyre nagyobb lesz.

A légúti betegségek gyakoriságában a legnagyobb szerepe a kor-
osztály fogékonyságának van. Ehhez adódik a családi, kör-nyezeti
tényezőkből levezethető hajlam, szociális helyzet, de még számos
tényező is. A légúti betegségek formái és súlyossága igen sokrétűek.

A Rotary Club Nyíregyháza jótékonysági kon-

certek, bál és a Rotary Akadémia keretében

szervezett előadások bevételeivel kisgyerme-

kek egészségügyi ellátását segítő központ ki-

alakítását támogatta, az itt kialakított sószo-

ba, orvosi berendezések illetve a gyerekek

gyógyulását segítő környezet megteremtése

hozzájárul a gyorsabb felépüléshez illetve a

kórházi bennfekvés elkerüléséhez.

„ÁRAMLAT – TISZTA LÉGZÉS” PROJEKT

Újabb életmentő készülékkel gyarapodott
Nyíregyháza. A Búza téri piaccsarnokban he-
lyeztek el egy defibrillátort, amelyet a Rotary
Club Nyíregyháza adományozott a lakosság-
nak. Ezzel 22-re emelkedett a sürgősségi be-
avatkozást biztosító gépek száma Nyíregyhá-
za közintézményeiben.

ÚJABB ESÉLY A TÚLÉLÉSRE

A statisztikák alapján Magyarországon minden órában meghal
valaki hirtelen szívhalál miatt. A mentő érkezése előtti, időben
megkezdett laikus újraélesztéssel a betegek túlélési esélye meghá-
romszorozható. A gép mindenki számára könnyen használható,
teljesen automata és magyar nyelven adja az utasításokat. A Club
az eszközt jótékonysági előadások bevételeiből finanszírozta.

Pták István a Rotary Club jelenlegi elnöke elmondta, hogy a de-
fibrillátor kihelyezésénél azért a Piaccsarnokra esett a választásuk
mivel igen forgalmas hely és a környező utcákban is nagy a gyalo-

A legtöbb légúti megbetegedés az alapellátás keretein belül ke-
zelhető, gondozható. A mindennapi gyakorlatban azonban azt
tapasztalja a gyakorló alapellátó orvos, hogy sokszor kerül osztá-
lyos és szakrendelői ellátásra olyan légúti megbetegedésben szen-
vedő beteg, aki a számára megfelelő kezelést egy jól felszerelt am-
buláns ellátóban is megkaphatná.

Ezek miatt merült fel az gondolat, hogy Nyíregyházán a központi
ügyelet épületében hasznos volna egy megfelelően felszerelt – a
légúti betegek ellátását segítő egységet létrehozni. A helyiség a lég-
úti betegek gyógyulásához szükséges megfelelő tisztaságú pára-
tartalmú só szoba, valamint egy olyan helyiség, ahol a szükséges
műszeres gyógyszeres kezelések is megtörténhetnek. Az épület
adottsága erre lehetőséget teremt. Megvalósítható a nap 24
órájában a segítő szakszemélyzet biztosítása is, mert az ügyeleti
szolgálatban résztvevő orvosok és az ápolónők erre garanciát
jelentenek.

Az „Áramlat – Tiszta légzés” projekt a Rotary Club Nyíregyháza
2014-2015 évi kiemelt programja, a központ kialakítását 1.500.000
forinttal támogatta.

További információ: Dr. Pénzes Marianna (30-2392123)

gosforgalom. A piaccsarnokban üzembe helyezett életmentő ké-
szülékkel 22-re emelkedett a nyíregyházán elérhető mobil defib-
rillátotok száma, így csökkenthető annak az esélye, hogy valaki
azért hal meg, mert nem kapott időben segítséget.

F
ot

ó:
 ©

 r
et

ro
fm

.h
u



23

Az időre nem lehetett panaszunk, talán még egy kicsit sok is volt a
jóból a 32 C. A helyszín csodálatos volt, gyönyörű táj, tiszta levegőo

szép lovak és nagy-nagy szabad tér a tombolásra, játékra. A tár-
saság is remek volt, hisz barátok között voltunk. Együtt főztek ro-
tarysták, szülők, nagyszülők, pedagógusok és earlyactosok. A
sportosabbak kerékpárral érkeztek, s hogy az átmozgatott izmokra
rágyúrjunk  Gaga  (Cservenyák  Gábor)  tartott  egy  pörgős  táncos
bemelegítést a kezdés előtt. Ezután indultak a páros versenyek az
earlyact fabatkákért, a főzés és a kézműves foglalkozások.

S hogy látták ezt a szülők? Íme egy részlet a nyírmeggyesi iskola-
újságból:

„ …Voltak szülők, akik „bátor aligátor” módjára bevállalták, hogy a
fiatalokkal együtt versenyeznek a dupla fabatka reményében.
Nagyokat kacagtunk a páros zsákban futáson, a talicskázáson, kö-
télhúzáson, a rönkös navigáláson, a többiről nem is beszélve. Öt-
letes, jópofa játékok voltak, amiket nem csak a gyerekek, de mi
szülők is élveztünk. Igaz, jómagam csak paparazziként közelí-
tettem meg a helyszíneket, de tőlünk is több szülő kapcsolódott be a
játékokba. Bármelyik szülő, akivel beszéltem, mind azt mondta,
hogy nagyon jól érezte magát. Szépen leégtek, mármint nem
anyagilag, csak úgy simán szőröstül-bőröstül. Jó volt a hangulat,
sokat hülyéskedtünk, nevettünk, egy szóval köszönjük a lehető-
séget, hogy jelen lehettünk, örömmel jövünk jövőre is.” (Bulyákiné
Sepa Szilvia)

Meglátogattak bennünket a Sátoraljaújhelyen lévő cserediákok
is Japánból, Argentínából és Törökországból.

Az egész eseményt megörökítette és hamarosan egy kis filmet is
készít róla a mátészalkai Rotary Club által támogatott média klub.

Jövőre még több rotarystát várunk!

Lukácsné Csizmadia Gabriella

EarlyAct megbízott

RC Kisvárda

III. ORSZÁGOS EARLYACT TALÁLKOZÓ
2015. JÚNIUS 5. NYÍRPAZONY

Ebben az évben harmadszor rendeztük meg
az earlyactosok országos találkozóját. Az
„erősítsük meg a Rotary-t „szellemében szü-
lőket, nagyszülőket, osztályokat támogató
felnőtteket, cserediákokat és természetesen
rotaristákat, Interact és Rotaract tagokat hív-
tunk magunk közé.
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GYEREKEK A GYEREKEKÉRT 
700 MACI GYŰLT ÖSSZE KECSKEMÉTEN

A több ezer fős látogatottságú, egész napos program folyamán az
Inner Wheel Klub sátrában kézműves foglalkozások, arcfestés is
várta a kicsiket. A projektet támogató Fókusz Takarékszövetkezet
pedig lufival kedveskedett az arra járóknak. A közel 700 db maciból
nagyon sok megtalálta új barátját.

A projekt során a helyi Gong Rádió is segítette a macik értéke-
sítését. Négy csodaszép macit árvereztek el fő műsoridőben. Az
IWC klub elnökével, Ambrusné Magó Arankával folytatott inter-
júval beharangozták az eseményt, majd a rádió Facebook oldalán
bemutatott macikra 1-1 óráig lehetett licitálni. Vállalkozások és
magányszemélyek is éltek a támogatási lehetőséggel.

A kecskeméti sportolók is kivették részüket a rászoruló gyerekek
támogatásából, hiszen a „hírös város” még híresebb KTE – Duna
Aszfalt Kosárlabda csapata is felajánlott macikat, valamint a já-
tékosok dedikált lila szalagot is kötöttek a begyűjtött macikra, így
növelve azok eszmei értékét.

A befolyt összeget rászoruló családok jól tanuló, szorgalmas
gyermekeinek nyári táborozására fordítják. A gyerekeket a 23
kecskeméti általános iskola igazgatója választja ki, a táborok
között pedig lesz lovas, kézműves, Vackor tábor is.

A klub köszönetet mond minden kedves adományozónak! Bíznak
benne, hogy az adományból több gyermeknek tudnak életre szóló,
mesés élményt nyújtani.

Inner Wheel Klub, Kecskemét

A már több mint 6 éve működő Inner Wheel
Klub Kecskemét idén nagyszabású „Gyerekek
a gyerekekért” címet viselő projektbe kez-
dett. A Rotary társszervezeteként működő
klub hölgy tagjai a tavaszi hónapokban a kecs-
keméti általános iskolás, gimnazista és fő-
iskolán tanuló diákoktól, valamint cégektől
gyűjtöttek macikat. A kapott több zsáknyi
macit május 31-én, Kecskemét Főterén szer-
vezett nagyszabású Gyermeknapi program
keretében adták oda adományért.

International
Inner
Wheel
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A Rotary egy segélyszervezet?

Nem. A Rotary olyan emberek klubja, akik jobbítani szeretnének.
A rotarysok jobbítási szándékukat a szolgálat öt útján keresztül te-
hetik meg.

Mi a szolgálat öt útja a Rotaryban?

A klubszolgálat a barátság építését jelenti a klubtagok között,
valamint a klub sikeres működésének elősegítését.

A hivatásszolgálat személyes elkötelezettség arra, hogy képvi-
selje valaki a hivatását vagy foglalkozását rotarysta barátai szá-
mára, és megtestesítse a magas etikai alapelvek és a munka mél-
tóságának jellemző vonásait.

A közösségi szolgálat a rászorulók és a hátrányos helyzetű em-
berek támogatását jelenti.

A nemzetközi szolgálat a tolerancia és a békemegtartó munkát
jelenti a nemzetek között.

Az Új nemzedékek szolgálat annak a pozitív változásnak fel-
ismerése, melyet a fiatalok és fiatal felnőttek részvétele jelent a
vezetők kinevelésében, közösségi és nemzetközi szolgálati tevé-
kenységekben, csereprogramokban, melyek gazdagítják, erősítik a
békét és a kultúrák közti megértést a világon.

A Rotary valamiféle szabadkőműves szervezet?

Ez egy legenda. A Rotarynak semmilyen kapcsolata nincs a
szabadkőművesekkel. A Rotary nem egy titkos szervezet, ellen-
kezőleg, munkáját igyekszik a legnagyobb nyilvánosság mellett
végezni. A félreértés abból adódhat, hogy a Rotaryba nem lehet
belépni, tag csak az lehet, akit meghívnak.

Ez a ráérő gazdag emberek klubja?

Nem. A rotarysok általában elfoglalt emberek, akik a közéletben
is magas pozíciókat töltenek be. A tagdíj mértéke országonként
változik, de jellemzően más civil szervezetekhez képest magasabb.
Ennek az az oka, hogy a Rotary egy olyan szervezet, amely azt vál-
lalja, hogy az adományokat 100 százalékban eljuttatja az érin-
tettekhez. Ezt a Rotary csak úgy tudja megtenni, hogy működését

100 százalékban a tagdíjakból finanszírozza, valamint az ado-
mányok eljuttatásának logisztikai költségeit is vállalja. Más-
képpen fogalmazva, minden egyes forint adományhoz hozzá-
járulnak a rotarysok munkával és pénzzel is. Az adományoknak se-
gélyszervezetek esetében átlagosan 60 százaléka jut el a rászoru-
lókhoz, alapítványoknál az átlag 40 százalék, a többit felemésztik a
működési és logisztikai költségek.

Mennyi a tagdíj?

A tagdíj mértéke klubonként változik. Magyarországon jelenleg
havi 3-5000 forint (2012-es adat) között van. Ugyanakkor számol-
ni kell más költségekkel is. Vannak reggeliző, ebédelő és vacsorázó
klubok. Az étkezés költsége 1000 és 5000 forint között lehet al-
kalmanként. Összességében havi 5000 forinttól egészen havi 25
ezer forintig is terjedhetnek a költségek.

Ki lehet tagja a Rotarynak?

Bárki, aki meghívást kap és aki vállalja, hogy betartja a szervezet
szabályait.

Ki kaphat meghívást a Rotaryba?

Rotary tag az lehet, aki elnyeri két rotarysta ajánlását. A rotary-
sok általában olyan köztiszteletben álló embereket igyekeznek
ajánlani klubtársaik számára, akik munkájukkal, vagy gondolko-
dásukkal megfelelőnek látszanak arra, hogy a Rotary magas er-
kölcsi követelményeinek megfeleljenek.

Mik a Rotary erkölcsi követelményei?

A rotarysok az erkölcsi követelményeket a négy kérdés próbájá-
val szokták jellemezni, amely a cselekedetekre vonatkozik. A négy
kérdés a következő: Igaz-e? Tisztességes-e minden érintett szá-
mára? Elősegíti-e a barátságot és jóakaratot? Javát szolgálja-e
minden érintettnek?

Mennyi munkát vár el a Rotary a tagjaitól?

A Rotary klubok önálló jogi személyek. Minden klub egyedileg
dönti el, hogy milyen projekteket indít. A tagok pedig egyénileg
döntenek arról, hogy egy-egy projektben mennyi és milyen munkát
vállalnak.

MI A ROTARY?
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Üzletelhetnek-e egymással a Rotary tagok?

A Rotary nem tiltja, hogy a tagok üzleteljenek egymással, sőt az-
zal, hogy a klubok számára előírás, tagjaik ne egy szakterület
képviselői legyenek, hanem minél színesebb legyen egy-egy klub
tagjainak foglalkozási összetétele, indirekt módon segíti is kü-
lönböző üzleti körök találkozását.

Mi a Rotary viszonya a vallásokhoz és a politikához?

A Rotary önmagát egy politikán és vallásokon felüli szervezet-
ként definiálja. Ez ugyanakkor nem egy úri kívülállást jelent,
aminek ürügyén a rotarysoknak nem kell foglalkozniuk a minden-
napok kérdéseivel. Ellenkezőleg, a rotarysokkal szemben elvárás,
hogy jól tájékozottak legyenek, jó kapcsolatban legyenek politikai
és egyházi vezetőkkel, ismerjék őket akár személyesen, tisztában
legyenek véleményükkel. A jó rotarys minden politikai véleményt
meghallgat, de a klub nem politizál és nem foglal állást politikai
kérdésekben. A Rotary rendezvényeken, a tagok nem politizálhat-
nak, nem adhatnak hangot politikai nézeteiknek. A rotarysok a
vallást magánügynek tekintik, vallási kérdésekkel a klub nem fog-
lalkozik, de az egyházakkal jó viszonyra törekszik.

Milyen gyakran vannak klubülések?

Hetente, ráadásul ezt nagyon komolyan veszi a szervezet. A tagok
számára kötelező prezencia előírás van, ami azt jelenti, hogy a
Rotary tagok számára az ülések kétharmadán kötelező a jelenlét,
különben megszűnik a Rotary tagság. A kötelező prezencia telje-
sítését segíti, hogy a tagok vidéki, vagy külföldi elfoglaltságuk során
látogathatják az ottani klubok ülését.

Miből szerzi a pénzt a Rotary humanitárius ténykedé-

séhez?

Sok különböző dologból. Jellemzően a klubok által szervezett jó-
tékonysági rendezvények (bál, vacsora, hangverseny stb.) bevéte-
leiből, illetve személyes kapcsolatok lobbi tevékenységéből szerez-
nek támogatást.

Mit ábrázol a Rotary fogaskerék szimbóluma ?

A folyamatos változást, ami a klubok egyik jellemzője (évenkénti
szervezeti megújulás, 1-2 évente változó feladatok). A fogaske-
rekek összekapcsolódása részben a klubon belüli együttműködés,
de a kormányzóság, sőt a világszervezet által megfogalmazott tevé-
kenységekben való közös részvétel jellemzője.

Van-e korhatár a Rotaryban?

Nincs. A Rotary klubok tagsága jellemzően 30 év feletti, már
egzisztenciával rendelkező, közösséget építő egyénekből áll. A
fiatalabb korosztályok lelkes, adni vágyó tagjai 18-30 év között a
Rotaracthoz csatlakozhatnak, a középiskolások az Interacthoz, a
legfiatalabb korosztály pedig az EarlyActban tanulhat az önzet-
lenség és tolerancia értékeiről.

A Rotary legismertebb projektje a nemzetközi diákcsere-

program. Ebben ki vehet részt?

A Rotarynak több fajta diákcsereprogramja van. A legismertebb a
Rotary Youth Exchange Long-Term Program, ami kifejezetten kö-
zépiskolásoknak szól és amiben egy évet töltenek a diákok egy má-
sik ország családjainál. Minden klub maga dönti el, hogy melyik je-
lentkezőt támogatja abban, hogy részt vegyen egy ilyen program-
ban. Előny a nyelvtudás és a kulturáltság, hiszen egy-egy diák
nemcsak önmagát, hanem klubját és országát is képviseli kül-
földön.

Mennyibe kerül egy diákcsere a szülőknek?

Országa válogatja, de éves szinten körülbelül 1 millió forintba. A
gyermek ugyan mindent megkap külföldön, szállás, étkezés,
tanítás, de az utazás és a biztosítás költségeit a szülőknek kell áll-
niuk, illetve ha a gyermeknek vannak extra kívánságai, azt is. To-
vábbá illik cserediákot nemcsak küldeni, hanem fogadni is.

Hány tagja van a Rotarynak?

A Rotarynak a világon több mint 1 millió 200 ezer tagja van. Ez a
szám folyamatosan növekszik. A tagok több mint 500 Districtben
dolgoznak, majd 33 ezer klubban.

Milyen nemzetközi kapcsolatai vannak a Rotarynak?

A Rotary a világ legnagyobb tekintélyű civil szervezete, ezt
bizonyítja, hogy ez az egyetlen olyan civil szervezet, amely tanács-
kozási joggal vehet részt az ENSZ ülésein. A Rotary olyan nagy
erőforrásokat képes megmozgatni humanitárius ügyekben,
amelyet nem tud figyelmen kívül hagyni az ENSZ.

Hogyan lehet kapcsolatba kerülni a Rotaryval?

Legegyszerűbb a klubokon keresztül. Minden klub hetente ülé-
sezik. A helyszínek és az időpontok megtalálhatók a Rotary hon-
lapokon. Magyarországon érdemes a www.rotary.hu oldalt felke-
resni, külföldön a www.rotary.org ad eligazítást.
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Interact Club Kecskemét

Interact Club Kiskunhalas

Interact Club Matild

Gyűlés helye: Matild Média Iskola

Interact Club Mátészalka

INTERACT CLUBOK

ROTARACT CLUBOK

Rotaract Club Budapest-Budavár

Gyűlés helye: Grund, Budapest, Nagy Templom u. 30.
Ideje: kedd, 19:00
Email: budavarrtc@googlegroups.com

Rotaract Club Budapest-City

Gyűlés helye: változó, nyelv: angol
Ideje: kedd, 19.00
Email: rtcbudapestcity@gmail.com

Rotaract Club Budapest-Duna

Gyűlés helye: 1072 Budapest, Klauzál u. 21. (UdvarRom)
Ideje: kedd, 19:00
Email: rac.duna@gmail.com

Rotaract Club Budapest-Margitsziget

Gyűlés helye: Neked Csak Dezső! (1074 Budapest, Dohány u. 7.),
Ideje: kéthetente csütörtök 19:00
Email: zakkarviki@hotmail.com

Rotaract Club Budapest-Tabán

Gyűlés helye: változó
Ideje: csütörtök 19.30
Email: toth4bettina@gmail.com

Rotaract Club Debrecen-Főnix

Gyűlés helye, Harmadik félidő (4029 Debrecen, Csapó utca 67.),
Ideje: szerda, 18:30
Email: rotaractclubdebrecen@gmail.com

Rotaract Club Debrecen

Gyűlés helye: Butiq (4024 Debrecen, Csapó u. 24.)
Levelezési cím: rotaractdebrecen@hotmail.com

Rotaract Club Győr

Gyűlés helye: Széchenyi István Egyetem
Ideje:  szerda, 17 óra
Email: rotaractclubgyor@gmail.com

Rotaract Club Mosonmagyaróvár

Gyűlés helye: 9200 Mosonmagyaróvár, Gazdász u. 10.
Gazdász Hotel,  ideje: hétfő 18:00
Email: rotaractovar@googlegroups.com

Rotaract Club Sopron

Gyűlés helye: Cézár Pince
Ideje:  kéthetente szerda 19:00
Email: rotaract.club.sopron@gmail.com

Rotaract Club Szeged

Gyűlés helye: Novotel Hotel Szeged
Ideje: hétfő 19.00
Email: rotaractclub@gmail.com

Arany János ÁMK Általános Iskola

Nyírmeggyes

Kálvin János Református Általános Iskola

Mátészalka

Kazinczy Ferenc Általános Iskola

Nyíregyháza

Vári Emil Társulási Általános Iskola

Kisvárda

EARLYACT CLUBOKINNER WHEEL CLUBOK
Első Magyar Inner Wheel Club BUDAPEST

Összejövetelek: minden hónap második kedd, 19:00 óra,
a helyszín változó

Inner Wheel Club KECSKEMÉT

Összejövetelek: minden hónap első hétfőjén 19:00 óra,
Hotel Három Gúnár, H-6000 Kecskemét, Batthyány u. 1-7.

Inner Wheel Club MÁTÉSZALKA

Összejövetelek: páros hét szerda 19:00 óra,
Központi Orvosi Rendelőintézet melletti klubhelyiség,
H-4700 Mátészalka, Kölcsey tér 2.

Interact Club Sopron

Interact Club Szeged

Gyűlés helye: Szeged, Attila u. 11.
Ideje: minden csütörtök 16:00

Interact Club Szentes-Csongrád

Gyűlés helye: Közösségi tér - Dózsaház
6600 Szentes, Csongrádi út 2.
Ideje: kéthetente szerda
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RotaryClubBaja

Csütörtök18.00.HotelMalom,
H-6500Baja,Szegediút19.
president@rcbaja.hu

RotaryClubBudapest

Kedd18.30.ThermalHotelAquincum,
H-1036Budapest,Árpádfejedelemútja94.
zoltan.ernst@t-online.hu

RotaryClubBudapest-Budavár

Szerda19.30.HotelBudapest
H-1026Budapest,
SzilágyiErzsébetfasor47.

RotaryClubBudapest-BudavárPostacím:

H-1026Budapest,
SzilágyiErzsébetfasor47.

RotaryClubBudapest-City

Mindenkeddeneste19.30
HotelMariott,Postacím:

H-1052Budapest,
ApáczaiCsereJánosu.4.

RotaryClubBudapest-Center

Hétfő,19.00.RadissonBlueBékeHotel,
H-1067Budapest,Terézkörút43.

RotaryClubBudapest-Duna

Csütörtök18.30.MakadámKlub
H-1024Budapest,Lövőházu.37.
rcbudapest-duna@rotary.hu

RotaryClubBudapest-Ferihegy

Kedd18.00.VeressPálnéGimnázium,
H-1053Budapest,VeressPálnéu.38.
rotaryferihegy@freemail.hu

RotaryClubBudapest-Margitsziget

Csütörtök18.30.VíghajósJohnBullPub,
H-1118Budapest,Budaörsiút7.

RotaryClubPostacím:

Budapest-Margitsziget,
H-1112Budapest,Törökbálintút46/b

RotaryClubBudapest-Sasad

Kedd19.00. SzentGyörgyFogadó,
H-1014Budapest,Fortunau.4.

RotaryClubBudapest-SasadPostacím:

H-1014Budapest,Fortunau.4.

Rotary Club Budapest-Szent Imre

Szerda 19.00. Café Central,
H-1053 Budapest, Károlyi u. 9.
rcbudapest-szentimre@rotary.hu

Rotary Club Budapest-Tabán

Szerda 19.15. Hotel Mercure Buda,
H-1013 Budapest, Krisztina körút 41-43.
kiraly@sztaki.hu

Rotary Club Debrecen

Kedd 18.00. Hotel Aranybika,
H-4025 Debrecen, Piac u. 11-15

Rotary Club Dunakeszi

Szerda 18.30. Keszi Center Söröző,
H-2151 Fót, Dózsa Gy. u. 20.
rcdunake@t-online.hu

Rotary Club Eger

Kedd 19.00. Hunguest Hotel Flóra,
H-3300 Eger, Fürdő u. 5.
rotaryclubeger@gmail.com

Rotary Club Göd

Kedd 19.30 Ilka Csárda
H-2131 Göd, Pesti út 93.
polczman.a@invitel.hu

Rotary Club Győr

Kedd 18.00. Hotel Konferencia,
H-9021 Győr, Apor Vilmos püspök tere 3.
rotarygyor@freemail.hu

Rotary Club Győr-Rába

Hétfő 19.00. Amstel Hattyú Fogadó,
H-9025 Győr, Töltésszer u. 18.
kottanp@t-online.hu

Rotary Club Kecskemét

Csütörtök 19.00. Hotel Három Gúnár,
H-6000 Kecskemét, Battyány u. 1-7.
rckecskemet@rotary.hu

Rotary Club Kiskunhalas

Kedd 18.00. Sóstó Csárda,
H-6400 Kiskunhalas
kiskunhalasrotary@gmail.com

Rotary Club Kisvárda

Szerda 18.00. Amadeus Étterem,
H-4600 Kisvárda, Szent László út 60.
rotarykisvarda@gmail.com

Rotary Club Komárom

Hétfő 19.00. WF. Szabadidőpark,
H-2900 Komárom, Puskaporosi u. 24.

Rotary Club KomáromPostacím:

H-2900 Komárom, Bem József u. 21.

Rotary Club Kozármisleny

Csütörtök 19.00. Center Étterem,
H-7761 Kozármisleny, Orgona u. 1.
jegyzo@kozarmisleny.hu

Rotary Club Győrújbarát

Hétfő 18.30. Arany Palkó Fogadó,
H-9081 Győrújbarát, István u. 21.
rcgyorujbarat@rotary.hu

RotaryClubHódmezővásárhely

Hétfő19.00.GinkgoSasHotel
RotaryTerme,
H-6800Hódmezővásárhely,Zrínyiu.2.

RotaryClubHódmezővásárhelyPostacím:

H-6800Hódmezővásárhely,Zrínyiu.2.

Rotary Club Mátészalka

Kedd 19.00. Központi Orvosi Rendelő-
intézet melletti klub,
H-4700 Mátészalka, Kölcsey tér 2.

Rotary Club Mátészalka,Postacím:

H-4700 Mátészalka, Kölcsey tér 2.

Rotary Club Miskolc

Hétfő 18.00. Avasi Sörház Étterem,
H-3530 Miskolc, Meggyesalja út 1.

Rotary Club Miskolc,Postacím:

H-3530 Miskolc, Adler Károly u.7 .

Rotary Club Budapest-Szent Gellért

Szerda 19.00. Lánchíd Design Hotel,
H-1013 Budapest, Lánchíd u. 19-21.

Rotary ClubPostacím:

Budapest-Szt. Gellért
H-1051 Budapest, Erzsébet tér 7-8.

Rotary Club Kaposvár

Csütörtök 18.00. Hotel Kapos Klubterem,
H-7400 Kaposvár, Kossuth tér

Prof. Kopa János,Postacím:

Kaposi Mór Oktató Kórház,
H-7400 Tallián Gyula u. 20-32.
kopa@kmmk.hu

Rotary Club Miskolc-Tapolca

Szerda 18.00. Bástya Wellness Hotel,
H-3519 Miskolc, Miskolctapolcai út 1.
rcmiskolc-tapolca@rotary.hu

Rotary Club Mórahalom

Csütörtök 18.00. Thermál Panzió,
H-6782 Mórahalom, Szegedi út 1/B
titkar@rotary-morahalom.hu

Rotary Club Mosonmagyaróvár

Kedd 19.00. Nimród Étterem,
H-9200 Mosonmagyaróvár,
Királyhidai út 59.

Rotary Club Mosonmagyaróvár,Postacím:

Pf. 66.

ROTARY CLUBOK MAGYARORSZÁGON



29

impresszum

Rotary Club Nyíregyháza

Hétfő 19.00. H-4400 Nyíregyháza,
Szabolcs u. 7/a

Rotary Club Orosháza

Kedd 18.30. Petőfi Művelődési Központ,
H-5900 Orosháza, Kossuth u. 1.

Rotary Club OrosházaPostacím:

H-5900 Orosháza, Kossuth u. 1.

Rotary Club Pécs

Kedd 19.00. Café Paulus,
H-7624 Pécs, I úság útja 6.
rotarypecs@dravanet.hu

Rotary Club Sátoraljaújhely

Hétfő 18.00. Casino Zemplén,
H-3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 2.

Rotary Club SátoraljaújhelyPostacím:

H-3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 2.

Rotary Club Sopron

Szerda 18.30. „Perkovátz Ház” Vendéglő,
H-9400 Sopron, Széchenyi tér 12.

Rotary Club SopronPostacím:

H-9400 Sopron, Széchenyi tér 12.

Rotary Club Szeged

Szent-Györgyi Albert

Csütörtök 18.00. Hunguest Hotel Forrás,
H-6726 Szeged,
Szent-Györgyi Albert u. 16-24.
bozsomiklos@limit.hu

Rotary Club Szeged-Tisza

Szerda 18.00. Art Hotel Szeged,
H-6720 Szeged, Somogyi u. 16.
rcszeged-tisza@rotary.hu

Rotary Club Szekszárd

Kedd 18.00. PTE Illyés Gyula Kar étterme,
H-7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.

Rotary Club SzekszárdPostacím:

H-7100 Szekszárd, Széchenyi u. 18-20.

Rotary Club Szentendre

Csütörtök 18.00. RED LION Pub
H-2000 Szentendre, Szerb utca 4.

RC Szentendre,Postacím:

Waterfront Hotel ,
H-2000 Szentendre, Dunakorzó 5.

Rotary Club Szentes-Csongrád

Kedd 18.00. Páterház Panzió és étterem,
H-6600 Szentes, Kossuth u. 1.

Rotary Club Szentes-CsongrádPostacím:

H-6600 Szentes, Filep Ház Kft.
Tóth József u. 13.

Rotary Club Szolnok

Hétfő 19.00. Galéria Étterem,
H-5500 Szolnok, Szapáry út 1.

Rotary Club SzolnokPostacím:

H-5500 Szolnok, Baross út 20.
http:/www.rotaryszolnok.hu;
titkar@rotaryszolnok.hu
elnok@rotaryszolnok.hu

Rotary Club Szolnok-Tisza

Szerda 19.00. AD Nyelviskola és
Mozgásstúdió,
H-5008 Szolnok, Fazekas M. u. 13.
rcszolnoktisza.1911@gmail.com

Rotary Club Szombathely

Szerda 19.00. Új-Ebergényi Kastélyszálló,
H-9763 Vasszécsény
rcsz@rcsz.hu

Rotary Club Tatabánya

Hétfő 19.00. Hotel Árpád,
H-2800 Tatabánya, Fő tér 20.
elnok@rctatabanya.hu

Rotary Club Vác

Csütörtök 18.30. Vincellér Vendéglő,
H-2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 85.

Rotary Club VácPostacím:

H-2626 Nagymaros, Tégla u. 6.

Rotary Club Veszprém

Csütörtök 18.30. Villa Medici étterem,
H-8200 Veszprém,
Kittenberger Kálmán u. 11.

Rotary Club Veszprém,Postacím:

H-8200 Veszprém,
Kittenberger Kálmán u. 11.

Rotary Club Sopron-Pannónia

Csütörtök 19.00. BW Pannónia Med Hotel,
H-9400 Sopron, Várkerület 75.

Rotary Club Sopron-PannóniaPostacím:

H-9400 Sopron, Várkerület 75.

Rotary Club Szeged Dóm

Hétfő 18.00. Dóm Hotel,
H-6720 Szeged, Bajza u. 6.

Rotary Család – A Magyar Rotaract Szövetség hírlevele

Rovatvezetők: (RC Budapest-Sasad - Interact, Earlyact, Inner Wheel),Tari Annamária

Zakkar Viktória Kovács László(RAC Margitsziget - Rotaract), (RC Dunakeszi - Rotary)
Szerkesztőség email címe: csalad@rotary.hu

Nyomdai előkészítés, tördelés: (RC Nyíregyháza - Gprint Iroda)Halász Gábor

Tervezőszerkesztő: Borsi Csaba

Kiadó: Magyar Rotaract Szövetség
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A Rotary International közreműködésével a Rotary
ICC (Inter-Country Committees – Országok közti Bi-
zottság) az elkövetkező évek egyik kiemelt projekt-
jévé tette a tiszta víz és higiénia kérdését.

Ez a cél teljes mértékben illeszkedik a Foundation 6
fókuszterületének egyikéhez.
2011-12-ben már volt ilyen sikeres Global Grant pro-
jektünk a Rotary Club Kecskemét szervezésében.

Keressük azokat a partnereket, akik a témában ér-
dekeltek lehetnek akár szakmai alapon, mint
vízügyi szakemberek, akár korábbi „vizes bázisú”
projektjeik kapcsán.

A Rotary ICC Víz és Közegészségügyi Bizottság
kérésére jelenleg azokat a klubokat, partnereket,
rotarystákat szeretnénk megtalálni, akik a jövő-
ben ilyen projektekben szívesen részt vennének.

FELHÍVÁS TISZTA VÍZ PROJEKT KAPCSÁN

Gra�ódi István

RC Budapest-Margitsziget

ICC Koordinátor

+36 20 9 345 580

istvan.gra�odi@rotary.hu
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A Gift of Life International nemzetközi civil program, melynek célja olyan gyermekek életének

megmentése, akik veleszületett szívbetegségben szenvednek és országukban nem áll rendelkezésre a

gyógyítás lehetősége.

A szívbeteg gyermekek megmentése minden kultúrában és minden nyelven találkozik a jóérzésű emberek

támogatásával. Így lehetséges, hogy világszerte több, mint 70 Gift of Life projekt működhet, és ezek segítségével már

több mint 12 ezer gyermeknek sikerült új életet ajándékozni. Jelenleg évente több mint ezer gyermeken segítenek a

program önkéntes szervezői és szakemberei.

A hazai Gift of Life program keretében 1991 és 1994 között 40 magyar kisgyermek műtétjére került sor az

USA-ban. A program keretében 25 hazai orvos sajátíthatta el a szükséges tudásanyagot a műtétek hazai

lebonyolításához. Ezt követően 2010-11-ben 10, 2012-13-ban 3, 2013-14-ben 16 kisgyermek megmentését

vállalták a hazai és külföldi rotarysták, a hazai szakemberekkel karöltve. A program tovább folytatódik

2015-ben is. A cél változatlan: életet ajándékozni.

Infó: Rotary Club Szeged Szent-Györgyi Albert, Farkas András 20/980-3098

Adományod minden egyes
forintját beteg gyerekek
gyógyítására fordítjuk.

Alapítványunk
működésének költségeit a
magyar rotarysták fedezik.

www.giftoflife.hu

GIFT OF LIFE


