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Kedves Olvasóink!

A Rotary Család Magazin 2016-ban is sok érdekes cikket tartogat

olvasói számára. A kluboknak bőven van miről beszámolni a mozgalmas

adventi időszak után, valamint az új évben is számos jószolgálati

programot ígérnek.

A magyar Rotary klubok számára fontos a külföldi klubokkal való

kapcsolattartás. Februárban több európai ország Rotary képviselőivel

tartottunk közös eszmecserét Budapesten, az első Rotary Tag kereté-

ben, amelynek témaköreiről bővebben olvashatnak a magazinban.

A világ „futó-rotaristái”, az International Marathon Fellowship of

Rotarians tagjai is fővárosunkat szemelték ki az ősszel 12. alkalommal

megrendezendő jótékony célú futóversenyének helyszínéül, amelyhez

reményeik szerint sok magyar Rotary tag csatlakozik majd.

A cél nem más, mint a Gift of Life program támogatása, hogy minél

több szívbeteg gyermek gyógyulhasson meg az életmentő műtétnek kö-

szönhetően.

Természetesen magazinunkból most sem maradhatnak ki a fiatalabb

nemzedék, a Rotaract, az Interact és az Earlyact hírei és rendezvényei.

Mindemellett a Magyarországon tartozkodó cserediákok farsangi él-

ményeibe is betekintést nyerhetünk.

Ahogyan korábban is, most is kérjük, hogy iratkozzanak fel hírleve-

lünkre a www.rotary.hu oldalon, küldjék el ismerőseiknek kiadvá-

nyunkat, hogy megismerhessék mi az ami minket szívből elkötelezett

klubtaggá tesz.

Megtisztelő visszajelzéseiket, ötleteiket és cikkeiket várjuk a

csalad@rotary.hu címen továbbra is! Aktuális számunkhoz jó szóra-

kozást kívánunk!

A szerkesztőség

www.giftoflife.hu
http://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, Szeged

PROJEKTEK 
TÉLEN ÉS TAVASSZAL

Egy hosszú távú projektbe kezdtünk bele idén. Fiatal tehet-
ségeket támogatunk egy ösztöndíjprogram keretén belül a Rotary
Club Szeged-Tiszával és a Docpiano Banddel együttműködve.
Minden hónapban támogatjuk a Wesley János Óvoda, Általános
Iskola és Középiskola fiataljait, azon belül is JU-DO szakkört.
Első állomásként egy jótékonysági adománygyűjtő koncertet
adtunk a Docpiano Banddel. Fontos számunkra a kiváló sportolói
teljesítmény mellett a megfelelő tanulmányi munka is. Ezekben a
fiatalokban minden megvan ahhoz, hogy kiváló emberekké és
sportolókká váljanak, csak egy kis lökésre van szükségük, amit mi
megadunk nekik.

Tavaly decemberben a Délmagyarország-
Rotary Adventen ismét összefogott Szege-
den a Rotary család. A Rotaract Club Szeged,
az Interact Club Szeged és a három Rotary
Club forralt borért és teáért cserébe adomá-
nyokat gyűjtött. Összesen 150.000 Ft-ot
sikerült összegyűjteni az ifjúsági kluboknak.
Az adományokból befolyt összeget a Dr.
Waltner Károly Otthon fejlesztésére fordí-
tottuk.
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Rotaract Club Budapest-Margitsziget

– Nem elsősorban az életemről, inkább a szakmámról beszélnék.
Többek között olyan növényekről, amiknek értékei nem igazán
ismertek. Sokan lebecsülik a gyermekláncfüvet, pedig rendkívül
hasznos, egészséges. Egyszer Illyés Gyulával egy réten találkoz-
tam, amint szedte a pongyola pitypangot, salátát készített belőle –
kezdte március közepén tartott előadását Bálint György.

Bálint gazda, az 1989 óta a Rotary Klub Budapestet erősítő nép-
szerű kertészmérnök volt a Rotaract Club Budapest-Margit-
sziget vendége a Neked csak Dezső nevű bárban. A férfihűségnek
is nevezett növényen kívül beszélt többek között a sárfűről,
aminek elültetésével természetes módon tartható távol a vakond
a kertben. A kaporról elmondta, a mellette élő növényeket óvja
meg a levéltetvektől.

A tudós kitért az általa népszerűsített iskolakert programra.
Mint mondta, Európában először Magyarországon volt kötelező
az oktatási intézményekben, hogy tananyagba foglalják a ker-
tészkedést még Eötvös József idejében, amikor vallás- és köz-
oktatásügyi miniszterként dolgozott.

– Fontos, hogy a legfiatalabbak is tisztában legyenek vele,
hogyan lehet elültetni egy fűszernövényt, mit tehetnek a kártevők

AKI ILLYÉS GYULÁVAL SZEDTE 
A GYERMEKLÁNCFÜVET
TALÁLKOZÁS BÁLINT GAZDÁVAL

Az ország leghíresebb kertészmérnöke járt
vendégségben a Rotaract Club Buda-
pest–Margitszigetnél március közepén. Bálint
gazda előadásán nemcsak az derült ki, miért
fontos már kisiskolás korban növényt ter-
meszteni, hanem az is, hogy a tavasz valójá-
ban a tojásos nokedlivel kezdődik.

ellen, vagy mi a kapálás legjobb módszere. Főleg vidéki isko-
lákban népszerű a két éve újjá élesztett program, de a fővárosban
is egyre többen ismerik – mondta Bálint gazda.

Hozzátette, egyre nagyobb szerep jut a jövőben az öngondosko-
dásnak, ezért bármikor és bárhol érdemes elkezdeni a kertész-
kedést, akár egy apró balkonládában a teraszon. Kitért a ma-
gaságyásra, az egyszerű módszerről elmondta, hatékonyan és
gyorsan lehet többféle növényt termeszteni a körülbelül 80
centiméter magasan elhelyezett ládában. Ilyenkor a fokozatosan
elbomló szerves anyagokból szén-dioxid szabadul fel, ami
elősegíti a növények asszimilációs tevékenységét.

– Számos növényt nevelhetünk magaságyásban, paprikát,
fűszereket, salátát is. Utóbbit magam is szívesen nevelem, hiszen
a tavasz nálam akkor kezdődik, amikor megeszek egy tányér
finom tojásos nokedlit és salátát fogyasztok hozzá – mondta
Bálint gazda.

Az előadása végén a 96 éves kertészmérnök minden szakmai
kérdésre válaszolt és örömmel adott aláírást a rotaractosoknak és
a többi megjelent vendégnek.
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EMLÉKSZÜNK SOPRONBAN
Sopronban rendezték meg a Nyugat-magyar-
országi Rotaract District konferenciát febru-
árban, ide nemcsak a helyi klubból, hanem
Budapestről, Pécsről, Szegedről és Debrecen-
ből is érkeztek érdeklődők.

A rendezvénynek a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazda-
ság-tudományi Kara adott otthont, az a hely, ahol 2011-ben tíz
közgazdászhallgató megalapította a Rotaract Club Sopront. A
péntek esti vacsora után, amelyet egy autentikus és nagy múltú
helyi pinceborozóban fogyasztottak el, a rotaractosok egy retro
busszal járták körbe a várost, a soproniak városuk néhány
nevezetességét mutatták meg vendégeiknek. A szombati szakmai
előadásokon a klubelnökök beszámoltak az elmúlt egy évükről. A
szakmai beszélgetéseken többek között a világ- és Európa szintű
rotaractos rendezvényekről, találkozókról, a tagtoborzás lehe-
tőségeiről és a klubok vezetéstudományi sajátosságairól volt szó.
A hétvége folyamán vendégként járt a soproniaknál Zakkar
Viktória, a Rotaract és Csóka Imre, a Rotary kormányzója is. A
szombati vacsorát követően egy felkapott soproni szórakozó-
helyen, a Búgócsiga Akusztik Gardenben zárták a hétvégét a
rotaractosok.

A Rotaract Club Budapest-City tagjai számára, azaz számunkra,
ez a pár szó egy esti sétát jelentett, amikor „egy kis szeretetet”
adtunk a budapesti utcákon élő hajléktalanoknak.

A „Give a little warmth” ötlete egy korábbi gyűlésünkön merült
fel. Szerettük volna, ha a körülöttünk élő rászorulóknak adhat-
nánk valamit ezekben a hideg téli napokban. Mindnyájan tudjuk,
hogy ebben a fagyos időben sajnos vannak olyanok, akiknek elkél
egy kis segítség.

Minden ötletet összegyűjtöttünk, ami segíthet az utcán élő em-
bereknek. A szervezés nem telt sok időbe, mindent sikerült össze-
szednünk egy hét alatt. A klub tagjai közösen, egy nagyszerű csa-
patként együtt dolgozva mindent megtettek annak érdekében,
hogy a lehető legtöbbet hozzák ki a projektből. Mindenki vásárolt
néhány apróságot, tisztálkodási szereket, édességet, gyümölcsöt,
kesztyűt, sálat, zoknit. A következő heti gyűlésünk során ezekből
készítettünk el 10 csomagot, amiket ezután az utcán élők között
osztottunk szét. Amíg a csapat egy része a csomagokat pakolta,
addig egy másik része meleg teát és szendvicseket készített.

Miután elkészültünk, gyalog kerestük fel hajléktalan embertár-
sainkat, akik nagyon örültek a figyelmességünknek. Néhányan

GIVE A LITTLE WARMTH – 
ADJ EGY KIS SZERETETET!  

Úgy gondolom, hogy minden egyén számára
mást jelent ez a kifejezés, hiszen mindany-
nyian máshogyan érzékeljük a körülöttünk
lévő világ dolgait. És ez így van rendjén.

még angolul is megköszönték kedvességünket, aminek külföldi
klubtársaink kifejezetten örültek.

Amit viszonzásul kaptunk, az az utcán élők őszinte mosolya,
amelyet a csomag, a tea, a szendvics váltott ki. Talán kicsit az is,
hogy egy csapat budapesti fiatal arra szánt néhány órát az
életéből, hogy velük foglalkozzon.

Lili Duneva, fordította és szerkesztette: Panta Niké

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

EMLÉKSZÜNK SOPRONBAN

A rendezvénynek a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazda-
ság-tudományi Kara adott otthont, az a hely, ahol 2011-ben tíz
közgazdászhallgató megalapította a Rotaract Club Sopront. A
péntek esti vacsora után, amelyet egy autentikus és nagy múltú
helyi pinceborozóban fogyasztottak el, a rotaractosok egy retro
busszal járták körbe a várost, a soproniak városuk néhány
nevezetességét mutatták meg vendégeiknek. A szombati szakmai
előadásokon a klubelnökök beszámoltak az elmúlt egy évükről. A
szakmai beszélgetéseken többek között a világ- és Európa szintű
rotaractos rendezvényekről, találkozókról, a tagtoborzás lehe-
tőségeiről és a klubok vezetéstudományi sajátosságairól volt szó.
A hétvége folyamán vendégként járt a soproniaknál Zakkar
Viktória, a Rotaract és Csóka Imre, a Rotary kormányzója is. A
szombati vacsorát követően egy felkapott soproni szórakozó-
helyen, a Búgócsiga Akusztik Gardenben zárták a hétvégét a
rotaractosok.
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Azt is elmondhatjuk, hogy a sok segítő és hasznos munkák mellett
még jutott idő arra is, hogy a Margitszigetes Rotary Család kö-
telék még jobban erősödjön a klubok között. Ezt bizonyítja, hogy a
Rotary évet közös gyűléssel nyitottuk, amelyet egy atom jó paksi
kirándulás követett. Az adventi időszakra és a karácsonyra is
együtt készültünk közös karácsonyi vacsorával és jótékonysági
forraltbor árusítással.

A budapesti Rotaract klubok által megrendezett Gyerkőckará-
csony után kicsit fáradtan, de annál nagyobb örömmel fogadtuk el
a Rotary klubunk meghívását a karácsonyi ünnepi gyűlésükre!
December 17-én találkoztunk a Benczúr Hotelben, ahol a
vendégek gyarapodása mellett apró karácsonyi ajándékok is
sokasodtak a szépen feldíszített karácsonyfa alatt! A gyűlést
Kézdi László Rotary klubelnök nyitotta meg, átadva a szót
Bánfalvi Zita Rotaract klubelnöknek. Mindketten méltatták az
elmúlt év sikereit és arra bíztatták a társaságot, hogy a virágzó

KARÁCSONY A ROTARY KLUB 
BUDAPEST-MARGITSZIGETTEL

Nagy Viktória alelnök, Rotaract Budapest-Margitsziget

Rotary-Rotaract kapcsolatot tovább kell erősíteni a következő
években is. Az ünnepi lakoma elfogyasztása után közös éneklés
következett Greg Smith, kanadai cserediák gitárjátékával kísérve,
majd a Margitsziget Jézuskája megajándékozta a résztvevőket.
Minden ajándék igazi meglepetés volt, ki-ki értékes borral, híres
énekes lemezével vagy finom illatú szépségápolási szettel tért
haza.

Nem sokat pihent a társaság, hiszen december 21-én reggel a
Margitsziget klubok vették birtokba a Vörösmarty téri faházikót,
ahol jótékonysági forraltbor osztást tartottunk. A  Rotaract  lelkes

a Rotary tapasztalt tagsága és a cserediákok egész nap
azon dolgoztak, hogy minél több adomány kerüljön a becsület-
kasszába, amellyel a jövő évi Gyerkőckarácsonyt (70 000 Ft), a
Losonci téri Általános Iskola táborozását (50 000 Ft) és a diák-
csere programot (28 000 Ft) támogattuk. A szorgos kezek és a téli
hideg megtette hatását, hiszen nagyon sokan melegedtek forralt
bort iszogatva a Rotary-Rotaract standnál, így a Margitsziget
Angyalkája újból segíteni tudott rászoruló embertársainkon.

Ma már 2016-ot írunk és megfogadva az elnökök tanácsát egy
következő csapatépítő programon dolgozunk! Remélem, hogy
legközelebb egy közösen megvalósított Margitszigetes projektről
számolhatok be a következő Rotary Család újságban!

Barátsággal:

Visszatekintve az elmúlt esztendőre, öröm-
mel állapíthatjuk meg, hogy remek évet zárt
a Rotaract és a Rotary is!
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Az ország egyik legnagyobb és legered-
ményesebb civil összefogásává nőtte ki
magát a győri civil szervezetek, valamint a
Győri Filharmonikus Zenekar által ebben az
évben immár 7. alkalommal megszervezett
jótékonysági borárverés.

A filharmonikusoknak otthont adó Richter Teremben közel
ötszáz jótékonykodni vágyó, bor- és komolyzene kedvelő egyén
gyűlt össze, hogy a neves borászok által felajánlott értékes
tételekre licitáljon. A siker a kiváló szervezésnek és a jó hangu-
latnak köszönhetően ebben az évben is, mint ezidáig minden al-
kalommal rekord bevétellel zárult: az árverésből, valamint az
esemény támogatóinak adományaiból, illetve a fejenként 8.000
forintos belépőjegy árából összesen 11,7 millió forint folyt be.

Az idei március 31-én megrendezett Kantharosz Gála szervezé-
sében 3 rotary club (Győr, Győr-Rába, Győrújbarát), három Lions
club (Első Győri, Arrabona, Patrónus), az Európai Borlovagrend
Győri Legátusa, valamint a Győri Filharmonikus Zenekar vette ki
a részét. A neves borászok ezúttal a Garam menti, a soproni, a
hajós-bajai, a szekszárdi, a kunsági, valamint a tokaji borvidéket
képviselték, Szigetköz pedig egy pálinkafőző családi vállalkozás-
nak köszönhetően került fel az árverési tételek alkotta képze-
letbeli Kárpát-medence térképre.

Az esemény házigazdái, moderátorai, valamint az árverés
lebonyolítói – Borbás Marcsi és Rákóczi Feri – kiváló hangulatot
teremtettek a hangversenyteremben. A külföldön is nagyon sokat
koncertező Győri Filharmonikus Zenekar Berkes Kálmán ér-
demes művész vezényletével Schumann, Smetana, Strauss és
Csajkovszkij műveinek egy-egy részleteivel tette még értéke-
sebbé és a licitálók számára vonzóbbá az árverés összesen 14
tételét. A kalapács alá került tételek közül kiemelkedett a 720
ezer forintért elkelt 1956-os ötputtonyos Tokaji Aszú, a tavalyi év
bortermelőjének választott, tragikus hirtelenséggel elhunyt

KANTHAROSZ GÁLA 
11,7 MILLIÓS BEVÉTELLEL
GYŐRI CIVIL SZERVEZETEK PÉLDAÉRTÉKŰ ÖSSZEFOGÁSA A RÁSZORULÓK MEGSEGÍTÉSÉÉRT

Szöllősi Mihály csúcsborából egy 5 literes kiszerelés, valamint
egy 10 literes cserépedénybe zárt barrique szilvapálinka.

A Kantharosz Gála célja a kezdetektől változatlan: Győrben és
környékén élő hátrányos helyzetű gyermekek illetve az őket gon-
dozó intézmények támogatása, valamint nehéz sorsú tehetségek
felkarolása. A gála bevétele pályáztatás útján kerül szétosztásra: a
nyilvánosság mellett ez biztosítja, hogy a pénz megfelelő helyre és
átlátható módon kerüljön. A pályázatot a gála előtt 4 hónappal ír-
ja ki a Kantharosz Alapítvány. Gyermekneveléssel foglalkozó
intézmények pályázhatnak működési körülményeiket javító be-
ruházásokra, valamint a gyermekek fejlődését elősegítő projektek
megvalósítására. Ugyanakkor olyan kimagaslóan tehetséges gyer-
mekek, illetve azok képviselői is pályázhatnak, akik anyagi okok
miatt nem tudják tanulmányaikat, sport-, vagy művészeti pályá-
jukat megfelelő színvonalon folytatni, vagy forrás hiányában nem
juthatnak el nemzetközi megmérettetésre. A támogatandó pro-
jektekről a végső döntést a résztvevő civil szervezetek egy-egy
képviselőjéből álló kuratórium hozza meg a teljes tagság, azaz a
Kantharosz Gálát életre hívó civil szervezetek véleményének
figyelembevételével.

Borbás Marcsi és Rákóczi Feri az est házigazdái

Az árverés sikeres licitálói
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tartaniuk. A cím is adott volt: Hogyan profitálnék a Rotary
cserediák programból? A zsűri számos tényezőt figyelembe vett az
értékelés során, mint például a nyelvtudást, a tartalmat, és az
előadásmódot. Kidolgozott, összeszedett, és olykor humoros
előadásokat hallhattunk, mindegyiken látszott, hogy a ver-
senyzők időt és energiát nem kímélve készültek a megmé-
rettetésre.

Az előadásokat követően összeült a zsűri, a diákok eközben
lazíthattak egy kicsit. A döntés meghozatala nem ment egy-
könnyen, mivel a remek előadások, a versenyzők angoltudása és
fellépése megosztotta a zsűrit. Azonban rövid mérlegelés után
megszületett a sorrend, ugyanakkor a szoros mezőny miatt
kénytelenek voltunk két második helyezettet kitüntetni. Az
eredmények kihirdetése előtt tartottunk egy öt perces szünetet,
mely során ismét találkoztunk a versenyzőkkel, akik még
izgatottabbnak tűntek, mint korábban, és ezt a megmaradt
pogácsa mennyisége is jelezte.

A szünet eltetével kihirdettük a győzteseket:
1. helyezett: Bodnár Olívia
2. helyezett: Lázár Bianka és Horváth Eszter
3. helyezett: Al-Hamati Ahmed
Ugyanakkor meg kell jegyeznem, hogy minden versenyző

nagyon szépen szerepelt, és sok sikert kívánok nekik a további
versenyeiken.

Árverésre váró tételek

Tagai István bejelenti a 11,7 millió forintos  rekordbevételt

Az idei bevételből óvodai KRESZ pálya épül, cserkészcsapat jut
sátorhoz, értelmi fogyatékosok családjai számára hoznak létre
játékkölcsönzőt, barokk furulyát és versenykenut kaphat egy-egy
tehetséges fiatal, valamint egy további pályázó közönségszava-
zattal – a Kantharosz Gála helyszínén leadott voksokkal – jut tá-
mogatáshoz a kimagaslóan sikeres rendezvénynek köszönhetően.

Kosár Dezső, RC Győr, fotó: Váczi József, RC Győrújbarát

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

A kisvárdai Rotary idén 6-ik alkalommal ren-
dezte meg az angol nyelvi versenyt, melyen a
kisvárdai középiskolák diákjai vehettek
részt.

A közel 70 induló közül a legjobb 6 jutott be a döntőbe: Al-Hamati
Ahmed, Bodnár Olívia, Horváth Eszter, Lázár Bianka, Mikla
Dominik, Tóth Eszter. Mivel tavaly ugyanezen a versenyen
Pavlovics Zsófiával holtversenyben az 1. helyen végeztünk, abban
a megtiszteltetésben volt részünk, hogy idén mi is a zsűri tagjai
lehettünk. A következőkben a személyes élményeimet fogom
megosztani a kedves olvasóval.

A verseny február 19.-én, pénteken, reggel 9 órakor kezdődött,
de a versenyzők már legalább egy negyed órával korábban
megérkeztek a helyszínre. Mindegyikük arcán izgalom tükrö-
ződött, ami nem is csoda, hiszen komoly volt a tét: az első he-
lyezett részt vehet egy nemzetközi táborban a Rotary támo-
gatásával. Izgatottságukat mi sem mutatta jobban, mint hogy az
asztalra kitett finomságokból csak a zsűritagok falatozgattak.

Az első forduló a magnóhallgatás volt, melyen a versenyzők
közel azonos pontszámokat értek el. Ezt követte a prezentációk
előadása. A versenyzők már a döntőbe jutásukkor megtudták,
hogy milyen témában kell majd egy körülbelül 5 perces előadást Takács Bálint
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„Ha halat adsz az éhezőnek, azzal egy napig
táplálod őt; de ha megtanítod halászni, akkor
egész életére gondoskodtál róla”.

A HOSSZÚ TÁVÚ SEGÍTSÉG

Juhász Zoltán magánszemély kezdeményezése, a Fenntartható
Település projekt éppen ez alapján működik, megcélozva ezzel a
rászoruló, kifejezetten hátrányos helyzetű családokat, akiknek
vidéki házuk melletti telken, az ott már meglévő ólakban, vagy új
ólak építését követően egy kész, önfenntartásra lehetőséget
nyújtó megoldást kapnak.

Háztáji kisgazdaságok építése

Rászoruló, kifejezetten hátrányos helyzetű családoknak épített
kisgazdaság, melyben a családoknak felelős gazdálkodási
rendszerben kell használniuk a kapott rendszert, megfelelve a
törvényi elvárásoknak. Ezen rendszer keretein belül a családok
megkapják a működtetéshez szükséges információkat, az
előzetes felmérések és egyeztetések alapján meghatározott
számú csirkét, malacot, vegyes ivarú, előnevelt pulykát, kacsát,
libát, valamint az állomány etetéséhez szükséges takarmányt.
Ebből a folyamatból először önfenntartóvá válik a család, majd
később eladásra termelve munkahely teremtő méretűvé növek-
szik.

Mindemellett a családok a szaporulatot és az ismereteket előre
meghatározott mennyiségben és mértékben tovább adomá-
nyozzák, és megosztják, ezzel is biztosítva a program terjedését.

A Faluprogram olyan, részben közösségi, részben magángaz-
dálkodó rendszerek, harmonikus, és fenntartható szinergiája,
mely révén jelentős számú munkahely jön létre, évtizedek óta
hátrányosnak tekintett régiókban és térségekben. A program a
háztáji és közösségi agrármodelleket összegzi, azokat tartalom
vezérli, piacokat nyit és lát el, kezeli a pénzeszközök követel-
ményrendszerét, ugyanakkor hatékonyan képviseli a lokális –
közösség – érdekeket.

Magyarországon a leszakadó kistelepülések száma évről évre
növekszik, a lakosság elvándorol, a mezőgazdaságban egyre ke-
vesebben dolgoznak, és mintegy hárommillió ember megélhetése
került veszélybe, mert nincs olyan rendező elv, ami képes lenne a
hazai vidék nyújtotta lehetőségek kiaknázására. A Fenntartható
Település projekt egy olyan diverzitív rendszer, mely kész és képes
kis befektetéssel, egy-egy vidéki falut a szó legelemibb értelmében
„pénzgyárrá” tenni, rövid 3-5 éves időszak alatt.

A Rotary Budapest Center ezt a projektet támogatta egy, a Deák
téren rendezett forralt bor osztásból származó 110.000.- forinttal,
melyből az addig felépült gazdaságok téli, 4 tonnás takarmány
igényéből 1,5 tonnát tudott támogatni, valamint a Till Attila
Tiszta szívvel című filmjének vetítéséből befolyt összeget is erre

a célra szánjuk, melyből csirkéket és kacsákat vásárolunk a
gazdaságok bővítésére.

Ha bármelyik klub vagy klubtag szeretné támogatni ezt a
projektet, örömmel várom jelentkezését a +36-30/383-4442-es
mobilszámon, hogy megbeszéljük a részleteket.

Rotary baráti üdvözlettel:

A VILÁGHÍRŰ CANTEMUS KÓRUS IS SEGÍTETT
Nyíregyházán, a Kodály Zoltán Általános iskola Kodály termében került sor a város méltán világhírű énekkarának, a Cantemus
kórusnak az ünnepi koncertjére. Az Adventi programra a Rotary Club Nyíregyháza felkérésére került sor, karitatív céllal.
A Rotary Club nyíregyházi szervezetének ez évi kiemelt projektje egy – az országosan is egyedi kialakítású – játszótér, mely a tervek
szerint 2016 nyarán kerül átadásra a megyeszékhelyen, s egyedi kialakítása folytán alkalmas lesz az egészséges és a fogyatékkal élő
gyermekek szórakozására, együttes kikapcsolódására is.
Megépítése adományokból kerül finanszírozásra, melynek része volt ez a koncert is. A közönség kétezer forintos támogatói jegyek
vásárlásával járulhatott hozzá e nemes cél megvalósításához, melynek eredményként csaknem egymillió forint gyűlt össze.

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

Szemán Zoltán, Rotary Budapest Center

dr. Olajos József, RC Nyíregyháza
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A HŰVÖSVÖLGYI CSOKIBOLT

Klubunk, az RC Budapest-Tabán két nagy, sok
évig tartó projekt után (Rotary Irodalmi Díj,
Gift of Life) ebben a Rotary évben visszatért
egyik eredeti célkitűzéséhez, az önhibájukon
kívül hátrányos helyzetű gyermekek sor-
sának jobbításához.

Nem volt nehéz megtalálni a feladatot, hiszen a segítség olyan sok
helyen elkel manapság. Volt már előzménye annak, hogy állami
gondozott gyermekek életét próbáltuk könnyebbé tenni, hiszen a
megalakulásunk utáni években szoros kapcsolatot ápoltunk az
Aga utcai gyermekotthonnal.

Egyik klubtársunk jó kapcsolatban van Bozsóki Róberttel, a
Hűvösvölgyi Gyermekotthon igazgatójával. Ezt kihasználva
meghívtuk az Igazgató urat egy klubülésre előadónak, hogy
közelebbről és autentikus forrásból megismerjük az állami
gondozott gyermekek jelenlegi helyzetét. Az előadás annyira
informatív volt és jól sikerült, hogy el is határoztuk, hogy a
Hűvösvölgyi Gyermekotthon lesz az ez évi jószolgálati tevé-
kenységünk célpontja. Néhány személyes látogatás meggyőzött
bennünket arról, hogy jó döntést hoztunk. Bozsóki Róbert komoly
szakmai hozzáértésen kívül teljes elkötelezettséggel, szívvel-
lélekkel igyekszik jobbá tenni az Otthon kb. 70 lakójának életét és
tesz nagyon sokat a rábízott gyerekek neveléséért, minden-
napjainak apró örömeiért is. Itt ismerkedtünk meg egy olyan
motivációs rendszerrel, – amit most szeretnénk megosztani a
Magyar Rotary közösséggel, hátha más Klub is profitál az ötletből
– amely mind a gyerekeket, mind a velük foglalkozó nevelőket
bevonja és időről időre, heti rendszerességgel sikerélményhez
juttatja.

Ennek keretében a gyerekek napi tevékenységét a nevelők
folyamatosan értékelik több szempont szerint is. Ilyen a tanulás,
az otthonbeli tevékenység, környezetük rendben tartása, tár-
saikkal való együttműködés, stb. Az értékelésből kapott pontok
beválthatók un. „Hűvösvölgyi Forintra”. Ezeket a bónokat a gye-

rekek az Otthon könyvtárában működő Hűvösvölgyi Boltban
(Hüvi Bolt) hetente egyszer levásárolhatják. A választék csupa
kívánatos tárgy: csoki, édesség, kekszek, gyümölcslevek, de van itt
persze hajcsat, színes ceruza, kifestő és apróbb játék is. Szá-
munkra is hihetetlen volt az a pozitív motiváló erő, amit ezen
„kincsek” elérése jelentett a gyerek számára és mindeközben erő-
södött a közösségi élet, egymás segítése, a jobb magaviselet. Ezt
személyesen is megtapasztalhattuk, amikor alkalmunk volt egy
ilyen bolti nyitást és vásárlást végignézni. Elhatároztuk, hogy en-
nek a rendszernek a működését ebben az évben a Tabán finan-
szírozni fogja, megveszi és leszállítja a boltnak az édességet.
Jóleső érzéssel nyugtáztuk Mészáros Zoltán Governor Nominee
barátunk (RC Szentes-Csongrád) támogatását. Az Ő révén
jutottunk nagyon kedvező beszerzési áron egy három havi „el-
látmányhoz” a Hüvi Bolt számára. Az első szállítmány meg is
érkezett február közepén és a gyerekek nagy örömmel költötték a
Hűvösvölgyi Forintokat.

A mellékelt fotók az első szállítmány átadásakor készültek. Az
öröm, az izgalom nem csak a gyerekeket ragadta magával!

Az örömszerzés, a segítés jóleső érzésével búcsúztunk el kis
barátainktól és Robi bácsitól, az igazgatótól.

Az Otthon támogatására további projektjeink is vannak, ezekről
majd a továbbiakban számolunk be.

Barátsággal,

Taligás Beáta, RC Budapest-Tabán



helyzetét nehezítő problémára és azok megoldatlanságára is.
Csóka Imre Kormányzó üdvözlő szavaiban kiemelte, lehe-

tőséget biztosítottunk a szomszédos országok képviselőinek is,
hogy a különböző témakörökben saját tapasztalataikat átadva
segítsék német barátainkat annak megértésében, hogy a prob-
lémák megoldását hogyan képzelik az egyes országokban.

Kovács Imre röviden köszöntötte a „One Crew”, a 2007/2008
évi Deutscher Governorrat megjelent tagjait, amelynek ő is tagja.

Günter Ertler a 19. Zóna nevében köszöntötte a tanácskozást és
tájékoztatott bennünket az elért eredményekről. A német Rotary
helyzetét Hans-Jürgen Leuchs, a Deutscher Governorrat je-
lenlegi elnöke ismertette, nem térve ki az olyan problémák elől
sem, mint a tagok elöregedése, vagy a létszám bővítésének
akadályai.

Az egyik nagy sikerű előadást Paul-Werner von Schulenburg
tartotta, „A Rotary egy értékközösség” címmel. Ez az előadás már
többször elhangzott Németországban is, természetesen aktu-
alizálva, mindig nagy tetszést aratva lelkesítő tartalma miatt.
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ROTARY TAG: JÓSZOLGÁLATRÓL ÉLESBEN

Bennünket, az 1911 Districtet érte az a megtiszteltetés, hogy mi
szervezhettük az első külföldön tartott rendezvényt. A tervezett
programok célja egymás jobb megértése volt, hogy a német, svájci
és osztrák rotaristák megismerhessék a közép-európai rotaristák
gondolatait különböző témákról, ezekről mindenki elmondhassa
saját tapasztalatait és próbáljuk meg közös gondolkodással
javasolni azt az utat, amelyet követve a jelenlévők által képviselt
rotaristák céljai könnyebben megvalósulhatnak.

A sikeres rendezvény érdekében Csóka Imre Kormányzó
szervezőbizottságot hozott létre, melynek tagjai, amint az utólag
kiderült, mindenki számára érdekes, attraktív programot készí-
tettek elő.

A rendezvény elnevezése: „A Rotary helyzete Közép-Euró-
pában, merre tart a Rotary?” lett. Az előre meghatározott progra-
mokat négy szekcióülés keretén belül bonyolítottuk le. Az egyes
szekciókat a magyar Rotary kiválóságai vezették le, nagy sikerrel.

Az első szekció címe megegyezett a rendezvény címével,
moderátora Cseri Miklós volt. Bevezető előadásában méltatta a
részünkre biztosított lehetőséget, kitért számos, Európa

A 2007/2008. évi Deutscher Governorrat tagjai
határozták el, hogy a német és a németajkú
rotaryban felmerülő kérdések megvitatására
„Rotary Tag” elnevezéssel minden évben
egynapos rendezvényt szervezzenek, ahol a
témákhoz illő külső és belső előadókat kérnek
fel, valamint lehetővé teszik a hozzászólásokat
is és a rendezvény végén egy tiszteletben álló
rotarysta összefoglalja a rendezvényen elhang-
zottakat.
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Alexander Völker arról informált bennünket, hogy az 1830
District közép-európai diákok számára nyújt ösztöndíj lehető-
séget és buzdított annak a kihasználására.

Ezután került sor a magyar-szerb ICC szerződés aláírására,
melyet a német-szlovén szerződés aláírása követett.

A második szekció „A Rotary lehetőségei Krízishelyzetekben”
címmel került megtartásra és Ungvári Zsigmond moderálta. A
bevezető előadást Charlotte Mori tartotta és beszámolt egy
konkrét példán arról, hogyan történik a migráció és az integráció
kezelése Németországban. A Rotary lehetőségeit háborús kö-
rülmények között ukrán barátaink, Aleh Luksá és Andruszák
Jaroslav elemezték.

Érdekes előadásokat hallhattunk a korrupció lélektanáról
Berend Richárdtól és Martha Maria Mocanu román kormány-
zótól is a korrupció elleni küzdelemről.

A Rotary Foundation lehetőségeiről Hajdú Szabolcs és Kercs-
már András adott tájékoztatást.

Térségünkben az elszegényesedés is nehezíti a Rotary részére
újabb tagok bevonását, ezért ez a kérdéskör is nagy hangsúllyal
szerepelt, az ukrán, szerb és magyar helyzetet ismertették az
előadók.

A szekció kellemes színfoltja volt, amikor a moderátor a
kérdéseire adott helyes válaszokat ajándékkal honorálta. Mivel a
jelenlévők már hosszabb időt töltöttek ülve, nagyon jólesett a
torna is, amivel megmozgatták az ülés résztvevőit.



Az ebéd utáni szekció a Rotary és más jótékonysági szervezetek
együttműködési lehetőségeit taglalta, Lakatos Jenő moderá-
lásával. Elsőként a volt osztrák governor, Toni Hilscher kapott
szót, aki a RI Board tag jaként a Rotary International
lehetőségeiről tájékoztatott bennünklet. Ebben a szekcióban
kaphattunk információkat az együttműködés különböző lehe-
tőségeiről Tornyai Magdolnától, a budapesti Inner Wheel Club
volt elnökétől, István Zsolttól a Lions kormányzójától, Baráth
Gábortól, a Magyar Vöröskereszt igazgatójától. Nagy érdek-
lődéssel hallgatták a jelenlévők Ernst Zoltán beszámolóját a
Máltai Szeretetszolgálattal együtt végrehajtott tarnabodi pro-
jektről.

A negyedik szekció Pénzes Ilona leendő kormányzónk mode-
rálásával történt, „Az újkori magyar Rotary története, az új
generáció” címmel.

Ebben a szekcióban köszöntötte Peter-Christian Herbrich, az
utolsó közös osztrák-magyar kormányzó Districtünket, számos
szép emlékéből néhányat felidézve.

Az egyik legfontosabb magyar projektet, a „Gift of Life”
alakulását Gyulai Tamás mutatta be, majd a fiatal nemzedék
képviselői következtek. Bemutatkoztak az osztrák fiatalok, akik
egy új kommunikációs rendszert ismertettek, majd a román
fiatalok mutatkoztak be, néhányan magyarul is. Természetesen a
mi rotaractosaink sem maradhattak ki, őket Zakkar Viktória
képviselte.

Végezetül a még fiatalabbak képviseletében Kovácsné Gila
Erzsébet és Lukácsné Csizmadia Gabriella szóltak, akik az
Interact és az Early Act lehetőségeit vázolták fel.

A zárszó megtartására Kormányzónk Charlotte Morit, a „One
Crwe” vezetőjét, német államtitkár asszonyt kérte fel. Ő a
zárszavában nagyon fontosnak tartotta, hogy ilyen típusú ren-
dezvény létrejöhetett, tíz ország képviselővel találkozhattak.
Tetszett neki az őszinte hangnem, a német rotaristák nagyon
sokat tanultak az elhangzott véleményekből. Nagyon sikeresnek
tartotta a tanácskozást, a rendezés színvonaláért külön gratulált
és őszinte köszönetet mondott Csóka Imre Kormányzónak és az
egész magyar Rotarynak. Jelezte, hogy a német nyelvű Rotary
Magazinnak összeállít egy ismertetőt a rendezvényről, hogy akik
nem tudtak eljönni, azok is kapjanak első kézből tájékoztatást.

A sikeres rendezvényt egy még sikeresebb vacsora zárta, ahol
kitűnő ételek és hangulatos szalonzene mellett szórakozhattunk.
Az estnek két fénypontja volt: nagysikerű műsort adott az Octo
Voice énekegyüttes, külföldi vendégeink is elismeréssel adóztak.

A másik, nagy derültséget kiváltó program oka az volt, hogy
Kormányzónk most sem hazudtolta meg önmagát és egy hordó
bort guríttatott be a terembe, ahol minden vendég saját maga
palackozhatott egy üveg bort, természetesen a Kormányzónk
arcképével ellátott címkével. Ezt külföldi vendégeink nagy tet-
széssel és tapssal fogadták, nagyon sokan jelezték, hogy jó öt-
letként magukkal viszik.
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ROTARY-BÁL – AHOGY ÉN LÁTTAM...

Azért is él olyan erősen bennem az az este, mert lenyűgözött az,
hogy nem egy merev, hivatalos protokolleseménynek tűnt a dolog,
hanem oldott, jó hangulatú, baráti összejövetelnek, ahol az
emberek ismerik egymást, és tényleg jól érzik magukat egymás
társaságában. Érződött, hogy ezek az emberek valahogy össze-
tartoznak, vagy legalábbis összetartanak, és hogy mulatni jöttek,
emellett pedig nemes célt is szolgálnak. Akkor még nem sej-
tettem, hogy néhány év múlva én állok majd ott a bál háziasz-
szonyaként.

Nagy megtiszteltetés volt számomra a felkérés, hogy – Kata
távollétében, az Ő ajánlásával – legyek a 2015-ös Rotary bál há-
ziasszonya.

A feladatra készülvén kicsit jobban megismertem a Rotary klub
történetét és célkitűzéseit. A Rotary Clubok világszervezetében
különböző foglalkozású emberek fognak össze humanitárius
célok érdekében. Nincs ez másként a Rotary Club Szolnok
esetében sem. Az 1932-ben életre hívott, majd 1999-ben újjá-
szervezett klub a városban a civil szervezetek meghatározó
szereplője. Munkájával, számos projekt megvalósításával, évről-
évre segíti a rászorulókat, a Katolikus Karitásztól az iskolákig, a

Az első élményem a Rotary bállal kapcso-
latban 2012-re nyúlik vissza. Ekkor történt,
hogy meglátogattam Huszárik Katát, (akit a
bál szervezői a „Rotary bálok örökös házi-
asszonya” címmel ruháztak fel). Katával kol-
léganők voltunk a szolnoki Szigligeti Színház-
ban, nekem előadásom volt aznap este, az
előadás végeztével benéztem az akkor már
javában zajló eseményre.

hajléktalanoktól a cserediákokig. Az idei, a 14. adománygyűjtő bál
volt Szolnokon, melynek kedvezményezettje a Tisza Tánc-
együttes volt. Az együttes négy korosztályt felvonultató színes,
látványos műsorral kedveskedett a bálozóknak.

Dr. Szakács Attila, a Rotary Club Szolnok jelenlegi elnöke és
Pénzes Ilona, a magyar Rotary District 2016-2017. évi kor-
mányzója nyitotta meg a bált, majd sor került az ünnepélyes „el-
nöki köszöntő koccintásra” is a Rotary Club vörösboros ólom-
kristály poharaival. Külön öröm volt számomra, hogy ezen a koc-
cintáson én is részt vehettem (és végre megtanultam, hogyan is
kell szakszerűen fogni a borospoharat).
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A Rotary Club nyíregyházi tagjai a helyi szervezet alapítóira
emlékeztek 2016. január 14-én. 1934-ben ezen a napon alakult
meg a klub, amit a Hotel Korona homlokzatán felavatott emlék-
táblával jeleztek a város rotarystái.

A karitatív célok és a baráti kapcsolatok ápolása már a kezde-
tekkor kiemelt szerepet kaptak a működésben, amit sajnos a
világháború és a hozzá kapcsolódó politikai vihar négyévi mű-
ködést követően megszüntetett.

A megemlékezésen Fekete Tibor alelnök köszöntötte a meg-
jelenteket, köszönetet mondva a jelenlegi tagoknak és a Hotel
tulajdonosának, hogy hozzájárultak az emléktábla felszerelé-
séhez.

Diczkóné Unterer Mónika (pedagógus, az EarlyAct Nyíregyhá-
za vezetője) által felkészített gyerekek rövid verssel készültek,
majd dr. Bordé Katalin történész adott rövid történeti áttekintést
a Rotary magyarországi és nyíregyházi megalakulásáról, műkö-
déséről. Az esemény zárásaként az újjáalakult klub alapítói közül
Urbán Lajos szólt a jelenről, az utóbbi néhány év sikeres
működéséről és a nyíregyházi rotarysták ez évi terveiről. Szavai
szerint „büszkék lennének az alapítók a mai tagok tevékeny-
ségére”.

EMLÉKTÁBLA AZ ALAPÍTÓK TISZTELETÉRE

dr. Olajos József, RC Nyíregyháza

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

A bőséges svédasztalos vacsora után, pedig megkezdődött a
tánc. A talpalávalót a – 2009-ben alakult – Traffic Band zenekar
szolgáltatta. A zenekar fennállása óta széles körű ismertségre,
elismertségre és népszerűségre tett szert. Méltán: hiszen igé-
nyesség és zenei sokszínűség jellemzi őket. Szinte már tradíció,
hogy a Rotary bálokon ők garantálják a jó hangulatot. Most sem
okoztak csalódást! A táncparkett hamar megtelt, fergeteges volt a
hangulat!

Mindeközben Antal Piroska és Bari Ilona, a számmisztika és a
grafológia iránt érdeklődő bálozók rendelkezésére állt. Jómagam
is beálltam a sorba, mindkét területet kipróbáltam, és nem

bántam meg: a két elemzés szinte egybevágott, elgondolkodtató
élmény volt.

Éjfélkor kezdetét vette a tombolasorsolás, mely sok örömteli és
mulatságos pillanatot okozott a jelen lévőknek. Ugyanakkor
megható volt látni, hogy mennyi felajánlás érkezett, és az egész
estével kapcsolatban az a benyomásom, hogy csodálatos dolog ez:
Összekötni egy nemes célt egy vidám estével. Úgy adni, önzet-
lenül, hogy közben az ember még jól is érzi magát. Mert adni jó!
És a szolnoki Rotary Club tagjai ezt tudják! Igazán nagy élmény
volt velük tölteni ezt az estét! Köszönet érte!

Jankovics Anna, színművész
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A HELYI KÖZÖSSÉGEK KARÁCSONYI 
AJÁNDÉKOZÁSA (2015)

A sátoraljaújhelyi Rotary Club fennállásának
20. évét ünnepelte 2015-ben. Beszámolónk
most mégsem az ünnepélyről és a klub
megalakulásának körülményeiről szól. A cikk
éppen ellenkezőleg, a klub egy olyan tevé-
kenységéről számol be, ami miatt létrejött,
az ajándékozásról.

Az advent időszaka és a karácsony sok ember életében megha-
tározó. Az ünnepéllyel járó várakozás a naptári év egyik leg-
érzékenyebb időszaka. Az emberek átértékelik az addig eltelt
időszakot, néhányan még távolabb is visszatekintenek. Sokan ezt
vezetőként is megteszik. Úgy vélik, hogy igyekezetük ellenére sem
sikerült minden. A sátoraljaújhelyi klubtagok éppen az ilyen
embereket keresik fel az év vége felé. Olyan vezetőket kérdeznek,
akik úgy érzik, nem sok kell már a terveik megvalósulásához. Ők a
helyi egészségügyi és oktatási intézmények képviselői.

Sok ilyen intézmény van, a klubunk lehetőségei pedig végesek.
Így, ahogy a szervezetünk nevében is áll, a segítségnyújtást „rotá-
ció” formájában oldjuk meg. Az adományozott intézmények éves
palettáján mindig más kerül sorra.

A Zemplén fővárosában működő klubunk ezen ünnepi évében
öt intézményt látogatott meg, és ajándékozta meg annak egy-egy
osztályát, szervezeti egységét.

Kronológiai sorrendben az elsők között a sátoraljaújhelyi
központú Hétszínvirág Óvoda széphalmi tagintézményének
gyermekei részesültek ajándékozásban. 2015. november 4-én
délelőtt 10.00-kor közvetlenül a gyerekek körében adták át
használatra Juhász István elnök, Kohánka István és Monok
Nándor tagok, a sokáig nélkülözött színes fénymásolót és a
fejlesztő játékokat. A színes fénymásoló nem közvetlenül, de
közvetve a gyermekek foglalkozásait „színesíti” meg szó szerint.
A fejlesztő játékok viszont már közvetlenül a kiskorúak birtokába
kerültek.

Az ajándékozottak sora ezt követően a sátoraljaújhelyi Erzsé-
bet Kórház gyermekpszichiátriai szakrendelőjében bővült. A több
mint 60 gyermek és fiatal gyógyítását segítő osztály ugyanis
Mikulás-találkozót szervezett. Ide látogattak el Kun Emese, Dr.
Réz Rita és Ruzsinszki László klubtagok. Amíg a „Nagyszakállú”
az édességet és a gyümölcsöt osztotta a műsort adó gyerekeknek,
addig a klub a mentálisan, esetleg szellemileg is sérült gyermekek
terápiájához szükséges fejlesztő eszközöket adta át. Az osz-

tályvezető, Dr. Lőrincz Anna terve ugyanis egy fény- és hang-
terápiás szoba kialakítása. Így az átadott lámpa és CD-lejátszó
máris kiegészítette a szükséges berendezést.

2015. december 18-án két intézménybe látogattak el a klub
tagjai. Délelőtt a városi Szent Anna Szeretet Otthon idősebb
lakóit látogatták meg. Az otthonnak nagy szüksége volt komp-
resszoros felfekvés elleni matracra és lepedőkre, hisz mint
említettük, idősebb generációról van szó. S bár sok a problé-
májuk és gond akad az egészségükkel is, a kultúrműsorral egy-
bekötött ajándékozás meghitt környezetben valósult meg.
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Kuczik Júlia, RC Sátoraljaújhely, leendő elnök (2017-18)

dr. Olajos József, RC Nyíregyháza

Még aznap délután érkezett meg a klub elnöke és Ringer István
tag a 65 éves Szlovák Iskolába. A nemzetiségi általános iskola és
kollégiuma a születésnapján kívül arról is megemlékezett, hogy
éppen egy nagy volumenű rekonstrukción esett át. S ami nem fért
bele az iskola felújítási költségeibe, azt a Rotary Klub sietett
kiegészíteni. Ezen a helyszínen a klub a „szaloncukorkába”
csomagolt iskolarádió technikai berendezésének megvásárlásá-
hoz járult hozzá. A tanulók citerahúrokkal és énekkari előadással
színesített betlehemes játék keretében mondtak köszönetet. A
jelenlévők között szülők és szlovák nemzetiségi képviselők
egyaránt jelen voltak.

A disztrikt legészakibb klubja végezetül az adományozás utolsó
állomására is megérkezett. A Bodrogközben található Ricsén több
mint 45 év óta ápolják a rászoruló legidősebbeket. A tartós bent-
lakásos, ápolást és gondozást nyújtó, pszichiátriai betegek

otthonát szakosított ellátásként, a BAZ Megyei Kormányhivatal
működteti. Ezért is tartotta fontosnak klubunk, hogy az otthon
lakóit 2015. december 23-án 10:00 órakor megrendezésre kerülő
helyi általános iskolások műsorának keretében ajándékozásban
részesítse. Az ajándékzsákok és dobozok tartalma a klubtagok és
civilek által gyűjtött ruhanemű és könyv volt. A lakók a könyveket
is örömmel fogadták. Az olvasás örömét a használt könyvek ado-
mánya biztosítja majd. Az ajándékcsomagból nem maradt el a
gyümölcs és szaloncukor sem.

Az ajándékozásra a klub összesen 150.000,- forinttal járult
hozzá, mely összeg részét képezte a 2015. évi jótékonysági prog-
ramok bevételének. Ezek közé tartozott a jótékonysági újévi
Dohánygyári Fúvószenekar koncertje, a helyi Rotary-bál, és az
adventi forróital kínálása is.

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

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

„MÁR MOST GONDOLJ A JÖVŐDRE!”
NEMZETKÖZI DIÁKCSERE PROGRAMOK 
A ROTARY SZERVEZÉSÉBEN

R
OTARY

The Rotary Youth Exchange

Program

The Rotary Youth Exchange

Program

ROTARY MIKULÁS NYÍREGYHÁZÁN
Mint minden évben, a Rotary Club nyíregyházi szervezete 2015-
ben is megszervezte hagyományos Mikulás rendezvényét. A
december 4-én, a Jósa András Múzeumban megrendezett prog-
ram néhány óra kikapcsolódást, játékot, szórakozást biztosított a
gyermekek részére, akik a város iskoláiból kerültek meghívásra.

A Club azzal a – nem titkolt – céllal szervezte ezt az eseményt,
hogy a hátrányos helyzetben vagy fogyatékkal élő gyermekek is
részesei legyenek mindannak az élménynek, melyet a közös ének,
tánc, mesehallgatás és a karácsony közeledte jelent a világon
minden gyermek számára.

A programban egy mesemonológgal fellépett Gosztola Adél
színművésznő (Móricz Zsigmond Színház), Hajdú Ágota, aki egy
játékos, zenés foglalkozással kötötte le a gyerekeket, a „Mitetszik”
Bábcsoport Bogyó és Babóca meséjével ajándékozta meg a gye-
rekeket, míg a Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola diákjai
egy zenés-táncos produkcióval szórakoztatták őket.

A Mikulás rendezvény fergeteges hangulatban telt, a gyerekek
játszottak, énekeltek, ámultak a fellépő művészek produkcióin és
a nap végén boldogan bontogatták az ajándékcsomagot, melyet

minden részvevő kapott a Klub és az általa megnyert támogatók
jóvoltából.
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2016 februárjának utolsó hetében Csóka Imre, a Rotary Magyar-
ország 2015/2016. évi kormányzója az Észak-magyarországi régió
klubjait látogatta végig. Erre a hétre esett a Rotary alapításának
111. évfordulója is, amiről a klubok is megemlékeztek.

A „kormányzói roadshow” első állomása Szolnok volt, majd
Csóka Imre a miskolci klubokat kereste fel, mivel az RC Egernél
egy előzetesen egyeztetett időpontban még novemberben módja
volt vendégeskedni. A látogatások menetrendje mindegyik vá-
rosban hasonló volt. Csóka Imre kormányzót és feleségét Szolno-
kon az RC Szolnok tagjai, Miskolcon pedig az RC Miskolc-
Tapolca klubtagjai kísérték el a városházára ahol találkozhattak a
városvezető politikusokkal. A rotaristák bemutatták a megye-
székhelyek Rotary nevezetességeit és munkájuk jelentősebb
állomásait is.

Szolnokon meglátogatták a városban nyelvi táborban résztvevő
cserediákokat, valamint a klubülésen Csóka Imre kormányzó
közreműködésével átadták a szolnoki „Adventi forralt bor kíná-
lás” akció bevételét. Miskolcon a rotaristák bemutatták a ré-
gióban kiemelkedően fontos betegellátó munkát végző Erzsébet
Hospice Otthon működését, ahol közösen avatták fel a 2015 jú-
niusában indított Rotary Global Grant pályázat projekttábláját is.

A kormányzó látogatása minden évben különleges alkalom,
amikor a tagok igyekeznek a klubjukat legkedvezőbb oldaláról

Külső szemlélő számára furcsának tűnhet az
a szokás, amit évről évre az aktuális kor-
mányzók követnek világszerte a Rotaryban.
Meglátogatni minden egyes klubot a saját
klubülésén nem egyszerűen egy gondos
egyeztetést igénylő szervezési feladat, ha-
nem mindenek előtt egy olyan célkitűzés,
amelyet megvalósítva a district vezetője első
kézből származó információk alapján al-
kothat hiteles képet a klubokban folyó
munkáról.

A KORMÁNYZÓKNAK KÖTELEZETTSÉG –
A KLUBOKNAK JÓ ALKALOM A BEMUTATKOZÁSRA
KORMÁNYZÓI LÁTOGATÁSOK AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN – 2015/2016

megmutatni. Az esti rendhagyó klubülésen a vezetőség mindig
beszámol a klub terveiről és bemutatja az addig elvégzett mun-
káját, a kormányzó pedig ilyenkor ismerteti a nemzetközi és
hazai Rotary preferenciáit, de megbeszélik az aktuális év célki-
tűzéseinek sikeres megvalósításához szükséges legfontosabb
tennivalókat is. A látogatás rövid ideje alatt a klubok nem csak
településüket és a legfontosabb projektjeiket mutatják be, hanem
igyekeznek átadni egy kicsit abból az érzésből is, ami minden
klubot egyedivé és különlegessé tesz a kormányzóságban.

Az RC Miskolc tagjai házastársaikkal, partnereikkel közös
megjelenésükkel, az RC Szolnok-Tisza pedig a Rotary alapítá-
sának 111. évfordulója alkalmából készített tortával és gyertya-
gyújtással varázsoltak meghitt, családias hangulatot a rendkívüli
klubülésen. Az évforduló előtt tisztelegve Miskolctapolcán a fo-
gadó klub tagjai Csóka Imre kormányzóval együtt koszorút he-
lyeztek el a D1911 számú független magyar Rotary Kormányzóság
első District Konferenciájának alkalmából állított emlékműre.

Apáti Pál György alkormányzó, RC Miskolctapolca
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Jankó Zoltán, RC Hódmezővásárhely

Az adománygyűjtést a támogatásosztás idő-
szaka követte a vásárhelyi Rotary Clubnál. A
klub megalakulása óta hagyományosan
karácsony előtt osztja szét a tehetséges rá-
szoruló diákok részére kiírt támogatás
összegét.

A több mint 600 ezer forintot most egy tucat vásárhelyi közép-
iskolás fiú és lány kapta. Az átadásra klubüléseknek is helyet adó
Hotel Gingkoban került sor. A családias ünnepségen a díjazottak
kis műsor keretében be is mutatkoztak. Itt került sor a kárpátaljai
Mezőváriban, a hódmezővásárhelyi önkormányzat kezdemé-
nyezésére új óvoda építését segítő támogatás átadására is.

Januárban újabb célt találtak a vásárhelyiek: az Aranyossy
Ágoston általános iskola diákjai a terápiás célú lovaglásukban
szorulnak segítségre; az egyik elöregedett ló pótlása komoly
anyagi erőforrást igényel. Ezért fordultak segítségért a rota-
rysokhoz. Az iskola terápiás lovaglásban országosan is elismert
eredményeit, és azt, hogy ebben hosszú évek óta élen járnak, a
klub tagjai támogatásra érdemesnek találták.

Segítséget kapott a Magvető utcai óvoda is; egy elektromos
nagyítót, amit a látássérült óvodások integrációjához hasz-
nálhatnak.

A vásárhelyi klub közel húszéves története folyamán már
többször tanúsította, hogy fontosnak érzi, hogy helyi fiatal –
leggyakrabban zenész – tehetségek kibontakozását segítse.
Ezúttal azonban egy rendkívül tehetséges sakkozó kisfiú,
Megyaszai Balázs került a „táblára”, a támogatottak sorába.
Összesített eredményei eddig rendkívül imponálóak: óvodásként
1 év alatt 21 verseny során: 4 kupa, 17 érem, a következő évben
első osztályosként 20 versenyből 14 első helyezés és 5 második –
közöttük országos versenyek és diák olimpia is. A FIDE élőpont-
száma 1349.

A klub és alapítványa a további támogatási források gyűjtése
érdekében idén is megszervezi az egyik legnagyobb eseményét, a
Tavaszi Zsongást, melynek sztárvendége Szulák Andrea lesz. A
rendezvényre május 20-án, a patinás Fekete Sas báltermében
kerül sor.

TEHETSÉGEKET TÁMOGATTAK
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN
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KRAMPAMPULI, FORRÓ TEA,
HIDEG KOCSONYA... ROTARY
A ROTARY CLUB MISKOLC-TAPOLCA ADOMÁNYGYŰJTŐ AKCIÓJA
A MISKOLCI KOCSONYAFARSANGON – 2016

Miskolc főutcáján 2016-ban is megrendezésre
került a régió egyik legnagyobb érdeklődésre
számot tartó fesztiválja a Miskolci Kocsonya-
farsang, amelynek most már hagyományo-
san elmaradhatatlan részese a Rotary Club
Miskolc-Tapolca adománygyűjtő akciója is.

Klasszikusan a forralt bor kínálás és a téli szezon adománygyűjtő
megmozdulásainak időszaka az Advent. Miért is ne gyűjtetnének
a miskolctapolcaiak adományt éppen januárban? A kissé különc
viselkedés hátterében azonban egyáltalán nem renitens visel-
kedés áll. Ahogyan a klub a jótékonysági bálját is egy fürdőváros
hagyományainak megfelelően a nyár kellős közepén, Anna
napkor tartja, a Miskolchoz éppen annyira kötődő Kocsonya-
farsang rendezvénye is kitűnő lehetőséget kínál a Rotary hu-
manitárius céljainak megismertetésére a fesztiválozó közönség
soraiban.

Az adománygyűjtés fókuszában idén a Miskolcon évtizedek óta
sikeresen tevékenykedő Szinvavölgyi Néptáncműhely állt, akik
elsősorban fellépőruhák és viseletek beszerzésére varratására
fogják a pénzadományokat felhasználni.

A táncosok produkciója mostanra elengedhetetlen részévé vált
a Rotary Anna-bálok műsorának, de a borsodi régióban néptáncot
tanuló gyerekek is szinte biztosra vehetik, hogy tánckultúrájuk
gyarapodásának folyamatában valamilyen módon kapcsolatba
kerülnek a Műhely oktatóival. Munkájuk eredményét hirdeti az a
számtalan díj, amit a Kárpát-medence hagyományőrző tehetség-
kutató megmérettetésein elnyertek. Legutóbbi országos sikerük a

MTVA 2014. évi „Fölszállott a páva” népzenei és néptánc tehet-
ségkutató versenyének sorozatában, ahol a táncosok felkészítőik
sokéves munkájának eredményeként különdíjban részesültek.

A fesztivál négy napja alatt a Rotary adománygyűjtő standja
kora reggeltől késő estig várta az adományozó kedvű látogatókat.
A fesztiválra látogató vendégek adományait a klubtagok ko-
csonyával, krampampulival (selmecbányai eredetű, a világörök-
ség nemzeti listáján szereplő bányász-kohász-erdész egyetemi
hagyományok szerint készült bor és rum alapú, gyümölcsös, fű-
szeres, alkoholos ital) és forró teával igyekeztek meghálálni, ame-
lyek elkészítését mindig a tagok vagy közeli ismerőseik végzik. A
kisgyerekekkel érkező családoknak a klubtagok héliumos lufival
kedveskedtek.
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A tagok kivétel nélkül mindannyian kivették a részüket a
munkából, a jó hangulatú hétvége kiváló alkalmat teremtett a
klubtagok közötti barátság elmélyítésére. A fesztivál forga-
tagában az adománygyűjtő akcióra a Néptáncműhely táncosai
próbálták felhívni a figyelmet. A legforgalmasabb időszakokban
véletlenszerűen néptáncos fiúk bukkantak fel a tömegben
„flashmob” produkciójukkal, a stand környezetében pedig
harsány népzenére a legfiatalabb táncosok adtak ízelítőt széles
repertoárjukból.

Aki látta a szinvavölgyis fiatalok műsorait, meggyőződhetett
róla, hogy az adományok jó helyre kerültek. A kitelepülés és az
ajándékok költségeit kivétel nélkül szponzorok és a klub tagjai
biztosították. A 2016-ban immár hatodik alkalommal megren-
dezett adománygyűjtési akcióban 543.700 Ft adomány gyűlt
össze, ami a szükséges, hivatalos iratok elkészítését követően a
klub számlájáról átutalásra is került a Szinvavölgyi Néptánc-
műhelyhez.

Világszerte büszkén valljuk, hogy a számos humanitárius
szervezet között a Rotary egyedüliként úgy juttatja el az össze-
gyűjtött adományokat a rászorulókhoz, hogy abból nem elvesz,
hanem mindig inkább hozzátesz. Az alapanyagok költségét min-
dig a klub támogatóinak felajánlásai és klubtagok hozzájárulásai
fedezik. Csak így valósítható meg az a célkitűzés, hogy a járókelők
pénzadományait 100%-ban eljuttatjuk a gyűjtés előre kihirdetett
kedvezményezettjeihez.

Apáti Pál György, RC Miskolc-Tapolca
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Klubunk, az RC Mosonmagyaróvár az elmúlt évhez hasonlóan
2015-ben is részt vett a Szent István Napok keretén belül meg-
szervezett „Szigetköz legnagyobb halászléje” akcióban. Ugyan-
úgy, mint 2014-ben, most is adománygyűjtést szerveztünk a város
önkormányzatával közösen.

Az összegyűlt 400.000.- Ft pénzadományról szóló csekket
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata részéről Dr. Árvay
István Polgármester Úr, a Rotary Club Mosonmagyaróvár ré-
széről Giczi Lajos Elnök Úr adta át Szépe Istvánnak, a szálló
vezetőjének, 2015. szeptember 15-én.

Klubunknak évek óta van kapcsolata az életét vakon élő
Sáfrányné Kóbli Írisszel. Írisz többször fordult a klubhoz, és mi
eddig mindig segítettünk. Most a klub, és annak tagjai, valamint
egy helyi, számítástechnikai eszközöket forgalmazó vállalkozó
közösen segített a vak hölgyön. Az átadott számítógép a vakok
számára kifejlesztett legújabb, képernyő-olvasó programmal van
ellátva. (2015. október 1.)

Klubunk évek óta jó kapcsolatot ápol a város Lion's Klubjával. A
egyéb közös programok mellett minden évben az egyik visszatérő
közös programunk a teke verseny. Az utolsó összecsapás ered-
ményéről annyit, hogy Lion's-os barátaink két fával jobbak voltak
nálunk. Lehet készülni a jövő évi visszavágóra! (2015. november
10.)

2015. december 2-án került megrendezésre a IV. Mosonma-
gyaróvári Országos Ergométeres Verseny. Immár négy egymást
követő esztendőben rendezik meg a sérüléssel élő fiatalok szá-
mára ezt az országos megmérettetést. A helyi fiatalok mellett
többek közt Budapestről és Győrből is érkeztek a versenyre. 70
fiatal küzdött egymással. A versenyt többek közt támogatta a
város önkormányzata, a helyi Lion's és Rotary Club is.

Az adventi forraltbor kínálás a város sétálóutcáján klubunknál
már több mint évtizedes hagyomány. A befolyó adományokból a

város idősotthonainak lakóit, rászoruló nagycsaládosokat, és a
hajléktalanszálló lakóit támogattuk. Az elmúlt évektől eltérően a
gyűjtést segítendő meghívtuk a klub támogatóit, hogy aktívan
vegyenek részt az adománygyűjtésben. Így felléptek a Rotary-
hordónál: az Óvári Ütőegyüttes, a Pillangó Óvoda ovisai dobozok-
ban hozták el adományaikat, felléptek a Slezák testvérek (zene), a
Lajtha László Vegyeskar, Szalay Ivett, és férje, a Sári Csárda
tulajdonosai saját maguk által készített halászlé kínálásával se-
gítették az adománygyűjtést, Suhajda Gábor a helyszínen sütött
oldalast kínált adományaink gyarapítása érdekében.

A Lion's Klubbal közösen egy kis ajándékműsort szerveztünk az
Idősotthonban lakóknak, és ennek keretében adtuk át az aján-
dékokat. A nagycsaládosok részére a Rotaract Club tagjai adventi
koszorúkat készítettek.

2015 decemberében immár második alkalommal került áta-
dásra a klub gondozásában a „Nagy László Emlékérem”, amelyet
egykori klubtagunk özvegye Nagyné Polgár Éva alapított. Ezt a
díjat egy kiemelkedő teljesítményt nyújtó középiskolás tanuló
kapja. 100.000.- Ft tartozik az elismeréshez.

A környékbeli klubokkal való kapcsolatápolás szép példájaként
meglátogatott bennünket a két soproni klub képviseletében Dr.
Nagy Anikó, Dr. Szabó Éva, Pálkövi Tamás (RC Sopron Pannónia),
és Tölgyesi Zoltán, valamint Németh Lajos (RC Sopron).

2016. január 26-án közös klubülést tartott a Lion's Club és a
Rotary Club tagsága. Az ülésen áttekintettük a 2015/16-os elnöki
év eddigi közös eseményeit, és szót váltottunk az együttműködés
további lehetőségeiről. A jó hangulathoz nagy mértékben hozzá-
járult klubtagunknak, a Corvina Étterem tulajdonosának (Huber
Attila) a vendégszeretete is.

Klubunk 2016. március 1-én kihelyezett ülést tartott a fel-
újított, és immár a Szigetköz Agórájaként működő Flesch Károly
Kulturális Központban. Csiszár Péter igazgató úr bemutatta a
felújított intézményt. A klubülést megtisztelte Dr. Csóka Imre
Kormányzó Úr, és Elekes Zoltán György a szegedi Szent-Györgyi
Albert Rotary Club képviseletében. Zoli a District rendezvény-
felelőse, így szó esett a közelgő eseményekről, a mi részvételünk-
ről a rendezvényeken. Kormányzó Úr összefoglalta röviden az el-
múlt időszak, és a közeljövő eseményeit.

2015. szeptember 18-án immár ötödik alkalommal került sor a
Rotary Club Mosonmagyaróvár és Mosonmagyaróvár Város
Önkormányzata által középiskolások számára közösen kiírt
ösztöndíjak átadására.

Ösztöndíjban részesültek a következő diákok:
Amtmann Petra, Nagy Norbert Emil, Sárközi Júlia, Mezei

Bálint és Lengyel Szilvia.

Az ősz folyamán vendégünk volt Dr. Árvay
István Mosonmagyaróvár Város Polgármeste-
re. Az alábbi képek ezen az ülésen készültek.
Itt került átadásra a Rotary Tanulmányi
ösztöndíj ötödik nyertese Amtman Petra ré-
szére a szerződés és oklevél. A nagyon jó
hangulatú találkozón sok érdekes és fontos
információval lettünk gazdagabbak.

MOZGALMAS FÉLÉV
MOSONMAGYARÓVÁRON
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RENDÉSZETI KATEGÓRIA DÍJAZOTTAK

Negyedmaraton Női
I. Szoták-Orosz Katalin 47:11

II. Szentkirályi Gitta 58:20
III. Burai Judit 1:09:16
Negyedmaraton Férfi

I. Gábori László 42:36
II. Czeglédi Sándor 48:12

III. Brázda László 53:22
Félmaraton Női

I. Busi Zsuzsanna 1:44:59
II. Popják Ildikó 2:01:21

III. Kovács Melinda 2:09:00
Félmaraton férfi

I. Mátyók Tibor 1:29:10

II. Horváth Attila 1:30:14
III. Madarász Péter 1:35:16
Maraton női:

I. Simon Edina 3:32:02
Maraton Férfi

I. Borbás Tibor Szabolcs 3:17:33
II. Papp Sándor 3:21:25

III. Nagy Csaba Levente 3:25:32
Maraton 5 fős váltó:
HRSE 10. osztály:

I.  3:00:58
Tóth István, Tündik László,
Asztalos Zoltán, Legoza Zsolt,
Kolláth Zoltán

Negyedmaraton Női
I. Gulyás Vera 39:28

II. Nagyné Simon Lilla 44:10
III. Aradi Bernadett 44:42
Negyedmaraton Férfi

I. Kapitány Zoltán 38:35
II. Pálfi Tibor 42:28

III. Gábori László 42:36
Félmaraton Női

I. Ménes Anita 1:27:28
II. Szunyog Erika 1:35:53

III. Balázs Boglárka 1:37:31
Félmaraton Férfi

I. Harsányi Tamás 1:14:20
II. Holecskó Máté 1:21:19

III. Bar Eugen 1:23:54
Maraton Női

I. Simon Edina 3:32:02
II. Ihász Veronika 3:40:39

III. Muczáné
Gulyás Erzsébet 3:50:07

Maraton Férfi
I. Kéki Tamás 2:53:46

VI. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL – DÍJAZOTTAK

II. Veres Szilárd 3:00:02
III. Szokolszky István 3:05:01
Maraton 5 fős váltó

I.  Proteinhouse Team Oradea
2:19:02
Hercut Eduárd, Lazacalin David,
Contvasil Edaniel, Lavinie Chris,
Andtei Revnic
II. Szendi Vasudvar Team 2:34:59

Fülöp Attila, Petneházi Gábor,
Gulyás János, Jung Ferenc,
Bana Richárd
III. Háromszék 2:41:15
Csutak Tamás, Pilugor József,
Bihari Szilárd Attila, Imreh László,
Mezei Lóránt
Handbike Maraton

I.  Nagymáté Sándor 2:23:07
II. Novák Ferenc 3:33:10

Handbike Félmaraton
I.  Losonczy Aurél 1:32:57

II.  Sasvári Gyula 1:53:45

A rendezvény két részből állt. Az első a rövidtávú Jótékonysági
Rotary Futás, ahol immár hagyományosan 1993 métert telje-
sítettek a résztvevők. Az 1993 egy fontos évszám a Debreceni
Rotary Club életében, mert ebben az évben alakult meg újra.

A rajt előtt Sipos Nóra a G4 Fitness aerobic edzője tartott közös
bemelegítést. A Jótékonysági Futás részt vevőit László Miklós a
Debreceni Rotary Club elnöke és Komolay Szabolcs Debrecen
Megyei Jogú Város alpolgármestere köszöntötte.

A Vigadó térről 2016. március 20-án 9.30-kor több mint 4500
fő rajtolt el. Nagyon sokan jelmezbe öltöztek (Debreceni Hősök
csapata), vagy az azonos csapathoz tartozók, azonos színű pólót
viseltek, a Leukémiások csapata már hagyományosan lila lufival
futja le a távot az összetartozás jelképeként.

Egyénileg és csapatban indultak a futók. Korhatártól, nemtől,
egészségi állapottól függetlenül mindenki részt vehetett, de főleg
óvodások, általános iskolások és gimnazisták jelentkeztek. A
legnagyobb létszámban résztvevő csapat már hagyományosan
egy LIFE Pak félautomata defibrillátort nyer.

Az idén 870 fővel a Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium csapata győzött. A második a Debreceni Egyetem
Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskola, a
harmadik a Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakkö-
zépiskola – DataExpert csapata lett. A célban mindenki érmet,
almát, kukit és Jó reggelt kekszet kapott.

A futófesztivál másik eseménye a hosszútávfutók (maraton,
félmaraton, negyedmaraton és maraton 5 fős váltó) versenye. A
rajt előtt Csóka Imre a Magyarországi Rotary Club kormányzója,
és Dr. Barcsa Lajos Debrecen Megyei Jogú Város alpolgármestere
mondott köszöntő beszédet.

2016. március 20-án 11.00 órakor a Vigadó térről közel 1300
hosszútávfutó rajtolt el. A futófesztivál célja, hogy felhívja a
figyelmet a mozgás örömére, a sportolás, az egészséges életmód
szükségességére, valamint hogy minél többen kezdjenek el
sportolni, futni. Ezt az idén is sikerült elérnünk, hiszen a tava-
lyihoz képest ismét nőtt a létszám. Fontos számunkra, hogy a
fogyatékkal élő embereknek lehetőséget adjunk a sportolásra.
Számukra a fogyatékosságot igazoló dokumentum, felmutatá-
sával 20% kedvezményt biztosítunk, de Handbike-os versenyzők
(4 fő indult), és 100%-ban látássérült futók ingyen nevezhetnek.

A verseny végén a célban, aki teljesítette a távot, egyedi terve-
zésű érmet vehetett át. Ez egy igazi családi hétvége volt, hiszen az
egész család részt vehetett a mozgásban. A hosszútávfutók rajtját
is 15 perces közös bemelegítés előzte meg, amelyet Sándor Ni-
kolett a G4 Fitnesz aerobic edzője tartott meg. Ezen nem csak a
futók, hanem a szurkolók is nagy számban részt vettek.

A fesztivál kísérőrendezvényei
K&H Bank, Napló-Russmedia Kft, Apolló Medicál, Bio-

techUSA, Superior kitelepülése. Debrecen Linedance Club

VI. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL
2016. MÁRCIUS 20.

bemutatója, Paróczai Bernadett Zumba bemutatója, Valcer Tánc-
stúdió fellépése, GAIA zenekar előadása, Aranykezek Egészség-
nevelő Egyesület masszázs kezeléseit vehették igénybe a futók. A
Derecskei Gyümölcsös kóstoltatót rendezett, a Tóth Könyvkeres-
kedés naptárvásárt tartott. A versenyen 250 szervező dolgozott.
Önkéntes, közhasznú tevékenységet végző középiskolás diákok, a
debreceni Rotary Club tagjai, a női Inner Wheel Club tagjai, a
Rotaract Club Debrecen Főnix fiataljai, és a Magyarországon
tartózkodó cserediákok dolgoztak.

A VI. Rotary Futófesztiválon az idén is közel
6000 fő állt rajthoz, amelyre nemcsak Deb-
recen és környékéről, hanem az egész ország-
ból és az országhatáron kívülről, összesen 13
országból – Ausztria, Dél-Afrika, Irán, Ma-
gyarország, Németország, Olaszország, Ro-
mánia, Skócia, Spanyolország, Svájc, Szaúd-
Arábia, Szlovákia, Turks- és Caicos-szigetek –
érkeztek futók.
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NYELVI TÁBOR FARSANG 2016

A Rotary Club Szolnok 2015. december 12-én
jótékonysági, adománygyűjtő Adventi Jóté-
konysági Hangversenyt rendezett a Légierő
Zenekar Szolnok, a Szolnoki Kodály Kórus, va-
lamint Ernyei László a Zeneakadémia har-
monika tanárának közreműködésével a Me-
gyeháza dísztermében.

A hangversenyen az alábbi művek csendültek föl:
Csernyeckij: Öregek induló
John Williams: Star Wars Saga
Toshio Mashima: Paris Montmarte
Astor Piazzolla: Oblivion
Libertango
Alfred Reed: A Christmas Intrada
Avsenik: Erinnerung
ROAD Zenekar: Világcsavargó (ősbemutató)
Karácsonyi ének

A Légierő Zenekart Válóczi Gyula őrnagy és Márki Sándor zász-
lós urak vezényelték. A hangversenyen egy ősbemutatóra is sor
került: a ROAD zenekar Világcsavaró című számát énekelte a
Szolnoki Kodály Kórus a Légierő Zenekar kísérete mellett.

Az ősbemutatón jelen voltak a ROAD zenekar tagjai is. Az ősbe-
mutató az alábbi linken nézhető meg:
https://www.youtube.com/watch?v=yEub1C53REO
A Rotary Club Szolnok ebben az évben az Adventi Jótékonyság
Hangversenyének adományaival a Jászladányi Fiatalok Tovább-
tanulását Segítő Alapítványt támogatta. A sikeres hangverseny-
nek köszönhetően 220.000 Ft adományt tudtunk átadni az
Alapítvány képviselőinek.

Köszönjük az adományaikat!

Szolnok városa első ízben adott helyszínt a
Magyarországon tartózkodó külföldi csere-
diákok nyelvi táborának 2016. február 21-28.
között.

A diákok az őket felkészítő oktatókkal egy hetet töltöttek együtt a
Liget Hotelben. Az egy hét alatt nagyon sokat tanultak, szóra-
koztak a diákok. A „Ha én rózsa volnék” klasszikusnak számító,
ismert magyar dalt tanulták meg és adták elő zenei kísérettel. A
gyerekek a nyelvtanulás mellett a február 27-i ország kihirdetésre
is nagyon készültek.

A cserediákok immár 4. alakalommal vettek részt a RC Szolnok
hagyományos farsangi mulatságán február 26-án este. A far-
sangon is előadták a közösen megtanult dalukat, illetve jó né-
hányan jelmezbe is öltöztek. A vacsora után a gyerekek közösen
buliztak a RC Szolnok tagjaival.

Az ország kihirdetést is 4. alkalommal rendeztük a Szolnoki
Főiskolán. Az ország szinte minden szegletéből érkeztek az
izgatott cserediák jelöltek. Mindenki kíváncsian várta, hogy mely
országokba utazhatnak ki 10 hónapra a 2016/2017 tanévben.

A RC Szolnok tagsága reméli, hogy jövő évben is segítheti a
nyelvi tábor lebonyolítását!

Jövőre is várjuk Szolnokra a külföldi cserediákokat nyelvet
tanulni és bulizni.

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

RENDHAGYÓ ADVENTI KONCERT SZOLNOKON
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Dr. Déry Tibor alapító elnök, RC Dunakeszi

17. JÓTÉKONYSÁGI BÁL DUNAKESZIN

A Rotary Club Dunakeszi megalakulása óta
minden évben megrendezi jótékonysági
bálját, amely szinte az egyetlen bevételi
lehetőség a klub jótékonysági költségeinek
fedezésére.

Évek óta Rotary I. és Rotary II. Díjjal támogatjuk a Radnóti Gim-
názium erre érdemes tanulóit. A Farkas Ferenc Zeneiskola ré-
szére hangszereket vásároltunk az előző évben és a rászoruló
gyermekek tandíját is a klub fedezi. A Gödön működő TOPhÁZ
támogatása évek óta fontos projektünk. Lépcsőliftet építettünk,
ágyakat vettünk és az étkezőjüket bútorzatával együtt felújí-
tottuk. Ezek az állandó, folyamatos kötelezettségeink, ezeken kí-
vül mindig találunk valami támogatásra szoruló eseményt – ter-
mészetesen a kassza teherbírásától függően.

Az idei bál nagy sikerrel zárult. A résztvevők létszáma megha-
ladta a száz főt, ez az előző évekhez képest jó eredménynek szá-
mít. Ezúton is megköszönjük minden kedves résztvevőnek a
megjelenését, remélve, hogy igazán jól érezték magukat és a jövő
évi bálon is ismerősként köszönthetjük őket.

A karikatúrák rajzolásával Tónió a jótékonyságra gyűjtött pénzt
szaporította. A zenekar visszatért hosszú évek után, vendégeink
örömére az idén a Netti és a Holländer duó húzta a talp alá valót.
Amikor megjelent az est sztárvendége, Lui, az egész bálterem
azonnal a táncparketten termett és órákon át tartott a buli. Kö-
szönet és elismerés illeti a Drums együttest, produkciójukat vas-
tapssal jutalmazták a bálozók. Tisztelebeli tagunk, a svájci
illetőségű Evelin C. Egli nagyméretű, modern stílusban festett
képével növelte a tombolatárgyak értékét.

Ne feledkezzünk meg a bál támogatóiról sem, akik névsora ter-
mészetesen elhangzott a rendezvény ideje alatt, de mégis ők a bál
legönzetlenebb adakozói, akik ajándékokkal, adományaikkal já-
rultak hozzá a bál sikeréhez. Köszönet a támogatottak nevében is!

Az Aquaworld Resort szálloda méltó körülményt nyújtott a
rendezvényhez. Említésre méltó a kedves, segítőkész hozzáállá-

suk, melynek eredménye a mindig csodálatos vacsora, az ud-
varias kiszolgálás és a barátságos árak, amelyek hozzásegítenek
bennünket a még magasabb jótékonyságra gyűjtött bevételhez.

A bál fővédnöke a magyarországi Rotary kormányzó, Csóka
Imre volt. Elismeréssel adózott a Dunakeszi Rotary Club te-
vékenysége és eredményessége előtt. Úgy gondoljuk, hogy jó hí-
rünket viszi az országban, világban, ezzel is támogatva törek-
vésünket, mely szerint a 18. Rotary bálunkra még több résztvevőt
és még eredményesebb támogatást tudhatunk magunkénak.
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Budapest legszebb nevezetességeit akár a
Dunán hajózva, egy pompás vacsora mellett
tekinthetjük meg, és történetesen egyikünk
egy ilyen szolgáltatást nyújtó társaságnál
dolgozik felszolgálóként.

Mivel a vacsorát a vendégek csak a hajó fedélzetén választják ki, a
szakácsok minden nap többletet készítenek steak burgonyából,
húsokból és tarhonyából, melyet csak aznap lehet felszolgálni – a
maradékot pedig kidobják. Ezért elhatároztuk, hogy februárban
péntekenként elhozzuk a megmaradt készételt és szétosztjuk a
deák téri aluljáróban a rászorulók között. Általában egy műanyag
ételhordozóba egyfélét csomagoltunk, így arra törekedtünk, hogy
egy nagyobb csoportnak adjuk és egymás közt eloszthatták a saját
ízlésük szerint. Minden alkalommal legalább 5 dobozt meg
tudtunk tölteni steak burgonyával, sonkás tarhonyával, gombás
rizottóval és borjúpofa pörkölttel, ami mellé minimum 2-3 rúd
baguettet tudtunk tenni. A projekt nagyon sikeresnek mondható,
hiszen egy estére kitűnő minőségű ételekkel lakhattak jól a

ÉTELOSZTÁS A DEÁK TÉREN

Rotaract Duna Klub

rászorulók, csökkentettük a pazarlást és csak egy kis odafigyelés
volt hozzá szükséges. Szeretnénk megköszönni a lehetőséget a
Legenda Kft-nek, a finom ételeket a szakácsoknak és a szíves
együttműködést a hajó munkatársainak!
Reméljük, hogy még sokszor ismételhetjük meg ezt a projektet!

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

A szívbeteg gyermekek műteteinek támo-

gatására létrejött magyarországi Gift of

Life program a Gift of Life New York-i Gá-

laestjén „Angel Award” kitüntetést kapott.

A hírt Karsai Gábor korábbi new york-i

Rotary kormányzó, a hazai Gift of Life

program alelnöke és nagykövete tudatta az

alábbi szavakkal:

„Nagyon büszke vagyok a Magyar Rotarys

barátaimra akik ezt nagyon megérdemel-

ték! Természetesen hozom haza nem-

sokára, és sok szeretettel átadom nektek.”

NEMZETKÖZI DÍJAT KAPOTT 
A HAZAI GIFT OF LIFE PROGRAM
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A 2016-os világelnöki látogatás 
nyilvános programjai

11.15

16.30

Egri program
Találkozás rotaristákkal
Beszélgetés Eger polgármesterével és az egri érsekkel
Nyíregyházi program
A fogyatékos gyerekeknek készül Rotary játszótér
megtekintése
Nemzetközi Rotary Találkozó ukrán, szlovák, román
és magyar rotaristákkal és az i�úsági klubok
képviselőivel
I. Világelnöki beszéd, Rotary elismerések átadása

Június 13. hétfő

08.30

12.15

Budapesti program
Reggeli a Budapest hajón
Találkozás budapesti és környéki klubok képviselőivel
III. Világelnöki beszéd, Rotary elismerések átadása
Mosonmagyaróvári program
Találkozás Csóka Imre kormányzó klubja,
az RC Mosonmagyaróvár tagjaival
Vendégek a környék Rotary Clubjainak tagjai
és a szlovák District képviselői

Június 15. szerda

11.15

16.45

Szekszárdi program
Látogatás a Tolna megyei Balassa János Kórházban
Az RC Szekszárd Foundation programjának megtekintése
Szegedi program
Magyarország legnagyobb és egyik legrégebbi klubjának,
az RC Szeged Szent-Györgyi Albert 25 éves Charter
Ünnepsége
Találkozás szerb, román rotaristákkal és az i�úsági
klubok képviselőivel
II. Világelnöki beszéd, Rotary elismerések átadása

Június 14. kedd

www.rotary.org


Először a mi iskolánkban (Neumann János Középiskola) pró-
báltuk felkutatni azokat a fiatalokat, akikben ott volt a tenni
akarás és a Rotary szellemisége, majd a barátokon és isme-
rősökön keresztül eljutottunk Eger szinte összes középiskolájába.
A korábbi asztaltársaság néhány lelkes tagja is csatlakozott
hozzánk, s novemberre már egész népes táborunk lett. Gyű-
léseket a tavalyi év őszétől tartottunk, s már a hivatalos meg-
alakulásunk előtt két projektet is lebonyolítottunk. Decem-
berben segítettünk egy helyi kutyamenhely adománygyűjtő
akciójában. Ez annyira jól sikerült, hogy meg is állapodtunk a
menhely vezetőjével: tavasszal visszatérünk és segítünk egy kis
boldogságot a kutyusok életébe csempészni. A másik akciónkkal,
saját készítésű mézeskalácsainkkal járultunk hozzá a hajlék-
talanok megajándékozásához az egri Vöröskereszt karácsonyi
ételosztása alkalmából. Az egri Rotary Club által az adventi
hétvégékre szervezett jótékonysági forralt bor és tea árusításában
is közreműködtünk.

Az új esztendőben mi is új célokat fogalmaztunk meg. Leg-
fontosabb feladatunknak azt jelöltük meg, hogy a lehető leg-
hamarabb hivatalosan is megalakuljon szervezetünk. A nagy nap
2016. február 17-én jött el, amikor ünnepélyes keretek között –
az országban 8.-ként – hivatalosan is létrejött a Interact Club
Eger. Számunkra rendkívül megtisztelő volt, hogy a Charteren
részt vett Csóka Imre kormányzó úr, Pénzes Ilona úrhölgy, a
soron következő kormányzó, Zakkar Viktória Rotaract kor-
mányzó és Tari Annamária, az i�úsági szolgálat elnöke. Miután
letettük a baráti eskünket és mindenki megkapta a kitűzőjét, az
egri Rotary Club elnökétől átvehettük a kis csengettyűnket, ami
ekkor szólalt meg először. A hivatalos ceremónia után a ro-
tarystákkal, a vendégekkel és a szülőkkel egy finom vacsorát, s
egy kellemes estét töltöttünk el.

Ezúton szeretnék társaim és a magam nevében köszönetet
mondani az adományokért és a támogatásért a Districtnek, a
Rotary Club Egernek és nem utolsó sorban a szüleinknek, hogy
lehetővé tették ennek az új közösségnek a létrejöttét.

Klubunknak 14 alapító tagja van, akik a város négy közép-
iskolájában tanulnak. Közös célunk, hogy a helyi és Eger kör-
nyéki hátrányos helyzetű, támogatásra szoruló kortársainknak
segítsünk. Szeretnénk a sok jó dologból, amit mi kaptunk a
sorstól, kicsit visszaadni a környezetünknek, iskolánknak váro-
sunknak, hogy „igazi kis ajándékok lehessünk a világnak”.

Az egri Interact Club története 2015 őszén
kezdődött, amikor is Zakkar Eszterrel –
Zakkar Viktória, Rotaract kormányzó húgával
– és Dr. Sipos Mihály, az egri Rotary Club el-
nökének a bíztatására elkezdünk fiatalokat
keresni egy jó társasághoz. Korábban már
volt Egerben asztaltársaság, de a klubalapí-
tásig végül nem jutottak, mert a tagok egye-
temi tanulmányaik miatt elköltöztek a
városból.

JÓL INDULT AZ ÉV
MEGALAKULT AZ INTERACT CLUB EGER!

Urvári Zsófi elnök, Interact Club Eger
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INTERACT KISVÁRDÁN

Az Interact club önszerveződéssel jött létre, a város három
gimnáziumának tanulóiból, volt cserediákokból, az Earlyact
korosztályát kinövő volt Earlyactosokból, és a Rotary szelle-
miségét magukénak érző tehetséges, okos, fiatalokból. Az avató
ünnepség alatt öröm volt hallgatni ennek a rendkívül sokszínű,
különböző érdeklődésű és tehetségű, de azonos célokért tenni
akarok fiatalnak a bemutatkozását. Még most kezdik a munkát,
de biztos vagyok benne, hogy ütős kis csapatuk új színt hoz mind
a város, mind a Rotary Kisvárda életébe.

Így látta az avató ünnepséget Révész Brigitta (Interact tag
Kisvárda):

„Izgatottan vártuk a pillanatot, amikor mi is ezen összetartó
család tagjaivá válhatunk. Az ünnepséget a Kisvárdai Bessenyei
György Gimnáziumban tartottuk a díszteremben. Már érke-
zéskor úrrá lett rajtunk az ünnepi hangulat, mindenki sürgött-
forgott, szeretteinket, ismerőseinket kerestük a sorok között,
egymást bíztattuk. Számomra az este folyamán az a néhány perc
volt a legmeghatóbb, mikor kiálltunk mindenki elé és egyesével
megkaptuk a kitűzőinket, okleveleinket. Mosolyogva hallgattuk
az új tagok néhány mondatos bemutatkozásait, és már ekkor is
mindenki tudta, hogy jól döntött, amikor csatlakozott a klubhoz.
Hiába voltunk síri csendben, hiába nem szólt senki egy szót sem,
nem tettünk semmit, csak álltunk és vártuk, hogy sorra kerül-
jünk, hogy hivatalosan is tagok lehessünk, körbenézve tudtam,
hogy itt a helyem, és bármikor bármiben számíthatok új bará-
taimra.”

A február eddig is fontos hónap volt a Rotary
Club Kisvárda életében, hiszen ez az alapí-
tásunk ideje, de ebben az évben fokoztuk a
jelentőségét. 2016. február 20-án a város kö-
zépiskolás fiataljai, megalapították az ország
kilencedik Interact Clubját. Az alapító és ava-
tó ünnepséget az RC Kisvárda születésnapjá-
val összekötve tartottuk.

A Charteren a Pénzes Ilona DGE, Tari Annamária, Tajti Andrea,
Ragányné Poncsák Pálma és még sok vendég köszöntötte és
ajándékozta meg az új „ családtagot”.

Természetes az RC Kisvárda is bővítette sorait és az új tagunk
felvétele is az ünnepség keretén belül történt meg.

Az események a RC Kisvárda születésnapi báljával folytatodtak,
ahol a kicsit megfáradt rotarysták báli hangulatát az interactosok
aktív táncba hívással lendítették fel.

Boldog vagyok, hogy Kisvárdán a Rotary családban, most már az
i�úság lassan minden korosztálya képviselteti magát, Early-
actosként, vagy Interactosként.

Lukácsné Csizmadia Gabriella, RC Kisvárda
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Az tagjaink, bár fiatalok, de éppoly fogékonyak aEarlyAct Club
segíteni akarásra, mint a Rotary tagjai. Nem tétlenkedtek a
decemberi ünnep várás idején sem, valamennyi Club szervezett
programokat volt, aki az egész piciket örvendeztette meg, volt aki
a saját korosztályában lévő, de speciális nevelési igényű kor-
társait ajándékozta meg.

Az Nyírmeggyesről, december 9-énArany János Earlyact Club
216 tábla üzenettel ellátott csokoládét vitt Debrecenbe, a Remény
a Leukémiás Gyermekekért Alapítványhoz.

A műsorral és Mikulás-csomagokkalVári Emil Earlyact Club
kedveskedett a nemrégiben megalakult kisvárdai Csigaház Korai
Fejlesztő Központ kis lakóinak. Nem csak adtak, de kaptak is sok
mosolyt, ölelést szeretetet. Az együttműködés folytatásaként, kö-
zös adventi készülődés keretein belül pedig képeslapokat és sok
kedves apróságot készítettek, mézest sütöttek.

A a Bárczi Gusztáv spe-Nyíregyházi Kazinczy Earlyactosai
ciális általános iskola tanulóival ünnepelték együtt a Mikulást,
ajándékot vittek a sérült gyermekeknek és új barátaikkal közösen
várták a Mikulást.

A ebben az évben saját kis early-Kálvin János Earlyact Club
actos barátjuknak segítettek, aki betegségével vívta harcát.
További terveik megvalósításához köszönettel vesznek minden
segítséget, felajánlást. Készülnek kórházban lévő gyerektársaik
megajándékozására, gyermeknapra, idősek anyák napi köszön-
tésére és még sok más jószolgálati tevékenységre. Aki tudja és
akarja támogatni ezeket az ügyes gyerekeket, ne hezitáljon fel-
venni velünk a kapcsolatot.
Barátsággal:

Lukácsné Csizmadia Gabriella

„Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy
csepp a tengerben, de a nélkül a csepp nélkül
sekélyebb lenne a  tenger” (Teréz anya)

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

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

RotaryClubBudapest-BudavárPostacím:

H-1026Budapest,
SzilágyiErzsébetfasor47.

RotaryClubBUDAPEST-CITY
Mindenkeddeneste19.30

HotelMariott,Postacím:

H-1052Budapest,
ApáczaiCsereJánosu.4.

RotaryClubBUDAPEST-CENTER
Hétfő,19.00.RadissonBlueBékeHotel,
H-1067Budapest,Terézkörút43.
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. Keszi Center Söröző,
H-2151 Fót, Dózsa Gy. u. 20.
rcdunake@t-online.hu

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

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

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

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

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

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

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

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

Rotary Club KomáromPostacím:

H-2900 Komárom, Bem József u. 21.

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

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

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

RotaryClubHódmezővásárhelyPostacím:

H-6800Hódmezővásárhely,Zrínyiu.2.

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

Rotary Club Mátészalka,Postacím:

H-4700 Mátészalka, Kölcsey tér 2.

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

Rotary Club Miskolc,Postacím:

H-3530 Miskolc, Adler Károly u. 7 .

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

Rotary ClubPostacím:

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

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

Prof. Kopa János,Postacím:

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

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

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

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

Rotary Club Mosonmagyaróvár,Postacím:

Pf. 66.

Rotary 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
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A Gift of Life International nemzetközi civil program, melynek célja olyan gyermekek életének

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

gyógyítás lehetősége.

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

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

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

program önkéntes szervezői és szakemberei.

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

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

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

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

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

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

Adományod minden egyes
forintját beteg gyerekek
gyógyítására fordítjuk.

Alapítványunk
működésének költségeit a
magyar rotarysták fedezik.
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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.


