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Kedves Barátaink, Olvasóink!

Elkészült a 2016/2017-es Rotary év utolsó, negyedik lapszáma.

Hihetetlen sok élményben gazdag évet zártunk, amire örökké jó szívvel

fogunk emlékezni. Szívből gratulálunk Pénzes Ilona kormányzó

asszonyunknak, és köszönjük az egész éves áldozatos munkáját, amelyet

a magyar Rotary klubokért végzett. Köszönjük az egész district teamnek

a közreműködését, hiszen nélkülük nem sikerült volna ilyen remekül ez

az év.

Végül, de nem utolsó sorban, köszönjük a kluboknak, hogy ezt a sok-sok

élményt, megvalósított projektet megosztottátok velünk! Bízunk benne,

hogy a Rotary Család magazin által még több emberhez eljutott a hí-

rünk, hogy milyen fantasztikus ennek a közösségnek, a kis családunk-

nak a tagja lenni.

Személyes hálámat pedig engedjétek meg, hogy ezúton is kifejezzem a

kommunikációs bizottság tagjai felé, hiszen „Kell egy csapat!” – és nél-

külük nem ment volna a munka!

Kellemes nyarat kívánunk minden kedves olvasónknak!

Baráti üdvözlettel,

Zakkar Viktória
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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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2004. december 4-én, a Négy Kérdés Próbája
után –, amikor kimondtam alapító társaim-
mal együtt „A SZOLGÁLAT MINDENEK ELŐTT!”
fogadalom záró és egyben Rotarysta tevé-
kenységem nyitó mondatát, nem gondol-
tam, hogy három évvel később már elnök-
ként szolgálhatom a nyíregyházi klubot,
majd tíz év múlva kormányzóként a
Districtet.

Köszönöm, hogy SZOLGÁLHATOK!

Nagy öröm és megtiszteltetés volt számomra, hogy városunkban
harmadik elnökként SZOLGÁLHATTAM.

Friss és dinamikus csapatunkban a nők és a férfiak nagyon jól és
eredményesen tudtak és tudnak ma is együtt tevékenykedni.
Mindenki az önmaga legjavát adja, és szeretettel, megértéssel, a
másik elfogadásával fűszerezve önkéntesen vállalt tevékenysé-
gekkel eredményesen folyt és folyik a SZOLGÁLAT. Nálunk –
valahogyan – természetes ez az együttműködés. Hálás vagyok a
klubomnak az egész évi segítségért, amit a kormányzói munkám-
hoz kaptam.

Egy nőnek nagyon fontos a család! Rotarystaként is fontos volt
a Rotary család. Nemcsak a szűkebb saját klubunk, de a
„rokonok”: az alapítók és a testvérek, a többi Rotary Klub is, a
„NAGY CSALÁD”.

Örömmel ismerkedtem, ismertem meg a környező klubok
eredményes tevékenységét, és azokat a nagyszerű embereket,
akik „csak” tették a jót!

Jó volt, és jó ma is büszkének lenni odaadóan tevékenykedő
Rotarysta barátaimra.

Nagyon felemelő érzés volt látni hónapokon keresztül a
Rotaryval, a rotary szellemiségével ismerkedő hölgyeket és
urakat, akik e közben Rotarysta barátainkká váltak.

ALAPÍTÓNAK, keresztszülőnek LENNI nagy öröm, és nagyon
BOLDOG SZOLGÁLAT!

KÍVÁNOM MINDEN ROTARYSTA BARÁTOMNAK, ÉLJE ÁT
EZT AZ ÉRZÉST, ÉS BŐVÍTSE A DERÉKHADAT, TETTERŐS,
TETTRE KÉSZ ÚJ KLUBOK ALAPÍTÁSÁVAL!!!

Tanárként kezdtem a pályámat. Anyaként (és remélem
hamarosan nagyanyaként) is tudom, hogy az igazi eredményes és
boldog JELEN és JÖVŐ a gyermekeken és a fiatalokon keresztül,
a teljes, azonos célokért tevékenykedő, együttesen dolgozó
családban van.

Így bábáskodtam az Earlyact létrejöttében, beindításában, és
bővülésében három éven keresztül.

Bíztatok minden Rotary klubot, ahol még nem találkoztak
• Earlyactos gyerekek szeméből áradó igazi gyermeki Rotarysta

jövővel,
• Interactos fiatalok világmegváltó tetteivel,
• Rotaract-os i�ak „lehetetlennek tűnő dolgok” megvalósításai-

val keressétek őket!
Emlékezzetek hasonló korotokra! Fiatalodjatok meg!

MERÍTSETEK erőt, határtalanságot, boldog jövőbe vetett
ÖSZINTE HITET, bizalmat a fiatalok LELKESEDÉSÉBŐL!
ENGEM IS LEKESÍTETTEK, ÉS LELEKSÍTENEK MA IS A
SZOLGÁLATBAN!

Nagy megtiszteltetés és bizalom volt a lehetőség, hogy
kormányzóként, első női kormányzóként szolgálhassam a
közösséget, a Rotary közösségét!

Köszönöm, hogy folytathattam a megkezdett munkámat, és
megismertethettem Veletek!

Köszönöm, hogy ezen célok mellé állva – a meglévő projektek
mellé – besoroltátok az újakat!

Köszönöm, hogy a klublátogatásokon közelebbről is megis-
merhettem tevékenységeiteket, a nagyszerű klub tagságot, és
olykor nehézségeiteket!

Köszönöm, hogy megosztottátok velem ezeket is, és próbáltunk
közösen felül emelkedni a problémákon, és sikeres évet tudtunk
zárni!

Köszönöm a háttérben – szinte észrevétlenül – tevékenykedő
Kormányzó társaimnak, Alkormányzóknak, Elnök barátaimnak,
munkabizottságoknak, területi felelősöknek, a cserediákoknak, a
szülőknek, hogy öregbítették a magyar Rotary és hazánk jó hírét!

Köszönöm, hogy minden napra jutott egy-egy sikeres project
megvalósítás a hamarosan 1200 fős taglétszámot elérő, és
remélem tovább emelkedő magyar Rotarysta társadalom egész
éves sikeres tevékenységéből!

Köszönöm, hogy támogatást tudtunk nyújtani a Rotary Inter-
national legnagyobb jótékonysági programjához a Pólio-hoz és
hálás vagyok, mert felismertétek, hogy a Foundation a Rotary
motorja és mi is tudunk abból profitálni, ha több a befizetésünk és
kapcsolódunk, támogatunk külföldi projekteket.

Jó érzés volt látni, hogy megtelt a honlapon levő naptár prog-
ramokkal a család el kezdte ezt használni és a tagjegyzékbe is
egyre több a belépés! Minden kezdet nehéz, de később tud
működni!

Hálás vagyok azért is, hogy 10 Rotarysta baráttal eljutottunk a
Convention-re Atlantába és ott bemutathattuk a magyar district-
et.

Kérlek Benneteket, osszátok meg a jó tetteiteket, hagy sza-
porodjanak!

KÖ S Z Ö N Ö M A B I Z A L M AT, h o g y ko r m á ny z ó ké n t i s
SZOLGÁLHATTAM A KÖZÖSSÉGET!

KÖSZÖNÖM, HOGY ÁLDOZATOS TEVÉKENYSÉGETEK
ÁLTAL MINDEN KOROSZTÁLYBAN BŐVÜLT A CSALÁD,
NŐTT AZ ÖSSZETARTOZÁS, A SIKERES PROJEKTEK
SZÁMA

JÓ VOLT SZOLGÁLNI VELETEK! … ÉS JÓ LESZ EZENTÚL
IS!!! Köszönet és HÁLA Mindenkinek!

UI.: Mottó:
Ha egy évre tervezel, vess búzát; ha húsz évre tervezel, ültess

fákat; ha a következő generációknak tervezel, tanítsd az em-
bereket.

„A SZOLGÁLAT MINDENEK ELŐTT!”



Ahogy minden évben, idén is megrendezték a
második Rotaract District Konferenciát, ami-
nek mindenki nagy örömére ismét Szeged
adott otthont 2017. április 28. és 30. között.

Péntek este egy jó hangulatú vacsorával indult a konferencia, ahol
a rég nem látott rotaractosok is részt vettek.

Szombat délelőtt elkezdődött a szakmai rész. Mészáros Zoltán
kormányzó úr is bemutatkozott, és felvázolta milyen tervei
vannak a jövőben a fiatalsággal. Ezután a Rotary különböző
területeiről hallhattak előadásokat a fiatalok, mint például a
Rotary Foundation és nemzetközi kapcsolatok. Az előadások
után workshopok keretein belül számoltak be a klubok az elmúlt
év tanulságairól, és kiderült milyen új ötletei lesznek a következő
kormányzóknak. Emellett megválasztották a jövő évi országos
elnökséget és vezetőjét, Majoros Ádám Rotaract kormányzót. A
szalmai napot egy interaktív előadás zárta a kommunikáció
fontosságáról.

A konferenciát egy gálavacsorával koronázták a fiatalok, ahol a
fergeteges hangulatot a Magyar Rotary Zenei Nagykövetei a
Docpiano Band garantálta.

ROTARACT DISTRICT
KONFERENCIA ISMÉT
SZEGEDEN

Rotary Club Budapest-Margitsziget
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120.000 Ft gyűlt össze az adományokból, amit az osztályuk
fejlesztésére és a gyerekek gyógyítási körülményeinek javítására
fognak fordítani.

A biciklitúra a Hungi Vigadótól indult és a mórahalmi Szent
Erzsébet Gyógyfürdőig tartott. A program része a játékos

A Rotaract Club Szeged és a Hungi Vigadó
együttműködésben jótékonysági kerékpár-
túrát szervezett 2017. június 11-én vasárnap
az SZTE Gyermekintenzív Osztály javára.

„TEKERJ A GYERMEKEKÉRT”

Rotaract Club, Szeged

bemelegítés volt, majd több állomás színesítette az utat, ahol a
részvevők játékos feladatokat, és a támogatók által felajánlott
frissítőket kaptak. A „futamot” Varga Péter a ContiTech Szeged
Diapolo edzője és volt játékosa lőtte el. A túra végeztével
lehetőségük volt a kerékpározóknak kedvezményesen a strand
által kínált szolgáltatásokat igénybe venni, valamint a célba
érkezéskor zsíros kenyér partival fogadták őket a szervezők.

Minden résztvevőnek és támogatónak köszönjük a részvételt,
jövőre újra együtt biciklizünk, mert Jónak lenni JÓ.
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Az Adventi Forraltboros kuckónál tovább dolgoztak. A klub
alapító elnöke Kovács Margit részt vett a Rotaract Disztrikt
konferenciáján Budapesten, és ott „megfertőződött” a Rotaract
életérzéssel. A tavaszi szegedi Rotaract konferenciára már
hárman mentek el. A Rotaract Disztrikt pályázatot hirdetett a
klubok számára, a kecskeméti klub pályázott és nyert pénzt a
tervezett nyári táborra. A gyermeknapon sikeres projektet
valósítottak meg. Ilyen előzmények után természetes volt, hogy
márciusban kértük az RI svájci irodájától a klub nyilvántartásba
vételét. Május elején meg is érkezett a tanúsító oklevél, 214816
sorszámmal az Rotary International felvette tagjai közé a klubot.

Az alakuló Charter ünnepségre június 9-én került sor a Három
Gúnár Rendezvényházban. Az újonnan alakult klubot Csizmadia
László, az RC Kecskemét idei elnöke köszöntötte, majd Bánfalvi
Zita, a Rotaract idei kormányzója kedves szavai következtek. Tari
Annamária az I�úsági Szolgálat nevében biztosította a Rotary
támogatásáról a klubot, majd Neszt Judit elmesélte a klubbá
alakulás történetét. Németh Zoltánnal közösen elmondták az
eskü szövegét, majd Németh László Frici vezetésével az Rotary
Club Kecskemét tagjai harangot és okleveleket adtak át, a pesti és
szegedi Rotaractosok pedig feltűzték a jelvényeket. Kovács
Margit alapító elnök felvázolta további terveiket, Szárszó Bence
partnerével néptánc bemutatót tartott.

Mészáros Zoltán kormányzó úr időutazása itt a jövővel
folytatódott, hiszen előtte az Rotary Club Komárom 20 éves

MEGTARTOTTA ALAKULÓ ÜNNEPSÉGÉT
A ROTARACT CLUB KECSKEMÉT

Tari Jenő, Rotary Club Kecskemét

Minden Debrecenben a PETS/SETS-en kezdő-
dött. Neszt Judit, Németh Zoltán és Csiz-
madia László arról beszélgettek, hogy
Kecskeméten Rotaract klubot kellene alakí-
tani. A kecskeméti tanítóképzősök már
korábban is segítettek az Inner Wheel klub
projektjében, így a fiatalok között a „kömény
mag” kialakult.

Charter ünnepségén vett részt. Kedves szavakkal köszöntötte a
fiatalokat, és az egész klubot meghívta a világelnök látogatására
Szentesre.

A Kecskeméti Televízió tudósított az eseményről és a klub
képviselőivel élő adásban is készült riport.

BŐVÜLT A CSALÁD,
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A most megalakult Kecskeméti Rotaract Club
első projektjét vitte véghez Gyermeknap
alkalmával. Április elején olyan kéréssel
fordultak Kecskemét több általános és
középiskoláihoz, valamint óvodáihoz, hogy a
gyermekek hozzák be megunt plüssállatai-
kat, hogy azok eladományozása után, rászo-
ruló gyermekek táborozására tudják fordí-
tani a befolyt összeget.

Kovács Margit elnök, Rotary Club Kecskemét

Ám egy kedves újságírónak köszönhetően városi mozgalommá
nőtte ki magát ez az akció. Családok személyesen keresték fel a
Kecskeméti Rotaract Club elnökét, hogy ők is szívesen segítené-
nek a saját plüssállataikkal, sőt még Kecskemét környékéről is
érkeztek felajánlások, a Dunaharaszti klub is adott két zsák
állatkát, így több ezer plüssállat gyűlt össze.

Május 28-án a kecskeméti Gyereknapon került sor az adomá-
nyok összegyűjtésére. Az egész nap remek hangulatban telt.
Gyönyörű idő volt, így tele volt a főtér. Több kategóriába rendez-
ték a plüssöket. Voltak olyanok, amelyekért 500, 1000, 1500 forint
adományt kértek a klubtagok. Volt 200 forint adományért célba
dobás, 50 forint adományért pedig zsákbamacska játék. Egy nagy
medencében válogathatták a gyermekek a plüssöket, melyből
végül egy szuper játék alakult ki, hiszen a gyermekek felváltva
ugráltak bele a medencébe és önfeledten szórakoztak.

A kezdeményezés nagyon sikeresnek mondható, hiszen több
mint 170.000 forint adomány gyűlt össze.

A Plüssök Táborát előzetes tervek szerint július 12–16. között
tartják a Pedagógusképző Karon.

A klubtagok mindenkinek köszönetet mondanak, aki részt vett a
gyűjtésben, és adományával hozzájárult az akció sikerességéhez.

PLÜSSÖK TÁBORA
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Dr. Mannheim Viktória 2011-ben indította el az önkéntes
kampányát, ami óriási sikert aratott pillanatok alatt. Segítőivel
mára már több mint 40 gyermekközpontú létesítményt vará-
zsoltak át, a kórházak, gyermekotthonok, óvodák és bölcsődék
dolgozói nagy örömére.

Mostanihoz hasonló csapatmunka keretében két évvel ezelőtt a
Gyermekkórház Hipertónia- és Zsíranyagcsere Osztály váró-
jának környezetét tettük barátságosabbá.

ECSETET FOGTUNK
A GYEREKEK GYÓGYULÁSÁÉRT!

Az RC Budapest-Center és az Ecsetre fel a
Gyermekekért közös együttműködésének
eredményeképpen elkészült a SOTE II.
Tűzoltó Utcai Gyermekklinika I. emeleti vá-
rótermének kifestése. Ebben a közös térben
várakoznak a beteg gyermekek a vérvételre
és a genetikai, endokrinológiai, neurológiai
és efrológiai szakorvosi vizsgálatokra.
Naponta akár 120-150 gyermek is megfordul
itt és több órát eltölt a csupasz falak között.
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A Rotary Club Budapest-Center a 2015/16-os
évben létrehozott egy civil- és üzleti támo-
gató díjat, amelyet évente adunk át egy
ünnepi ülés keretében. A díjra olyan ma-
gánszemély és üzleti partner jelölhető, aki az
adott rotary évben anyagilag vagy önkéntes
munka segítségével aktívan részt vett egy
vagy több projekt megvalósításában.

Az első civil önkéntes díjat Tandi Laura, Dr. Bajusz Örs klub-
társunk felesége kapta, amiért megszervezte és lebonyolította a
zánkai Földön-Vízen levegőben programot és az ő nevéhez
fűződik az első Rotary Women Beauty Day több kiállítójának
meghívása is. Az első üzleti díjat a Rotary Nemzetközi Kere-
kesszékes szépségverseny 1,5 millió forintos támogatásáért a
Business Lease Hungary Kft. operatív autólízinggel foglalkozó
cég számára ítéltünk meg.

A jelöltek nevét a tagoknak 2017. május 15-ig kellett elküldeni a
klubtitkár részére rövid indoklással. A beérkező javaslatokat az
elnökség megvizsgálta, és kategóriánként egy javaslatot tett a
tagság részére, akikről a jelenlévők az ülésen szavaztak. Az idei
évben Civil önkéntes díjunkat Mannheim Viktória kapta meg, aki
a két közös SOTE II. festési projekt révén hozzájárult a RC
Budapest-Center célkitűzéséhez, a gyerekek támogatásához és a
barátság erősítéséhez. Továbbá Viktória fantasztikus Ecsetre fel
a rotaryval kezdeményezését, elhivatottságát és munkáját is
szerettük volna ezzel a díjjal elismerni.

Az üzleti támogatói díjunkat a négy éve minden hétfőn otthont
adó Radisson Béke Szállodának adjuk majd át, akik a terem és
technika biztosításával hozzájárultak az üléseink magas szín-
vonalához.

ELISMERJÜK A TÁMOGATÓINKAT

Balló Dorka elnök, Rotary Club Budapest-Center

Balló Dorka elnök, Rotary Club Budapest-Center

Viki hajnali öt órakor indult el négy miskolci segítőjével
Budapestre, ahol a Rotary Club Budapest- Center tagjaival és
további saját önkénteseivel egészen késő estig folyt a munka. A
folyamat azonos minden projektnél, elsőként Viki felrajzolja a
figurákat, amelyeket a kezdő önkéntesek kellő gondossággal a
vonalak eltakarása nélkül színeznek ki, majd tapasztaltabbak
kontúroznak és végül az utolsó lépéseket a satírozással Viki teszi
meg.

A falakra festett motívumoknál igyekszik mindig a kórház
kéréseit is figyelembe venni. Előkészítésképpen Turmezey Ákos a
Center alapító tagja és a projekt kezelője összegyűjtötte a kórházi
dolgozók vágyait, és ezek a figurák kerültek fel a falra az rendelők
ajtaja mellé.

Művészekkel is erősítettük az idei csapatunkat, nagy örömmel
csatlakozott hozzánk Larion Oscar, sminkmester és Barabás
Lujza festőművész. Oscar neve a hölgyek számára ismerős lehet,
hiszen legutóbb a szentesi Hölgyek Ünnepe rendezvényen tartott
előadást. Talán kevesek tudják róla, hogy több kiállítása is volt
már, és közkedvelt témája Japán. Megfelelő referenciamunkával
rendelkezett ahhoz, hogy Viki a Vízipók figura teljes kivitelezését
átadja neki. Lujzi még csak 8 éves, de már szintén több kiállítás
van a háta mögött. Gyerekek gyógyulásáért azt se bánta, hogy
órákon keresztül füvet kellett festenie.

Fantasztikus élmény volt ilyen jókedvű és széplelkű emberek-
kel együtt dolgozni. Ezúton is köszönjük a segítséget az Ecsetre
fel a gyermekekért segítőinek!

Reméljük, hogy a kis betegek ebben a színes környezetben,
Malacka és Tigris segítségével oldottabbak lesznek a vizsgálatok
előtt és hamar meggyógyulnak!

12



RC Budapest Center – Csapatépítés a Buda-
keszi Vadasparkban és Tündérhegyen. Április
1-én újabb kellemes napot töltöttünk együtt:
klubtagok, családtagok, barátok körülbelül
40-en gyűltünk össze a Budakeszi Vadaspark-
nál. Jöttünk-mentünk, kúsztunk-másztunk,
ettünk-ittunk... jól éreztük magunkat!

Paksi Attila, Rotary Club Budapest-Center

TÜNDÉRHEGYEN JÁRT
A RC BUDAPEST-CENTER

Molnár Laci klubtársunk szervezésében ellátogattunk az OORI
területén működő Tündérhegyre, ahol megismerkedhettünk ő és
társai munkájával, bepillantást kaphatunk a mozgás- és mű-
vészetterápiás és pszichoterápiás foglalkozások menetébe.
Tekeredtünk kígyóként, festettünk közös képeket, beszélgettünk.
És együtt gondolkodtunk arról, hogy tudnánk segíteni a mun-
kájukat, amiből végül egy projektünk is kialakult (lásd külön
írásunkat).

A Vadaspark melletti „bázison” közben bográcsokban főtt a
paprikás krumpli (köszönet első sorban Bella Arnold és Kókai-
Nagy Ákos klubtársunknak), de mivel mindenki hozott ezt-azt,
addig sem kifejezetten éheztünk.

Sokan – gyerekek, felnőttek egyaránt – bejártuk a kalandpark
pályáit is. A Vadaspark látogatásra a végén már csak egy ma-
roknyi csapat maradt, annyira jól elbeszélgettük, eljátszottuk
előtte az időt.

Hatalmas köszönet mindenkinek, aki résztvett a szervezésben
(Különösen Balló Dorka, Bella Arnold, Kókai-Nagy Ákos és
Molnár Laci tagjainknak), én már alig várom a következő al-
kalmat, hogy újra ilyen jó hangulatban, családtagokkal kiegé-
szülve is találkozzunk.
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A MŰVÉSZETTERÁPIA
TÁMOGATÁSA

A „Tündérhegyi” pszichoterápiás osztályon járt
egy csapatépítő program keretén belül a Ro-
tary Club Budapest-Center. A klubtagok külön-
böző csoportterápia – bemutatásokon (művé-
szetterápián illetve mozgás- és táncterápián)
vettek részt. A program alatt kiderült, itt is jól
jön a segítség: a paszellkréták hamar elfogy-
nak, de fogyóeszköz a sokféle színben használt
tempera és az akvarellceruzákra is hamar
szükség van.

Az RC nem egy mesebeli helyen, hanem egy nagyon is valós
egészségügyi intézményben járt, noha kevésbé emlékeztet a
megszokott kórházi környezetre a „Tündérhegyi” pszichoterápiás
osztály, ami Budapesten, a XII. kerület festői környezetében, az
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (OORI) részeként mű-
ködik. Az elnevezés onnan származik, hogy eredetileg a zugligeti Dr. Molnár László, Rotary Club Budapest-Center
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Tündér-szikla tövében volt az osztály, majd az OPNI bezárása
előtt átköltözött jelenlegi helyére, eredeti nevét megtartva
(korábban az OPNI-hoz is tartozott).

Tündérhegy egy csoporthangsúlyú osztály, ami nagy segítségre
van a kapcsolati problémák, tudattalan folyamatok megértésében
és kezelésében, ahol a páciens, a saját erőfeszítéseivel maga is
aktív részese a terápiának. „A művészetterápia olyan dimenziót
nyit meg, amire a verbális eszköztár nehezen, vagy egyáltalán
nem képes”– hangsúlyozza Bulik Csilla művészetterapeuta.
textilművész. „Gyakran előfordul, hogy a páciens nem emlékszik
egy emlékre, amit erősen elfojt vagy annyira szorong, hogy nem
tudja magát szavakkal kifejezni, ekkor nagy segítség a művé-
szetterápia”– teszi hozzá Bocz Bea művészetterapeuta, textil-
tervező iparművész, kárpitművész.

A RC Budapest-Center tagjai és a tagok családtagjai, barátai a
csapatépítő program keretén belül a sajátélmény megtapasz-
talásával, bepillantást kaphattak a közösségi pszichoterápia
világába. Az RC a művészetterápiás eszköztár támogatásával
hozzájárult a lelki nehézségekkel küzdők megsegítésében.



Hét év alatt az ország egyik legnagyobb sport-
eseményévé nőtte ki magát a debreceni
Rotary Futófesztivál, amelyen idén közel 7000
fő állt rajthoz. Nemcsak Debrecen és környé-
kéről, hanem az egész országból és az ország
határon kívülről is, összesen 13 országból –
Ausztria, Azerbajdzsán, Dél-Afrika, Egyesült
Királyság, Hollandia, Írország, Izrael, Lengyel-
ország, Magyarország, Németország, Románia,
Szlovákia, Ukrajna – érkeztek futók.

A rendezvény két részből állt. Az első a rövidtávú Jótékonysági
Rotary Futás, ahol immár hagyományosan 1993 métert
teljesítettek a résztvevők. Az 1993 egy fontos évszám a Debreceni
Rotary Club életében, mert ebben az évben alakult meg újra. A
rajt előtt Sándor Nikolett G4 Fitness aerobic edzője tartott közös
bemelegítést. A Jótékonysági Futás résztvevőit László Miklós a
Debrecen Rotary Club elnöke köszöntötte. A II. János Pál pápa
térről 2017. április 2-án. 9.30-kor. közel 5000 fő rajtolt el,
egyénileg és csapatban.

Kortól, nemtől, egészségi állapottól függetlenül mindenki részt
vehetett, főleg óvodások, általános iskolások, gimnazisták,
egyetemisták és munkahelyi csapatok jelentkeztek. A legnagyobb
létszámban résztvevő csapat már hagyományosan egy LIFEPAK
félautomata defibrillátort nyert.

Az idén 828 fővel a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium csapata
győzött. A második a Svetits Katólikus Óvoda, Általános Iskola és
Gimnázium 508 fővel, a harmadik a DSI-SC – 505 fővel lett. A
célban mindenki érmet, almát, kukit, Dörmi kekszet és Smille
palacsintát kapott. A Debrecen Rotary Club tagjai adták át az
érmeket a futóknak. A versenyen 250 szervező dolgozott. Ön-
kéntes, közhasznú tevékenységet végző középiskolás diákok, a
debreceni Rotary Club tagjai, a női Inner Wheel Club tagjai, a
Rotaract Club Debrecen fiataljai, és a Magyarországon tartóz-
kodó cserediákok dolgoztak.

A futófesztivál másik eseménye a hosszútávfutók (maraton, 3/4
maraton, félmaraton, negyedmaraton, minimaraton, és maraton 5
fős váltó) versenye.

A hosszútávfutók rajtját is 15 perces közös bemelegítés előzte
meg, amelyet Sipos Nóra a G4 Fitnesz aerobic edzője tartott meg.
Ezen nem csak a futók, hanem a szurkolók is nagy számban részt
vettek.

VERŐFÉNYES NAPSÜTÉSBEN RAJTOLT EL
A VII. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL

A rajt előtt Pénzes Ilona a Magyarországi Rotary Club kor-
mányzója mondott köszöntő beszédet.

2017. árilis 2-án 11.00 órakor a II. János Pál pápa térről közel
1500 hosszútávfutó rajtolt el.
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A futófesztivál célja, hogy felhívja a figyelmet a mozgás örö-
mére, a sportolás, az egészséges életmód szükségességére,
valamint hogy minél többen kezdjenek el sportolni, futni. Ezt az
idén is sikerült elérnünk, hiszen a tavalyihoz képest ismét nőtt a
létszám. Fontos számunkra, hogy a fogyatékkal élő embereknek
lehetőséget adjunk a sportolásra. Számukra a fogyatékosságot
igazoló dokumentum, felmutatásával 20% kedvezményt bizto-
sítunk. A Handbike-os versenyzők és a 100%-ban látássérült
futók ingyen nevezhetnek.

A verseny végén a célban, aki teljesítette a távot, egyedi terve-
zésű érmet vehetett át.

A fesztivál kísérőrendezvényei

K&H Bank, Apolló Medicál, Biotechusa, Tu-Plast Kft. kite-
lepülése. Debrecen Linedance Club, a Joy Orient Debreceni Has-
tánc Csapat, a Kísérleti Stádium Zenekar, a Valcer Táncstúdió, a
Power Pole Dance fitness, és a G4 Fitness aerobikosainak bemu-
tatója. Az Aranykezek Egészségnevelő Egyesület ingyenes
masszázs kezeléseit vehették igénybe a futók.

RC Debrecen
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Lukácsné Csizmadia Gabriella, EarlyAct megbízott

Fergeteges jókedvvel, pancsolós versenyekkel
ünnepeltek az earlyact clubok tagjai Máté-
szalkán a Főnix Parkban az V. országos
Earlyact Találkozón. Ez a rotary év a barátság
éve volt az Earlyact clubokban. A kapcsolatok
közvetlenné, személyessé tételét tűzte ki célul
a szervezet. Minden program, rendezvény ezt
a célt kívánta megvalósítani. Nem volt ez más-
ként az országos találkozón sem.

A versenyszámokat legyen az bármilyen is csak párban, vagy
csapatban lehetett teljesíteni. Volt itt Totó kitöltés az RC Má-
tészalka által kiírt tehetség pályázat nyerteseinek előadásából,
ami sokszínű tudásról adott számot, a jószolgálatról, Mozartról,
vagy az erdélyi hagyományos hangszerekről. Együtt kellett vizet
hordani, békákat összeszedni, dobozt dobálni, vagy medvetal-
pazni. A 30 fokos melegben nagy sikerrel zajlott a vízipisztoly
párbaj, és a vízgyűjtés is. A csapatok amőbáztak, kötelet húztak,
focibajnokságban jeleskedtek.

Ha nem saját klubtag volt a társ, a csapattag extra pontot ért.
Sokan fogtak össze más település klubtagjaival a győzelemért. A
vetélkedésben megéhezett versenyzőknek a mátészalkai rotary
club tagjai készítettek hot-dogot. A szuper táncos, énekes pro-
dukciók után nagy örömmel vették át érmeiket és csokijaikat a
nyertesek.

Szabó Adrienn a mátészalkai zeneiskola igazgatója szerint: „Ez
a 10-14 éveseket tömörítő csoport , nagyon okos, tájékozott, de túl
sok elektronikai kütyüvel veszi körül magát. A „Z” generáció ki-
válóan ismeri a netet, tudatosan van jelen a szociális hálón, mes-
terien guglizik, pillanatok alatt megtalál bármit a hálón, de ha
meg kell szólítani valakit, az komoly gondot okoz,ezért nagyon
fontosak az ilyen rendezvények.”

Ezzel egyetértve az earlyact klubokban a 2016-17-es rotary
évben a személyes kapcsolatok erősítése volt a fő feladat. A ro-
taryban, a jószolgálatban fontosak a személyes kapcsolatok,
amihez elengedhetetlen a beszéd, a kommunikáció. Ezt az évet a
barátságok szorosabbra fűzésével töltötte a szervezet. Program-
jaik alapjaiban nem változtak, de személyesebbek lettek.

Szerencsére folyamatosan bővül az earlyactos létszám, a
jelenlegi earlyact taglétszám: 424 fő. 05.19-én családi nap ke-
retében felavatásra kerültek az első szegedi earlyactosok is.

Rengeteget dolgoztak a klubok:
– Mikulás ünnepek, korai fejlesztést igénylő gyerekeknél, nyug-

díjas otthonban élő időseknél, magányosan élő 80 év felettieknél.
– Mézeskalács sütés ajándékozási célra, értékesítése adomány

gyűjtésre, betegséggel élő kis társunk  Bence részére.
– Kupakokat gyűjtöttek a klubtagok egy nagydobosi kisfiú élet-

mentő műtétjére
– Játékokat, plüssállatokat, magyar nyelvű mesekönyveket

ajándékoztak a kárpátaljai: a kisdobronyi, tiszaágtelki és a dimi-
csői óvodák részére.

– Nyilas Misi cipősdoboz akcióban vettek részt.
– Használt ruhákat, játékokat, lábbeliket gyűjtöttek és ajándé-

koztak Nyírbátor Gyermekotthonának, valamint egy nyíregyházi
Csecsemő otthonnak.

ezeken  kívűl:
– énekeltek a földért
– részt vettek a használt elem gyűjtésben
– rendszeresen dolgoznak a  te szedd napokon, gyűjtik a szemetet.
– óvják az állatokat, látogatják a kutya menhelyeket
Ennyi munka után megérdemelték a tagok a főnixben eltöltött

napot.

MINDIG KELL EGY BARÁT!
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A RC Hódmezővásárhely tagjai már a kezde-
tektől fogva kiemelt figyelmet fordítottak a
hátrányos helyzetű, de tehetséges gyermekek
és fiatalok minden lehetséges eszközzel
történő megsegítésére. Erről szóltak a klub
legfontosabb, – éveken átnyúló – projektjei is.
Azt vallották, hogy ez a támogatási forma a
jövőnek szól, megtérül, s nem valószínű, hogy
valaha is véget ér.

Szabó Ágnes, Hódmezővásárhely

A hátrányos helyzetet néha a gyermekek, fiatalok sérülése, fo-
gyatékossága is okozhatja. Ők a sajátos nevelési igényűek. Fej-
lesztésük, eredményes társadalmi beilleszkedésük kulcsa a siker,
a sikerélményhez való juttatás. Ez történhet speciális terápiás
eszközök segítségével, történhet segítő terápiás állatok közremű-
ködésével, vagy a mozgás örömének megismertetésével. Az
elkötelezett pedagógusok önmagukat, szakmai tudásukat nyújt-
ják ehhez, amíg a civil szervezetek, így a Rotary is, anyagilag tá-
mogathatja őket céljaik elérésében.

A RC Hódmezővásárhely a 2016-17 Rotary évben több alka-
lommal is zászlajára tűzte, a sérüléssel élő gyermekek támoga-
tását:

A látássérült óvodás gyermekeket elektromos nagyítóval aján-
dékozta meg, mely által lényegesen könnyebbé váltak számukra a
fejlesztő foglalkozások.

A helyi gyógypedagógiai intézmény alapítványa pedig egy
terápiás lóval gazdagodott a Rotary Club és Pénzes Ilona
Kormányzóasszony jóvoltából. A speciális intézménybe járó
közel 130 óvodás és általános iskolás gyermek egyharmada
részesülhet ezáltal lovasterápiás fejlesztésben. A „tanulási”
időszakot követően a terápiás ló ünnepélyes „beiktatására” 2017.
június 30.-án kerül sor Hódmezővásárhelyen, a Dél-Alföldi Lovas
Udvarban, ahol jelen lesz a leköszönő Kormányzóasszony is.

A „Tündérkert” projekt kedvezményezettjei, szintén sajátos
nevelési igényű gyermekeket nevelő intézmények. A siker
kezdetét a klub számára az eredményt hozó District Grant
pályázat volt, melynek megálmodója fiatal barátunk: Mucsi
Tamás volt. A pályázat megírásakor, mertünk nagyot álmodni
kevés anyagiakkal. A kiválasztott négy intézmény, négy „tündér-
kertje” benne mozgásfejlesztést elősegítő eszközökkel, válto-

A RC HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÚJ PROJEKTJÉNEK SZÜLETÉSE

„TÜNDÉRKERT” A VALÓSÁGBAN

zatos, örömet szerző játékokkal, pihenést szolgáló parkkal, pa-
dokkal, bizony sokba kerül!

A „Tündérkertet” bemutató anyag elkészülése után, a klub
rendezvényein, illetve tagjai közbenjárásával, támogatókat ke-
resett. Szinte minden tavaszi program erről szólt. Így: – A ha-
gyományos Tavaszi Zsongás bál, ahol képárverést is tartottunk.

– A városban évről-évre megrendezésre kerülő Dél-Alföldi
Állattenyésztési Kiállítás, melyre Rotarysta barátainkat is hívtuk
és vendégül láttuk őket egy „Vásárhelyi Ízlelgetőre”. A bevétel
természetesen itt is a „Tündérkerté” volt.

Nemzetközi kapcsolatainkat latba vetve sikerült támogatást
nyernünk Amerikából is.

Bár ez a Rotary év lezárul a láncátadó ünnepséggel, de a nyár
munkás lesz: régi és új elnök, az ötletgazda és a barátaink, nya-
ralás előtt és után azon fáradoznak, hogy a „Tündérkertek” át-
adásával hozzájáruljanak az önfeledt játék öröméhez, s mosolyt
varázsoljanak sok- sok gyermekarcra.
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A REV program megvalósításához már 2016
szeptemberében hozzákezdett az RC Kisvárda
csapata. Nem kevesebbet tűztek zászlójukra,
minthogy megpróbálnak tenni valamit a
városlakók egészségéért. Innen az elnevezés
is, Rotary az Egészséges Városért!

Szolnokné Szepessy Dóra az RC Kisvárda soros elnöke a célokat
így foglalta össze: „Sokan szeretnek sportolni a klubban, adta
magát a feladat: a mozgás megszerettetése, a fiatalok egészséges
életmódra nevelése, a szabadidő és a sport összekapcsolása,
közös programok a város és környéke lakóival, hiszen az egész-
séges, aktív ember jobban tud a környezetére is figyelni, jobb,
segítőkészebb emberré tud válni.”

Első akcióként egy könnyű Tisza-túrát szerveztek a kellemes
kora őszi időben, még 2016 szeptemberében.

A kerékpározás is közel áll sokuk szívéhez, ezért a kisvárdai
KKB-vel (Kisvárda és Környéke Bringások) együttműködési
megállapodást írtak alá, aminek következtében számos kerék-
páros programot valósítottak meg. Ilyen volt a Gold Sprint
támogatása és megismertetése a város fiataljaival, a közlekedés
biztonsági nap, a Tirpák Cross rendezvény támogatása, vagy a
májusi kihívás-napi hagyományos kerékpározás.

A fogyatékkal élőkhöz is elvitték a Gold Sprintet ,aminek mű-
ködéséhez szükséges szoftver programot egy a városukban élő
gimnazista fiatalember készítette el. A problémákkal élőknek
nagy segítség lehet az adományozott szobakerékpár.

De a kerekezéshez egészség kell, figyelni kell a szervezet jel-
zéseire, ezért számos ingyenes mérést, vizsgálatot is szervezett a
klub. Egészségügyi előadást tartottak a női problémákról, mértek
cukorszintet, vérnyomást, szerveztek egészségnapot és véradást
a vöröskereszttel együttműködve.

Futottak a Budapest Maratonon, a debreceni Rotary Maratonon
és csak úgy a saját örömükért.

Természetesen nem maradtak el jótékony rendezvényeik sem. A
lakásotthonban élők, és a hajléktalan szálló támogatása, a nyug-
díjas otthon segítése. Gondoltak arra is, ha bekövetkezne a baj,
legyen képzett ember, aki az újraélesztést el tudja végezni, ezért
oktatást szerveztek a város intézményeinek alkalmazottai, vala-
mint a középiskolák tanulói számára az RC Kisvárda által
korábban adományozott újraélesztő készülék használatáról.

Programjaikon, rendezvényeiken szorosan együttműködtek
i�úsági szervezeteikkel, Interact és Earlyact klubjaikkal.

Talán nem tűnnek ezek nagy, világmegváltó akcióknak, de a
város szépen lassan megszokta a Rotary
jelenlétét minden egészséggel, jótékony-
sággal összefüggő rendezvényen. A progra-
mokat egyre nagyobb részvétel és érdeklődés
kíséri.

„Az ember értékét nem az esze, a művelt-
sége, nem a hatalma vagy a tehetsége,
hanem a lényéből áradó melegség mi-
nősíti. Vagyis a szeretetnek behunyt
szemmel is érezhető jelenléte.”
Müller Péter

EGÉSZSÉGESEBBEN, BOLDOGABBAN
ROTARY AZ EGÉSZSÉGES VÁROSÉRT! PROGRAM

Lukácsné Csizmadia Gabriella, titkár, RC Kisvárda
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Szeretünk együtt lenni, szeretünk együtt spor-
tolni, szeretjük a szép tájakat és szeretünk
hagyományt teremteni. Ennyi ok elég is volt,
hogy idén is megszervezzük – immár negyedik
alkalommal – pünkösdi kerékpártúránkat.

Az ez évi helyszínünket már 2016-ban eldöntöttük és lefoglaltuk.
Akkor ugyanis nagyszerű hétvégét töltöttünk el Orosháza-
Gyopárosfürdőn, egy rotarys barátunk tulajdonában lévő Fortuna
Panzióban az RC Orosháza pálinkaverseny kapcsán. (Nem
mellesleg elhoztuk akkor a  fődíjat is!)

Mint köztudott, a 21 nyerő szám. Nem véletlen talán, hogy
éppen ennyien indultunk útnak Kisvárdáról Orosházára Pünkösd
előtti szombaton. Elfoglalva szálláshelyünket a méltán híres és
nagyon szép Gyopárosi strandra vezetett utunk, hogy a nyári
melegben a medence hűs vizében jéghideg sörrel öblögessük le az
út porát. A kellemes pihenés, majd az ezt követő vacsora végez-
tével még sokáig beszélgettünk szállásunkon, ahol vendéglátónk-
nak, Tareknek hála, nagyon otthonosan éreztük magunkat.

Pünkösd vasárnap aztán felkerekedett a kis csapat. Összetartó
csapatunk most két irányba indult. Az elmúlt évek során ugyanis
kialakult egy „szökevény” csapat, akinek lassú és kevés a többség
általi teljesítmény. A szökevények Békéscsaba irányába indultak,
azzal a nem titkolt szándékkal, hogy az éppen akkor lévő Csabai
Sörfesztivál és Csülökparádét is megtekinthessék, megízlelhes-
sék. A 90 km-es túrát ezzel együtt is nagyszerű idő alatt teljesí-
tették.

FOROGJON
A KISVÁRDAI
(ROTARY) KERÉK!

A csapat „magja” könnyebb körtúrát tett. A végül 58 km-es lett a
túra út, mialatt megcsodáltuk a fantasztikusan szép nagymágocsi
Károlyi kastélyt, és a Kőrös-Maros Nemzeti Park részét képező,
fokozottan védett kardoskúti Fehér-tó mellett elhaladva többször
idéztük Arany János Toldijának első énekét, miszerint:

„Ég a napmelegtől a kopár szík sarja,
Tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta”
Az időszakos vízállású tónál ugyanis kerestük a szép kék, a déli

melegben enyhet adó vizet, a szárazság miatt azonban csak a
fehér szík-sóval fedett talajt láthattuk.

Fáradtan, de a jól elvégzett munka utáni kellemes érzéssel száll-
tunk le bicajunkról. A nap megkoronázása egy fantasztikus közös
vacsora és beszélgetés volt az Orosházai Rotarys barátainkkal egy
közeli csárdában.

Mivel gyűjtjük a közös élményeket, nem hagyhattuk hogy a
Pünkösd hétfői hazajövetel ne nyújtson többet egyszerű utazás-
nál. Ezért együtt fedeztük fel (ki-ki először vagy újra) a Szarvasi
Arborétumot, bolyongtunk Mini Magyarország területén, meg-
csodálva a közel száz híres magyar és egykori történelmi ma-
gyarországi épület makettjét. Ezt követően közel egy órát
hajóztunk a Holt-Kőrösön, élvezve Demeter István hajóskapitány
idegenvezetését, történeteit, vicceit. És hogy az előttünk álló,
több mint három órás úton ki ne tikkadjunk, ebéd után megláto-
gattuk a Békésszentandrási sörfőzdét, ahol különleges kézműves
sörökkel olthattuk szomjunkat.

Mint látható, a Kisvárdai kerekek jó szolgálatot tettek. Agyunk
kerekei az ötletet adták, bicajunk kerekeivel megvalósítottuk, és
mindez jól szolgálta, hogy a Kisvárdai Rotary fogaskerék továbbra
is gördülékenyen forogjon, sportosan, tele barátsággal és
szeretettel. Pintérné Székely Erika, RC Kisvárda



RC Mátészalka

Június 3-án szombaton a Mátészalkai Rotary
Klub immár második alkalommal rendezte
meg a „Rotary Tour de Gát” elnevezésű
kerékpártúrát. A klub egy közös, önfeledt bi-
ciklizésre hívott minden sportot, természetet
kedvelő érdeklődőt. Ahogy 2016-ban, úgy az
idén is a Szamos-Kraszna közi árapasztó
gáttal érintett több település is segítette a
népszerű sporteseményt.

A rendezvény egy jótékonysági felhívással is párosult. A bevételt
a Mátészalkai Rotary Klub szatmári térségben élő tehetséges
gyerekek támogatására fogja fordítani. A sportban, tanulásban,
vagy egyéb, iskolán kívüli tevékenységben kiemelkedő teljesít-
ményű, különleges adottságú gyerekeket a Rotary hálózata fel
tudja karolni, és segíteni tudja a továbblépésüket.

A mintegy 30 km-es, közúti forgalomtól mentes, természeti
szépségekkel tarkított gát igazán különleges színtere volt a
kerékpározást, görkorcsolyázást, vagy akár a futást kedvelők
számára. Az időjárás kegyes volt a résztvevőkhöz, hiszen nyári
kánikulában telt a nap. Minden interneten előre regisztrált ér-
deklődő egy Tour de Gát feliratú pólót kapott ajándékba, valamint
ingyenesen mintegy 2500 palack ásványvíz lett kiosztva. A
szervezők 8 regisztrációs pontot jelöltek ki a gáton. Ez nagyjából
egybeesett 8 településsel, így az ottani, helyi önkormányzatok is
segítették a klubtagok munkáját. A résztvevők a 8 állomás bár-
melyikéről elindulhattak, és a regisztrációkor egy „útlevelet” kap-
tak, amin mind a 8 település fel volt sorolva. Ezt az útlevelet kel-
lett minden regisztrációs ponton lepecsételtetni. Aki körbeért és
mindegyik pecsétet összegyűjtötte, az egy esti koncerttel egy-
bekötött záró rendezvényen vehetett részt a mátészalkai strand-
fürdő területén. A strandolás és a koncert után 10 db vadonatúj,
50.000.- Ft értékű kerékpár lett kisorsolva a résztvevők között.

Egy jó célért, kellemes környezetben 1100 ember biciklizett a
Mátészalkai Rotary Klub szervezésében. Jövőre folytatás…

További információk, képek, videók a www.tordegat.hu hon-
lapon!

1100 RÉSZTVEVŐ
A ROTARY TOUR DE GÁT-ON
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A 2016/2017-es év végén a magyar Rotaryban
fellángoló klubalapítási hangulat „megper-
zselte” kicsit a miskolci Rotary életet is. A
régióban az utolsó néhány évre jellemző
stagnálás a klubok taglétszámában most egy
csapásra növekedésbe fordulhat. 2017. május
15-én hivatalosan is megalakult az első ma-
gyar női Rotary Club, Miskolci Angyalok né-
ven. Az esemény különlegessége, hogy a
Charter ünnepségen június 17-én az első
magyar női klub tagjait az első magyar női
kormányzó, Pénzes Ilona avathatta fel.

A klubalapítás folyamatáról kérdeztük Gulyás Istvánt a Rotary
Club Miskolc-Tapolca 2016/2017 évi elnökét.

Meglehetősen konzervatív szervezetünkben a hölgyek
aránya – az Európai átlag szerint – körülbelül 10%. Honnan
jött a szokatlan gondolat?

Hölgyekből szerveződő klub létrehozásának gondolata először
a tisztán férfiakból álló klub, a RC Miskolc-Tapolca tagjaiban
fogalmazódott meg. Egy ideje azon tanakodtunk, mennyivel
hatékonyabbak lennénk, ha lányok is besegítenének. Voltak olyan
projektjeink, amelyben házastársaink is részt vettek és tapasz-
talhattuk, hogy a megoldandó feladatokat sokszor más szemlé-
lettel közelítik meg. Úgy gondoltuk azonban, hogy nem minden
esetben szerencsés, ha a feleségek a férjeikkel egy klubban dol-
goznak. Kísérletképpen megszólítottunk még néhány agilis hölgy
ismerősünket, és örömmel tapasztaltuk, hogy lelkesedéssel fo-
gadták a megkeresést. Néhány hét alatt már 16 fő potenciális női
klubtag verbuválódott.

Mikor kezdődött ténylegesen az új klub szervezése?
2016. november 23-án megszerveztük az első együttes ülést,

ahol négy előadást tartottunk a rotary legfontosabb elveiről, tör-
ténetéről és szabályairól. Ez egyeseknek annyira tömény volt,
hogy a következő napokban néhányan, különféle okokra hivat-
kozva, befejezték rotaris pályafutásukat. A viccet félretéve, az
okok valósak voltak, de ahogy ez egy alakuló klubnál normális fo-
lyamat, a jelöltek egy részét szervezés közben elveszítjük. A ki-
tartó szervező munka azonban előbb vagy utóbb meghozza gyü-
mölcsét. A mi esetünkben is így volt, rövidesen megalakult egy
stabil Rotary Asztaltársaság, és januártól már fix helyen, minden
kedden megtartották üléseiket.

RC MISKOLCI ANGYALOK,
AVAGY MEGALAKULT AZ ELSŐ MAGYAR NŐI ROTARY CLUB!
INTERJÚ GULYÁS ISTVÁNNAL, AZ ALAPÍTÓ MISKOLCTAPOLCAI KLUB ELNÖKÉVEL
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Kik segédkeztek a lányoknak az első lépések megtételénél?
Klubunk mindig képviseltette magát legalább egy fővel, így a

felmerülő kérdésekre azonnal választ kaphattak. Papp Kálmán
barátunk, mint klubalapítási megbízott vette ki részét leginkább e
feladatból, de Apáti Pál alkormányzónk és Ormos Tamás bará-
tunk is rendszeresen részt vett az üléseken. Kormányzó asszo-
nyunk látogatása és lelkes buzdítása jelentős mérföldkő volt az
asztaltársaság életében.

Valamilyen jótékonysági munkát végeztek-e a hölgyek a
klub megalakulása előtt?

A miskolctapolcai klub hagyományos februári kocsonyafar-
sangi adománygyűjtését ebben az évben már a lányokkal közösen
terveztük, aminek az eredményességéről a magazin előző szá-
mában be is számoltunk. Természetesen az összegyűjtött pénz
felhasználását is egy közös projektre fordítottuk. Nem is tudjuk
mi lett volna velünk a lányok segítsége nélkül! A befolyt ado-
mányokból színházi előadást és az autizmus elfogadását segítő
rendhagyó osztályfőnöki órát szerveztünk közösen, több mint
300 középiskolás diáknak. A színházi előadást megelőzően,
autista szakemberek és autisták részvételével a fiatalok felkészítő
beszélgetésen vehettek részt, az előadás szünetében pedig ven-
dégül láttuk a diákokat, melyben a hölgyek nélkül nehezen bol-
dogultunk volna. Kimondottan hölgyekből verbuválódó és klasz-
szikus férfi-klubként működő Rotary klubok együttműködése
különleges helyzeteket idézhet elő. Volt ilyen szituációra példa a
klubalapítás során?

Március 7-én, a nőnap előestéjén az „apa-klub” tagjaiként
váratlanul megjelentünk a női asztaltársaság ülésén és egy-egy
cserép virággal köszöntöttük a lányokat. Sikerült óriási meglepe-
tést szereznünk, amikor kiderült, hogy az egyébként szerdán
tartott ülésünket áthelyeztük keddre. Mindannyiunknak felejthe-
tetlen élményt jelentett ez a közös (Rotary) ülés!

Május 13-án Bükk-Szentléleken a Turista Parkban az egri
klubbal megtartottuk szokásos, immár 13. klub-születésnapun-
kat. Az idén már az Angyalok is megjelentek és segítségünkkel

Gulyás István elnök, Apáti György alkormányzó RC Miskolc-Tapolca

helyi szokás szerint a „rotary erdőnkben” fenyőfát ültettek. Az
egész napos rendezvényünkön természetesen ott volt a miskolci
alapító klubunk, az egri testvérklubunk, valamint az egri Interact
club is.

A Charter ünnepség küszöbén, túl az alapítási feladatok
jelentős részén, hogyan látják az alapító-atyák, érdemes
volt-e belekezdeni egy ilyen úttörő munkába?

Egyes félelmek ellenére biztosak vagyunk abban, hogy ekkora, és
ilyen szociális problémahalmazzal küzdő városban három klub is
bőven megtalálja a feladatait. Szlovéniában két hölgy-klub is mű-
ködik, sikeresen. Magyarországon egyelőre nem áll rendelkezésre
elegendő tapasztalat arról, hogy egy paternalista berendezkedésű
társadalmi környezetben hogyan tud életben maradni egy csak
hölgyek részvételével szerveződő klub. Arra a kérdésre pedig, hogy
miként tudnak együttműködni a klasszikus Rotary intézmény-
rendszerben homogén felépítésű női és férfi klubok, csak néhány
év egymás mellett töltött idő után fogunk tudni válaszolni. Re-
ményeink szerint az új klubbal olyan együttműködést tudunk
megvalósítani, ami szélesíti eddigi tevékenységi körünket és még
hatékonyabbá is teszi közös munkánkat. Minden erőnkkel azon
leszünk, hogy néhány év múlva ennek az úttörő kezdeményezés-
nek a sikeréről számolhassunk be ezen a fórumon.
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Napjaink társadalmának leggyorsabban nö-
vekvő létszámú fogyatékossági csoportja az
autisták közössége. A szakmai szervezetek
becslése szerint ma Magyarországon 100
ezer, a világon több tízmillió ember él autiz-
mussal, azzal a széles spektrumú, változatos
formában jelentkező fejlődési zavarral,
amelynek következtében a társas viselkedés,
a kommunikációs készségek és a gondolko-
dás fejlődése sérül. Az autista gyermekek
egyik fő problémája az elszigetelődés a
diáktársaktól, a többségi társadalomtól.
Speciális ellátás nélkül az egyébként integrál-
ható és kiválóan fejleszthető tanulók álla-
pota is leromlik, és később felnőttként ke-
vesebb lesz az esélyük az önálló életre.

A Rotary Club Miskolc-Tapolca a 2016/2017 Rotary évben az
autizmussal kapcsolatos információk bővítését, valamint az
autistákkal szembeni és általános szociális érzékenység és
tolerancia erősítését tűzte ki célul miskolci és Miskolc környéki
középiskolások körében. A klub a Miskolci Nemzeti Színházzal
együttműködésben felvállalta, hogy fenti célok elérése érdekében
– szakemberek közreműködésével – jótékonysági rendezvényt
szervez.

Az április 21.-i rendezvény apropóját a Miskolci Nemzeti Szín-
házban játszott Mark Haddon és Simon Stephens „A kutya
különös esete az éjszakában.” című, mély tartalmú színdarabjá-
nak -közös megtekintése adta. A darab egy 15 éves autista fiú vi
szontagságos nyomozását és családi, emberi kapcsolatait mu-
tatja be, a néző számára jelentősen közelebb hozva a fiatalember
beilleszkedési problémáit is. A rendezvényen több mint 320 diák
vett részt.

A darab megtekintése előtt, színházi szakember vezetésével
lehetőség nyílt főként vidéki diákok részére egy a kulisszákat– –
is bemutató színházi sétára, mely hatalmas élményt jelentett a
távolabb élő, színházat még sohasem látott fiatalok számára.

Az előadást megelőzően egy rendhagyó osztályfőnöki óra ke-
retében interaktív beavató beszélgetésre került sor, melyet aut-
izmussal foglalkozó szakemberek, egy három autista gyermeket–
nevelő autista szülő, egy autista kislány és rotaristák tartottak a–
diákok részére. A darab szünetében szendviccsel, üdítővel meg-
vendégeltük a résztvevő fiatalokat. Az előadást követően lehe-
tőség volt beszélgetni a főszereplővel. A záporozó kérdések to-
vábbi egy órán át tartották ott a fiatalokat.

SZÍNHÁZI ELŐADÁSSAL
AZ AUTISTÁK ELFOGADÁSÁÉRT
– „ANGYALI” KÖZREMŰKÖDÉSSEL
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A visszajelzések alapján a résztvevők
jelentős szemléletformá lódáson estek át,-
melyben a színdarab mellett a felkészítő
beszélgetés kapcsán megtapasztalt szemé-
lyes sorsoknak is nagy jelentősége volt.

A rendezvény költségeit a miskolcta-
polcai klub finanszírozta részben az idei
Kocsonyafarsangon gyűjtött adományok-
ból, részben egy District Grant pályázaton
elnyert támogatásból. A rendezvény megszervezésében, és a
források összegyűjtésében nagy segítséget kaptak a júniusban
megalakuló RC Miskolci Angyalok tagjaitól.

A rendezvény előtti sajtótájékoztató remek lehetőséget biz-
tosított a klub tevékenységének széleskörű bemutatásához.

Gulyás István elnök,  RC Miskolc-Tapolca

Egy véleménylevél:

„A múlt pénteken, április 21-én egy színházi előadást
néztünk meg a Miskolcon, de előtte volt egy körbeve-
zetés. Megmutatták a színpadot, a díszleteket, a kel-
lékeket, és egy kis tájékoztatót kaptunk a Színházról,
hogy ez volt az első színház, ahol magyar nyelven ját-
szottak el egy darabot.

Sokat dolgoztak azon, hogy a háborúban lerombolt
színházat felújítsák, hogy az emberek tudjanak újra
menni színházba, és mostanra olyan szép, hogy lakni is
lehetne benne. Nem csak a színház néz ki csodásan, ha-
nem nagyon jól játszik az összes színész, aki ott dolgozik,
meg rengeteg a jó darab. Igaz, mi csak egyet láttunk, de az
is nagyon érdekes volt. A színészek, a színpad, minden
nagyon tetszett, és ha választhatnék, hogy otthon té-
vézzek, vagy elmenjek ebbe a remek színházba, sze-
rintem inkább elmennék, mert a színházban is lehet jól
szórakozni, sőt még jobban.”

Bialkó Dávid 9. o. kertész szakmunkás tanuló,

Wesley János Iskola és Kollégium, Abaújkér
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A Rotary Club Mórahalom Egyesület májusban
rendezte meg V. Charter ünnepségét. A char-
ter szó hallatán leginkább az utazás jut
eszünkbe, hiszen egyik magyar megfelelője a
bérelt járat. Az utazási irodák számos charter
járatot indítanak napfényes tengerpartokra.

HÍD VAGYOK!
AZ V. CHARTER ÜNNEPSÉG MARGÓJÁRA

A rendezvény részvevői nem repülővel utaztak, képzeletbeli
hidakon íveltek át a „művészetek” országába. Ám mielőtt a
művészetek kapuját átlépték az „utazók”, egy izgalmas előadást
hallgattak meg.

Sajnos, napjainkban a képzeletbeli utazáshoz egyre többen
illegális szereket használnak. Főként a fiatalok. Ebből a szem-
pontból aktuális volt Dr. Zacher Gábor Droghelyzet 2017 című
előadása. Zacher Gábor neve összecseng a toxikológiával. Nem
csoda, hiszen ő szervezte meg az országos toxikológiai ellátást. A
Péterfy Sándor Utcai Kórház toxikológiai részlege az ő vezetése
alatt nemzetközi elismertségre tett szert. Gyakran szerepel a
médiában, s mára már közkedvelt médiaszereplő, természetesen
pozitív kicsengéssel. A drog szó hallatán a magyar szülői társa-

dalom gyorsan témát vált. A média sem kezeli a megfelelő helyen
a drogproblémákat. Zacher Gábor előadásában egyenesen,
nyíltan beszélt a ránk és gyermekeinkre leselkedő veszélyekről. A
statisztikai mutatókon túl arra hívta fel a szülők figyelmét, hogy
gyermekeiket meg kell tanítani nemet mondani. Ez az egyetlen
mód arra, hogy szeretteink ne tapasztalják meg a „tiltott gyü-
mölcs”, azaz a drog hatását.

A klub az előadás bevételét a mórahalmi ugróköteles- és nép-
tánc csoportnak ajánlotta fel.

A charter szó további jelentése: alapszabály, okirat, szerződés,
létesít,… A rotarysták arra „szerződtek”, hogy a világban szélesebb
körben terjedjen a megértés és a jószándék. A rotarystákat
barátság köti össze. Hamvas Béla Barátság című esszéjében a
következőket írja: „A barátság az emberi affektivitás legtermé-
szetesebb kifejezése, az érzelmi fejlődés minden fokán meg-
található, és mint az egyik legfontosabb emberi kapcsolat, min-
den társadalomban volt és van.” A barátság összetett, támogató
emberi viszony, melyben a barátok jelentik a hidat a külvilág felé.
A rotarysták és a meghívott vendégeik évről-évre a Charter
ünnepséggel fejezik ki, erősítik meg jószándékú akaratukat. Az
ünnepi rendezvényük címe: Híd vagyok! felkiáltó mondata
szimbolikusan fejezte ki elkötelezettségüket a tehetségek
felkarolása iránt.
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Az emberi kapcsolatokat hidak kötik össze. Minden ember egy
sziget, benne a kapcsolatok olyanok, mint a hidak. Például egy fiú
felépít félig egy hidat, és egy lány felépíti a másik felét, és talál-
koznak az út közepén, s a híd szerelemmé válik. A szerelem mély
és erős érzés, amely a népmesék hőseit is megérintették. A sze-
gényember és annak fia, mindig embert próbáló küzdelmek árán
nyeri el méltó jutalmát. A népmesék hőseinek értékrendje örök-
érvényű. Fontos a XXI. század közössége számára is, ugyanúgy,
mint a népi kultúra közvetítője, a néptánc is, amely híd a múlt és a
jelen között. A mórahalmi néptánccsoport kiemelt támogatottja a
klubnak. A Mórahalom Táncegyüttes a több mint 20 éve működő
helyi alapfokú művészeti iskolából nőtte ki magát. Az együttes
lelkes tagjai tanulmányaik és munkájuk mellett őrzik és ápolják
tánchagyományainkat. A hazai fellépéseken túl évről-évre kép-
viselik hazánkat külföldön is.

A művészeti alkotások az egyéntől fakadnak, az egyén gondo-
latvilága átvetül a befogadó gondolatvilágába, így egy mágikus
kapcsolat jön létre az alkotó és a befogadó között. Az alkotások az
érzelmi életünk kiegyensúlyozottságát segítik. A művészet a
szellemi világhoz vezető híd.

A Rotary Club Mórahalom Egyesület 2016 nyarán pályázatot
hirdetett, melynek célja a homokháti tehetségek felkarolása. A
pályázat arra bíztatta a 12-25 év közötti fiatalokat, hogy gondo-
lataikat fejezzék ki a szépirodalom, illetve a képzőművészet nyel-
vén, ezáltal megmutatva a bennük rejlő tehetséget. A pályázati
felhívására 144 pályamű érkezett be, s a zsűri javaslata alapján a
beérkezett művekből antológiát adtak ki. Az antológiából két
szépirodalmi mű hangzott el az ünnepségen.

A filmekről megoszlik a társadalom véleménye, pro és kontra.
Azonban vitathatatlan, hogy minden filmnek van örökérvényű
üzenete. Például: „A múlt gyakran fájhat, és elfuthatsz előle, de
akár tanulhatsz is belőle.” – Oroszlánkirály, „Az élet olyan, mint
egy doboz csokibonbon. Nem tudhatod, mit veszel ki belőle.” –
Forest Gump. A filmek hidat képeznek a valóság és a képzelet
között.

Az esten két kisfilmet mutattak be:
Az első kisfilmet a Csongrád Megyei Napsugár Otthon ásott-

halmi lakói és munkatársai készítették. A Magyar Speciális Moz-
gókép Egyesület kezdeményezésének célja, hogy nagyobb teret és
nyilvánosságot biztosítsanak a sérült emberek különleges filmes
alkotásai számára, hogy a néző a leghitelesebb forrásból – a
sérültek szemüvegén keresztül – ismerhesse meg a sok esetben
zárt, mégis rendkívül nyitott világot. Cziráki Zsolt – a Napsugár
Otthon lakója – a II. Filmszemlén a Magának adom alkotásával
elsőfilmes különdíjat nyert. A filmben Zsolt a számára zavaró,
zsúfolt nagyváros zaját és az ő vidéki, nyugodt életét eleveníti
meg sajátos módon. Az ásotthalmi otthon lakói kezdetektől
kiemelt támogatottja a klubnak A második filmet a Papírra vetve
pályázat szépirodalmi kategórianyertesének egyik műve alapján
készítette az általános iskola „sulitévés” csapata.

„A zene a lélek szava, olyan nyelv, melyet bárki, bárhol meg-
érthet” Konfucius szerint: a zene olyan gyönyörűséget vált ki,
amely nélkül az ember képtelen meglenni. A zene gazdagítja a
kedélyt, nemesíti az ízlést, fogékonyabbá tesz más szépségek
iránt. Ebből az aspektusból a zene híd a valóság és az éden között.

Három évvel ezelőtt a klub fuvolát adományozott Domján
Blankának, aki jelenleg az SZTE-Vántus István Gyakorló
Zeneművészeti Szakközépiskola fuvola szakos diákja. Blanka
fuvolaszólójával bizonyította tehetségét.

A tisztelet híd a káosz és a harmónia között. A tisztelethez
szükséges az ember. Tisztelni magunkat nagyon fontos, mert csak
az által juthatunk előre. Tisztelni másokat fontos erkölcsi norma,
ugyanúgy, mint tenni másokért szívből, önzetlenül. A Rotary
Clubot számos intézmény, magánszemély támogatja évről évre. A
klub tiszteletből, tiszteletadás végett alapított meg a Honoris
Causa díjat. A közösség a díjat olyan személynek adományozza,
aki áldozatos munkájával hozzájárul a klub rendezvényeinek
sikerességéhez. Az idei díjazott a Decathlon Szeged Áruház
igazgatója, Murvai Ervin.

Örökérvényű állásfoglalás: minden segítő kézre szükség van.
Minden közösség szívesen fogadja tagjává az önzetlen, segítő
szándékú embereket. Az önzetlenség híd az ego és a quod között.
Az új tagot Mészáros Zoltán a következő év kormányzója avatta fel.

A Rotary Club egyik alapszabálya, hogy az elnök személye
évente változik. Az ünnepség részeként a láncátadásnak is tanúi
lehettek az ünneplők.

Utóirat
Mindenki tehetséges valamiben, mi mindannyian hidak

vagyunk az emberi kapcsolatok hálóján.
Ám:
„Hidat csak úgy verhetek a mában, ha a múltat a jövővel
összekötöm
megszülettem, tehát Híd vagyok – ez biztos!
Fájón kifeszítve, – gondokkal meghintve,
hogy az Élet e rövid szakaszon
rajtam a sorsommal – áthaladjon.” (Fachet Magdolna)

Szűcs Katalin, RC Mórahalom



MOSONMAGYARÓVÁR
Rotary – Lion's: 506:497
Visszavágtak a rotarisok a tavalyi vereségért
A két civilszervezet nem csak az adománygyűjtésben, hanem a
szabadidős tevékenységekben is jó kapcsolatot ápol. Évek óta te-
keversennyel erősítik a barátságot. Idén március 21-én is Duna-
kilitin gurultak a tekegolyók, és dőltek a bábuk. A tavalyi győztes
lionok, idén be kellett, hogy érjék a második hellyel, ugyanis a ro-
tarisok kilenc „fával” jobbak voltak.
Továbbra is jó a kapcsolat az autistákkal
Ismét részt vettek a „KÉK SÉTÁN”
Az RC Mosonmagyaróvár tagjai évtizedes kapcsolatot ápolnak a
városban élő autistákkal. 2012 óta Mosonmagyaróváron is ren-
dezvényekkel hívják fel a városlakók figyelmét az autizmusra. Ab-
ban az évben „Autizmus Világnapján” április 2-án került átadásra
az Autista-ház, amelynek létrejöttében – mások mellett – a
Rotary Club Mosonmagyaróvár tagjai is jelentős részt vállaltak.
Idén március 31-én hatodik alkalommal került sor a világnapi
rendezvényre, és a „Kék Sétá”-ra. A klubtagok az elmúlt évekhez
hasonlóan szép számmal vettek részt a rendezvényen.
Folytatódott...
Kittsee városában került sor a „Dreieckproject”, azaz a há-
rom határ menti rotary clubok második találkozójára.
2017. január 24-én a Rotary Club Mosonmagyaróvár volt a ven-
déglátója a nemzetközi (magyar, osztrák, szlovák) találkozónak. A
mostani találkozót klubCiaran Cassidy az RC Bruck-Neusiedl
elnöke kezdeményezte. Az első találkozóhoz hasonlóan a három
szomszédos országból érkező résztvevők megerősítették azt a
szándékukat, hogy a későbbiekben közös projekteket szeretnének
megvalósítani. Erre azonban csak úgy kerülhet sor, ha megisme-
rik egymás klubját, erősítik a klubok közti barátságot. Erre jó
alkalom nyílik a közeljövőben, ugyanis Egon Guttmann úr az RC
Bratislava elnöke meghívót küldött a találkozón részt vevő klub-
oknak 2017. június 3-ra, klubjuk megalakulásának 90. évfordu-
lójára.
Tavaszköszöntő Rotary Bál
Tizenhetedik alkalommal rendezte meg az RC Mosonma-
gyaróvár a jótékonysági bálját.
Az utóbbi három alkalommal a korábban téli, igazi báli szezon
helyett – újításként – a tavasz beköszöntével báloztak a klub-
tagok és barátaik. Az idei bált megtisztelte jelenlétével Pénzes
Ilona Kormányzó Asszony, aki köszöntőjében többek közt a
rotary közösségépítő erejéről beszélt. A bálon fellépett Gláser
Márton mosonmagyaróvári kortárs táncos, aki 2016 őszén kezdte
tanulmányait Salzburgban a Táncművészeti Főiskolán. Ekkor ta-
nulmányi költségeihez az RC Mosonmagyaróvár is hozzájárult. A
bálon került átadásra Hollósi Balázs részére a Paul Harris díj.
Ugyancsak a bál kereteit használták fel arra a mosonmagyaróvári
rotaristák, hogy a Nagy László emlékérmet átadják az idei díja-
zottnak, Ördög Ritának. Nagy László korábban a klub meghatáro-
zó személyisége volt. A halála után, özvegye, Nagyné Polgár Éva
emlékdíjat alapított. A díjjal járó százezer forintot Rita – aki pia-
rista diák – tanulmányai folytatására fordítja. Az idei bál bevé-
telével a klub a városban lévő Aranykor Idősek Otthona és Idősek
Gondozóháza részére nyújtott segítséget egy „csendes szoba” ki-
alakításához. Gift of Life: Miruna új „keresztszülőket”
kapott Hétszázezer forinttal járultak hozzá Miruna szív-
műtétjéhez.
Idén áprilisban kontrollvizsgálatra érkezett Szegedre a Nagysza-
lonta melletti Tulcában élő Miruna Indrie, aki a Rotary GOL „Adj
életet ajándékba” programja keretében korábban szívműtéten
esett át. A vizsgálatra történő utazás alkalmával találkozhattak
vele és édesanyjával a soproni és a mosonmagyaróvári klubok

képviselői. E két klub adományai is nagyban hozzájárultak a
műtét költségeihez, ezzel válhattak a klubtagok Miruna „kereszt-
szüleivé”. Az RC Mosonmagyaróvár egy korábban szervezett jó-
tékonysági borvacsora 700.000.- Ft-os bevételét ajánlotta fel a
műtéthez. A szegedi találkozóra az ajándékok mellett mindkét
klub egy-egy meghívással érkezett: a 9 éves kislányt szeretettel
várják Sopronban, és Mosonmagyaróváron is.

28



Színházzal a nyelvvizsgáért
Csányi Sándorban jó partnerre találtak.
Az RC Mosonmagyaróvár, és a Város Önkormányzata az elmúlt
hat évben közösen működtette a város középiskolásai számára
meghirdetett Rotary Tanulmányi Ösztöndíj programot. Ennek
megújításáról döntöttek. Korábban 10 tanuló 10 hónapon ke-
resztül 10.000.- Ft támogatásban részesült, amelyet tanulmányai
folytatására fordíthatott. A költségek megoszlottak 50-50%-ban
az Önkormányzat, és a Rotary klub között. Az idei évtől viszont a
város középiskolásai közül azok kerülnek támogatásra, akik
nyelvvizsgáznak. Az erre szánt összeg megegyezik az elmúlt évek-
ével: 500-500 ezer forint, amely az előzetes felmérések alapján
fedezi a városban fellépő ez irányú igényt (kb. 40 fő évente). A
korábbi években az RC Mosonmagyaróvár minden év őszén
jótékonysági koncertet rendezett, melynek bevételét a tanulmá-
nyi ösztöndíjra fordította. Idén színházi előadást szerveztek.
Csányi Sándor színművész, a Thália Színház művészeti vezetője
jó partner volt. A klub megkeresésére egy egyszemélyes vígjáték
bemutatását vállalta. „A férfiagy – avagy nincs itt valami ellent-

mondás?” címmel 2017. május 9-én teltházas jótékonysági
előadásra került sor. A Flesch Károly Kulturális Központ vállalta
az előadás promótálását. A jegyek értékesítésében a klubtagok
oroszlánrészt vállaltak. Segítséget nyújtottak még a Malom Cafe
tulajdonosai, és személyzete, akik az előadás utáni állófogadás
lebonyolítását vállalták. Az előadás előtt Rammacher-Poór Júlia
titkár röviden beszámolt a klub elmúlt időszakának fontosabb
eseményeiről. Ekkor került átadásra Giczi Lajos részére a Paul
Harris díj. Az előadás utáni állófogadáson Csányi Sándor öröm-
mel beszélgetett a nézőkkel, és szívesen állt rendelkezésre egy-
egy fotó erejéig is.
Sonkalövés
Szálltak az agyaggalambok, potyogtak a sonkák.
Tizenötödször rendezték meg Mosonmagyaróváron a „Sonka-
lövő” versenyt. Ezen a rendezvényen azok a klubtagok és ven-
dégek, akik érvényes vadászvizsgával rendelkeznek, bemutat-
hatták tudásukat az agyaggalamb-lövészetben. A rendezvényen -
felügyelet mellet – légpuskával lufira lőhettek a gyerekek, és szin-
tén szakember felügyeletével kispuskával kellett ellőni a ki-
függesztett kolbászok, sonkák tartózsinegét. A versenyzők a ren-
dezvény nevéhez méltóan sonkákat nyertek a kupák, és érmek
mellé. A programon részt vettek a Rotary Club Győr-Rába, és a
most alakuló Balatonfüred-Veszprém leendő klubtagjai, és a csa-
ládtagok. A finom vaddisznópörkölt és a milánói makaróni egy
szemig elfogyott.
Klubélet
Hölgyekkel is kívánják bővíteni a taglétszámot.
Hosszú évekig nem volt női tagja a mosonmagyaróvári klubnak.
Jelenleg a klub titkára, Rammacher-Poór Júlia, és Husz Szilvia
képviseli a hölgyeket a tagság soraiban. A klubnak jelenleg két
hölgy tagjelöltje is van. Idén február óta látogatja a klub üléseit, és
vesz részt a rendezvényeken Ratkay Katalin, aki oligofrén-szo-
matopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, szomatopedagó-
gus, és a Moson Megyei Nők Egyesületének elnöke is. Nagy kedv-
vel, őszinte odaadással vesz részt a klub munkájában. Májustól
tagjelölt Dr. Antal-Varga Dóra, aki Mosonmagyaróváron született,
és jelenleg háziorvosként itt is dolgozik. A mosonmagyaróvári
klub tagjai azt remélik, hogy mindkét tagjelölt hölgy nemsokára
teljes jogú tagként vesz részt az RC Mosonmagyaróvár munká-
jában.
Érdekes előadás a Szigetközről.
Május 23-án a klub vendége volt Kertész József építőmérnök
(Lampl Hugó díjas), szakértő, projekt-menedzser, aki a klubtagok
közül többeknek régi jó barátja, és egyben a helyi Lion's Klub
tagja. „Európa legnagyobb vizes élőhely-rehabilitációja a Sziget-
közben” címmel tartott egy nagyon érdekes, színvonalas előadást.

RC Mosonmagyaróvár
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Összesen 28 pálinkát bírált el a zsűri, mely
kiemelt minősítéseket is kiosztott. A pálin-
kamustrát a jó hangulat, kellemes vendég-
látás és az újra találkozás öröme jellemezte.

ROTARY PÁLINKAMUSTRA:
HAT ARANY, NYOLC EZÜST, TÍZ BRONZ

fotó: Gajda IstvánCsányi József, Oroscafe,

– Az orosháziak mellett Szentesről, Hódmezővásárhelyről,
Kecskemétről, Pécsről, Kozármislenyből, Budapestről, és a vaj-
dasági Zentáról neveztek párlataikkal a klubtagok. Összesen 28
pálinkát bírált el a Hagyományok, Ízek Versenyén is közreműkö-
dő zsűri. Igen jól értik a klub tagjai a pálinka készítést, hisz a bí-
rálók hat arany, nyolc ezüst és tíz bronz minősítést osztottak ki –
sorolja az adatokat az elnök.

A fődíj kézi faragású, Muszka Kálmán készítette.
A fődíjat, a „Kiemelt Arany” minősítést a kozármislenyi Román

József 2016-os, 44 fokos gönci magyar kajszi pálinkája kapta, és
kiosztott a zsűri egy „Kiemelt Ezüst” elismerést is. Ez utóbbit az
orosházi Sándor László, ugyancsak 2016-ból származó, 47 fokos
őszibarack pálinkája érdemelte ki. A fődíjat, egy kézi faragású fa
emléktárgyat Muszka Kálmán készítette.

Barátság, beszélgetés, jókedv és sültkolbász.
– Mintegy hatvan Rotary tag gyűlt össze a gellértegyházi ren-

dezvényre. A pálinkamustrákon hagyományos sültkolbász vacso-
rát az Orosházi Kolbászklub tagjai készítették, a talpalávalót
pedig a Tekergők zenekar húzta. Vacsora után a beküldött párla-
tokat a vendégek megkóstolhatták, ami a hasonló mustrákon álta-
lában nem jellemző. A Benkő Mihály szervezte rendezvény dísz-
vendégei Mészáros Zoltán, a Rotary Magyarország 2017-18. évi
kormányzója és az orosházi alkormányzó, Csongrádi Pál voltak –
tette hozzá Laczi Mihály.

S hogy mi lett a versengő pálinkák sorsa? Nos, annyit elárul-
hatunk, hogy senki sem vitte haza őket.

Gellértegyháza, a Történelmi Emlékpark adott otthont a Rotary
Club Orosháza III. pálinkamustrájának május 13-án. Az orosházi
eseményként indult, később országos RC pálinkaverseny idén a
zentai rotarysok révén nemzetközivé nőtte ki magát. Laczi
Mihály, a RC Orosháza megválasztott elnöke elmondta, hogy a
pálinkák minősítését a Benkő Lajos nevével fémjelzett szakava-
tott zsűri végezte.
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A rendezvény keretében konferencia, jótékonysági hangverseny,
ünnepi ülés, díszvacsora, borverseny és kiállítás rendezésére, il-
letve jubileumi kiadvány, szórólapok, meghívók készítésére és a
helyi kulturális-turisztikai értékek bemutatására került sor. Az
ünnepségsorozat védnöke Dr. Páva Zsolt, Pécs polgármestere, il-
letve Pénzes Ilona kormányzó volt.

A negyedszázados évfordulót sikerült méltóképpen megünne-
pelni. A nagyszabású ünneplés célja elsősorban az volt, hogy a
kiterjedt vendégkör a pécsi klub tevékenységén túl megismerked-
jen a város kulturális és történelmi nevezetességeivel, megérintse

A Pécsi Rotary Club először 1928-ban alakult
meg, majd az 1941-ben történt betiltás után
1991-ben alakult újjá. Ennek a 25. évfordu-
lóját ünnepeltük 2016. november 4. és 6.
között.

A ROTARY CLUB PÉCS
25 ÉVES JUBILEUMI ÜNNEPSÉGE

őket a város szellemisége és vonzó hangulata, minőségi élmé-
nyekkel gazdagodva térjenek haza. A rendezvény centruma a Ko-
dály Központ volt, amely ezen üzenetek közvetítésére a legal-
kalmasabb.

Törekvésünk teljes mértékben sikerrel járt, a rendezvény 140 fő
résztvevője 8 külföldi ország 11 Rotary Clubjából, illetve 17 ma-
gyar Rotary Clubból jött és ünnepelt velünk. A külföldi résztvevők
a következő országokból jöttek: Ausztria, Dél-Afrikai Köztársa-
ság, Románia, Horvátország, Németország, Izrael, Szlovénia, Tö-
rökország. A legnépesebb az alapító Leobeni és az isztambuli
partnerklubunk küldöttsége volt 10-10 fővel.

A rendezvénysorozat kezdeteként november 4.-én egy borkós-
tolót szerveztünk Mecseknádasdon, majd este egy teltházas
jótékonysági hangversenyt tartottunk a Kodály-központban, ami
810 fizető nézőt jelentett. A koncert előtt Dr. Hoppál Péter ál-
lamtitkár köszöntötte a megjelenteket. A koncert bevételéből a
szervezők klubunknak 3.200.000 Ft-ot utaltak, melyet jóté-
konysági céljainkra fordíthatunk. A koncert programján a pécsi
Virtuózok (Boros Misi és Mohai Zsófia) fellépése mellett a fő
műsor Orff Carmina Burana darabja volt.
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A díszhangverseny előtt került sor a klub történetét bemutató
kiállítás megnyitására a Kodály Központ előterében. A kiállítást
Bognár László önkormányzati bizottsági elnök nyitotta meg.

November 5.-én ünnepi Charter-ülést tartottunk a Kodály Köz-
pontban. Ezen az egykori alapító és alapítási megbízott mellett 5
korábbi disztrikt-kormányzó is megjelent. Itt került ünnepé-
lyesen aláírásra a Rotary Club Osijek – kell egy barátsági és
együttműködési megállapodás. A délutánra tervezett Entz Béla-
emlékpihenő avatására rajtunk kívül álló okok (hatósági engedély
megtagadása) miatt nem került sor, helyette Entz Béla sírjánál
koszorúztunk, ezzel tisztelegve nagynevű elődünk, az első ma-
gyarországi kormányzó emléke előtt.
Szombaton este a Hotel Palatinus-ban díszvacsorával és bállal
zárult ünnepi rendezvényünk, november 6.-án pedig a résztvevők
a történelmi belvárosi séta mellett a Csontváry múzeumot te-
kintették meg. Heinemann István, Oszvald Pál, RC Pécs

A jótékonysági koncert bevételének egyik legfontosabb fel-
használási módja a 2016.-ban már harmadik alkalommal meg-
rendezett „Rotary Advent” rendezvénysorozat volt. Ennek ke-
retén belül az adventi időszak minden napján klubunk egy-egy jó
tanuló, rászoruló diákot támogat 100.000 Ft adománnyal. Az
átadás a város főterén, ünnepélyes formában történik, a tá-
mogatott diák iskolája műsorral köszöni meg a támogatást. A há-
rom éve futó programsorozatnak jelentős látogatottságának és a
fokozott médiaérdeklődésnek köszönhetően a Pécsi Rotary Club
ismertsége és elismertsége a korábbi évekhez képest jelentősen
emelkedett.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a rendezvénysorozat
sikeres volt, elérte célját, mivel elősegítette, hogy a Rotary cél-
jának megfelelően a világban terjedjen a megértés és a jóakarat.
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Az eddigi gyakorlattól eltérően 2017. 05. 18-
19.-én, egy csütörtöki és pénteki napon
került megrendezésre Széphalomban a
Magyar Nyelv Múzeumában a külföldi
cserediákok magyar nyelvi versenye.

Egy csoportban volt tervezve az érkezésük. Az élet sokszor átírja
a terveinket, most is ez történt a nyíregyházi diákok 1 óra múlva,
és 1 debreceni diáklány 2 óra múlva érkezett meg. Volt olyan
cserediák, aki a napot is elnézte, és meg sem érkezett.

Csütörtökön, az érkezés napján írtuk meg az írásbelit, most is
Nagy Judit állította össze, részben felhasználva a táborban ta-
nultakat. Az írásbelin nem csak a nyelv ismerete volt a fontos, ha-
nem a nyelv ismeretén keresztül kicsi történelem, földrajz és kul-
túra is teret kapott.

A 24 feladatra 149 pontot szerezhettek a diákok. 16-an 70% fe-
letti teljesítményt nyújtottak.

Az előzetesen meghirdetett feladatok lehetőséget adnak a
gyengébb magyar tudással rendelkező diákoknak is az eredmé-

ROTARYS CSEREDIÁKOK
MAGYAR NYELVI VERSENYE
SZERVEZŐI SZEMMEL
SÁTORALJAÚJHELY-SZÉPHALOM

nyes szereplésre. Az éven nagyon nehezen érkeztek a feladatok, 5
ismételt felhívás eredményeként csak 21 diák küldte el az előze-
tes feladatokat.

Ezeket vártam volna tőlük: küldj fényképet arról hol jártál Ma-
gyarországon, küldj, fényképet arról mit vinnél szívesen haza és
írj le egy Magyarországi élményedet magyarul.

Pénteken a szóbeli tudásé volt a főszerep. A Magyar Nyelv Mú-
zeuma élőmúzeum, és partner abban, hogy megtöltsük élettel. A
délelőtt folyamán, minden diáknak a vakon húzott témáról kellett
beszélni  1  percben.  A  téma  a  mindennapjaikról  szól,  beszélj  az
iskoládról, a családodról, a városodról stb.

A szóbeli okozta stressz levezetésére a cserediákokkal az újhelyi
kalandparkban 1 élményelemet kipróbáltunk, az oda vissza utat a
Futrinka gumikerekes kisvonattal tettük meg. A Futrinka nagy
élmény nyitott kocsik, lassan haladva alkalmat ad a nótázásra, ez
be is következett, nagy élmény volt.

Ebéd után ismét az élőszóé volt a főszerep és Kormányzóasszo-
nyunk is csatlakozott a zsűribe. A szóbeli feladatok egyik iz-
galmas része szokott lenni a vers és az ének, ki miben akarja meg-
mutatni magát. Most nem volt nagy kedv ehhez, Félix húsvéti ver-
se után Giules jött ki gitározni és énekelni. Röpül az idő, énekelte,
a levegő megállt, az érzelmek a szemekbe szöktek, nagyszerű
előadás volt. Ez után már nem volt vállalkozó, aki megmutassa
magát. De itt nem érhet véget egy verseny, mert sokan beszélnek
jól, és szerettük volna látni, hallani őket.

De ami nem jön ki magától, azt elő kell hívogatnunk. Az írás-
belin a 100 pont felettieket kihívtam a színpadra és 3 csoportot
alkotva 3 szituációt kellett előadniuk.

Megérkeztél a reptérre, az első találkozás.
Tömegközlekedési eszközön utazol.
A családban vagy.
Engem a szituációs játék, mindig nagy izgalommal tölt el, mert a

fantázia és a tapasztalás alapján építik fel a mondandót, a pro-
dukciókon látszott, hogy az életből táplálkoztak.

A szituációs produkciót továbbfejlesztve a disztrikt konferen-
cián is bemutattuk.
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Géczi Ágnes, RC Sátoraljaújhely

Az előzetes, az írásbeli és a szóbeli feladatok összesített pontszá-
mai adták a végleges eredmény.

I. helyezett: Alyssa GRAJALEZ  USA Szegedről és
Félix NICOL USA/CAN Debrecenből megosztott első helyezett.

II. helyezett: Giules OLIVEIRA BRA Debrecenből,
Jenna NEY USA Hódmezővásárhelyről,
Joao da ROCHA BRA Komáromból.

III. helyezett: Nina DiLELLA USA/CAN Vácról, Justin Harris
USA Budapestről.

Minden résztvevő, emlékmedaliont kapott.

Az eredményhirdetés után még közösen elénekeltük a Repül az
idő-t, zengett a ház, áramlottak az érzelmek.

Minden évben ugyanaz, de mégis más a magyar nyelvi verseny,
más élményt ad, de mindig van valami, ami miatt érdemes csi-
nálni. A Magyar Nyelv múzeuma a legmegfelelőbb környezet eh-
hez a tudáspróbához, a múzeum nyitott és befogadó erre a ren-
dezvényre.

Én azt tapasztalom, mindig vannak olyan cserediákok, akik jól
elsajátítják a magyar nyelvet. Ha beszél magyarul, akkor a kör-
nyezetében iskolájában, lakóhelyén sokkal több barátja, és ta-
pasztalata van Magyarországon. Ha beszél magyarul, akkor a csa-
ládhoz, az iskolához, a klubhoz és a fogadóvároshoz való kötődés
erősebb. Ha beszél magyarul, akkor nem csak a cserediákokkal
érzi jól magát.

Köszönetemet szeretném kifejezni a verseny lebonyolításában
segédkező klubtársaimnak, segítő hozzátartozóknak és azoknak,
akik nemes szívvel támogatták a rendezvényt, hogy ilyen színvo-
nalon megrendezhessük.

Köszönet a cserediákok klubjainak, i�úsági felelőseinek, fogadó
családjaiknak és tanárjaiknak, az ő segítségük nélkül a csere-di-
ákoknak a magyar nyelvi és ismereti tudásuk nem lenne ilyen
magas szinten.
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Hazatért tíznapos tanulmányútjáról az a sop-
roni csapat, akik a Rotary nemzetközi csa-
ládjának köszönhetően járhatták be New
Jersey tűzoltólaktanyáit és érdekességeit. A
szakmában nincs ordító különbség az óceá-
non innen és túl, a társadalmi megbecsült-
ség terén viszont mi vagyunk lemaradva…

Nagy Márta, Kisalföld

Négy amerikai tűzoltót áprilisban látott vendégül a Rotary Club
Sopron, a tapasztalatcsere a soproni lánglovagok óceánon túli
útján folytatódott. (Előzmény: Amerikából jöttek, nagyot néztek,

2017. április 24., Kisalföld.) Mindez a Rotarynak volt köszönhető
– hiszen a jótékonysági szervezet állta a költségeket –, valamint a
soproni Dr.Locsmándi Szabolcs és Gyenge Koppány rotarysták-
nak, akik időt, energiát és pénzt sem sajnáltak, csak jussanak ki a
tűzoltók…

– Több volt ez egyszerű tapasztalatcserénél, fontos kapcsolatok,
barátságok is szövődtek – mondja hazatérte után a magyar csapat
tagja, Nagy Gábor. Rajtakívül Mikó Tamás, Oláh Tamás, Scheidl
Adolf tűzoltók indulhattak a távoli kontinensre. Segítségükre volt
Zügn Anna tolmács, aki egy tűzvédelmi cégnél dolgozik, tehát
szintén szakmabeli.

– Nehéz összefoglalni a tíz nap eseményeit, csak fotóból készült
vagy kétezer, az élmények pedig biztosan hónapokig érnek még

bennünk – fogalmaz Nagy Gábor, aki a kérdésre, lenne-e tűzoltó
Amerikában, kapásból igennel felel. Több városban is jártak
tűzoltóságokon, önkéntes csapatoknál, profiknál egyaránt, gyá-
rakat, múzeumokat tekintettek meg, kiképzőközpontban gya-
korlatoztak, sőt, még éles bevetésen is részt vettek.

– Az egyik legnagyobb élmény természetesen az volt, hogy mi is
vonulhattunk, bár oltanunk végül nem kellett. Éppen a kiképző
támaszponton voltunk, amikor befutott a riasztás és lehetőséget
kaptunk, hogy mi is a csapattal tartsunk. Végigszáguldottunk
Newark utcáin, visítottak a szirénák, leállt előttünk a forgalom...
Egy ház verandája égett, mire odaértünk, egy másik csapat már el
is oltotta a lángokat. Életemben először sajnáltam, hogy nem
égett kicsit jobban – meséli félig tréfásan Nagy Gábor.

– Óriási volt! – teszi hozzá, miközben sorolja, hány helyen jártak
– Élőben látni azt, amit eddig csak a tévében, mindnyájunk szá-

mára felejthetetlen emlék. Mindenhová beengedtek bennünket,
mindent kipróbálhattunk, még a Yankees-meccsen is külön par-
kolónk volt. És ezzel van összefüggésben az a meghatározó ta-
pasztalatunk is, hogy Amerikában mekkora respektje van a tűz-
oltóknak. Kiemelt figyelmet kapnak, az átlagnál magasabb fize-
tést és rendkívüli megbecsülést. A rendszer is más: az ingatlantu-
lajdonosok jelképes összeget fizetnek az önkéntes tűzoltóságok-
nak. A laktanyák mindenhol nyitott,közösségi helyek, ahol ki-be
járnak az emberek, családtagok, igazi közösségi életük van. Ez a
része a szakmának merőben más, mint amit itthon megszoktunk
– zárta élménybeszámolóját a soproni tűzoltó.

AMERIKÁBÓL JÖTTEK,

MESTERSÉGÜK FONTOS
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A Rotary Asztaltársaság Székesfehérváron
2016 októbere óta ül össze azzal a céllal, hogy
egy megalapozott barátságon és kölcsönös
megértésen alapuló, több alkalomból álló
együttlétet követően biztos lábakon álló, a
Rotary International szellemiségével meg-
egyező egyesületet hozzon létre.

Az asztaltársaság a kezdeti bizonytalan lépéseket követően mára
egy több mint 20 fős baráti csoporttá alakult, a Rotaryra jellemző
heterogén összetétellel. Állandó klubüléseink helyszíne a
székesfehérvári NOVOTEL hotel, melynek igazgatója kiemelt
módon kezel bennünket és önzetlenül biztosítja nekünk a ren-
dezvényhelyszínt. Az asztaltársaság 2017. május 29-én tartandó
szokásos kétheti klubülésének egyikét jelölte ki az egyesület hi-
vatalos megalapításának és a tisztségviselők megválasztásának
időpontjául. E döntés meghozatalában, az asztaltársaság össze-
kovácsolódásában elévülhetetlen érdemi vannak a szekszárdi
Rotary Clubnak, melyet ezúton is köszönünk. (A képen: a szek-

szárdiak 2017. május 2-i látogatása Pénzes Ilona kormányzó-

asszonnyal közös látogatása Székesfehérváron)

Mindazonáltal az elmúlt fél év alatt az együttműködés útkere-
sése mellett folyamatosan próbáltuk magunkat Székesfehérváron
ismertté tenni, s két alkalommal e törekvésünk már sikerrel járt.

2017 márciusában a helyi nyugdíjas Ki Mit Tud? résztvevői kö-
zül a zsűri által kiemelt különdíjas részére ajánlottunk fel
50.000,- Ft összegű pénzdíjat. A nyertes dinnyési Iglice Népdal-
kör nagy meglepetéssel és azóta sem múló hálával vette át tőlünk
a díjat.

Másik próbálkozásunk szintén sikert aratott (bár ebben majd-
nem biztosak voltunk): az egyik székesfehérvári óvoda vala-
mennyi gyermeke számára állítottunk össze húsvéti ajándékcso-
magot, csokoládéval, apró játékokkal megtöltve a kifejezetten
erre a célra készített Rotary emblémával ellátott színes zacskók-
ba. Ebben az esetben is elmondhattuk, hogy az óvónők meglepe-
tése ugyanakkora volt, mint a gyermekek öröme.

Sikerült továbbá a jövőbeni kapcsolat magvait elhinteni a

SZÉKESFEHÉRVÁRIAK

A ROTARY ESZMEISÉGÉÉRT
Székesfehérvár Jövőjéért Egyesület 2017. áp-rilis 28-i ülésén,
ahol Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere, Dr. Cser-
Palkovics András elnöklő jelenléte mellett ajánlottunk fel egy
későbbi együttműködést, erre határozott igenlő választ kaptunk.

E két jól sikerült „akciónk” tovább bátorított bennünket abban,
hogy hivatalos Rotary Clubbá váljunk, és mostanra talán minden
akadály elhárult az elől, hogy ez meg is történhessen. Reméljük,
következő jelentkezésünk alkalmával már arról számolhatunk
majd be, hogy komoly rotarsytákként a fent említett tevékenysé-
günkkel azonos sikerű, de talán nagyobb volumenű és számában
is több segítséget tudtunk nyújtani olyan célokra, melyek
középpontjában az ember, a teljesítmény, a segítség vagy épp a
rászorultság áll.

Kirst László, a Székesfehérvár Rotary Club ötletgazdája és alapító tagja
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2014 és '15 novemberében volt egy-egy
este, amikor sajgott a szívem… Az
aktuális év Rotary-bálját rendezték meg
ekkor Szolnokon, melyen én a buda-
pesti elfoglaltságom miatt sajnos nem
tudtam részt venni. Így a 'bál házi-
asszonya' szerepet helyettem Lőrincz
Judit operaénekes, illetve az egyik leg-
kedvesebb egykori szolnoki kolléga-
nőm, Jankovics Anna színművész töl-
tötte be. Ahogy hallottam, sikeresen!

Nagy volt az örömöm, amikor 2016.
szeptemberében a naptáramra néztem,
és azt láttam, hogy a Rotary Club
Szolnok által november 5.-én megren-
dezésre kerülő 15. Rotary Adomány-
gyűjtő Bálon a szervezőknek nem kell a
helyettesítésemről gondoskodniuk: a
felkérésüknek eleget tudok tenni!

Örültem, és készültem…
Már egy órával a bál kezdete előtt a bál helyszínére

érkeztem. A Megyeháza Dísztermébe lépve a korábbi
Rotary-bálok emlékei törtek elő bennem. Azt láttam, hogy
a pompa a korábbi bálokénál semmivel sem kisebb. Az
érkező vendégek, köztük a sok kedves ismerősöm felém
küldött mosolyát nem halványította a két évi távollétem…
Úgy éreztem, csupa kedves, jó barát vesz segítőkészen
körül. Jóleső érzés volt most ismét Szolnokon lenni!

„A királyok udvariassága a pontosság!” Pontban este hét
órakor köszöntöttem a jelenlévőket, majd a klub elnöke,
Bartalos Zoltán megnyitotta a bált. Kiemelten megkö-
szönte, hogy a zentai és a budapesti Duna RC képviselői is
jelen voltak. Ezt követően Szalay Ferenc polgármester a
legjelentősebb szolnoki civilszervezetként jellemezte
beszédében a RC Szolnok Egyesületet a bál résztvevői
előtt. Dr. Apáti Pál, a magyar Rotary District alkormány-
zója Pénzes Ilona kormányzó asszony nevében is kö-
szöntötte a bálozókat.

A báli bevétel kedvezményezettje, közismert nevén a
szolnoki Gyermekváros vezetője, Szalayné Farkas
Julianna felvázolta, hogy mire fogják fordítani a jelen
jótékonysági bál bevételét.

A következő percekben a Szolnoki Széchenyi Gimná-
zium i�ú művészei előadását élvezhettük. Az est kiemel-
kedő eseménye volt egy nagyon fiatal, tehetséges táncos-
pár: Bontovics Letícia és Rusvai Máté bemutatkozása. A
produkciójukat a TV-nézők néhány nap múlva a 'Fel-
szállott a páva' műsorában láthatták.

ELTÁVOLODVA,

DE NEM ELSZAKADVA…

ISMÉT OTT LEHETTEM A SZOLNOKI ROTARY-BÁLBAN

A vacsorát – amint a korábbi években,
úgy ezen az estén is – több, mint egy
tucatnyi kiváló étterem, cukrászat biz-
tosította. Megérkezéskor a vendégek az
asztalaikon az egerszalóki Juhász Test-
vérek Pincészete kiváló borait találták.
Ajándék volt ez a jótékonykodók szá-
mára. A Rotary-bálokat a Juhász pin-
cészet évek óta támogatja. A társaság
képviseletében Juhász Ádám főborász
volt jelen.

Először húzta a Rotary-bálon a 'talp-
alávalót' egy népszerű zenekar, az élő-
zene kiváló képviselője, a ceglédi
'Koktél 4U' hat fős együttese. Ők „A
zene íze”! Nevük magában hordozza a
sokszínűségüket. Nem okoztak csaló-
dást!

A meghatóan szép percekre sor került ezen az estén is: a
klubtagok kezében már hagyományosan csendültek össze
a vörös boros ólomkristály Rotary-poharak. Örömteli
újdonság volt számomra, hogy első alkalommal én is részt
vehettem a szertartáson a monogramommal gravírozott
kristálypohárral a kezemben…

Ugyancsak hagyományos volt Antal Piroska 'számmisz-
tikus' és Bari Ilona grafológus jelenléte, szolgáltatása a
bálozók számára.

A vacsora után Bartalos Zoltán elnök és a felesége nyi-
totta meg a táncot.

Éjfél előtt lezárult a tombolajegy vásárlásának lehető-
sége. A tombolasorsolás sokaknak, így Gergő fiamnak is
örömmel zárult, hiszen megnyerte azt a válltáskát, ami
nagyon megtetszett neki. A sorsolás után véget ért a házi-
asszony szerepem.

Úgy érzem, ismét sikeres volt az évad nyitó bálja Szol-
nokon, sokak számára kellemes emléket fog felidézni a
közeli-távoli jövőben is.

A bált követő egy éven belül valószínűleg ismét nem
leszek hasonló rendezvényen. Viszont 2017 novemberé-
ben nagyon szívesen lennék jelen a szolnoki Rotary-
bálban, mert a visszaemlékezésem megírása idején már
csak a klub legtöbb tagjának barátsága, a bálozók ked-
vessége köt lélekben Szolnokhoz. Mindent megteszek
majd azért, hogy ha hívnak, ott lehessek…

Huszárik Kata
színművész, a bál háziasszonya
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A Szolnok-Tisza Rotary Klub idén tavasszal 10
db számítógépet juttatott Abony város két ál-
talános iskolájának, és gyermekkönyvtá-
rának. A klub immár hetedik éve újítja fel és
adományozza tovább a környező nagyvállala-
toktól összegyűjtött, jó állapotú komputere-
ket. A gépek átadás előtti szervizelését a
Szolnoki Műszaki Centrum informatika sza-
kos tanulói iskolai gyakorlat során végzik el.

RC Szolnok-Tisza

A legutóbbi adományozási ceremóniát Abony város művelődési
központjában tartották a kedvezményezett intézmények vezetői,
a Rotary Magyarország kormányzó asszonya Pénzes Ilona, al-
kormányzója Dr. Apáti Pál, valamint a Szolnok-Tisza Rotary
Klub tagjainak jelenlétében. Az intézményvezetők az ado-
mánnyal kapcsolatban kifejezett örömüknek adtak hangot,
miután elmondásuk alapján, közép-magyarországi régiós
településként nem pályázhatnak informatikai eszközök be-
szerzésére. Így az iskolákban folyó számítástechnikai oktatáshoz
az adomány nagy segítséget jelent számukra.

ÚJ ÉLETRE KELT

SZÁMÍTÓGÉPEK

MURZSA ANDRÁS

Ezerszer a Szekszárdi Rotary Clubban...

Milyen sokszor voltak Ők már együtt
van ki számolta és mondja is, hogy ezerszer.
Milyen sok és nemes volt a tettük –
segítettek ott, hol a szükség gyökeret vert.

Nézem Őket, az idő itt-ott látszik rajtuk,
de a szemük ma is csillog, arcuk bizakodó.
Néhányuknak ezüstbe simult már a hajuk-
azt látom, mindannyiuk ma is tettre fogható.

Nők és férfiak kik tagjai ennek a Clubnak –
lelkükből is adnak ők, adnak egy darabot.
Közel húsz éve, hogy barátságok alakulnak,
s bennük a Rotary szelleme ölt alakot.

Jó látni együtt Őket. Ma ünnepi a hangulat.
Milyen jó az, hogy húsz évet fog át az emlékezet.
Úgy látom, hogy ma is jól adják magukat –
mosolyogva és vidáman emlékeznek...

Szekszárd 2017. április 18.

A város intézményei, illetve gyermekkorú diákjai nem először
részesültek a klub támogatásában. Hasonló adományozásra a
Pest megyei kisvárosban 2010-ben már sor került, azóta a Szol-
nok-Tisza Rotary Klub félévente ajándékoz számítógépeket a
hátrányos helyzetű, de jól tanuló gyermekeknek és a környékbeli
intézményeknek.
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A Halberstadti Rotary Klub alapítása 25. év-
fordulójának közös ünneplésére szóló meghí-
vás alapján 2017. május 25. napjától három
napon át élvezhettük német Barátaink ven-
dégszeretetét.

Érkezésünk estjén – a már szokásosnak nevezhető módon – Ulli
Hecht és kedves Felesége, Ilona házában – a helyi rotarysták szép
számú jelenlétében – történt a vendégfogadás a mindannyiunk
által már korábbról ismert halberstadti virslivel, házias finomsá-
gokkal, jó fajta német sörökkel, borokkal és más italokkal A foga-.
dást követően a Halberstadt városától mintegy 10 km távolságra
található, 1080-ban alapított bencés apátsághoz, Huysburgba
mentünk szállásunkra. Az apátság épületegyüttese – a hozzá tar-
tozó templommal – az utóbbi években restaurálásra, teljes felújí-
tásra került. Az egyik épületszárnyban kialakított vendégszobák
biztosították a programokkal teli napokat követően kellemes,
nyugodt szállásunkat.

Ellátogattunk a szállásunktól kb. 60 kilométerre fekvő, 922. év-
ben alapított császári városba, Goslarba, ahol először a császári
kastélyt tekintettük meg idegenvezetéssel, majd a város szépsé-
geivel ismerkedtünk. Még Németországon belül sem sok olyan te-
lepülés van, ahol a Goslar városában tapasztalható épségben-
szépségben élvezhetőek, csodálhatóak a XV.-XVII. században
épült, favázas házak is.

Huysburgban ünnepi rendezvények megrendezéséhez is méltó
körülményeket biztosító dísztermek, előadótermek is vannak,
ezekben került sor német partner klubunk 25. Charter ünnepsé-
geinek megrendezésére. Az esti ünnepi rendezvényre megérkez-
tek a német Klub angol, lutoni Rotary partner Klubjától is a ven-
dégek, így velük együtt több mint hetvenen élvezhettük Jutta
Dick Elnök Asszony köszöntő szavait, a finom fogásokból álló
vacsorát, majd vacsora után a meglepetés magyar énekkel is kí-
sért zongora előadást.

A következő nap rendezvényén köszöntő beszédeket tartottak a
meghívott partner klubok képviselői, így ajándékaink átadása
mellett köszöntötte a Halberstadti Klubot, annak tagjait, a jelen-
lévőket Klubunk Elnöke, Bartalos Zoltán is. A rendezvény külön-
legességét szépen kiemelte az egyes beszédek között felhangzó
cselló zene is.

Amint azt a rendkívülien igényes meghívó már előre ismer-
tette, a rendezvény végén került sor egy jól felszerelt mentőautó
adomány átadására a Zentai Rotary Klub képviseletében je-
lenlévő Barátaink részére. Ahogy beszédében azt Joachim
Wintjen német Barátunk kiemelte, a szolnoki Rotarysták kez-
deményezése alapján, Teszár Dávid aktív közreműködése miatt
valósulhatott meg ennek az adománynak a szerb Klub részére
történő adományozása. Német Barátainknak köszönhetően a
Zentai kórház szolgálatában remélhetően sok embertársunkon
fog nehéz helyzetében segíteni a korszerűen felszerelt mentő-
autó, s útja során – mivel a jármű oldalán a Rotary embléma
mellett feltüntetésre került a Halberstadti, Zentai és a mi Rotary
Klubunk neve is – mindvégig hirdetni fogja a három Rotary Klub
összefogásának eredményességét is.

A sikeresen zárult 25. Charter ünnepséget követően vendéglá-
tóinkkal még lovaskocsikra szálltunk, hogy Huy természeti szép-
ségeivel ismerkedve találkozzunk a környék egyik, valaha la-
kásnak használt barlangjában a múlt legendás környékbeli rab-
lóinak modernkori felelevenítőjével, majd egy tóparti, gyönyörű
erdei környezetben található étterem teraszán elfogyasszuk
finom vacsoránkat, majd elbúcsúzzunk a gyorsan magunk mögött
hagyott, de élményekben gazdag közös napok után halberstadti
Barátainktól.

Köszönjük Barátaink a közös ünneplést, a szép élményeket, a
szinte felülmúlhatatlan, kiválóan szervezett vendéglátást. 2018-
ban várunk Titeket Szolnokra!

RC Szolnok

25. CHARTER ÜNNEPSÉG
HALBERSTADTI

BARÁTAINKNÁL
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Huszár Maxim elnök
Gyűlés helye: Bibó István Gimnázium
Ideje: havonta csütörtök 16.00
Email: husmaxaa@gmail.com

Gyűlés helye: Esze Tamás Gimnázium
H-4700 Mátészalka, Kazinczy u. 7.

Gyűlés helye: Fazekas Mihály Gimnázium (4025 Debrecen, Hatvan u. 44.)
Ideje: kéthetente szerda 15.00
Email: interact.fonix@gmail.com

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

Rotaract Club GYŐR
Gyűlés helye: Széchenyi István Egyetem
Ideje:  szerda 17.00
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: Kajak Bistro
Ideje: hétfő 19.15
Email: szeged.rotaract@gmail.com

Arany János Általános Iskola és Alapfokú Műv. Iskola
H-4722 Nyírmeggyes, Petőfi S. u. 6.

Kálvin János Református Általános Iskola
H-4700 Mátészalka, Nagykárolyi u. 5.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola
Nyíregyháza

Vári Emil Társulási Általános Iskola
Kisvárda

INNER WHEEL CLUBOK

INTERACT 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,
Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ,
H-4700 Mátészalka, Kölcsey u. 2.

Rotary Club Mátészalka, H-4700 Mátészalka, Kossuth u. 5.Postacím:

www.facebook.com/rotary.club.mateszalka

Interact Club SOPRON

Interact Club SZEGED
Bákai Blanka elnök
Gyűlés helye: Port Royal Étterem, Szeged, Dózsa u. 2.
Ideje: hetente  csütörtök 14.30
Email: bakaiblankaa@gmail.com

Schöll Gergő elnök
Email: s.geri999@gmail.com
Online kapcsolattartás, peojekt alapú találkozók

Interact Club SZENTES-CSONGRÁD

Interact Club EGER

Csatlós Vanda elnök
Email: vandacsatlos@gmail.com
Online kapcsolattartás, projekt alapú találkozók

Zakkar Eszter elnök
Gyűlés helye: Flóra Hotel Eger, 3300 Eger, Fürdő u. 5.
Ideje: kéthetente szerda 17.00
Email: interacteger@gmail.com

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: I�úsági Ház Debrecen (4025 Debrecen, Hatvan u. 44.)
Ideje: csütörtök 18.00
Email: info@fonix.rotaract.hu

International
Inner
Wheel

ROTARACT CLUBOK

Interact Club KISKUNHALAS

Interact Club MÁTÉSZALKA

Interact Club DEBRECEN FŐNIX

Rotaract Club PÉCS
Gyűlés helye: Café Zacc
Ideje: kedd 18.00
Email: rotaract.club.pecs@gmail.com

Takács Bálint elnök
Gyűlés helye: Bessenyei Gimnázium 005. terem
Ideje: kéthetente szerdánként 16.00
Email: takacs19balint98@freemail.hu

Interact Club KISVÁRDA
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RotaryClubBAJA
Csütörtök18.00.HotelMalom,
H-6500Baja,Szegediút19.
president@rcbaja.hu

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

H-1068Budapest,Benczúru.35.Postacím:

Titkár:secretary@rcbudapesthu
budapest.rc@gmail.com

Elnök:president@rcbudapest.hu
Kincstárnok:treasurer@rcbudapest.hu
Honlap:www.rcbudapest.hu
Facebook:www.facebookc.om/rcbudapest

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

RotaryClubBudapest-BudavárPostacím:

H-1026Budapest,SzilágyiErzsébetfasor47.

RotaryClubBUDAPEST-CITY
Kedd 19.00

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
Kedd18.30.VeressPálnéGimnázium,
H-1053Budapest,VeressPálnéu.38.
rcbudapestferihegy@yahoo.com

Mindencsütörtökön18.30
BenczúrHotelkülönterem,
H-1068Budapest,Benczúru.35.

RotaryClubPostacím:

Budapest-Margitsziget,
H-1112Budapest,Benczúru.35.

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

RotaryClubBudapest-SasadPostacím:

H-1014Budapest,Fortunau.4.
www.rotary-club-budapest-sasad.hu
info@rotary-club-budapest-sasad.hu

Szerda 19.00. Károlyi Étterem és Kávéház,
H-1053 Budapest, Károlyi u. 16.

H-1053 Budapest, Károlyi u. 16.Postacím:

rcbudapest-szentimre@rotary.hu

Rotary Club BUDAPEST-TABÁN
Minden szerda 19.00. Mariott Hotel,
H-1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 4.
/Duna korzó
club@rotarytaban.hu, kiralylac@gmail.com

Rotary Club DEBRECEN
Kedd 18.00. Hotel Óbester,

H-4025 Debrecen, Péterfia u. 49.Postacím:

Email: titkar.rotaryclub.debrecen@gmailcom

Rotary Club DUNAHARASZTI
Kedd 19.00-21.00, Bachus Pub
H-2330 Dunaharszti, Dózsa Gy. u. 10.

1095 Budapest, Dandár u. 9-11.Postacím:

Telefon: +36 20/ 264-7810
rcdunaharaszti@gmailcom

Rotary Club DUNAKESZI
Szerda 18.30. Aquaworld Resort Hotel
H-1044 Budapest, Íves út 16.
info@rotary-dunakeszi.hu
www.rotary-dunakeszi.hu
www.facebook.com/rotary.club.dunakeszi

Rotary Club EGER
Kedd 18.30. Hunguest Hotel Flóra,
H-3300 Eger, Fürdő u. 5.

3300 Eger, Rózsa Károly u. 4.Postacím:

rotaryclubeger@gmailcom
Facebook: www.facebook.com/rotaryclubeger

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.
elnok@rc-raba.hu, titkar@rc-raba.hu

Rotary Club KECSKEMÉT
Csütörtök 19.30. Hotel Három Gúnár,

H-6000 Kecskemét,Postacím:

Batthyány u. 1-7.
H-6000 Kecskemét, Battyány u. 1-7.
rckecskemet@rotaryhu
www.rotarykecskemet.hu

Rotary Club KISKUNHALAS
Kedd 18.00. Csipke Hotel,
H-6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér 16.
IC Kiskunhalas
Bibó István Gimnázium

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

H-4600 Kisvárda, Labanc u. 7.Postacím:

rotarykisvarda@gmail.com

Rotary Club KOMÁROM
Hétfő 19.00. Tó Csárda,
H-2900 Komárom, Madách u. 10.

Rotary Club KomáromPostacím:

H-2900 Komárom, Erdélyi u. 4.

Rotary Club KOZÁRMISLENY
Kéthetente csütörtök 19.00. Center Étterem,
H-7761 Kozármisleny, Orgona u. 1.

H-7761 Kozármisleny, Orgona u. 1.Postacím:

info@drotkerites.hu

Rotary Club GYŐRÚJBARÁT
Hétfő 19.00. Pipacs Étterem & Bisztró,
H-9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc u. 2.

H-9081 Győrújbarát,Postacím:

Liszt Ferenc u. 9.
rcgyorujbarat@rotary.hu

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

RotaryClubHódmezővásárhelyPostacím:

H-6800Hódmezővásárhely,Zrínyiu.2.
www.rotaryvasarhely.hu

Rotary Club MÁTÉSZALKA
Kedd 19.00. Szatmári Múzeum,
H-4700 Mátészalka, Kossuth u. 5.
Postacím: Rotary Club Mátészalka,
H-4700 Mátészalka, Dózsa Gy. u. 74/a

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

Budai Mónika,Postacím:

H-7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 38/a
kopa@kmmk.hu

Kedd 7.30. Mariott Szálloda,
Minden hónap utolsó keddén vacsora
H-1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 4.

Rotary Club Budapest-Szt. GellértPostacím:

c/o Haszon Lapkiadó, 1036 Bp., Lajos u. 78

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. Hotel Centrál
H-4400 Nyíregyháza, Nyár u. 2-4.
Postacím: H-4400 Nyíregyháza,
Szabolcs u. 7/a

Rotary Club OROSHÁZA
Kedd 18.30. Petőfi Művelődési Központ,
H-5900 Orosháza, Kossuth u. 1.
Postacím: Rotary Club Orosháza
H-5900 Orosháza, Kossuth u. 1.

Rotary Club PÉCS
Kedd 19.00. Café Paulus,
H-7624 Pécs, I�úság útja 6.
Postacím: Rotary Club Pécs
(Heinemann István)
H-7624 Pécs, Angster József u. 12.

Rotary Club SÁTORALJAÚJHELY
Hétfő 18.00. Casino Zemplén,
H-3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 3.
Postacím: Rotary Club Sátoraljaújhely
H-3980 Sátoraljaújhely, Esze Tamás u. 16.
Email: rcsatoraljaujhely@gmail.com

Rotary Club SOPRON
Szerda 18.30. „Perkovátz Ház” Vendéglő,
H-9400 Sopron, Széchenyi tér 12.
Postacím: Rotary Club Sopron
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.
Postacím: Rotary Club Szekszárd
H-7100 Szekszárd, Széchenyi u. 18-20.

Rotary Club SZENTENDRE
Csütörtök 18.00. Bükkös Hotel,
H-2000 Szentendre, Bükkös part 16.
Postacím: Rotary Club Szentendre
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.
Postacím: Rotary Club Szentes-Csongrád
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.

H-5008 Szolnok, Fazekas M. u. 13.Postacím:

nyelviskola2@invitel.hu

Rotary Club SZOMBATHELY
Kedd 19.00. Új-Ebergényi Kastélyszálló,
H-9700 Szombathely, Rumi Rajkó stny. 1
rcsz@rcsz.hu

Rotary Club TATABÁNYA
Hétfő 19.00. Hotel Árpád,
H-2800 Tatabánya, Fő tér 20.

H-2851 Környe, Jókai u. 13.Postacím:

elnok@rctatabanya.hu

Rotary Club VÁC
Csütörtök 18.30. Rubra Étterem,
H-2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 52.

H-2600 Vác, Piac u. 1.Postacím:

Rotary Club VESZPRÉM
Szerda 18.30. Hotel Gizella,
H-8200 Veszprém, Jókai M. u. 48.

Rotary Club Veszprém,Postacím:

H-8200 Veszprém, Szabadság tér 6.

Rotary Club SOPRON PANNONIA
Csütörtök 19.00. Rosengarten Hotel &
Restaurant
H-9400 Sopron, Lackner Kristóf u. 64.

Rotary Club Sopron-PannóniaPostacím:

Rotary Club SZEGED DÓM
Hétfő 18.00. Dóm Hotel,
H-6720 Szeged, Bajza u. 6.

H-6720 Szeged, Kálvária sgt. 19.Postacím:

Rotary Család – A Magyar Rotaract Szövetség hírlevele
Rovatvezetők: (RC Budapest-Sasad - Interact, Earlyact, Inner Wheel),Tari Annamária

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

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

Kiadó: Magyar Rotaract Szövetség

ROTARY CLUBOK MAGYARORSZÁGON

Rotary Club MOSONMAGYARÓVÁR
Kedd 19.00. Hotel Lajta Park
H-9200 Mosonmagyaróvár, Vízpart u. 6.
GPS: N: 47.87408 E: 17.26999o o

H-9200 Mosonmagyaróvár,Postacím:

Károly u. 16.
Vezetőség: info@rcmosonmagyarovar.hu
Titkár: titkar@rcmosonmagyarovar.hu
Elnök: elnok@rcmosonmagyarovar.hu

Rotary Club MISKOLC-TAPOLCA
Szerda 18.00. Bástya Wellness Hotel,
H-3519 Miskolc, Miskolctapolcai út 1.

H-3519 Miskolc,Postacím:

Miskolctapolcai út 1.
rc.miskolctapolca@gmail.com

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

Rotary Club MISKOLC
Hétfő 18.00. Avasi Sörház Étterem,
H-3530 Miskolc, Meggyesalja út 1.
Postacím: Rotary Club Miskolc,
H-3530 Miskolc, Kisavas alsósor 22.
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