
család
2016. augusztus



F
ot

ó:
 ©

 R
ot

ar
y 

In
te

rn
at

io
na

l/
A

ly
ce

 H
en

so
n,

 M
on

ik
a 

L
oz

in
sk

a

International
Inner
Wheel



3

Tartalom
KÖSZÖNTŐ

Mi a Rotary?

Szirénáztak a rendőrök a rotaractosok miatt

László Boldizsár is dalra fakadt a gyerekekért

„Emlékszem,  Sopronban”

IV. Gyerkőcnap

Életem legjobb éve. Giovanna Barddal (Brasil)

Utcai könyvszekrényt Debrecenbe!

Csaljunk mosolyt a beteg tündérkék és

manócskák arcára is!

Rotary cserediákok hon- és nyelvismereti

versenye Sátoraljaújhely-Széphalmon

Nyelvi verseny Sátoraljaújhelyen

Tavasszal miskolctapolcai rotarysták

ragadtak ecsetet Viktóriával

Fröccskínálás 2016

Csak egy szokványos klubülés…

Vujity Tvrtko: „Meg tudod csinálni!”

Jótékonysági dalest Mórahalmon

„Ha keveset adsz is, ha szívből adod,

soknak számít.”

Hat magyar városban, több száz rotarystával

találkozott K. R. Ravindran világelnök

Tábor Dunaharasztiban

A szakmai szolgálat új útjai

Rotary Club Budapest-Center

Első jótékonysági Rotary Women Beauty Day

Rotaryval Csíksomlyóra a pünkösdi búcsúba

Méltósággal az út végén

Világelnöki látogatás Nyíregyházán

Időkapszula a játszótér alatt

Emléktábla az alapítók tiszteletére

Rotary húsvéti hagyományőrző Earlyact

találkozó

Magyarország Rotary kormányzója is jelen

volt a pálinkamustrán

Rajzverseny Győrújbaráton

Elballagott Nyíregyházán az első

earlyactos osztály

Folytatódhat a küzdelem a felfekvés ellen?

Hogyan lett a forralt borból gyógyszer-

adomány

Sonkalövészet és klubélet

Mosonmagyaróváron

IV. Országos Earlyact találkozó

a Főnix Parkban

Gyermeknapi mozizás ahogyan egy

kisiskolás látta

Élmény és érték: ezekkel tértek haza

a Rotary táboros gyerekek

Hang- és fényterápiás szoba

a speciális otthonban

Inner Wheel clubok

Earlyact clubok

Interact clubok

Rotaract clubok

Rotary clubok Magyarországon

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Rotaract Magyarország: http://rotaract.hu
Rotaract Magyarország Facebook oldal: https://www.facebook.com/rotaracthungary
Rotary Magyarország: http://rotary.hu
Rotary Magyarország Facebook oldal: https://www.facebook.com/rotarymagyarorszag
Rotary International: https://www.rotary.org
Rotary International Facebook oldal: https://www.facebook.com/rotary
Rotary Youth Exchange - Rotary Diákcsere: http://ryep.hu/

Kedves Olvasóink!
Egy évesek lettünk!

Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy elérkezett ez a születésnap.

Ahogyan egy kisgyermek életében, úgy magazinunknál is nagyon

meghatározó volt az első év. Köszönjük, hogy ilyen sokan szeretettel

fogadtátok a Rotary Család eddig megjelent számait, és a szerkesztőség

nevében külön szeretném kiemelni „szüleink” Kovács László (RC

Dunakeszi) és Halász Gábor (RC Nyíregyháza) áldozatos munkáját,

amelyet a közös „gyermekünk” első évében a Rotary Családra

fordítottak.

Igazán izgalmas év van mögöttünk, hiszen rengeteg jószolgálati

projektről számolhattunk be, és az online magazinnak köszönhetően,

ezek a szívmelengető történetek több ezer emberhez jutottak el. A cél

továbbra is az, hogy jobban megismertethessük a Rotary közösségét az

országgal, és ezáltal még több emberhez eljuthasson, hogy mennyire

felemelő érzés a baráti körben végzett jószolgálat.

Tisztelettel kérünk benneteket, hogy történeteiteket továbbra is

osszátok meg velünk, színesítsük, nevelgessük együtt a Rotary Családot,

hasonló türelemmel és törődéssel, ahogyan a saját gyermekeinkkel

tennénk.

Fogadjátok szeretettel aktuális számunkat, küldjétek el ismerősei-

teknek, barátaitoknak, és javaslataitokkal keressetek minket a

csalad@rotary.hu email címen.

Barátsággal,

Zakkar Viktória

http://www.rotaract.hu
https://www.facebook.com/rotaracthungary
http://rotary.hu
https://www.facebook.com/rotarymagyarorszag
https://www.rotary.org
https://www.facebook.com/rotary
http://ryep.hu/
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A Rotary egy segélyszervezet?
Nem. A Rotary olyan emberek klubja, akik jobbítani sze-

retnének. A rotarysok jobbítási szándékukat a szolgálat öt útján
keresztül tehetik 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 ma-
gasabb. Ennek az az oka, hogy a Rotary egy olyan szervezet, amely
azt vállalja, hogy az adományokat 100 százalékban eljuttatja az
érintettekhez. Ezt a Rotary csak úgy tudja megtenni, hogy
működését 100 százalékban a tagdíjakból finanszírozza, valamint

az adományok eljuttatásának logisztikai költségeit is vállalja.
Másképpen fogalmazva, minden egyes forint adományhoz hozzá-
járulnak a rotarysok munkával és pénzzel is. Az adományoknak
segélyszervezetek esetében átlagosan 60 százaléka jut el a rá-
szorulókhoz, 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 szá-
molni kell más költségekkel is. Vannak reggeliző, ebédelő és va-
csorázó klubok. Az étkezés költsége 1000 és 5000 forint között
lehet alkalmanként. 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 szer-

vezet 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
számára? 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 min-
dennapok 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
politizálhatnak, nem adhatnak hangot politikai nézeteiknek. A
rotarysok a vallást magánügynek tekintik, vallási kérdésekkel a
klub nem foglalkozik, de az egyházakkal jó viszonyra törekszik.

Milyen gyakran vannak klubülések?
Hetente, ráadásul ezt nagyon komolyan veszi a szervezet. A ta-

gok 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 pre-
zencia teljesítését segíti, hogy a tagok vidéki, vagy külföldi el-
foglaltságuk során látogathatják az ottani klubok ülését.

Miből szerzi a pénzt a Rotary humanitárius ténykedé-
séhez?

Sok különböző dologból. Jellemzően a klubok által szervezett
jótékonysági rendezvények (bál, vacsora, hangverseny stb.)
bevételeiből, illetve személyes kapcsolatok lobbi tevékenységéből
szereznek támogatást.

Mit ábrázol a Rotary fogaskerék szimbóluma ?
A folyamatos változást, ami a klubok egyik jellemzője (éven-

kénti szervezeti megújulás, 1-2 évente változó feladatok). A fo-
gaskerekek összekapcsolódása részben a klubon belüli együtt-
működés, de a kormányzóság, sőt a világszervezet által meg-
fogalmazott tevékenységekben 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
középiskolásoknak szól és amiben egy évet töltenek a diákok egy
másik ország családjainál. Minden klub maga dönti el, hogy
melyik jelentkezőt támogatja abban, hogy részt vegyen egy ilyen
programban. Előny a nyelvtudás és a kulturáltság, hiszen egy-egy
diák nemcsak önmagát, hanem klubját és országát is képviseli
külföldön.

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
tanácskozási 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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Rotaract Club, Budapest-Margitsziget

Elfelejtett Megállni Tilos tábla, kidőlt közlekedési bója, szirénázó
rendőrautó, – a Rotaract Club Budapest – Margitsziget közleke-
désbiztonsági napja mindezek ellenére balesetmentesen telt a
fővárosi, XIII. kerületi Mese Tagóvodában pénteken. A rendez-
vénynek éppen az volt a célja, hogy a legkisebbeket is minél előbb
megismertesse a helyes közlekedési kultúrával.

– A csapat tagjaival azon dolgozunk, hogy segítsünk másokon: ma
egy közlekedésbiztonsági nappal, később egy nyárköszöntő
délutánnal más apróságoknak. Minden év decemberében gyer-
kőckarácsonyt szervezünk, főleg gyermekotthonok kis lakóinak –
mondta Bánfalvi Zita, a klub elnöke.

Az önkéntes szerint a legtöbb felnőttnek is szüksége lenne arra,
hogy néha felfrissítse a közlekedéssel, KRESZ-szel kapcsolatos
ismereteit. A gyerekeknél pedig különösen fontos, hogy időben
elkezdődjön az oktatás ezzel kapcsolatban.

Az intézmény több mint 200 ovisának délelőtt 9 órakor indult a
nap az Országos Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti
Főosztályának tanpályáján, az udvaron. A kicsik a pedál nélküli
apró bringákkal közlekedtek, amiket bicajkára kereszteltek. A kis
biciklisták Csillag Tibor, a főosztály munkatársa által felállított
szlalomok, táblák, zebrák és táblák segítségével tanultak arról,
hogyan kell biztonságosan közlekedni. A csoportokra osztott
gyerekek kifestőkkel is okosodtak, Karvaly Viktor rendőrőrnagy
előadása, vidám vizsgáztatása és ajándékai is segítettek elmé-
lyíteni az ismereteket. Népszerű állomás volt a két rendőrmotor,
ezekre minden gyermek felülhetett, természetesen az óvónénik és

A Rotaract Club Budapest – Margitsziget a
fővárosi Mese Tagóvodában szervezett köz-
lekedésbiztonsági napot áprilisban. A gyere-
kek az óvónők, a rendőrség és Kékesi Mihály, a
Vasas labdarúgócsapatának legendája segít-
ségével sok újdonságot tanultak a biciklikről
és a KRESZ-ről.

SZIRÉNÁZTAK A RENDŐRÖK 
A ROTARACTOSOK MIATT

az egyenruhások segítségével. Kérésre még szirénázott is egyet a
jármű.

A gyerekek nemcsak a rendőröktől, a Margitsziget tagjaitól is
tanulhattak a KRESZ-ről, a jószolgálatról, a helyes válaszokért
szintén ajándékokat kaptak. Választhattak színezős feladatot,
akinek kedve volt, az apró kosárpalánkra dobálhatott. Az óvoda
igazgatója, Kantuly Miklósné Anikó kiemelte, minden hasonló
rendezvény fontos a gyerekek életében, náluk hagyománya van a
biciklis napoknak. Immár húsz éve szervezik, a pénteki nappal
pedig idei egészség hetüket zárták. A 60-as években többszörös
bajnoki címet szerző Vasas labdarúgócsapatának középcsatára,
Kékesi Mihály is részt vett a sportos napon. Maga is két kerékre
pattant, többször száguldott az épület körül, felvezetve a legi abb
bringásokat.

– Rendőr vagy focista leszek, de ez még változhat, még fiatal
vagyok – gondolkodott el jövőjén egy Tomi néven bemutatkozó
fiatalember. Az 5 éves bicajkás sportoló a további tervek kifejtése
helyett inkább ment egy újabb villámgyors kört a tanpályán.
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Rotaract Club Szeged

Ismert művészek felejthetetlen előadásának
lehettek tanúi a nézők márciusban a szegedi
Fogadalmi templomban. A Rotaract Club
Szeged rendezvénye a legkisebb rászorulókat
segítette.

A nézők egy fantasztikus élménynek lehettek tanúi a Rotaract
Club Szeged által szervezett komolyzenei koncerten, a szegedi
Fogadalmi Templomban március 20-án.

Az estét a három kiváló hang és a zenei kíséret varázsolta
felejthetetlenné.

Baracskai Judit, Cser Krisztián, László Boldizsár operaéne-
kesek egy színes műsort adtak elő. Az estét Kuzma Levente
orgonajátéka és Koczka Ferenc zongorakísérete tette még
emlékezetesebbé.

A koncert 200 ezer forintos bevételét az SZTE Gyermek-
gyógyászati Klinika Gyereksebészeti Osztályának ajánlotta fel a
klub, az összegből a gyermek laparoszkópos műszerparkot
fejlesztik.

LÁSZLÓ BOLDIZSÁR IS DALRA 
FAKADT A GYEREKEKÉRT
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A VOLT Fesztivál helyszínén ünnepelték a
gyermeknapot a nyugati régió rotaractosai.
Közel 250 otthonban lakó lurkónak tették
szebbé a napját a jószolgálat nagykövetei.

„EMLÉKSZEM,  SOPRONBAN”

Minden évben gyermekek milliói várják világszerte május utolsó
vasárnapját, ugyanis ez a nap csakis róluk szól. Sopronban három
klub segített a Győr-Moson-Sopron megyei gyermekotthonoknak
ezt a napot lebonyolítani. A Rotaract Club Sopron, Rotaract Club
Mosonmagyaróvár és Rotaract Club Győr közös összefogással
szerveztek programokat a kis lurkóknak.

A nap lényegét a különböző állomáspontok adták, ahol izgalmas
feladatok megoldásával „fabatkákhoz” juthattak a gyerekek, amit
aztán mindenféle finomságra és játékra költhettek el. A ren-
dezvényen több szervezet is részt vett, köztük a Bringázz Sopron, a
soproni slackline csapata, az Erdészeti Múzeum, a Green Hell
Airsoft és Szombathy Gergő bűvész. Az egész napos program egyik
fénypontja a soproni tűzoltóság és rendőrség megjelenése volt. A
rendezvény sikeréhez nagyban hozzájárult az országos elnökség
által kiírt pályázat, amellyel a clubok összesen 100 000 Ft
támogatáshoz jutottak.

„ A rotaract klubok egyik fő célkitűzése a fiatalok segítése, így
nagyon örültünk, hogy részt vehettünk a rendezvény szervezé-
sében és reméljük, ez a projekt minden évben megvalósulhat a
nyugati régióban.” – mondta Schöll Róbert, az RC Sopron egyik
tagja.

Rotaract Club Sopron, Mosonmagyaróvár, Győr



Gyermekotthonok lakóinak szervezi minden évben a Gyerkőc-
napot Rotaract Budapest-Duna Club és a Rotaract Club Pécs.

Ebben az évben a Pécsről és Somogyvárról érkezett a közel
hatvan kis vendég, köztük hátrányos helyzetű lurkó is. A helyszínt
a Bükkösdi Ökopark adta, ahol különböző háztáji állatokkal
közelről ismerkedhettek meg a nap sztárjai. Az egész napos eső
sem szegte kedvét a rotaractosoknak és támogatott-jaiknak sem,
pedig szó szerint sok program úszott el az időjárás miatt. A
gyerekek kipróbálhattak a hagyományos játékokat, sorversenyt
rendeztek, ahol minden csapat remek eredményt ért el. A
legjobbak csokoládéval pecsételhették meg a remek teljesít-
ményt. Az ebédig „A kedvenc mesehősöm” címmel rajz-pá-
lyázatot hirdettek, remekművek születtek ezen a megmé-
rettetésen. Az ebéd után két órán át lovagolhattak a gyerekek a
helyi vezetők segítségével, a bátrabbak akár kétszer is körbe-
mehettek az előre kijelölt pályán. A pajtában egész nap arcot
festettek az önkéntesek. Ez volt az egyik legnépszerűbb program:
késő délutánra batmenné, katicabogárrá, virággá és más, mesés
figurákká változtak az apró vendégek. A két klubból többen is azt
hangsúlyozták, hogy számukra minden évben óriási élmény a
Gyerkőcnap. Elmondták, jó érzés látni, ahogy a gyerekek
önfeledten játszanak egymással és velük, ez idő alatt pedig jobban
is megismerhetik őket és a helyzetüket. Ezért is céljuk a jövőben
folytatni a hagyományt, és 2017 késő tavaszán újra megszervezni
az eseményt.
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IV. GYERKŐCNAP

Rotaract Budapest-Duna Klub, Rotaract Klub Pécs

A Rotaract Budapest-Duna Club és a Rotaract
Club Pécs májusban szervezte meg az immár
hagyományos Gyerkőcnapot. A negyedik al-
kalmat a Bükkösdi Ökopark biztosította.
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Mikor megérkeztem Magyarországra nagyon ideges és izgatott voltam. Nem
tudtam semmit Szolnokról, csak azt, hogy itt fogok élni és tanulni. A
repülőtéren volt az első benyomásom a nyelvről, amikor elolvastam:
Üdvözöljük és Viszontlátásra. Kétségbeestem. Amikor megérkeztem, az első
benyomásaim nagyon félrevezetőek voltak. Egy igazán nagy városból jöttem,
és az első családom a Széchenyi városrészben lakott. Azt hittem az Szolnok
és megijedtem, mert nagyon kicsit volt nekem. Később minden megváltozott.

Valóban, Szolnok kis város, de szeretem ezt a helyet. Minden közel van,
tiszta és biztonságos. Nagyszerű, hogy otthonról besétálhatok a
városközpontba anélkül, hogy rengeteg buszra kellene szállnom. Szerintem a
legszebb és legbékésebb hely a Tisza.

Pár szó a nehézségeimről. A legnehezebb volt a nyelv és az ismerkedés.
Kezdetben nehéz volt boldogulnom a nyelv nélkül, de nem lehetetlen. Mások
itt az emberek, mint Brazíliában. Sokat kellett tennem nekem is ahhoz, hogy
barátokat szerezzek, és megismertessem magam a családjaimmal és az
emberekkel. Hiszem azt, hogy ez sikeres volt. A kezdetek az iskolában nehéz
volt. Első alkalom volt, hogy egy új iskolába járok mivel egy helyen tanultam

eddig. Idővel megismertem az embereket, mindenki kedves és aranyos volt velem. Sok közös programot csináltam velük.
Nagyszerűen éreztem magam.

A magyar étel sosem volt probléma nekem. Szeretek minden levest és az itteni ételféleségeket. A leglélegzetelállítóbb és
csodálatos dolog neve: cukrászda. Ezért lettem körülbelül 12 kilóval több egy év alatt. Örülök, hogy három teljesen más
családnál éltem, tiszta szívből szeretem mindegyiket. Részese lehettem egy teljesen más napirendnek és életformának,
megismerhettem különböző ünnepeket és kulturális szokásokat, elutazhattam sok helyre velük. Eljuthattam a magyar
hegyektől, felfedezett barlangoktól az osztrák Alpokig. Nagy álmom volt, hogy havat lássak és síelhessek. Valóra vált. :)

Az első rendezvény a magyarokkal a Gulyás Fesztivál volt, amikor egy napot töltöttem a rotarysokkal: beszélgettünk és
megkóstoltuk a magyar ételeket. Nem felejtem el sosem, mennyire igyekeztek, hogy jól és otthon érezzem magam. Látom a
mosolyt az arcukon, ahogy próbáltak velem beszélni. Ez egy meghatározó nap volt ittlétem alatt, a Rotary Club Szolnok
rendkívül kedves és barátságos volt velem.

Végül: az emberek gyakran megkérdezik, miért választottam Magyarországot csereévem színhelyéül. Azt mondták, ez
egy kicsi ország, és sokszor hallottam azt is, hogy unalmas. Egyáltalán nem értek ezzel egyet. Magyarország kicsi, de sosem
unalmas. A rengeteg csodálatos, bámulatos élmény, amit itt szereztem, megtanított, hogy szeressem ezt az országot. Nem
tudok elég köszönetet mondani a Rotary Club Szolnoknak és mindenkinek, akik bárhogy is, de részei voltak az életemnek.
Hozzásegítették ahhoz, hogy ez legyen életem legjobb éve, amit imádok.

Szeretettel:
Giovanna Barddal
cserediák

ÉLETEM LEGJOBB ÉVE
GIOVANNA BARDDAL (BRASIL)

UTCAI KÖNYVSZEKRÉNYT 
DEBRECENBE!

Debrecenben az idei Rotaract évben a
kultúra kapta a főszerepet. A debreceni klub
a Művészetért Egyesülettel és a Moly Klubbal
összefogva hozták létre a város első
becsületkönyvtárát.

A becsületkönyvtár ötlete még a 90-es évekből származik,
Németországban helyezték el az első könyvszekrényeket. A
fogalom alatt nem hagyományos bútort értettek, hanem egy
átalakított telefonfülkét, egy kis házikót, vagy éppen egy öreg fa
törzsébe rejtett rekeszt. Ezeket látva világszerte több ezer

szekrény követte az elképzelést, mindegyik a saját közösségének
szerves részévé vált.

A bibliotékák mindenki számára nyitottak, szabad kultúrát
biztosítanak. Aki elvisz egy könyvet, hoz is cserébe egy másikat,
megunt kötetekkel feltölti vagy csak belelapoz egy régi kedvencbe
a busz érkezéséig. Az emberi becsület az alappillére és az olvasás
iránti szeretet a mozgatórugója a rendszernek. Jelenleg a
debreceni szervezés már a második stádiumba került, kész
tervvel és több mint ezer kitöltött kérdőívvel alátámasztva
mutatják be a projektet a helyi önkormányzatnak. Első látható
lépésként az ország egyik legnagyobb zenei rendezvényén, a
Campus Fesztiválon mutatták be a város becsületkönyvtárát,
amit a helyi lakosok adományaiból töltenek fel. Pár hónap alatt
több ezer kötet érkezett, az állomány napról napa bővül.
Következő lépésként a Rotaract Club Debrecen Főnix tervei
között szerepel a város két közösségi terén egy-egy könyvtár
megépítése. A tervek szerint az idei őszi iskolakezdéskor vagy a
tavasztól várják az olvasni vágyókat. Projekt info
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Lukács Zsuzsanna,RAC Sopron

Júniusban két kiemelkedő környékbeli jóté-
konysági rendezvényen is segített a Rotaract
Club Sopron. A nagycenki Tündér-expressz és
a soproni Tündérfesztivál sem maradhatott
jószolgálati nagykövetek nélkül.

Tündéreknek öltözve pink Rotaract logós lufikat osztottunk a
kisgyermekeknek és önkéntes adományokat gyűjtöttünk a
soproni Erzsébet Kórház Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osz-
tály alapítványa az Aranytallér Gyermekeinkért Alapítvány
megsegítésére.

Az összegyűlt adományt 70.000Ft-ot. Mózes Bernadett a
Rotaract Club Sopron elnöke adta át Dr. Székely Csilla főorvos
asszonynak július 8-án. A kisbetegnek pedig lufit és tobozma-
nókat vittünk.

Örömmel tudatjuk, hogy megkaptuk az első visszajelzést a
kórházból, elértük célunkat egy kis beteg baba Valentin arcára si-
került mosolyt csalnunk csupán a pink Rotaractos lufi látvá-
nyával.

CSALJUNK MOSOLYT A BETEG 
TÜNDÉRKÉK ÉS MANÓCSKÁK 
ARCÁRA IS!



Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a dolgozatok szinte mind-
egyike érdemi feleleteket adott a „jelentős magyarországi tör-
ténelmi események” kérdésre. A válaszok között olvashattuk az
államalapítást, a Rákóczi szabadságharcot, az 1848-as polgári
forradalmat, a kiegyezést, a világháborúkat, a trianoni esemé-
nyeket és az 1956-os forradalmat.

Úgy tűnik, hogy cserediákjaink érdeklődnek múltunk esemé-
nyei, sorsfordító történései iránt, s szívesen tanulják a történel-
münket. Az is lehet persze, hogy a családi beszélgetések alkalmá-
val (mint történelmi mesék) jelentek meg ezek a mai életünkre is
hatással bíró események, amelyek meseszerű elemeik miatt
könnyen tanulhatók, illetve megjegyezhetők.

Az egyik kérdés a Himnusz első versszakának hiányos sorait
tartalmazta. Az üres helyekre kellett beírni az odaillő szavakat. A
teljes és helyes megoldás hat tanulónak sikerült, s további két
fiatal írta még, hogy felismerte a szöveget, de csak eldúdolni tud-
ja, sajnos a verset még nem tanulta meg. Úgy tűnik, hogy ezen a
területen akad még tennivaló mindannyiunk (család, iskola, klub)
számára.

A kérdések mintegy 15%-a nyelvtani összefüggésekre, nyelv-
helyességi és helyesírási problémákra koncentrált. Megadott
szöveget kellett jövő idejűvé átformálniuk, mellékmondatokkal
egészíthették ki a megkezdett főmondatokat. Ebben a kérdéscso-
portban igazán tökéletes, hibátlan válasz nem született, mind-
össze három fiatal feleletét lehetett egy kis jóindulattal maximá-
lis pontszámmal elfogadni.
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A sátoraljaújhelyi Rotary Klub szervezésében
május 7.-én idén is megrendezték a Magyar-
országon tanuló rotarys cserediákok ország-
ismereti és magyar nyelvi versenyét. Az idei
találkozó a hetedik volt a sorban, melyet a
sátoraljaújhelyiek szerveztek a versenynek
helyet adó Magyar Nyelv Múzeumában.

ROTARY CSEREDIÁKOK HON- 
ÉS NYELVISMERETI VERSENYE
SÁTORALJAÚJHELY-SZÉPHALMON

A megnyitón a résztvevő 43 tanulót ünnepélyesen köszöntötte
Szamosvölgyi Péter Sátoraljaújhely polgármestere, aki arra kérte
a versenyző fiatalokat, hogy hazatértük után legyenek a magyar
nyelv- és kultúra követei szülőhazájukban, s vigyék jó hírünket
szerte a világban.

A verseny első része egy 23 kérdéscsoportot tartalmazó, kü-
lönböző típusú tesztfeladat írásbeli megoldásából állt. A kérdé-
seket dr. Nagy Judit tanárnő, a kisvárdai rotary klub tagja állította
össze. Az írásbeli feladatok elsősorban arra keresték a választ,
hogy a Magyarországon tartózkodó fiatalok milyen élményekkel
gazdagodtak, az élet különböző területeiről mennyi ismeretet
szereztek, mennyire sikerült előrejutniuk a magyar nyelv meg-
értésében, megtanulásában, s nemzeti kultúránk sokszínűségéből
mit és mennyit sajátítottak el.

A dolgozatok kijavítása után, a legfontosabbnak ítélt kérdésekre
adott válaszokat elemezve és értékelve – a teljesség igénye nélkül
– a következő megállapításokat tehetjük.

Mi, a Kárpát-medencében élő magyarok is tudjuk, hogy nyel-
vünk nem könnyű, nehezen tanulható, nyelvtani rendszere bo-
nyolult, mi sem boldogulunk anyanyelvünkkel egyformán. Ezért
aztán nem volt meglepő olvasni a válaszok között a Magyaror-
szágra érkező fiatalok első kultúrsokk hatást kiváltó legfontosabb
tényezőjét – a sokak által említett – magyar nyelvet. Ugyancsak
többen válaszolták erre a kérdésre a gasztronómiai szokásainkat
jellemző „leveses ételek sokaságát”, vagy a „salátaféleségek”
hiányát. Ezek valós tények. Nem baj, hogy ezt a fiatalok észre-
vették, ez jellemző ránk, ezért vagyunk magyarok, ez a kultúránk
része. Számomra az lett volna a meglepetés, ha mindezeket nem
fedezik fel a vendégeink, vagy érdektelenül, említés nélkül
hagyják a latin, angolszász és távol-keleti gasztronómiai kultú-
rától eltérő jellemzőinket.

A kérdések mintegy 60%-a konkrét ismereteket, információkat,
szókincset tartalmazó kérdés volt, pl. milyen ételeket ettél, mi-
lyen italokat fogyasztottál, milyen férfineveket ismersz, mely or-
szágokkal határos Magyarország, hol laksz most, mit csinálsz dél-
előtt, mikor és hogyan jöttél Magyarországra, a felsorolt árucik-
kek közül melyek a magyar termékek stb. Az ezekre adott vála-
szok elsősorban arról tájékoztatnak, hogy értik-e a kérdést, ele-
gendő-e a szókincsük a kérdés megválaszolására, mennyi in-
formációt szereztek, milyen alapos, milyen mély a tárgyi isme-
retük, azaz milyen mértékű lexikális ismerettel rendelkeznek,
mennyit tanultak, mennyit sikerült a tudatukba bevésniük.

Ezekre a kérdésekre minden fiatal helyes válaszokat adott, a
nyelvi megformálás már nem volt mindenkinél egyformán
sikeres.



Angol nyelvi sorrend:
1. Timkó Panna, V. István Katolikus Szakközépiskola és
Gimnázium (10. A)
2. Kovács Panna, Kossuth Lajos Gimnázium (9. A)
3. Varga Balázs Vince, V. István Katolikus Szakközépiskola és
Gimnázium (10. A)
Német nyelvi sorrend:
1. Kovács Nóra, Kossuth Lajos Gimnázium (13. Ifo)
2. Jánosi Zsófia, Kossuth Lajos Gimnázium (11. Ifo)
3. Pletenyik Eszter, Kossuth Lajos Gimnázium (11. Ifo)
Gratulálunk a helyezetteknek és köszönetünket fejezzük ki az
iskoláknak és a felkészítő tanároknak!
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RC Sátoraljaújhely

RC Sátoraljaújhely

Tanulságosnak ítélem a „hazautazásodkor mit nem vinnél el
Magyarországról ?” kérdésre adott válaszokat, melyre komoly és
viccesnek tűnő feleleteket is olvashattunk. Legtöbbjük a téli hi-
deget (az ezt válaszolók mindegyike trópusi, vagy mediterrán te-
rületről érkezett), a közösségi illemhelyek állapotát, a magyar is-
kolarendszert, az emberek szomorúságát, az ételek közül a májat,
mákot, túrót és tejfölt hagyná Magyarországon. Néhány „érdekes”
válasz is született erre a kérdésre. Ketten a cigányokat felejtenék
el legszívesebben, egy fiatal pedig miniszterelnökünket marasz-
talná itthon. Ez utóbbi válaszokat tekinthetjük vicces, jópofa
megnyilvánulásnak, de karakteres, határozott, nyílt egyéniségre
valló, politikai jellegű véleményalkotásnak is.

Egy következő kérdés azt szerette volna megtudni, hogy kihez
vagy mihez kötődnek leginkább a fiatalok a cserediák évük alatt?
A kérdés konkrétan úgy szólt, hogy „kit, vagy mit vinnél el leg-
szívesebben hazautazásodkor Magyarországról?” A válaszolók
szinte mindegyike említette a túró Rudit, a kakaós csigát, a kürtős
kalácsot és a palacsintát. Kevesebb szavazatot kapott a pogácsa, a
gulyásleves, a paprikás csirke és a Milka csokoládé. Nagyon sokan
vinnék magukkal itteni fogadó szüleiket és barátjukká fogadott
magyar vagy rotarys diáktársukat is.

Az írásbeli feladatok megoldásával 164 pontot lehetett elérni. A
legjobban teljesítő tanuló dolgozata 147 pontos lett, teljesítménye
89,6%-os. Huszonegy tanulónak sikerült 110 pontnál, azaz 67%-
nál jobban teljesíteni. Ez az összes létszám 48,8 %-a. Húsz tanuló
dolgozata került a közepesek csoportjába, ők 49 és 67% közötti
teljesítményt értek el, s mindössze két tanuló munkája gyengébb
az átlagnál (egyikük januárban jött Magyarországra).

Két fiatal munkáját (Michelle Büchner (Vecsés) és Mariano
Avalos (Győr) szeretném pozitív példaként kiemelni. Ők mind-
ketten januárban érkeztek hozzánk, s írásbeli teljesítményük
közel 50%-os lett. Dolgozatukból kiolvasható, hogy már sok min-
dent értenek, szorgalmasan tanulnak, de szókincsük, s tárgyi is-
mereteik hiányosságai miatt most nem tudtak jobban teljesíteni.

A kötelezőnek minősített országismereti és nyelvi verseny
feltételéül szabták a rendezők egy féloldalas élménybeszámoló
megírását és két eltérő témájú fényképsorozat elkészítését. Ezek

a házi feladatok évek óta változatlanok, melyeket e-mailban
lehetett elküldeni klubunk i�úsági felelősének. Az írásos anyagot
maximum négy ponttal, a fényképsorozatokat pedig max. hat
ponttal fogadtuk el. Sajnos tízen nem készítették el házi
feladatukat, ezért az írásbeli fordulón elért pontjaikkal együtt az
összpontszámuk tíz ponttal kevesebb lett.

Az írásbeli feladatok és a házi feladat megoldásában legsike-
resebbek jutottak a délutáni szóbeli döntőbe, ahol egy maguk
választotta verset, vagy népdalt adhattak elő, illetve szituációs
játékban egy magyarországi élményüket jeleníthették meg. Az
igazsághoz tartozik, hogy előzetesen ajánlottunk cserediákja-
inknak könnyen tanulható verseket és népdalokat, mint pl. az
Anyám tyúkja: a Szeptember végén: a Milyen volt…, vagy a
Családi kör, illetve népdalok közül az Érik a szőlő: Hull a szilva:
Tavaszi szél vizet áraszt és az Erdő, erdő, erdő kezdetű, dallamos,
a fogadó családokban is ismert, a gimnáziumokban pedig
kötelezően tanított dalokat.

Nagy csalódás volt számunkra, hogy csak két tanuló vállalkozott
versmondásra és nyolcan énekeltek okos telefonról olvasva a szö-
veget, kísérve a kihangosított kórusmuzsikát. Elképzelni se tud-
juk mi lett volna a szóbeli döntőben, ha előző este, tábortűz mel-
lett nem gyakoroljuk a verseket, s énekeljük a népdalokat.

Az összesitett versenyben LaRae Harris (USA) R.C. Sopron lett
az első, Madelyn Meagher (USA) R.C. Budapest City és Rebecka
Marriott (Brazília) R.C. Komárom azonos pontszámmal a má-
sodik helyezettek, Neret Cedric (Kanada) R.C. Debrecen pedig a
harmadik lett.

A versenyt követően a fiatalok közel két órát a kalandparkban
töltöttek, majd városnéző sétán Sátoraljaújhely nevezetessé-
geivel ismerkedtek.

Vacsora után fociban a „Cserediák I. vegyes csapat (fiúk-lányok)
3:1-es győzelmet aratott a Cserediák II.- Széphalom vegyes csapat
fölött. A futballmérkőzés után a sátoraljaújhelyi Kossuth Gim-
názium tanulói discót szerveztek fiataljaink részére, melynek vé-
gén 22 órakor igyekeztünk ágyba parancsolni vendégeinket. Más-
nap, vasárnap reggeli után indultak cserediákjaink az állomásra,
és elutaztak Sátoraljaújhelyről.

A verseny célja a tehetséges tanulók kiválasztása, a nyelvta-
nulás iránti igények felkeltése, ösztönzése és kiemelten a nyelvi
tudásszint és kommunikációs készség továbbfejlesztésének
támogatása. A szervezést és lebonyolítást klubtagunk, Daragó
Ferenc tanár úr fogta össze. A versenyre nevezett diákoknak
először írásbeli feladatlapot kellett megoldaniuk. Az értékelés
után mindkét nyelvből a 4-4 legjobb írásbeli munkát készítő
tanulót hívtuk meg a szóbeli fordulóra, melyre 2016. március 17-
én került sor a helyi Kossuth Lajos Gimnázium Könyvtárában.

A verseny után mindkét nyelvi zsűri kiemelte, hogy a résztvevők
tudásszintje évről-évre javul és mindegyik tanuló bátran neki-
vághat a középfokú nyelvvizsgának. Ezt klubunk örömmel veszi
tudomásul, hiszen ez is célja a versenyünknek, ugyanis a nyelv-
vizsgával rendelkezők nem vehetnek részt a megmérettetésen.

A Rotary Club Sátoraljaújhely folytatva a
több éves hagyományát idén XXI. alkalom-
mal is nyelvi versenyt hirdetett a helyi közép-
iskolás korú fiatalok részére angol és német
nyelvből.

NYELVI VERSENY SÁTORALJAÚJHELYEN
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
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Az országos kampány keretében Mannheim
Viktória és önkéntes csapata Magyarország
különböző pontjaira utazik, ahol gyermekott-
honokat, gyermekkórházakat festenek ki
szebbnél szebb meserajzokkal. Ezzel igyekez-
nek megszépíteni az ott lakók mindennapjait.

TAVASSZAL MISKOLCTAPOLCAI 
ROTARYSTÁK RAGADTAK ECSETET 
VIKTÓRIÁVAL
ÖNÁLLÓ KAMPÁNYBÓL AZ EGÉSZ MAGYAR ROTARY DISTRICTET MEGMOZGATÓ PROJEKT

2016. tavaszán a Rotary Club Miskolc-Tapolca tagjai szegődtek a
district szintű megmozdulássá teljesedő kampány mellé, amikor
a miskolci Semmelweis Kórház Gyermek Infectológiai Osztályá-
nak megszépítésére kerülhetett sor.

Az „Ecsetre fel a Gyermekekért!” kampány elsődleges célja kez-
detben a miskolci óvodák és bölcsődék színesítése volt. Néhány
éve azonban országosan is elkezdett terjeszkedni a kampány: a
fővárosi és vidéki gyermekkórházak mellett, a gyermekorvosi-
védőnői rendelők falai is szépülni kezdtek. Egyre több helyen
csatlakoztak a helyi Rotary és Rotaract klubok is a megmozdu-
láshoz. Mannheim Viktória saját bevallása szerint arra törekszik,
hogy ebben a felfordult világban terjedjen az egymás közötti
megértés, az önzetlen cselekedet és a jó szándék. A célkitűzés
nem véletlenül cseng ismerősen rotarysta füleknek, hiszen
Viktória évekig volt tagja a magyar Rotarynak, és jelenleg is
keresi azt a befogadó klubot, amely keretei között áldozatos
munkáját folytatni tudja.

A miskolctapolcai klub tagjai 2016-ban csatlakoztak először a
kampányhoz, és teremtették elő a szükséges eszközöket Mis-
kolcon a gyermek-infectológiai osztály festéséhez. A speciális
ecseteket és más eszközöket művészellátókon keresztül, a
festékeket pedig közvetlenül a gyártótól igyekeztek beszerezni. A
klub felkérésére a Trilak festékeket forgalmazó PPG Trilak Kft.
jelentős mennyiségű festékkel járult hozzá a jótékony munkához,
ami vélhetően elegendő lesz több helyszín rajzainak elkészí-
téséhez is.

Az osztály falainak mesefigurákkal történő szépítése általában
minden második hét szombatján, naponta két festési turnusban
történt. A Rotary Club Miskolc-Tapolca biztosította a létrákat, de
az átadás megszervezése és a sajtó meghívása mellett a mű-
vészecsetek, színező paszták, fehér festékek beszerzése, in-
nivalók, kávé, pogácsák, nedves és száraz törlőkendők biztosítása
is a klub feladata volt a teljes festés ideje alatt.

Viktória minden helyszínen saját maga végzi az önkéntesek
toborzását. A korábbi munkákban tapasztalatot szerzett ön-
kéntesek mellé minden alkalommal csatlakoznak a házigazda
Rotary klub tagjai és hozzátartozóik is. A tervezés és szervezés
feladata mellett, a mesetörténetek felrajzolása, a festés koor-
dinálása és maga a festés állandó munkát biztosít a szervezőnek.
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A festés kivitelezésével kapcsolatosan általában a kedvezmé-
nyezett intézményeknek van elképzelésük, és néha előkerülnek
különleges kérések is. Leggyakrabban a mesekönyvből kép-
zeletben felnagyított alakok kerülnek a falra, néha csak különálló
figuraként, de leggyakrabban teljes mesetörténetek formájában.
Az önkéntesek segítenek az alapozó festésben, Viktória pedig
felrajzolja a falakra a kiszínezésre váró figurákat. Senkinek nem
kell grafikus vagy bármilyen egyéb végzettséggel rendelkeznie, a
munka leginkább egy hatalmas kifestőkönyv kiszínezéséhez
hasonlít. Legfontosabb, hogy az önkéntes segítők legyenek lel-
kiismeretesek és kitartóak, cselekedetük szívből jöjjön. A
kampány országszerte mintegy százötven önkéntessel büsz-
kélkedhet.

A projekt hivatalos átadása a Gyermeknaphoz közelítve 2016.
június 10-én történt.

Programterv 2016 (nyár-ősz):
2016. tavasz: MISKOLC: 2016. nyár:Misek Semmelweis Kórház, Gyermekinfectológiai Osztály – folyosók.

MISKOLC: MISKOLC:Miskolc-Hejőcsabai Református Egyházközség - Gyermekfoglalkoztató szoba; B-A-Z Megyei

Kórház GYEK-Csontvelő Transzplantációs és Onkoheamotológiai Osztály – kórtermek; B-A-Z MegyeiMISKOLC:
Kórház, GYEK-Diabetológiai Szakrendelő – váróterem; B-A-Z Megyei Gyermekvédelmi Központ, Tini-MISKOLC:
lakásotthon; 2016. ősz: Jósa András Oktatókórház, Gyermekszemészeti Osztály – váróterem (közösNYÍREGYHÁZA:
projekt RC Nyíregyházával). SOTE I. sz Gyermekklinika, Vese és Művese Osztály.BUDAPEST:

RC Miskolctapolca
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A Rotary Club Szolnok 2011 óta vesz részt a Szolnoki Tiszavirág
Fesztiválon. Idén hatodik alkalommal vártuk a Fesztiválra
kilátogató fröccskedvelő támogatóinkat 2016. június 14-18
között. Új fesztivál arculat mellett a Maláta téren kínáltuk Kalina
Tamás boraiból készített olaszrizling és rozé fröccseinket, illetve
a Pölöskei szörpökből készült „gyerek fröccsöt". A hatodik
fröccskínálásunk mind a klubtagjaink, mind a szórakozni és jó
fröccsöt inni vágyó közönség számára nagy sikerrel zárult. A
fesztiválra kilátogatók évről évre bizonyítják, hogy klubunk
töretlen támogatói. Adományaikkal nemes célok megvalósítá-
sához járulnak hozzá évről évre. A látogatóktól kapott támoga-
tásokból, adományokból tudja klubunk 2016/2017 évre kitűzött
céljait megvalósítani. Klubunk a karitatív és humanitárius
tevékenységeit az összegyűjtött adományoknak köszönhetően
tovább tudja folytatni. Köszönjük a kilátogatók önzetlen
támogatását! Külön köszönettel tartozunk Kovács Ákosnak és
feléségének Évának a fröccskínálás helyszínéül szolgáló faház
biztosításáért. Már hatodik alkalommal segítettek minket.

Ebben az évben a gyerekeknek kínált szörpöket támogatásként
kaptuk a Pölöskei Szörp Kft-től, ez úton köszönjük nekik a
fesztiválozó gyerekek nevében is a felajánlást. A szolnoki Rotary Klubban a megalakulás óta vannak évről évre

ismétlődő, hagyományossá vált programjaink. Ezek közé tartozik
az is, hogy minden évben előadókat hívunk klubüléseinkre. A
program sikeres, melynek letéteményese az előadói program-
sorozatot aktívan kézben tartó klubfejlesztési felelősünk: Horvát
Gyula. A mai ülésen részesült Szent-Györgyi Albert elisme-
résben, melyet Szakács Attila elnök adott át részére.

A jeles esemény gasztronómiai alapjait Sticz Ferenc – immáron
gyémánt-fakanál díjas tagunk – biztosította, a legendás
túrógombócok után pedig közös koccintással ünnepeltük a
frissen díjazott klubtársunkat.

FRÖCCSKÍNÁLÁS 2016

CSAK EGY SZOKVÁNYOS 
KLUBÜLÉS…

RC Szolnok

RC Szolnok
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A Rotary Club Mórahalom 2016. május 20-án
ünnepelte megalakulásának harmadik évfor-
dulóját. A születésnapi ünnepség egy gondo-
latébresztő előadással vette kezdetét. Vujity
Tvrtko hétköznapi hősökről és elképesztő
diktatúrákról mesélt.

A közel két órás előadáson a közönség bepillantást nyert Észak-
Korea és Türkmenisztán „uralkodóinak” szeszélyes szokásaiba,
elvárásaiba. A Kim-klán és Türkmenbaşı – kreativitást tekintve –
szinte felülmúlhatatlanok, személyi kultuszuk átlépi az elké-
pesztő ”viccek” kategóriáját. Az irracionális tisztelet mögött
tragikus emberi sorsok húzódnak meg, amellyel szemben mi,
„hétköznapi” emberek csak együtt érzők lehetünk. Tvrtko
hőseinek – Nick Vujicic, Weisz Fanni, Németh Amina, Kerri
Strug – filozófiájából erőt és kitartást meríthetett a közönség.
Tvrtko mesélt arról, hogy milyen cselhez kellett folyamodnia
ahhoz, hogy az utolsó orosz hadifoglyot, Toma Andrást haza-
hozhassa egy tatárföldi elmegyógyintézetből. A történetet hallva
arra jutottam, ha a magyarságtudatot kellene definiálnom, akkor
a következőképpen tenném: A magyarságtudat az, amikor valaki
53 évig él távol hazájától egy elmegyógyintézetben, s az első
összefüggő dolog amiről beszélni tud, a Szózat első versszaka:
„Hazádnak rendületlenül légy híve, oh magyar…”. Tvrtko „angyali”
és egyben „pokoli” történetei azt bizonyítják,
hogy szemlélet-váltásra van szükségünk, el
kell gondolkodnunk azon, hogy olykor milyen
kicsinyes dolgokban látunk nagy problémát,
át kell gondolnunk, hogy pesszimiz-
musunktól hogyan tudnánk megválni.

A születésnapi ünnepség második fele zártkörű volt, ahol a
meghívott vendégek „Tündérországba”, azaz Erdélybe csöp-
pentek. Az estet a klub kiemelt támogatottja, az irodasori
Napsugár Otthon lakói nyitották meg. A fogyatékkal élő emberek
színvonalas tánca megerősítette Tvrtko előadóestjének kulcs-
mondatát: „You can do it!”, azaz „Meg tudod csinálni!”. A Kikerics
néptánccsoport igazi erdélyi hangulatot varázsolt közénk
Magyarpalatkai táncukkal. Az esten Kató Sándor egy Erdélyről
szóló regényből olvasott fel részletet, majd Péter Szabó Szilvia
énekelt.

Egy klub születésnapja nem szólhat személyes ajándékokról, de
szólhat tiszteletteljes köszönömről. Az RC Mórahalom által
alapított Honoris Causa díjat Hiezl József kapta, aki a Szent-
Györgyi Albert Rotary Club tagjaként kezdeményezte és segítette
a mórahalmi klub létrejöttét.
Az esten ünnepélyes keretek között az elnöki lánc átadására is sor
került. Kerekes Pál beszámolt az éves elnöki tevékenységéről,
megköszönte a klub tagjainak támogatását és segítségét, s a kö-
vetkező évre eredményes munkát kívánt Szűcs Ferencnek.

A születésnapi est egyik üzenete, hogy szemléletváltásra van
szükség, mert gyakran nem a megfelelő szögből szemléljük a
világot, benne saját életünket, sorsunkat.
Gondolatébresztőként Tvrtkotól: „Az ENSZ felmérése szerint
Ruanda lakosságának mintegy 35%-a él nyomorban. Az egyik
meghatározás szerint azok tartoznak ebbe a legszegényebb
kategóriába, akiknek húsznál is kevesebb tárgy van birtokukban.
Egy cipő, egy toll, egy könyv, egy ing is külön tárgynak számít.

Meg sem próbálom megbecsülni a saját tár-
gyaim számát, de mondják, otthon, Magyar-
országon – ahol állandóan panaszkodunk,
hogy nekünk milyen rossz, hogy éppen mink
nincs – egy átlagembernek vajon hány tárgya
van?

Szűcs Katalin, RC Mórahalom

VUJITY TVRTKO: 
„MEG TUDOD CSINÁLNI!”
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Szűcs Katalin, RC Mórahalom

2016. február 27-én hasonló érzés keríthette hatalmába azokat,
akik részt vettek a Jótékonysági opera- és operett dalesten az
Aranyszöm Rendezvényházban.

A zene érzéseket kelt bennünk, s képes arra, hogy elterelje az
ember figyelmét a hétköznapokról. Domján Blanka fuvola-
szólójával a tavasz illatát, a megújulás vágyát idézte meg. Blanka
azt a hangszert szólaltatta meg, amelyet két éve a Rotary Club
Mórahalomtól kapott.

Az ismert és kevésbé ismert opera és operett dallamokat az
SZTE Zeneművészeti Karának végzős növendékei – Iván Sára,
Almádi Fanni, Fedor Zsófi, Bónus Gábor – szólaltatták meg. A
fiatal tehetségek felidézték a vívódás, a szerelem, a bánat, a
szenvedély, a bosszú megannyi anomáliáját: Xerxész, Lel,

JÓTÉKONYSÁGI DALEST 
MÓRAHALMON 
„HA KEVESET ADSZ IS, HA SZÍVBŐL ADOD, SOKNAK SZÁMÍT”

Stendhal egy koncert után a következőket
mondta: „Ma este rájöttem, hogy a muzsika,
ha kifogástalan, pontosan ugyanazt a hatást
váltja ki a lélekből, mint midőn kedvesünk
jelenléte gyönyörködtet bennünket, azaz a
világ látnivalóan legteljesebb boldogságával
ajándékoz meg.”

Dorebella, Fenena, Norina Lohengrin, Éjkirálynő áriájának
megszólaltatásával. Az est második felvonásában az énekesek az
élet naposabb oldalára repítették a közönséget a jól ismert
operett dallamok felcsendülésével. A híres zeneszerzők – Lehár
Ferenc, Kálmán Imre – mellett a közönség halhatta egy i�ú
tehetség – Iván Sára – Ez történt Bécsben operettjének Vera dalát
is.

Az est folyamán felcsendülő dallamokat kiváló művészek
szólaltatták meg: a szegedi AranyEzüst Quartett vonósnégyes
tagjai – Besenyi Etelka, Gombkötő Éva, Kádár Jolán, Csányi
Ildikó – valamint Oberfrank Péter Liszt Ferenc-díjas zongora-
művész-karmester.

Az RC Mórahalom a dalest bevételét Tanács Miklós mórahalmi
fiatalember számára ajánlotta fel. Miklós 22 éves korában egy
fürdőbaleset következtében gerincsérülést szenvedett, lebénult.
A szerencsétlenül végződő vakáció súlyos terheket (műtétek,
rehabilitáció, speciális gépjármű, stb) ró a családra, így minden
kis segítség, támogatás „jól jön”, hogy Miklós életkörülményei
javuljanak.

Az est egyik megható pillanata volt, amikor Miklós édesanyja
könnyekkel küszködve köszönte meg a közönség együttérzését,
segítő szándékát.

Útravalóul: Lőrincz L. László író és műfordító gondolata: „Ha
keveset adsz is, ha szívből adod, soknak számít.”
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Magyarországra látogatott június közepén
K.R. Ravindran, a Rotary világelnöke. A Sri-
lankai vállalkozó és felesége négy nap alatt
hat városban járt és több száz rotarystával
találkozott.

Különleges helyzetben vannak a magyar rotarysták: négy évvel
azután, hogy a Rotary akkori világelnökét Kalyan Banerjee
hazánkban köszönthettük, ismét vendégül láthattuk a
világszervezet elsőszámú vezetőjét. K.R. Ravindran négy napra
érkezett feleségével, Vanathi Ravindrannal, feszített program-
jában 12 találkozó szerepelt. Hogy mindenhol időben ott tudjon
lenni, ötautós konvoját rendőri kísérettel vezették fel a látogatás
alatt.

A Sri-lankai vállalkozó és felesége június 12.-én délután
érkeztek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre, ahonnan a
Sofitel Budapest elnöki lakosztályába vitték őket. Az elegáns,
ötcsillagos szállodában este vacsorát rendeztek tiszteletére,
amelyen részt vett többek között Safak Alpay zóna igazgató,
Szalay-Bobrovinczky Alexandra humán főpolgármester-
helyettes és a Magyar Rotary District vezetői.

Másnap délelőtt a világelnök látogatást tett a Parlamentben,
ahol találkozott a Magyar Országgyűlés alelnökével, Dr. Hiller
Istvánnal. Ezt követően Egerbe utazott, ahol a város polgár-
mestere, Habis László fogadta, majd Dr. Ternyák Csaba érsek úr
látta vendégül az Érseki palotában, a találkozót követően együtt
ebédelt a Rotary és Rotaract klub tagjaival. Délután már Nyír-
egyházán tett le alapkövet, és ültetett fát a helyi rotarystákkal.
Este a Cantemus Kórus adott koncertet a tiszteletére a Kodály
Zoltán Zeneiskolában, majd a napot fogadás zárta a Megyeháza
dísztermében.

Június 13-án Szekszárdon kezdődött a világelnök programja,
ahol feleségével a Balassa János Kórház gyermekosztályára
látogattak el, ahol „A Jövő generációja” projektet mutatják be a

HAT MAGYAR VÁROSBAN, TÖBB 
SZÁZ ROTARYSTÁVAL TALÁLKOZOTT 
K. R. RAVINDRAN VILÁGELNÖK

helyiek. A projekt keretében eszközöket és műszereket adtak át a
rotarysták 113 ezer dollár értékben. A szekszárdi programot a
Fritz Borházban zárták egy borvidék-bor bemutatóval és a
szlovén, szerb, magyar és horvát kormányzói találkozóval. Innen
az elnöki konvoj Szegedre hajtott, ahol Magyarország legnagyobb
és egyik legrégebbi klubja, az RC Szeged Szent-Györgyi Albert 25
éves születésnapi charter ünnepségén vett részt K. R. Ravindran.
A világelnök úr és Csóka Imre, a Magyar Rotary District kor-
mányzója több új tagot is felavatott az est folyamán. A Charter
ünnepségen megtekintette a klub egyedülálló Rotary zászlókiállí-
tást, ami közel 700 zászlót számlál.

Magyarországi látogatásának utolsó napján a világelnök
délelőtt a Budapest hajón, a Dunán fogadta a Budapesti és
főváros-környéki Rotarystákat. A hajón bemutatták neki a
Magyar Rotary Districtet, illetve annak projektjeit. Innen
Mosonmagyaróvárra utazott, Csóka Imre kormányzó klubjába,
ottani találkozója után pedig továbbutazott Bécsbe.

K. R. Ravindran látogatása végén elismerően szólt a magyar
rotarystákról és a neki szervezett programsorozatról. És bár
hangsúlyozta, hogy nem turistának érkezett hazánkba, mégis
szeretett volna valami emléket vinni tőlünk, így szakított időt
arra, hogy be tudjon vásárolni a Herendi porcelángyár minta-
boltjában.
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Nagy Gábor Dániel – Szakmai Szolgálat Elnök

Közel 100 gyereknek sikerült maradandó élményt és örömet
szerezni a megszervezett programokkal – zsákban futás, kosárba
dobálás, kérdezz-felelek, rajzolás, pokróctánc –, valamint az
átadott plüss figurákkal és okos órákkal.

Mind a gyerekek, mind a tanítók nagyon élvezték a közösen
együtt töltött időt és azt gondolom, hogy mindannyiunk számára
egy kellemes és felüdítő, igazi gyerekkort idéző délután volt.

Szeretném megköszönni mindenkinek, aki közreműködött a
mai programban.

Külön köszönet a
lelkes Rotaract
Club Budapest-Bu-
davárból baráta-
inknak, Lilinek,
Krisztinek és Ádám-
nak, valamint végül,
de nem utolsó sorban
Németh Zolinak.

Megvalósult az RC Budapest Sasad Satelit
Clubjaként létrejött RC Dunaharaszti első
projektje, a résztvevők életre szóló élmé-
nyekkel gazdagodtak a dunaharaszti iskolai
táborban.

A szakmai szolgálat a Rotary egyik építőköve
az öt közül, mely az elsők között került
megfogalmazásra, az alapításkor. Paul Harris
és alapító társai különböző szakmák kép-
viselői voltak, és a magas etikai minőség
megvalósítására törekedtek mind szakmai,
mind magánéletükben.

A Rotary jelenleg hatályos szabályzata konkrét iránymutatásokat
fogalmaz meg a magas szakmai és erkölcsi minőséggel
kapcsolatban.

Az Eljárások Kézikönyve szerint
• „elősegíti a magas szintű etikai minőséget az üzletekben és

hivatásokban, felismeri a tisztelettel övezett hivatások értékét,
valamint minden egyes szakmában az ideális szolgálat elérésére
ösztönöz”.

A Rotary International szabályzata szerint egy klubban egy
szakma képviseletét csak néhány ember (5) láthatja el, hogy a
klubok teljes keresztmetszetét adják a társadalmi alrendsze-
reknek, különböző szakmáknak.

Ez az ötös alapelv a gyakorlatban nem minden esetben kerül
követésre.

Ezek a képviselők jelenítik meg a szakmájukat a Rotary
klubban, a klubbon keresztül a helyi közösségben, és egyúttal
szakmájuk többi képviselőjével ők kötik össze a Rotarystákat.

A SZAKMAI SZOLGÁLAT ÚJ ÚTJAI
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

A szakmai szolgálat erkölcsi útmutatáson túl mi Rotaristák
vállaljuk,

• minden szakmai képességünket a Rotary szolgálatába állítjuk,
• üzleti és szakmai ügyeinket a legmagasabb etikai szinten

intézzük,
• elősegítjük minden, a társadalom számára hasznos hivatás

széleskörű elismerését, valamint,
• hozzájárulunk a fiatal generáció szakmai fejlődéséhez és

erkölcsi képzéséhez, számukra lehetőségek teremtéséhez.
A magyar disztriktben a gyakorlati szempontból kevés szakmai

szolgálathoz kapcsolódó tevékenység zajlott eddig, és ennek a
jelentős bővítését tervezzük a közeli jövőben.

Ennek első lépéseként egy kérdőíves vizsgálat megvalósítását
végezzük el, melynek célja a tagság jelenlegi szakmai szolgálati
tevékenységének felmérése.

A kérdőív eredményei alapján 2016 októberben 1-én, a szakmai
szolgálat hónapjában tartunk egy konferenciát, ahol ismertetjük
a kutatás eredményeit, és közösen kijelöljük a további irányokat.

A szakmai szolgálat megismertetésének részeként a Rotary
médiafelületein havonta bemutatunk egy, a szakmájában is
sikeres Rotarystát.

2017 tavaszán pedig megszervezzük az első D1911 szakmai
szolgálat kirándulást egy sikeres Rotarys vállalkozáshoz.

Kérek minden rotarystát, hogy a megfogalmazott célok
elérésének elősegítése érdekében töltse ki az alábbi linken
található kérdőívet:

TÁBOR DUNAHARASZTIBAN

http://uszeged.qualtrics.com/SE/?SID=SV_cA9DhCO2hltYkn3
http://bit.ly/1Zamtrb

RC Dunaharaszti

http://uszeged.qualtrics.com/SE/?SID=SV_cA9DhCO2hltYkn3
http://bit.ly/1Zamtrb
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A Budapest-Center Club komolyan épít hölgy-
tagjainak erősségére és ötleteire. A Jóté-
konysági Rotary Women Beauty Day is a höl-
gyek ötlete és projektje volt, mi fiúk csak
besegítettünk ebben-abban. És örültünk,
hogy egy egész napot most csak nekik és
hölgytársaiknak, társainknak szentelhetünk.

Ennek ellenére még férfiként sem kellett csalódnunk. A 2016.
május 7-én első alkalommal megtartott Jótékonysági Rotary
Women Beauty Day-re megtelt a Benczúr Ház érdeklődőkkel,
akiket 17 előadó és 12 kiállító, valamint természetesen a
Budapest-Center Club tagjai vártak.

A rendezvényt Disztriktünk első női kormányzója, Pénzes Ilona
nyitotta meg. A Díszteremben egész nap remek előadásokat
hallhattunk, vendégünk volt többek között Schiffer Miklós aki a
női stílusról, Komócsin Laura aki a self-coaching-ról és
Lipovszky Csenge aki pedig az illatok fontos szerepéről beszélt.

A Barna szalonban a Marionnaud támogatásával Larion Oscar
sminkmester, a Szent Gellért magánklinika jóvoltából kozme-
tikus és plasztikai sebész kollégák, valamint Czine Szilvia fitnesz

ROTARY CLUB BUDAPEST-CENTER

ELSŐ JÓTÉKONYSÁGI
ROTARY WOMEN BEAUTY DAY

világbajnok, Angyal Szilvia jógaoktató és a Zádory&Faragó fod-
rász szalon is tartott tanácsadást a vendégeknek.

A Fehér szalonban pedig többek között a Schoeffel gyöngy
ékszereit, Vágó Réka cipőit, Pap Annamária táskáit és a ME&KA
tüllszoknyáit csodálhattuk meg.

Az egész napos eseményre összesen 95 jegyet adtunk el, ennek
köszönhetően mintegy 395.000 forint adomány gyűlt össze,
amivel az őssejt-transzplantáción átesett gyermekek rehabilitá-
ciójával foglalkozó Déméter Ház munkáját segítjük.

Az esemény sikerét mutatja, hogy már el is indult az ötletelés,
hogy jövőre milyen előadókkal és kiállítókkal folytassuk és
teremtsünk hagyományt, illetve az is, hogy a Rotary Club Szentes
is jelezte nekünk, hogy szeretne egy hasonló eseményt szervezni.



Köszönet illeti előadóinkat; a teljesség igényével: Pénzes Ilona,
Schiffer Miklós, Komócsin Laura, Süle Katalin, Lacfi Ágnes,
Némethné Piroska, Lipovszky Csenge, Larion Oscar, Székely
Gabriella, Vágó Réka, dr. Varga Zsombor, Sinóros-Szabó Botond
és Fülöp Nóra, Dr. Kardos Viktória, Csikós Anikó, Pap Anna-
mária, Petneházy Kata.

Szintén köszönjük kiállítóink részvételét: Annamaria Pap,
Rekavago, Schoeffel, ME&KA, JACQUES LEMANS, Sisley,
Marionnaud, Zádory&Faragó szalon, Jagalati jóg, Lipovszky
Csenge, Lacfi Ágnes.

És természetesen a Déméter Ház nevében is köszönjük a
támogatást minden résztvevőnek.

Jövőre, veletek (és még másokkal), ugyanitt? :)

Déméter Ház:
A Déméter Ház az őssejt-transzplantáción átesett gyermekek-

nek és családjuknak nyújt otthont a rehabilitációs időszakban. Itt
biztosított számukra a folyamatos orvosi felügyelet, a szülőknek
dietetikusok és pszichológusok segítenek. Az iskoláskorú
gyerekeket a kórház tanárai rendszeresen látogatják és segítenek
nekik a tanulásban behozni a lemaradásokat, hogy évismétlés
nélkül sikerüljön visszatérniük a korábbi osztályközösségükbe.
Az alapítvány munkatársai gyakran meglátogatják a gyermekek
iskoláját és segítenek előkészíteni a beteg gyermek visszain-
tegrálását a közösségbe.

Az osztályon több beteg gyermeket kezelnek, mint ahány
férőhely van a Házban, így nagy szükség van a bővítésre. A László
Kórháztól kapott a Déméter Alapítvány egy új épületet, amely-
ben 8 apartmant szeretnének létrehozni, közösségi térrel és egy
biztonságos játszószobával.

Köszönjük a képeket Tinusz Tamásnak, Paksi Attilának és Farkas
Péternek.

Paksi Attila, választott elnök,  Rotary Club Budapest-Center
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Az RC Miskolc-Tapolca tagsága még 2015 nya-
rán elhatározta, hogy a 2016. évi Csíksomlyói
Búcsúba egy közös utazást szervez a miskolc-
tapolcai és egri testvér klubok tagjai vala-
mint a Magyar Rotary közössége részére,
amelyre szeretettel meghívtuk a rotaristák
családtagjait és barátait is.

Az elhatározást tettek követték, amely eredményeként a Kárpát-
európa utazási irodával szoros együttműködésben a Csíksomlyó
Expressz Össznemzeti Zarándokvonaton egy 80 férőhelyes „Ro-
tary” IC-vagont sikerült lefoglalnunk, amelybe 72-en: rotarista
barátaink, családtagjaik és barátaik jelentkeztek, Soprontól
Sátoraljaújhelyig.

Szent Márton püspök emlékezetére kifestett mozdony vontatta
expresszünk Szombathelyről május 13-án hajnalban indult nem
sokkal éjfél után. Mire a Sopron-Győr-Budapest-Szolnok-Püs-
pökladány útvonalon Biharkeresztesre értünk megtelt a va-
gonunk az útközben csatlakozott zarándokokkal. Csapatunk
hamar „összerázódott” a bemutatkozás után jófajta párlatokkal
megtámogatva. A jó hangulatunkat a Szolnokon „összeszedett”
mintegy kétórás késés sem tudta befolyásolni (péntek, 13!).
Meghatottan fogadtuk a vasútvonal mentén mindenütt a helyi
magyarok integetetését, köszöntését. A rövid megállások alkal-
mával (Biharkeresztes, Nagyvárad, Kolozsvár, Gyergyószent-
miklós) kis zenés műsorral, süteményekkel, virágokkal, kedves-
kedtek és ökumenikus áldásban részesítettek, ahogy a zarán-
dokokat ez hagyományosan „megilleti”. Különösen megható volt a
felcsíki Karcfalvába való érkezésünk (itt volt a szállásunk), ahol a
tetemes késés miatt nem sokkal éjfél előtt szemerkélő esőben is
kitartva, zene és énekszóval vártak bennünket a helyi gyerekek és
vendéglátóink. Egy rövid gyaloglás után – csomagjaink egy
„csettegőre” kapcsolt platón követtek bennünket – az Európa
panzióban rendes helyi pálinka, finom vacsora elfogyasztása után
a kényelmes szobákban pihentük ki – némelyikünknek Szombat-
helytől Karcfalváig – a majd 23 órás utazás fáradalmait.

Május 14-én (szombaton) kora reggel a „Szent Márton” moz-
dony vitt bennünket szálláshelyünkről Csíkszereda állomásra,
ahonnan a Nagy- és Kissomlyó közti „Nyeregbe” – a Szentmise
helyszínére – tartó mintegy 2 órás, 5 km-es gyalogút várt ránk.
Útközben a Kegytemplom szomszédságában az RC Budapest-

ROTARYVAL CSÍKSOMLYÓRA
A PÜNKÖSDI BÚCSÚBA
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Letenyei László, Hospice kapcsolattartó, RC Szekszárd

A Rotary Club Szekszárd megalakulása óta
elkötelezett a humanitárius célok szolgá-
latában. Projektjeink, munkánk meghatáro-
zó fókuszterülete a betegség megelőzés és a
gyógyítás segítése.

MÉLTÓSÁGGAL AZ ÚT VÉGÉN

Céljaink megvalósítása érdekében folyamatos az együttműkö-
désünk a szekszárdi Balassa János Kórházzal, és a kórházzal
partnerségben működő Hospice Alapítvánnyal.

A klub döntése alapján 2015-2016-os Rotary évben befolyó
adományok felhasználásának egyik fő kedvezményezettje a
Hospice Alapítvány volt.

A „Méltósággal az útvégén” Hospice Alapítvány 2004-ben
került bejegyzésre. Az RC Szekszárd a megalakulás pillanatától,
vagyis 12 éve folyamatosan segíti, támogatja az alapítvány
munkáját. Az együttműködés – függetlenül az évente változó el-
nökök személyétől – töretlen, mert elkötelezettek vagyunk abban,
hogy segítséget adjunk idős, beteg embertársainak méltósággal
élni életük végső napjait.

A Hospice Alapítványnak az elmúlt években juttatott adomá-
nyok összege eléri a 2,5 millió forintot. Klubunk az idén befolyt
adományokból nyákszívó készülékeket, inhalátorokat, párásító
készülékeket vásárolt a krónikus belgyógyászati osztályon ápolt
betegek számára 300 ezer forint értékben. Az eszközöket má-
jusban adtuk át használatba vételre.

Kis lépések ezek nagyszabású projektek árnyékában, de sok
végstádiumú beteg szenvedéseit enyhítik a nap minden órájában.
Ugyanez cél vezérelt bennünket korábban speciális betegágyak,
felfekvést megelőző matracok beszerzése során is.

A Hospice Alapítvány munkáját folyamatosan figyelemmel
kísérjük. A kuratórium elnöke, Gliedné Tillmann Erzsébet
klubunk valamelyik év végi ülésén évről évre rendszeresen
tájékoztatást ad az alapítvány tevékenységéről, terveiről.

Az RC Szekszárd tagjai pedig rendszeresen részt vesznek a
Hospice Alapítvány rendezvényein, az önkéntesek avatásán, ily
módon is követve azt a testi-lelki gondozást, szociális segítség-
nyújtást, szemléletformáló és tájékoztató tevékenységet, melyet
nagy elkötelezettséggel végez a Hospice napról napra.

Nagy tisztelettel tekintünk ezekre az erőfeszítésekre, és
lehetőségeink mértékében továbbra is támogatni kívánjuk a
Hospice céljait.

Budavár támogatásával készült, a Kegyhelyet ábrázoló „Tapint-
ható-láthatatlan” térplasztikánál pihentünk meg, és találkoztunk
az egyénileg utazó rotaristákkal, köztük székelyudvarhelyi
barátunkkal is. A mi „teljesítményünk” messze eltörpült az
„igazi” zarándokoké mellett, akik a keresztaljakba rendeződve,
egyházi jelképeik és papjaik vezetésével – akár több napon át is
gyalogolva – érkeztek az egyik legjelentősebb Mária Kegyhelyre.
Egyedi és semmihez sem hasonlítható felemelő élmény volt
mindannyiunk számára a világ minden szegletéből érkezett több
száz ezres fegyelmezett, elkötelezett sokaság részeként megélni a
sok száz esztendős hagyományt és rítust. Búcsús vásárfiákkal
„felszerelkezve” estére értünk vissza karcfalvai szállásunkra,
fáradtan, de már a következő napi érdekes programra készülve.

Vasárnap a Keleti-Kárpátokon átvezető Gyimesi hágón ke-
resztül vonatoztunk a gyimesi csángók hazájába, a Tatros folyó
völgyébe, Gyimesbükkre. A történelmi Magyarország hatalmas,
egykori MÁV határállomásán a helyi csángó hagyományőrzők
fogadtak bennünket műsorukkal, ahonnan az egykori határra
látogattunk. Megemlékeztünk a Kontumáci kápolna melletti
egykori erődben berendezett emlékhelyen az I. és II. világhábo-
rúban a határ védelmében elesett katonahősökről.

A délután már Madéfalván talált bennünket. Az 1764 évi „Ma-
défalvi veszedelem”-ről való megemlékezésünket követően
csatlakoztunk a falu közösségéhez a helyi futballpályán, akikkel
együtt élveztük a Csík zenekar most is fergeteges koncertjét. A
Kárpáteurópa Utazási Iroda vezetői itt adták át Böjte Csaba
ferences szerzetesnek, a Csaba testvér árvái számára a Zarándok-
vonaton összegyűjtött pénzadományt is. A vidám, felszabadult
hangulathoz a koncerten kívül a helyi önkéntes tűzoltók finom
főztjének és a frissen csapolt hideg „Igazi Csiki Sör”-nek is volt
nem kevés „hozzájárulása”.

A pünkösdhétfőn hazaútban az elmúlt két eseménydús nap
élményeit cseréltük ki egymás között kissé fáradtan, de fel-
töltődve és vidáman. Nem kis szerepe volt ebben a velünk utazó
kis népi zenekarnak, akik a Rotary vagonban nekünk külön is
„húzták”. Voltak köztünk, akik még táncra is perdültek. Az
emlékezetes zarándokutunk felemelő élményeire a korona a
partiumi határvárosban, Nagykárolyban került. A helyi magyarok
köszöntésével, finom süteményeivel és virágaikkal kezünkben
meghatottan búcsúztunk Erdélytől és Partiumtól.

dr. Ormos Tamás, RC Miskolctapolca, Fotók: dr. Apáti Pál és dr. Ormos Tamás

.........................................................................................................................................................................................................................................................................
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„Tíz hónapos gyűjtést és jótékonysági rendezvények sorát
követően jutottunk el oda, hogy megvalósíthatjuk a tervünket,
amit körülbelül egy évvel ezelőtt álmodtunk meg. Munkánk
gyümölcseként megvásárolhattuk azokat a játszótéri eszközöket,
melyeket hétfőn a nyíregyházi Rotary Club a működtetés és
fenntartás érdekében a városnak adományozott, s melyek
biztonságos játszási lehetőséget, abszolút esélyegyenlőséget
teremtenek olyan gyermekek számára is, akik valamilyen
sérülésük, fogyatékosságuk miatt erre nem kapnak lehetőséget
hagyományos játszótereken. A park kialakításának munkálatai a
napokban elkezdődnek és terveink szerint augusztus végén a
gyermekek is birtokba vehetik” – említette beszédében Pták Ist-
ván elnök.

Az alapkőletételt követően a Rotarysták és vendégeik ünnepi
plenáris ülésen vettek részt, majd a nap „koronájaként” a
nyíregyháziak büszkesége, a világhírű Cantemus kórus koncertje
zárta a programot.

A Rotary Club Nyíregyháza, a megyeszékhely
önkormányzata, a város lakossága és a vá-
rosban, illetve a megyében tevékenykedő cé-
gek együttműködésének köszönhetően,
június 16-án letették az alapkövét az első, fo-
gyatékkal élő gyermekek számára tervezett
játszótérnek a belváros szívében, a Váci Mi-
hály Kulturális Központ előtti téren. Az
eseményen részt vett K.R. Ravindran, a
Rotary Club világelnöke, Csóka Imre kor-
mányzó, a környező országokból és más ma-
gyarországi klubokból érkezett barátaink is.

VILÁGELNÖKI
LÁTOGATÁS NYÍREGYHÁZÁN

A rotarysta vendégek mellett Pták István, nyíregyházi klub
elnöke örömmel köszöntötte még a megyeszékhely képvisele-
tében dr. Kovács Ferenc polgármestert, a támogató cégek meg-
hívott vezetőit, képviselőit, s a programon megjelent minden
támogató vagy csak érdeklődő nyíregyházi embert, akik tisz-
teletüket tették a nyíregyházi klubnak e kiemelt jelentőségű
rendezvényén.

A magas rangú vendégek és a sok-sok érdeklődő megadta azt a
jelentőséget, melyet megérdemelt ez a projekt, hiszen a több mint
10 millió forintból épülő integrált park eszközeit sérült és
egészséges fiatalok egyaránt használhatják majd.

dr. Olajos József, RC Nyíregyháza
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dr. Olajos József, RC Nyíregyháza

dr. Olajos József, RC Nyíregyháza

IDŐKAPSZULA A JÁTSZÓTÉR ALATT

Az alapkő letételével egyidejűleg egy időkapszulát is elhelyezett a
klub, mely tartalmazza üzenetünket azon utódaink számára, akik
egyszer majd felnyitják, s elolvassák levelünket.

Nem tudjuk, hogy kinek volt már szerencséje olvasni, kézben
tartani ilyen levelet eredetiben, de valószínűleg csak nagyon
keveseknek adódik ilyen szerencse, megtiszteltetés az életében.
Ha néhány száz évvel korábban élők üzeneteit nem is láthattuk
még, úgy gondoltuk, mi szívesen megosztjuk a „Családi magazin”
érdeklődő olvasóival a mi üzenetünket.

„Kedves Barátunk,
aki e kapszulába helyezett levelünket olvasod, fogadd őszinte

üdvözletünket!
2016. június 13-án tettük le az alapkövét egy sok szempontból

különleges, Nyíregyházán és Magyarországon is egyedülálló
játszótérnek.

Különleges azért, mert azon túlmenően, hogy a gyerekeknek
adni – általában is – jó érzés, ez az építmény egyedi játékaival
alkalmas arra, hogy sérült és egészséges gyerekek játszhassanak
együtt. Biztonságos eszközeivel, körültekintő tervezésével és
szakszerű megépítésével önmagában is városunk gyöngyszeme,
kisgyermekes szülők találkozási helye lesz.

Különleges, azért mert a Rotary Club Nyíregyháza tagjai
adományokból gyűjtötték össze ennek a parknak a teljes
költségét. Nagyszerű példája ez annak az összefogásnak, melyet a
Club a város vezetésével, vállalkozásaival és lakosságával
együttműködve teremtett meg a megyeszékhely szívében.

Különleges, mert az alapkő elhelyezésén részvételével meg-
tisztelt bennünket a Rotary Club világelnöke, K.R. Ravindran,
Csóka Imre, a Rotary Club Magyarország kormányzója és dr.
Kovács Ferenc Nyíregyháza város polgármestere is. Pták István, a
Rotary Club Nyíregyháza elnöke és a Club tagjainak vendégeként
köszöntöttünk az eseményen sok-sok kedves nyíregyházit,
felnőtteket és gyerekeket egyaránt, akik adományozóként vagy
csak érdeklődőként jelenlétükkel emelték az esemény rangját.
Nem kevesebb tisztelettel és örömmel a hazai és a szomszédos
országok clubjainak küldötteit, valamint az adományozásban
résztvevő cégek képviselőit.

Nagyon bízunk benne, hogy sok-sok évtized telik el addig, míg e
sorokat elolvasod. Ez jelzi majd mindenki számára, hogy egy
nagyszerű, baráti kezdeményezés, az összefogás egy sokak által
elfogadható, jó cél érdekében és mindezek megvalósítása milyen
komoly erőt képvisel. Mi nagyon büszkék vagyunk rá, reméljük,
hogy Ti is azok lesztek!”

Néhány hete, június 13-án került sor az
alapkőletételre, mely a Rotary Club Nyír-
egyháza 2015-16-os évének kiemelt prog-
ramjához, a sérült és egészséges gyerekek
integrált játszóterének megépítéséhez kap-
csolódó ünnepélyes esemény volt.

A Rotary Club nyíregyházi szervezetének
alapítóira emlékeztünk 2016. január 14-én.
1934-ben ezen a napon alakult meg a klub,
amit a megyeszékhely belvárosában, a Hotel
Korona homlokzatán felavatott emléktáb-
lával jeleztek a város rotarystái.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

A karitatív célok és a baráti kapcsolatok ápolása már a
kezdetekkor kiemelt szerepet kaptak a működésben, amit sajnos
a világháború és a hozzá kapcsolódó politikai vihar négyévi
működést követően megszüntetett.

A megemlékezésen Fekete Tibor alelnök köszöntötte a
megjelenteket, köszönetet mondva a jelenlegi tagoknak, valamint
a Hotel tulajdonosának, hogy hozzájárultak az emléktábla
megvalósulásához.

Diczkóné Unterer Mónika, az EarlyAct Nyíregyháza vezetője
által felkészített gyerekek rövid verssel készültek, majd dr. Bordé
Katalin adott rövid történeti áttekintést a Rotary magyarországi
és nyíregyházi megalakulásáról, működéséről. Az újjáalakult klub

EMLÉKTÁBLA AZ ALAPÍTÓK TISZTELETÉRE
alapító tagjai közül Urbán Lajos szólt a jelenről, az utóbbi néhány
év sikeres működéséről és ez évi terveinkről. Szavai szerint
„büszkék lennének az alapítók a mai tagok tevékenységére.”
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Rotary Clubok kormányzója, a Jósa András Múzeum, a Mű-
vészeti Szakközépiskola, a Móricz Zsigmond Könyvtár és a
Wesselényi Miklós Szakközépiskola, a nyíregyházi Rotaract
szervezet és szülői munkaközösségek. Az ajándékok tekintetében
kiemelkedőt nyújtott a Sóstó Gyógyfürdők Zrt. és a Nyíregyházi
Állatpark, de köszönetet érdemel sok-sok lelkes rotarysta és
támogató, akik munkájukkal segítettek ennek a napnak az
eredményes megvalósításában.

Sokan, sokat tettek a gyerekekkel, a gyerekekért és az ese-
ményért, s végül elmondható, „SZÉP VOLT FIÚK!”

Az Orosházi Rotary Club májusi találkozóján
Csóka Imre, Magyarország Rotary kor-
mányzója is jelen volt, és értékelte a civil
szervezet helyi munkásságát. Ezt követően
vette kezdetét a II. Rotary Pálinkamustra.

Fantasztikus hangulatban telt az I. Rotary
Húsvéti Hagyományőrző Earlyact találkozó,
amelyre több mint 250 gyermek érkezett
Nyíregyháza, Kisvárda és Nyírmeggyes
iskoláiból.

A Rotary egyik alapelve a klubszolgálat, a barátságok ápolása a
saját városukban és a környéken egyaránt. Az orosházi klubból
néhányan tagjai a Történelmi Gellértegyházáért Alapítvány
Kuratóriumának is. Ezt a kapcsolatot használták fel, hogy
megszervezzék a „II. Rotary Pálinka Mustra” elnevezésű ren-
dezvényüket, mely egyben verseny is volt, az országban tevé-
kenykedő klubtagok saját pálinkáikat nevezték be.

– Ez a pálinkamustra remek alkalom arra, hogy klubtalálkozót
tartsunk. A versenyt hivatalos zsűri bírálja a Magyarországon
elfogadott pálinkazsűrizés szabályai alapján – mondta Mák Imre,
az Orosházi Rotary Club elnöke.

Összesen 25-en neveztek be a versenyre, így a zsűrinek 40
párlatot kellett végigkóstolnia, hogy kiderüljön kié a legzama-
tosabb, legfinomabb és legtermészetesebb. Az Orosházi Rotary
Klub nagydíjat egy kisvárdai klubtag, Pintér István nyerte
vilmoskörte pálinkájával.

A verseny csak az egyik program volt a pénteki találkozón,
ugyanis Csóka Imre, Magyarország Rotary kormányzója is
látogatást tett az eseményen. A szervezet mindenkori országos
vezetője minden évben eljön Orosházára, hogy megnézze és
értékelje a helyi klub munkáját.

– Magyarországon a déli régióban fellelhető Rotary klubok

MAGYARORSZÁG ROTARY KORMÁNYZÓJA IS 
JELEN VOLT A PÁLINKAMUSTRÁN

munkássága és társadalmi hatása példaértékű. Nem csak
hazánkban, de egész Európában is. Ennek a déli csapatnak
oszlopos tagja Orosháza is, ugyanis 1930 óta létezik ebben a vá-
rosban a klub, ezt összesen 12 társaság mondhatja el magáról Ma-
gyarországon. A munkásságuk példamutató, a szellemiségük pe-
dig kiváló. A legnagyobb érték, melyet képviselnek az, hogy a helyi
társadalmat szolgálják gyűjtéseikkel, adományaikkal és rendez-
vényeikkel – fejtette ki a kormányzó.

Az elismerő szavakra Mák Imre úgy reagált, hogy teljesítmé-
nyük igazi csapatmunka eredménye, az orosházi klubtagok
odaadó munkája nélkül sehol sem tartana ez a civil szervezet. Az
Orosházi Rotary Clubot egyébként 12 éve szervezték újra, azóta
minden évben új elnököt választanak és rendszeres adomány-
gyűjtéseket szerveznek a rászorulóknak.

ROTARY HÚSVÉTI HAGYOMÁNYŐRZŐ
EARLYACT TALÁLKOZÓ

dr. Olajos József, RC Nyíregyháza, fotó: Racskó Tibor (szon.hu)

Lázár Dezső – oroscafe.hu, fotó: Rosta Tibor – oroscafe.hu

Ének, zene, tánc, 12 állomásos vetélkedő, kézműves foglalkozás,
arcfestés és még sok más élmény várta a találkozóra érkező gye-
rekeket. Tizenkét, egyenként húszfős csapat versengett az
elsőségért, melynek jutalma – az okleveleken kívül – egész napos
belépő volt a nyíregyházi élményfürdőbe.

A legszebb népi- és legviccesebb húsvéti verset szavaló gyerekek
– összesen heten – a Nyíregyházi Állatparkba szóló belépőt
vehettek át nyereményként.

A rendezvény végén minden gyerek ,,meglepetés csoki tojást"
kapott ajándékba.

Öt óra játékos foglalkozás során felelevenítettük a Húsvét
történetét, a lassan feledésbe merülő népi hagyományokat,
szokásokat.

A program szervezésében szorosan együttműködött a ma-
gyarországi EarlyAct szervezetből Lukácsné Csizmadia Gabriella
és Diczkóné Untener Mónika, nyíregyházi EarlyAct megbízottja.

A sikeres megvalósítást támogatta Csóka Imre Úr, a Magyar
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
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Három korcsoportban 3-3 nyertes vitte el a díjakat. A 3. helye-
zettek 1-1 kétszemélyes tollaslabda szettet kaptak, a 2. helye-
zettek 1-1 görkorcsolyát és az első helyezettek 1-1 kerékpárt. Év-
zárói meglepetés volt a nyertesek névsora.

Aztán eljött az avatás napja, melyre színvonalas műsorral
készültünk. Nagyon jó hangulatban telt az avatási ünnepség,
hiszen megtisztelte jelenlétével az akkori országos elnök dr
Ungvári Zsigmond is az eseményt, aki a magyarországi i�úsági
szervezet szülőatyja.

A Nyíregyházi elnök akkor Deme Dóra volt, aki klubtársaival az
akkor nyíregyházán élő, cserediákokkal ( Ulle Rafaga és Patricia
Guttierz) más város Rotarystáival jelen volt az avatáson. A
gyerekek egy-egy általuk készült babával ajándékozták meg a
kedves vendégeket.

Ezt követően az iskola udvarán bekapcsolódtak az Árok-Party
Majális rendezvénybe, ahol az iskola diákjainak műsorszámait
tekinthették meg és bográcsban készült ételeket kóstolhattak.

Aztán jöttek az EarlyActos évek, melyek felejthetetlenek lettek
a tanulók számára. Kötelességüknek érezték, hogy segítsenek a
rászorulóknak, ellátogattak az Állatmenhelyre, ahol önkéntes-
ként sétáltatták a kutyákat.

Az EarlyActos találkozók felejthetetlen élmény maradt a
számukra, ugyanis megismerkedhettek az ország más-más
részeiről érkező EarlyActos Klubokkal.

A játékos vetélkedőkön, amellett, hogy jól érezték magukat,
mindig rengeteg díjat is nyertek és a felkészülések alkalmával
nagyon sok új információhoz jutottak.

ELBALLAGOTT NYÍREGYHÁZÁN 
AZ ELSŐ EARLYACTOS OSZTÁLY

A 2012 májusában alakult EarlyActos osztály
ballagására került sor 2016. június 25-én.
Mikor négy évvel ezelőtt az akkori nyíregy-
házi Rotarys elnök először járt az iskolában
és beszélt arról, hogy szeretnének egy Early
Actos osztályt, nagy izgalommal hallgattuk.

Harmadik alkalommal hirdettük meg Győr-
újbaráton az általános iskolában a Rotary
rajzversenyünket. Mivel nem csak rajzolni
lehetett, hanem egyéb módon is megmutat-
hatták környezetvédelemről szóló alkotásai-
kat, így nagy számú pályamunkából kellett
döntenünk.

Pénzes Ilona, az akkori EarlyAct vezetőjük felajánlotta, hogy
megtanítja a lányokat főzni. A főzés után kicsit elfáradva, de
izgatottan várták a vendégeket, az osztály fiú tagjait. Mikor este
megérkeztek a fiúk, igazi családnak érezték magukat az asztalnál.
Ica néni szárnyai alatt cseperedtek fel a tanulók, rengeteg
élményt hagyva maguk mögött. Jól esett nekik amikor fagyizni,
süteményezni hívták őket és közben jót beszélgettek, vagy amikor
golfozni tanultak a Rotarys felnőttekkel.

A sok közös program igazi közösséggé kovácsolta az osztályt,
ahonnan nagyon nehéz volt az elválás..

A ballagáson az országos EarlyAct vezetőtől, Lukácsné
Gabriella nénitől és a helyi klubtól is kaptak elismeréseket a
tanulók. A nyíregyházi klub pedig minden tanulónak emléklappal
kedveskedett.

Köszönjük a nyíregyházi klub támogatását, örülünk, hogy
EarlyActosok lehettünk!

Diczkóné Untener Mónika Kazinczy Ferenc Tagintézmény

EarlyAct  vezető Nyíregyháza

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

RAJZVERSENY GYŐRÚJBARÁTON
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A Rotary Club Miskolc-Tapolca 2016. május
27-én tartotta a felfekvés megelőzését és
gyógyítását célul kitűző Global Grant pro-
jektjének záró konferenciáját.

FOLYTATÓDHAT A KÜZDELEM 
A FELFEKVÉS ELLEN?
EREDMÉNYES PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA AZ RC MISKOLC-TAPOLCA SZERVEZÉSÉBEN
GLOBAL GRANT NO. GG1419539 - 2015. JÚNIUS 17. - 2016. MÁJUS 27.

Apáti Pál György RC Miskolc-Tapolca,

A tisztán orvos szakmai rendezvény apropóját az egy évvel
korábban átadott (több mint 10 millió forint értékű eszközök), és
azok alkalmazása során szerzett tapasztalatok összefoglalása
szolgáltatta. A rendezvény nyitott volt a projektben résztvevő
centrumok munkatársain kívül a teljes Észak-magyarországi régió
ápolói szakszemélyzete számára, amit a szervezők konferencia
kreditpontos szakmai továbbképzésként történő akkreditáció-
jával próbáltak még vonzóbbá tenni. A rendezvényen több mint 80
regisztrált résztvevő pillanthatott be a nemzetközi Rotary és
alapítványának működésébe, valamint kaphatott pozitív képet
azok működéséről egy jól sikerült jótékonysági akción keresztül.

Az elmúlt egy évben a miskolctapolcai rotarysták munkájának
jelentős részét a 2015. tavaszán indított nemzetközi projekt
szervezése, bonyolítása és ellenőrzése képezte. Hat kórházi
osztályon  és  egy  szociális  otthonban  adtak  át  a  felfekvés  elleni
küzdelemben hatékony eszközöket, azzal a nem titkolt szándékkal,
hogy a matracokon fektetett betegek szenvedéseinek enyhítése
mellett pozitív példát állítsanak a hasonló problémákkal küszködő
intézményeknek. A megvalósításban a magyar rotarysták
legnagyobb segítségére az amerikai James K. Dowler (RC Sun City
West, D5490 – USA, Arizona) volt. Jim az RC Miskolc-Tapolca
tiszteletbeli tagja, több sikeres csángóföldi projektben szemé-
lyesen is közreműködve szerzett elévülhetetlen érdemeket. 2015
augusztusában feleségével Magyarországra látogatott, amikor a
miskolctapolcai és szekszárdi rotarysták kíséretében felkeresték a
projektben résztvevő centrumok mindegyikét, és segítettek a
projekt-táblák ünnepélyes átadásában is.

A miskolctapolcai projekt a kezdeti fázisban még kifejezetten a
végstádiumú betegek ellátását végző hospice intézmények
támogatását célozta. A matracok kiválasztására felállított szakmai
stáb azonban hamar felismerte, hogy az akut ellátást nyújtó
kórházi osztályok között is számos területen van égető szükség
prevenciós eszközökre.

A májusi konferencia előadásai rávilágítottak arra, hogy felfekvés
a világon mindenütt komoly problémát jelent az egészségügyi és

magatehetetlen gondozottak ellátását végző szociális intézmé-
nyeknek. A betegség legfontosabb rizikófaktorai az önálló
helyzetváltoztató képesség hiánya és a kiszolgáltatott betegek
gyakori vizelettartási problémája, amely tényezők együttes
előfordulása komolyan veszélyeztetik a legmodernebb ellátást
nyújtó intézmények gondozottjait is. A felfekvés megelőzése
speciális eszközök nélkül hatalmas élő munkavégzést igényel,
amely terhelés hatékonyan enyhíthető a speciális antidecubitor
(felfekvés elleni) – kifejezetten erre a célra fejlesztett – matracok
és ágyak alkalmazásával.

Megerősítést nyert, hogy az egészségügyi ellátórendszer mű-
ködésében napjaink egyik legnagyobb költségigényű problé-
májára, a felfekvés megelőzésére egy humanitárius szervezet
szerepvállalása milyen hatékony megoldást képes kínálni. A
megelőzésben alkalmazott modern eszközök nem csak a betegek
szenvedéseit mérséklik, de az intézmények nehéz pénzügyi
helyzetét is javíthatják, valamint a szakszemélyzet leterheltsé-
gének mértékét is képesek enyhíteni. Az matracok gondosan
megtervezett kiválasztásával, a feltárt problémákhoz a legalkal-
masabb eszköz társításával az egészségügyi ellátórendszer súlyos
hiányosságaira fenntartható megoldás szolgáltatható.

A klub tagjai eredményként könyvelhetik el, hogy rámutattak a
megelőzés fontosságára, aminek segítségével a rendszer erőfor-
rásait körültekintően felhasználva a viszonylag költséges eszközök
alkalmazásával is értékes források takaríthatók meg. Amellett,
hogy a matracok alkalmazásával az évente rajtuk fekvő csaknem
ezer (legtöbbször magatehetetlen) beteg szenvedései mérsékel-
hetők, a kedvezményezett intézmények is hatékony módszert
kaphattak a felfekvés elleni folyamatos küzdelemhez.
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A gyűjtési cél rászoruló, nehéz körülmények között élő családok,
beteg gyerekek gyógyszer támogatása volt. A több mint fél millió
forint adományból a beteg gyerekek részére az orvos által felírt
gyógyszereket segítettek kiváltani. A programban a Műemlék
Patika és dr. Csausz Mariann gyermek háziorvos vett részt.

Olyan rendszert alakítottak ki, hogy garantáltan a rászorulókhoz
jusson el a gyógyszer. Az adományozott családok meghatódva
fogadták a segítséget. A Czollner téri rendelőben dolgozó doktornő
is rendkívül sikeresnek érezte az akciót, és megköszönte a klubnak,
hogy őt kérték fel a közreműködésre. Sok rászoruló gyermek
egyébként nem jutna gyógyszerhez. Az egyszeri támogatást több
mint száz nehéz körülmények között élő család kapta, az
adományból gyerekenként három-háromezer forint keretéig
támogatták bizonyos gyógyszerek kiváltását. A támogatott
gyógyszerek körébe tartoztak az antibiotikumok, láz-és
fájdalomcsillapítók valamint a köhögés elleni készítmények,
orrspay-k.

Az adománykártyát a gyermekorvos a vénnyel együtt adta át a
rászoruló családoknak. Mivel a legtöbbekkel régi, bizalmas
kapcsolatban áll a doktornő, tudta, kinek van a legnagyobb
szüksége erre a támogatásra. Egy hónap alatt összesen 170 gyerek
szüleinek nyújtott támogatást a klub. Egy háromgyermekes
anyuka, akinek mindhárom csemetéje tüdőgyulladásban

HOGYAN LETT A FORRALT BORBÓL 

GYÓGYSZERADOMÁNY

Az Inner Wheel Kecskemét Klub hölgy tagjai
adventi adománygyűjtést tartottak a Rotary
Kecskemét Klub hordójában múlt decem-
berben. A Kecskemét főterén felállított stan-
don kapható volt forralt bor, gyerek puncs,
Heiße Oma, tea és zsíros kenyér is lila hagy-
mával, paprikával. A befolyt adományokat
később gyógyszerekre „váltották”.

szenvedett, sőt a szülők is lebetegedtek, a hónap végén máshogy
nem is tudta volna kiváltani az antibiotikumot. Ezzel a nem várt
segítséggel azonban sikerült kilábalniuk a betegségből.

Az Inner Wheel Kecskemét Klub tagjai a patika dolgozóinak és a
közreműködő gyermekorvosnak szerették volna megköszönni egy
közös kiállítás megtekintéssel és egy ingyenes színházi lehető-
séggel az áldozatos munkájukat, támogató együttműködésüket. A
hölgyek a Kecskeméti Cifrapalotában lehetőséget kaptak egy
ingyenes, egész estés tárlatvezetésre „A Beszélő Köntös” nyo-
mában című kiállításra, valamint a Kecskeméti Katona József
Színház Stúdiójában az Acélmagnóliák darab premier előtti
előadását is a barátaikkal, támogatóikkal tekinthették meg. Az
Oscar-díjas történettel hat remek színésznő varázsolta el a kö-
zönséget.

Ahogyan egy Oscar-gála, úgy a rendezvény is a köszönetnyilvá-
nításoknak adott helyet. A gyógyszerbank projekt nem jöhetett
volna létre a klub tagjai, családtagjai, barátaik áldozatos munkája
nélkül. A soros elnök megköszönte a segítséget a doktornőnek, a
Műemlék Patika dolgozóinak, hogy vállalták a plusz feladatokat,
valamint az adományozóknak a támogatásokat. A darab végén
Cseke Péter igazgatónak is megköszönték a különleges színházi
élményt és a lehetőséget a főpróba megtekintésére. Pezsgős koc-
cintás után még a direktorral és a színészekkel is beszélgethettek a
résztvevők.

Az egészségmegőrzés nagyon fontos, az adományra nagy szükség
van, így a gyógyszerbank projektet hamarosan folytatni szeretné az
Inner Wheel Kecskemét Klub.

Inner Wheel Kecskemét Klub

International
Inner
Wheel
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2016. május 21-én a Rotary Club Mosonma-
gyaróvár ismét megrendezte az immár évek
óta hagyományos „Sonkalövő” versenyt.
Ezen a rendezvényen olyan klubtagok és
vendégek mutathatták meg lövő tudásukat,
akik érvényes vadász vizsgával rendelkeznek.

A rendezvényen ezen kívül – felügyelet mellet – légpuskával
lufira lőhettek a gyerekek. A csapatok, ill. az egyéni versenyzők a
rendezvény nevéhez méltóan sonkákat nyertek a kupák, és érmek
mellett.

A rendezvényen soproni, győri, és győrújbaráti rotarisok is részt
vettek. A finom marhapörkölt egy szemig elfogyott!

Klubunknak évek óta jó a kapcsolata a városban élő autistákkal.
Minden évben április 2-án részt veszünk az „Autizmus világ-
napja” helyi rendezvényein. Idén ebből az alkalomból egy ergo-
méteres pad beszerzéséhez járultunk hozzá 100.000.- Ft-tal, és
természetesen részt vettünk a „Kék sétán” is.

2016. április 5.-én több, mint 700 ezer forint gyűlt össze a
mosonmagyaróvári Rotary Club jótékonysági borvacsoráján. Az
összeget a Gift og Life - Ajándékozz életet programra gyűjtöttük.

2016. május 7-én mosonmagyaróvári Rotary Club 16-dik
alkalommal rendezte meg jótékonysági bálját. Az eseményen
befolyt összeggel a Mosonmagyaróváron megvalósuló Hospice
házat támogatja klubunk.

Magyarországi látogatása befejező napján ellátogatott váro-
sunkba K.R. Ravindran Világelnök Úr, és kedves felesége Vanathi
Ravindran. A városházi fogadáson ott volt több hazai, és külföldi
klub képviselője is. A város polgármestere Dr Árvay István is ta-
lálkozott az elnöki párral, és kiséretével.

Klubunk 2016. május 24-én közgyűlést tartott. A közgyűlésen
részt vett Dr. Csóka Imre Kormányzó Úr is. Ekkor írta alá Gondár
György azt a dokumentumot, amellyel elfogadja a 2018/19-es
évre a kormányzói tisztséget. Ebből az alkalomból Csóka Imre
egy „Kormányzói vándortollat” adott át neki.

Június 18-19-20-án Győrben került sor a District konferen-
ciára. Klubunk a győri klubokkal együtt látta el a vendéglátó
szerepét.

Július 2-án Giczi Lajost Szőcs Attila váltotta az elnöki székben.
Az elnökváltó – az elmúlt évekhez hasonlóan – jó hangulatban
telt. Vendégeink voltak a győri, és a győrújbaráti klubból is.

RC Mosonmagyaróvár

SONKALÖVÉSZET ÉS KLUBÉLET
MOSONMAGYARÓVÁRON
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Ismét véget ért egy sok munkával, program-
mal teljes earlyact év, ennek záró programja
a már negyedik alkalommal megrendezett
országos earlyact találkozó. A találkozó
díszvendégei ebben az évben az Interact
Clubok tagjai voltak, és támogató Rotary és
Inner Wheel Clubok is velünk ünnepeltek,
Szentes-Csongrádról,Miskolcról, Kecskemét-
ről és Orosházáról, Mátészalkáról, Kisvárdá-
ról, Nyíregyházáról .

Lukácsné Csizmadia Gabriella, Earlyact megbízott, RC Kisvárda

Az időjárás igencsak sok izgalmat okozott, hiszen a szervezés
utolsó hetében végig esővel , viharral ijesztgetett minket, próbára
téve állhatatosságunkat, kitartásunkat.

A makacsságunk kifizetődött, esőkabát helyett napernyők alatt,
gyönyörű időben tölthettük el a szombati napot. A fantasztikus
hangulatot a csodálatos helyszín, a jó társaság és sok színes
program  garantálta.

A ROTALIMPIA mely a népi hagyományok jegyében került
megrendezésre remek alkalom volt a közösség építésére. Az
országból jelen volt az összes EarlyAct Club, Interact Clubok,
Szegedről, Kisvárdáról és nem utolsó sorban Rotary Clubok
tagjai. Közel 400 fő töltötte együtt szabadidejét, ez az egyik
legnagyobb létszámú rotarys rendezvény. Reméljük minden
évben egyre többen leszünk!

A résztvevők egyéni, páros és csapatversenyekben mérhették
össze tudásukat. Volt earlyactos, interactos és felnőtt győztesünk
is, akiket earlyact bajnoki éremmel jutalmaztunk.

A gyerekeknek a szülők csapata, vagy a szponzoráló klubok
tagjai főzték meg az ebédet, a főként cserediákokból álló zsűri
tagjainak nagyon ízlettek, 4 bajnokot is avattak.

– a legfinomabb szatmári étel kategóriájában a kisvárdai
Earlyact club támogató szülői csapata által főzött töltött káposzta
lett a győztes,

– a nyíregyházi Rotary Club a legfinomabb pásztor étel
kategóriájában nyerte el a nekik járó érmet a bográcsban készült
pásztortarhonyával,

– a szakácsverseny bajnoka a Rotary Club Miskolc – gulyás-

IV. ORSZÁGOS EARLYACT 
TALÁLKOZÓ A FŐNIX PARKBAN

levese – és a Rotary Club Kecskemét – borju lábszár pörköltje –
lett, amiért külön köszönet a támogató cluboknak.

A nap folyamán rengeteg érdekes programmal találkozhattak a
gyerekek.

Volt Workshop ahol az Earlyact és Interact klubok beszámoltak
a munkájukról, hallhattuk külföldi diákok beszámolóit a magyar
országon eltöltött 10 hónapjukról, érdekes prezentációt tartottak
olyan diákok, akik rövid vagy hosszú utasként más-más ország-
ban éltek huzamosabb ideig.

A játékok közül nagyon tetszett a gyerekeknek a vízhordás,
medvetalpazás, szekérhúzás, bála elfoglalás, talicskázás, pet-
rencerúdtartás, farönk dobó verseny és persze a kispályás foci.

A nap folyamán voltak még kézműves foglalkozások kulturális
bemutatók és egész nap zeneposta színesítette a jó hangulatot.

Fontos eseményként a mátészalkai Kálvin János Earlyact Club
bővült 2 ötödikes osztállyal, akiket itt fogadtunk tagjaink közé.

A nap zárásaként közösön elénekeltük a Tavaszi szél vizet áraszt
dalt Horváth Eszter hegedű kíséretével, ezt a világelnöknek is
előadták earlyactosaink Nyíregyházán.

Nagyon jó hangulatú és tartalmas napot töltöttünk el!
Köszönjük a Rotary clubok támogatását, nagy öröm számunkra,

hogy egyre többen vagyunk és töltünk el egy szép napot a jövő
rotaristáival.
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Mi, a negyedikes EarlyAct-os tanulók azért is vártuk ezt az
alkalmat nagyon, mert decemberben testvérkapcsolatot
alakítottunk ki a Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola
hatodikos osztályával, s reméltük, hogy a moziban találkozunk az
osztályból egy-két tanulóval. A belépő egy szabadon választott
technikával készült rajz elkészítése volt. Mindenki nekiállt és
szabadidejében elkészítette az általa legszebbnek vélt rajzot. Volt,
aki állatot, volt, aki csendéletet és volt, aki akcióhősöket rajzolt.

Az összes elkészült képet a Váci Mihály Kulturális Központban
egy kiállításon nézhettük meg, melyet dr Ulrich Attila alpol-
gármester és Pták István a nyíregyházi Rotary Club elnöke
nyitott meg. Az osztályból az énekes lányok szép népdalcsokorral
színesítették a megnyitót. Ezt követően minden látogató
szavazhatott a rajzokra három héten keresztül.

A mozifilm nagyon jó volt, sokat nevettünk és igen jól éreztük
magunkat. A mozizás végeztével mind a 220 gyerek ajándékot is
kapott. Alig vártuk, hogy a rajzpályázat eredményhirdetésére sor
kerüljön.

Aztán elérkezett a várva várt nap június 24-én. Nagyon büszkék
voltunk, mert az osztályunkból került ki az első és harmadik
helyezett tanuló. A második helyezett rajzot pedig a Bárczis
gyerekek készítették, aminek szintén nagyon örültünk. Sok rajz
lett különdíjas, hiszen szebbnél szebb alkotások születtek.
Minden díjazott könyvjutalomban részesült.

Köszönjük szépen a gyermeknapi mozizást és az azt követő
rajzpályázatot! Igazi  maradandó élményben volt részünk!

GYERMEKNAPI MOZIZÁS
AHOGYAN EGY KISISKOLÁS LÁTTA

A közel 300 szavazat alapján a következő tanulók kerültek
díjazásra:

I.  hely  Gáthy Benjámin Ferenc, Kazinczy Ferenc Tagintézmény
II. hely Gönczi Krisztián, Fehér Zoltán, Kiss Kevin, Kiss Kornél,
Nagy Erik, Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola,
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI
III. hely   Kamhal Kinga, Kazinczy Ferenc Tagintézmény

Különdíjazásban részesültek:
Éltes Mátyás Általános Iskola Speciális Szak-
iskola, Gyermek-otthon és Kollégiumból:
Virág Alexandra, Klepács Mihály, Győrfi Dávid
Nyíregyházi Göllesz Viktor Speciális Szakis-
kola, Általános Iskola és Egységes Gyógypeda-
gógiai Módszertani Intézményből: Büscsei
Marcell, Horváth Patrik, Nagy Dalma, Kiss
Klára Emese
Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola,
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollé-
gium és EGYMI-ből: Gyurcsik Anita
Ridens Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola
és Kollégiumból: Horváth Erika, Gilvácsi
Edina Mária, Bacsó Beáta, Csiki Balázs, Mursa
Valentin
Kazinczy Ferenc Tagintézményből: Gincsai
Andrea Panna, Brezina Csilla, Horváth Eszter,
Zöldi-Tóth Maja.

Nagyon izgatottak lettünk, amikor meg-
hallottuk a hírt, hogy Gyermeknap alkalmá-
ból ingyenes mozizásra hívnak Bennünket a
nyíregyházi Rotary Club tagjai. István bácsi
be is jött egyszer az iskolába és elmondta,
hogy az EarlyAct-os osztályokat és a fogya-
tékkal élőket hívják meg a Zootropolis című
mesefilm vetítésére a Cinema Citybe.

RC Nyíregyháza
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Ostort csattogtatott, lovagolt, kalácsot font,
és karkötőt is készített csuhéból valamint
meggymagból az a negyvennégy gyermek,
aki idén a Rotary Club jóvoltából Gellértegy-
házon tölthetett öt napot.

ÉLMÉNY ÉS ÉRTÉK: EZEKKEL TÉRTEK

HAZA A ROTARY TÁBOROS GYEREKEK

Hatodik alkalommal rendezte meg jótékonysági gyermektáborát
július 4-től július 8-ig az Orosházi Rotary Club. Mi is ellátogattuk
Gellértegyházára, hogy megnézzük, hogyan töltik az idejüket a
táborozók.

Nagyon jó hangulatú kis csapatot találtunk, többen ostort
csattogtattak, voltak, akik már az uzsonna elkészítésén munkál-
kodtak, és akadtak olyanok, akik elmélyülten korongoztak.
Program volt bőven, és láthatóan mindenki talált magának olyan
elfoglaltságot, amiben örömét lelte. Laczi Sándor, az Orosházi
Rotary Club elnöke fogadott minket, és vidáman mesélt az eltelt
napokról és a táborozó gyerekekről.

– Aranyosak és szófogadóak – kezdte, a folytatásban pedig
elmondta, hogy a táborban azoknak az orosházi gyermekeknek
próbálnak lehetőséget nyújtani aktív időtöltésre, akiknek nem
biztos, hogy sikerül az idén nyaralniuk. – Van azért kikötésünk is,
a tanulmányi átlaguknak el kell érni az 3,5 tizedet. Ezzel nincs is
gond, nagyon igyekeznek részt venni ezeken a napokon, nyolc
kitűnő tanulónk van idén – tette hozzá az elnök.

A gellértegyházi nyaralást az Orosházi Rotary Club jótékonysági
báljának bevételéből, valamint különböző szponzorok támo-
gatásából szervezik meg. A cél azonban nemcsak az üdültetés,
hanem az is, hogy az itt táborozó gyerekek olyan programokkal és
olyan szellemben töltsék a mindennapokat, melyekből
tanulhatnak, és egyfajta értéket vigyenek magukkal a táborból.

– Megpróbáljuk a történelmet, a magyarságot szem előtt tartani,

ezért alapvetően kézműves foglalkozásaink vannak, képzett
népművész foglalkoztatókkal. Csuhé bábot csináltunk, szalmát
fontunk és nemezeltünk is.

Az ebédet is a gyerekek készítik egy kis segítséggel: sós kekszet,
kemencében túrós lepényt, meggyes lepényt sütöttek, de fontak
kalácsot, és díszítettek mézeskalácsot is.

– Tegnap kint voltunk a Ravasz tanyán lovagolni, kötelet húzni,
kocsikázni, íjászkodni, amit rendkívüli módon élveztek a
gyerekek. Jó lenne, ha minden évben tudnánk egy olyan napot
szervezni, amikor valahová elvisszük őket – folytatta Laczi Sán-
dor, és hozzátette: a délelőtti foglalkozásokat nagy figyelemmel
kísérik végig, ebéd után aztán ki kell engedni a gőzt, így a délután
már inkább a mozgásé.

Ezt láttuk mi is, volt nyüzsgés és szaladgálás bőven, és ter-
mészetesen kameránk is lázba hozta őket. Nem is kellett sokáig
kérni őket, hogy elmeséljék nekünk, mi a legjobb ebben a
táborban.

– Nagyon jól érzem magam, új embereket ismertem meg, akik
nagyon szimpatikusak nekem. Sok új dolgot tanultam, például
azt, hogyan tudok csuhéból és meggymagból karkötőt csinálni,
hogyan kell csipetkét csinálni és ostort csattogtatni – mesélte
Dimák Fanni.

Nagy Georgina, már másodjára vett részt a Rotary táborban, ő is
szívesen számolt be élményeiről.

– Hogyha valaki meg szeretné tanulni, hogy az őseink hogy éltek,
akkor nagyon ajánlom ezt a tábort.

A pénteki táborzárón voltak sportvetélkedők, és totó is,
amelyben olyan kérdéseket tettek fel a gyerekeknek, amit az ott
tanultak alapján tudtak megválaszolni. Este a szülőkkel közösen
szalonnasütés, valamint tüzes íjászkodás várta a résztvevőket.

– Úgy gondolom, a Rotary Club elérte azt a célt, hogy igazi
értékekkel és tudással térjenek haza a gyerekek – mondta
befejezésképpen Laczi Sándor.

Mártha Tímea (Oroscafe.hu)
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A Rotary Club Dunakeszi sok éve támogatja a
gödi TOPhÁZ Speciális Otthont és más,
fokozottan sérült és hátrányos, beteg gyer-
mekek és felnőttek gondozását ellátó intéz-
ményt és szervezetet. A Rotary egyik fontos
célja, hogy jótékonysági projektjeikkel se-
gítsék a rászorulók számára a jobb életkö-
rülmények megteremtését.

A Rotary Club Dunakeszi a gödi TOPhÁZban már több projektet
valósított meg: speciális ágyakat és ápolási eszközöket biztosított,
kerekesszékes liftet létesített, felújította és felszerelte az ebédlőt,
és rendszeresen szervez a lakók számára élményt nyújtó
programokat.

A Rotary Club Dunakeszi 2016. július 15 –én adta át a TOPhÁZ
részére az intézmény első Snoezelen terápiás szobáját, mely a
több mint 200 értelmi fogyatékos, mozgás- és halmozottan sérült
gyermek részére új lehetőséget nyújt a fejlesztésben.

A Snoezelen terápiáról:
Ez a terápia minden sérülésnek hasznos, és ami nagyon fontos,

örömet ad. A SNOEZELEN – holland szó és ebből az országból
eredő módszer – az ellazított, élvezetes pihenés állapotában
alkalmazott fejlesztő terápia.

A Snoezelen szoba biztonságos, nyugtató környezetet teremt.
Az ülőbútorok a kényelmes, ellazult fizikai állapotot segítik elő,
míg a fény-, kép-, hang- és illatforrások kellemes ingereket
biztosítanak a terápiához.

A terápia célja a pszichés alapfunkciók aktivizálása, fejlesztése.
A felkínált ingereken (kellemes zene és fényeffektusok szokatlan
egyvelege, érdekes mozgóképek, zajok, zörejek, színek, illatok)
keresztül a sérült emberek új, pozitív tapasztalatokat gyűjthet-
nek, megtanulhatják a kikapcsolódás technikáját, így a terápia
oldhatja feszültségeiket. Mindezek segítik a felfedezést és a
fejlődést, az életminőség javulását. A snoezelen terápia során fej-
leszthető: hallás, ízlelés, szaglás, tapintás, szem-kéz koordináció,
ok-okozat kapcsolatának felismerése, kommunikáció, pihenés,
passzív stimuláció, szabadidő, játék. A saját test megtapaszta-
lását, taktilis és kinesztetikus ingerek biztosítását segíti elő a
babzsák-fotel alkalmazása.

Sajnos a TOPhÁZ adottságai miatt most csak egy kisebb he-
lyiségben valósulhatott meg a terápiás szoba, de mind az
intézmény vezetői, mind pedig a Rotary Club Dunakeszi azt
reméli, hogy a pozitív tapasztalatok és eredmények megteremtik
a lehetőséget a későbbiekben egy nagyobb, akár második
Snoezelen szoba kialakítására is. RC Dunakeszi

HANG- ÉS FÉNYTERÁPIÁS SZOBA

A SPECIÁLIS OTTHONBAN
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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 17.00
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

INNER WHEEL CLUBOK

INTERACT CLUBOK

ROTARACT CLUBOK

EARLYACT 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: Port Royal Étterem Szeged
Ideje: minden csütörtök 16:00

Interact Club SZENTES-CSONGRÁD
Gyűlés helye: Közösségi tér - Dózsaház
6600 Szentes, Csongrádi út 2.
Ideje: kéthetente szerda

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 u. 67.),
Ideje: szerda, 18.30
Email: rotaractclubdebrecen@gmail.com

International
Inner
Wheel

Interact Club KECSKEMÉT

Interact Club KISKUNHALAS

Interact Club Matild
Gyűlés helye: Matild Média Iskola

Interact Club MÁTÉSZALKA

Rotaract Club PÉCS
Gyűlés helye: Café Zacc
Ideje: kedd 18.00
Email: rotaract.club.pecs@gmail.com
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RotaryClubBAJA
Csütörtök18.00.HotelMalom,
H-6500Baja,Szegediút19.
president@rcbaja.hu

RotaryClubBUDAPEST
Mindenkedden18.30
BenczúrHotelkülönterem,
1068Budapest,Benczúru.35.

1141Budapest,Szuglóu.82.Postacím:

Titkár:secretary@rcbudapest.hu
Elnök:president@rcbudapest.hu
Kincstárnok:treasurer@rcbudapest.hu
Honlap:www.rcbudapest.hu
Facebook:www.facebook.com/rcbudapest

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.
rcbpcenter@gmail.com

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

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.

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. Aquaworld Resort Hotel
H-1044 Budapest, Íves út 16.
info@rotary-dunakeszi.hu
www.rotary-dunakeszi.hu
www.facebook.com/rotary.club.dunakeszi

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@rotaryhu
www.rotarykecskemet.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 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

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 BUDAPEST-SZENT GELLÉRT

RotaryClubBUDAPEST-MARGITSZIGET

ROTARY CLUBOK MAGYARORSZÁGON

Rotary Club BUDAPEST-SZENT IMRE
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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.

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. Bükkös Hotel,
H-2000 Szentendre, Bükkös part 16.

Rotary Club SzentendrePostacím:

H-2000 Szentendre, Bükkös part 16.
president@rcszentendre.hu
rcszentendre@googlegroups.com

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

ROTARY CLUBOK MAGYARORSZÁGON

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

Rotary Club Mosonmagyaróvár,Postacím:

Pf. 66.
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• Igen! Akkor mindenképpen KÖZTÜNK a helyed!
• Nem, de egy jótékony ügy érdekében szívesen próbára tennéd

magad. Akkor neked is KÖZTÜNK a helyed!
• Ha a maratoni távon nem is, de néhány kilométer erejéig Te is

szeretnél futni egy nagyszabású futóeseményen. Tarts velünk,
mert KÖZTÜNK a helyed!

• Nem, de Te is futnál a magad és mások egészségéért a törté-
nelmi Budapest hangulatos utcáin egy gyönyörű októberi vasár-
napon. Akkor gyere el, hiszen KÖZTÜNK a helyed!

• Nem, mert a futás nem a Te műfajod. De szívesen szurkolnál egy
nemzetközi futóverseny több ezer versenyzőjének, vennél részt
zenés programokon és támogatnád Te is a verseny jótékony cél-
ját. Akkor Te se maradj otthon, mert KÖZTÜNK a helyed!

Gyere el és vedd fel velünk a sárga rotary címeres futómezt és
támogasd a GIFT OF LIFE programot.
Az International Marathon Fellowship of Rotarians (IMFR) idén,
Pénzes Ilona kormányzó fővédnöksége alatt és a Rotary Club
Budapest Center segítségével, Magyarországon rendezi meg a 12.
jótékony célú futóversenyét, a 31. Spar Budapest Maraton ke-
retein belül. Az IMFR megalapításának fő célja az volt, hogy egy
minden évben megrendezésre kerülő maratoni futóeseményen
rotaristák, barátaikkal és családtagjaikkal közösen egy jótékony
célt támogathassanak, erősítve és formálva a saját közösségi
szellemüket. A verseny eredeti ötlete 2005-ben született és azóta
minden évben a világ más-más városában – köztük Párizsban,
Berlinben, Amszterdamban, New Yorkban, Medoc-ban, Bécsben,

VETTÉL MÁR RÉSZT 
VALAHA 
FUTÓVERSENYEN?

Kovács-Széplaki Csilla, Rotary Club Budapest Center

a Nagy Korallzátonyon, Grázban, Londonban és Rómában –
került megrendezésre, támogatva a Rotary PolioPlus programját.

A világ „futó-rotaristái” idén, 2016 október második hétvégéjén,
róhatják majd Buda és Pest utcáit, élvezhetik a Margitsziget
hangulatát, valamint a Duna felett átívelő hidakról gyönyör-
ködhetnek a mi csodaszép fővárosunkban. A nemzetközi csapat
szeretné, ha minél több magyar rotarista csatlakozna a futáshoz
és a kapcsolódó programokhoz és ezért a befolyt adományokat a
Gift of Life Magyarország programjának támogatására ajánlja fel.
Szeretnénk, ha ezzel a közös összefogással több szívbeteg gyer-
mek számára tudnánk biztosítani az életmentő műtétet.

Tervezett program:
2016. október 7-én, pénteken 18 órától ismerkedő borest és
városnézés a Dock 8A hajón a Dunán. Szombaton reggel 9 órától
családi- és rövid távú futás a Hösök terén, napközben buszos és
kerékpáros városnézés, majd 17 órától Pasta party a Benczúr
Házban. Vasárnap reggel 9 órától indulnak maratoni, 30 km és 10
km-es futamok, ahol nagyon számítanak a futók a támogatáso-
tokra és biztatásotokra. 18 órától várunk mindenkit a Budapest
Music Hall épületébe egy jazz koncerttel egybekötött jótékony-
sági záró partyra.
Bővebb információ elérhető a rotarianrun.org oldalon vagy a
IMFR facebook oldalán (Rotarian run). A programokkal és
részvételi díjakkal kapcsolatban Lipardi Krisztin RC Budapest
Center Maraton koordinátora tud tájékoztatást adni.


