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MI A ROTARY?
az adományok eljuttatásának logisztikai költségeit is vállalja.
Másképpen fogalmazva, minden egyes forint adományhoz hozzájárulnak a rotarysok munkával és pénzzel is. Az adományoknak
segélyszervezetek esetében átlagosan 60 százaléka jut el a rászorulókhoz, 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 számolni kell más költségekkel is. Vannak reggeliző, ebédelő és vacsorázó 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 szervezet szabályait.
Ki kaphat meghívást a Rotaryba?
Rotary tag az lehet, aki elnyeri két rotarysta ajánlását. A rotarysok általában olyan köztiszteletben álló embereket igyekeznek
ajánlani klubtársaik számára, akik munkájukkal, vagy gondolkodásukkal megfelelőnek látszanak arra, hogy a Rotary magas erkölcsi követelményeinek megfeleljenek.
Mik a Rotary erkölcsi követelményei?
A rotarysok az erkölcsi követelményeket a négy kérdés próbájával 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.
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A Rotary egy segélyszervezet?
Nem. A Rotary olyan emberek klubja, akik jobbítani szeretnének. A rotarysok jobbítási szándékukat a szolgálat öt útján
keresztül 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 képviselje valaki a hivatását vagy foglalkozását rotarysta barátai számára, és megtestesítse a magas etikai alapelvek és a munka méltóságának jellemző vonásait.
A közösségi szolgálat a rászorulók és a hátrányos helyzetű emberek támogatását jelenti.
A nemzetközi szolgálat a tolerancia és a békemegtartó munkát
jelenti a nemzetek között.
Az Új nemzedékek szolgálat annak a pozitív változásnak felismerése, melyet a ﬁatalok és ﬁatal felnőttek részvétele jelent a
vezetők kinevelésében, közösségi és nemzetközi szolgálati tevékenységekben, 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, ellenkezőleg, munkáját igyekszik a legnagyobb nyilvánosság mellett
végezni. A félreértés abból adódhat, hogy a Rotaryba nem lehet
belépni, tag csak az lehet, akit meghívnak.
Ez a ráérő gazdag emberek klubja?
Nem. A rotarysok általában elfoglalt emberek, akik a közéletben
is magas pozíciókat töltenek be. A tagdíj mértéke országonként
változik, de jellemzően más civil szervezetekhez képest magasabb. Ennek az az oka, hogy a Rotary egy olyan szervezet, amely
azt vállalja, hogy az adományokat 100 százalékban eljuttatja az
érintettekhez. Ezt a Rotary csak úgy tudja megtenni, hogy
működését 100 százalékban a tagdíjakból ﬁnanszírozza, valamint
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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 önzetlenség és tolerancia értékeiről.
A Rotary legismertebb projektje a nemzetközi diákcsereprogram. 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 állniuk, illetve ha a gyermeknek vannak extra kívánságai, azt is. Továbbá 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 ülésezik. A helyszínek és az időpontok megtalálhatók a Rotary honlapokon. Magyarországon érdemes a www.rotary.hu oldalt felkeresni, külföldön a www.rotary.org ad eligazítást.
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Üzletelhetnek-e egymással a Rotary tagok?
A Rotary nem tiltja, hogy a tagok üzleteljenek egymással, sőt azzal, 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 különböző üzleti körök találkozását.
Mi a Rotary viszonya a vallásokhoz és a politikához?
A Rotary önmagát egy politikán és vallásokon felüli szervezetként deﬁniálja. Ez ugyanakkor nem egy úri kívülállást jelent,
aminek ürügyén a rotarysoknak nem kell foglalkozniuk a mindennapok 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 tagok számára kötelező prezencia előírás van, ami azt jelenti, hogy
a Rotary tagok számára az ülések kétharmadán kötelező a
jelenlét, különben megszűnik a Rotary tagság. A kötelező prezencia teljesítését segíti, hogy a tagok vidéki, vagy külföldi elfoglaltságuk során látogathatják az ottani klubok ülését.
Miből szerzi a pénzt a Rotary humanitárius ténykedéséhez?
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 (évenkénti szervezeti megújulás, 1-2 évente változó feladatok). A fogaskerekek összekapcsolódása részben a klubon belüli együttműködés, de a kormányzóság, sőt a világszervezet által megfogalmazott tevékenységekben való közös részvétel jellemzője.
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KUTYAKALAND
A MARGITSZIGETTEL
Állatmenhelyen élő kutyákat sétáltattak a
Rotaract Club Budapest-Margitsziget tagjai
október elején Szentendrén. Nemcsak az
állatokról, egymásról is sokat tanultak a
ﬁatalok.
A Szentendrei Árvácska Állatmenhelyen jártak október első
szombatján a Rotaract Club Budapest-Margitsziget tagjai. Idén
már második alkalommal látogattak kutyaotthonba, ezúttal
tizenegyen segédkeztek a magát adományokból fenntartó
közösségnél.
A ﬁatalok a segítség mellett kutyakeksszel is készültek. A ﬁnom
falatok La Mimosa Tortaszalon jóvoltából kerültek a kis kedvencek táljába. A szép őszi reggelen izgatottan várták a négylábúak, hogy sétára vigyék őket a margitszigetesek. Nem kellett
csalódniuk, néhány bundás szófogadóbban, a kisebb kutyák
kevésbé fegyelmezetten élvezték a sétát a közeli domboldalban.
A menhely munkatársai elmondták, nagy segítség ez számukra,
mert legtöbbször nem jut elég idő a kedvencek sétáltatására. Az
állatotthon vezetője kiemelte, így kellő módon fel tudnak készülni
a másnapi állatok világnapjára.
Azokat az ebeket, akik a kennelben ketten laknak, a klubtagok
párban vitték az őszi sétára. Így nemcsak a négylábúakkal, hanem
kétlábú barátaikkal is jobban megismerkedtek, hiszen többen
csak nemrég csatlakoztak a Rotary családhoz, valamint néhány
külföldi vendég is a csapattal tartott. A közös feladatot mindenki
sikerrel oldotta meg, a lassan hivatalossá váló sétáltatók elmondták, hatalmas érzelmi töltést adott ez a néhány óra.
Kiemelték, nemcsak az állatoknak, maguknak is jót tettek ezzel a
nappal. A kutyákon látszott, hogy önfeledt kikapcsolódást
nyújtott számukra a séta és a játék, bár a búcsú csaholásnál
hallatszott, egész nap tudták volna folytatni a kalandot.

– Nagyon jó volt a szombat a kutyamenhelyen, mert jó volt látni
milyen boldogak a kutyák – foglalta össze a látogatást tört
magyarsággal Gabriele Fabrizio, a klubtagok olasz barátja, aki
alkalmi rotaractosként segítette a többieket.
A ﬁatalok bíznak benne, hogy a menhely Facebook-oldala
látogatásuknak is köszönhetően megélénkül kicsit. Így talán még
többen szeretnének majd innen új házi kedvencet örökbe fogadni,
hogy új négylábú barátaik minden nap ilyen nagyokat tudjanak
sétálni, pontosabban futkározni, ugatni és fűben hemperegni.
Rotaract Club, Budapest-Margitsziget
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SÜTIVÁSÁR
A RÁSZORULÓKÉRT
GYŐRÖTT

A Rotaract Club Győr ismét jótékonysági süteményvásárral támogatta a város egyetemének gólyabálját, az önkéntes ﬁatalok
segítettek a rendezvény lebonyolításában is.

A bál előtti hetekben a lelkes klubtársak fáradhatatlanul járták a
várost támogatókat keresve. Több pékség és cukrászda segítette
adományaikkal a kezdeményezésüket. A bál alatt az egyetemisták
felajánlásaiból végül több tízezer forintot gyűjtöttek össze. A
pénzből tartós élelmiszert, takarítószereket vásárolnak, a
sikeren felbuzdulva szerveznek még egy élelmiszergyűjtést az
adventi időszakban. Ezzel igyekeznek jó néhány rászoruló család
helyzetén segíteni. Karácsonykor személyesen látogatják meg a
családokat adományaikkal, hiszen, mint mondják, az ő mosolyuk
a tagok ünnepét is szebbé varázsolja.
Rotaract Győr

SZERELMESEK PADJA A SÉTATÉREN
Egy köztéri padot újított fel a közelmúltban a
pécsi Rotaract Club. A szervezet létrejöttének
és működésének motivációja, hogy tagjai,
helyi ﬁatalok szebbé tegyék környezetüket.
A tér romantikus hangulata miatt az ülőalkalmatosságot „Szerelmesek padjának” nevezték el, és az instagramon játékot is
hirdettek az ide látogató párok számára. A nyertesek névre szóló
lakatot kapnak ajándékba, amellyel tovább díszíthetik a közeli
pécsi lakatfalat.
Rotaract Győr
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HALÁLOS ÁLBALESET
A SZEGEDI RAKPARTON
A Rotaract Club Szeged szervezőként vett
részt egy halálos közlekedési baleset szimulációjában a szegedi Huszár Mátyás rakparton. A program célja, hogy felhívják a ﬁatalok
ﬁgyelmét az alkohol és drog befolyása alatti
vezetés súlyos következményeire.
Idén is megrendezte a Rotaract Club Szeged, a Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság baleset-megelőzési bizottsága, a Szegedi
Városkép és Piac Kft. és a Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei
Szervezete közös baleseti szimulációját Szegeden, a Huszár
Mátyás rakparton. Az európai autómentes naphoz kapcsolódó
program célja az volt, hogy felhívják a ﬁatalok ﬁgyelmét az
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alkohol és drog befolyása alatti vezetés súlyos, olykor halálos
következményeire.
– Ha ezt a szimulációt látva legalább egy ﬁatal nem ül ittasan a
volán mögé, vagy olyan személy mellé, aki alkoholt fogyasztott, és
így nem kockáztatja az életét, akkor már elértük célunkat –
fogalmaztak a szervezők. A bemutató végén elhangzott, Csongrád
megyében az elmúlt években csökkent a diszkóbalesetek száma.
Ez az eredmény talán az ilyen bemutatóknak is köszönhető.
A baleseti szimuláció nem jöhetett volna létre a Szegedi
Városkép és Piac Kft., a Katasztrófavédelem, az Országos
Mentőszolgálat, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
baleset-megelőzési bizottsága, a Testamentum Kft., a Roncsautó
Kft., a TiszaDOKK, a Tinicsillagok és a Magyar Vöröskereszt
Csongrád Megyei Szervezetének önzetlen segítsége nélkül.
Rotaract Club Szeged

GOLFÜTŐT RAGADTAK
Újra megrendezte tatai golfversenyét a Rotary Club Budapest-Duna, amelyen ötvenheten ragadtak ütőt. A vendégeknek oktatók
segítettek elsajátítani a játék alapjait, a családi napon részt vevő gyermekeknek pedig
példát mutattak jótékonykodásból.

A Rotary Club Budapest-Duna júliusban rendezte meg szokásos,
immár negyedik jótékonysági golfversenyét a tatai Old Lake Golf
Clubban. A cél adományok gyűjtése volt az ipolytölgyesi Szent
Erzsébet Otthon javára, emellett a rendezvényt családi napként
képzelték el, ahol várták a gyerekeket is. Nem titkolt céljuk volt,
hogy a kicsik lássák azt a jószolgálati tevékenységet, amelyet
szüleik nyújtanak a rászorulóknak.
Ötvenhét golfozó ragyogó napsütésben kezdte a versenyt. A
meleg ellenére kiváló eredmények születtek: a legjobbat a bruttó
kategória győztese, Baldauf László nyújtotta. A vendégeknek
golfoktatók segítettek elsajátítani a játék alapjait a „putting
greenen”, ahol a labdát a lyukba kellett gurítani, mind a „driving
rangen”, ahol ütni kellett. A gyakorlást követően gurítás és
„longest drive” (ki tud messzebbre ütni) kategóriákban avattak
győzteseket.
Dér Péternek, a
igazgatójának köszönhetően az
ipolytölgyesi gondozottak idén is golfautóval járták be a pályát,
miután Bábos Réka, a pálya tulajdonosa megvendégelte őket egy
kis palacsintára, üdítőre, kávéra.
Az eredményhirdetéssel nem
ért véget a program, a vendégek
megnézhették a Rotary Club
Budapest-Duna elnöki átadóját,
megismerhették a Rotary International alapítójáról, Paul
Harrisről elnevezett díj történelmi hátterét, valamint hallhatták a felavatott új tag esküjét
is. A szervezők emellett köszönetüket fejezték ki a támogatóknak, azaz az Old Lake Golf
Club segítőkész stábjának, a RC
Sasad, a RC Dunaharaszti, a RC
Budapest Center és a Rotaract
Budapest-Duna képviselőinek.
RC Budapest-Duna Klub
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BÖJTE CSABA A ROTARY CLUB
BUDAPEST-CENTERNÉL
Hitről, megbocsátásról, szeretetről is beszélt
Böjte Csaba, amikor a Rotary Club Budapest
Center egyik üléséhez csatlakozott. Az
erdélyi gyermekotthonok alapítójának
szavaiból kiderült, egy jó cégvezető hogyan
proﬁtálhat Isten szavaiból.
– A létezés öröme, jó dolog lenni – így kezdte előadását Böjte
Csaba, a Budapest-Center egyik novemberi klubülésén. Egy olyan
embert köszönthetett a klub, aki az egész életét a Jóisten
akaratának és szolgálatának rendelte alá. Ő az, aki minden áldott
nap imádkozik, cselekszik, szolgál, és példakép tud lenni
mindenki számára.
A Kolozsváron, Erdélyben született Ferences rendi szerzetes
alapította a híres Dévai Szent Ferenc Alapítványt. A mára már 87
településen létrehozott gyermekmentő szervezetek célja az
Erdélyben sanyarú körülmények között, sokszor az éhhalál szélén
tengődő gyermekek felkarolása. Tevékenységét 1992-ben kezdte
Déván. Azóta 2138 gyermek nevelését vállalta fel és segítőivel
közel 5600 rászorulót fogadtak be országszerte.
Csaba testvér előadásának legfőbb üzeneteit az általa nevelt
gyermekei szemüvegén keresztül mutatta be. Eleinte olyan
témákat érintett, mint a létezés értelme, a belső béke öröme, a
felfedezés, a tanulás fontossága, és az alkotás és az élet
kiteljesedése.
– Ahhoz, hogy az ember boldog legyen, önmagában a lét már
elég – tette hozzá, majd mesélt a mindennapokról is. Böjte Csaba
gyerekeket nevel, közben látja, hogy tudnak örülni mindennek,
legyen szó egy kis bárány születéséről a faluban, vagy egy fecske
érkezéséről. Mint mondta, felnőttként néha elfelejti az ember az
élet apró örömeit és azt, hogy a belső lelki békét nem szabad
függővé tenni egy munka megszerzésétől, egy cég sikerétől. A
mindennapokban kell észrevenni a jót, szerinte egyszerűen jó
dolog csak úgy lenni a földön, és hinni a Jóisten szeretetében. A
létezés öröm, a karácsonyi ünnepek közeledtével fontos, hogy az
emberek önmagukat adják egymásnak ajándékba.
– Ha semmit nem hoznak, akkor is hoznak – hangsúlyozta
később, biztatva mindenkit, hogy a gyermekotthonok látogatása
bármilyen utazással, kirándulással összeköthető. A legnagyobb
érték az, ha minőségi időt tölt a gyermekekkel az ember. Egy új
világ nyílik meg számukra, ha ﬁgyelmet kapnak, és sírnak, ha el
kell válni. Mint mondta, a világ olyan, mint egy óriás puzzle,
minden darabja megvan valahol, csak a gonosz lélek egy kicsit
összekutyulta. Sok ember vágyik jókedvre, örömre, szeretetre,
támogatásra. Ezek a gyerekek maguktól megadják ezt az odalátogatók számára. Isten arca ragyog fel a világban ilyenkor, mert
ezek a puzzle-darabok összeállnak az ő szemükben.
– Amit ma mondasz, gondolsz, cselekszel, azzá válsz holnap –
Csaba testvér szavait idézve sokan azt hiszik, hogy a problémák,
feladatok megoldásakor a világot építik. Pedig ilyenkor csak
önmagát formálja az ember. Fontos a kibontakozás, a világ
továbbteremtése, hiszen ilyenkor a Jóisten számára mi nem
eszközök vagyunk, hanem partnerek. Arra biztat, legyen elég
bátor minden ember nekivágni a nagyvilágnak. A gyermeki
bátorság egy csodálatos dolog. Jézus is azt mondta, ha nem
lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek
országába. Ezek a szavak azt jelentik, hogy az első kudarc után

10

nem szabad feladni. Amikor a gyermek nem tud biciklizni,
folyton elesik, de nem adja fel.
Ugyanakkor a tanítók is tanulnak a gyerekektől, így egy
cégvezető is megértheti, hogy nem csak erőből lehet érdeket
érvényesíteni és célt elérni. Mindenre van megoldás, amit a
megfelelő alázattal, elcsendesedve, önmagába fordulva találja
meg az emberi lélek. A hegyi patak is hordja magával a szemetet
egy darabig, majd lerakja és szabadon folyik tovább. A haragot
nem érdemes cipelni, hanem le kell tenni, érdemes minden
korábbi sérelmet megbocsátani.
Böjte Csaba szerint
önuralomra és szolgálatra van szükség, hogy
jobb útra térjen a 21.
század embere. Az irgalmasság és a megbocsátás a kulcs a túlzott
hatalomvágy és csillogás
leküzdésére. Ha téved
valaki, semmi baj, bocsánatkéréssel és beismeréssel eredményesebb tud lenni egy vállalkozás is, béküléssel meg
tud maradni a házasság
is. Mindehhez erő kell és
hit. Hit önmagunkban és
Istenben.
–Válaszd a megbocsátást, és megmaradnak a szeretteid! – ezzel
a zárógondolattal búcsúzott Böjte Csaba.
Pál Kata RC Budapest-Center

SIKERES FUTÓHÉTVÉGE
A ROTARY CLUB BUDAPEST-CENTERREL
Harminc külföldi és tizenöt magyar Rotary
klub tagjai vettek részt azon a futóhétvégén,
amit a Rotary Club Budapest-Center szervezett októberben, a 31. SPAR Budapest Maratonhoz kapcsolódva. A 42 kilométeres távot mintegy hatvan jószolgálati nagykövet
futotta végig.
A Rotary-tagok nemcsak a jótékonyság iránti elkötelezettségük
miatt kapcsolódnak egymáshoz, számos egyéb közös cél, hobbi is
összekötheti őket. Az egyik ilyen a futás. Innen már logikus lépés,
hogy a jótékonyság és ez a fajta mozgásforma összekacsolódik: e
köré szerveződött az International Marathon Fellowship of
Rotarians (IMFR), azaz a rotarista maratonfutók közössége, bár
talán még jobban illik rá a „baráti köre” kifejezés.
Az IMFR-t 2006-ban, Franciaországban alapították egy sikeres,
2005-ös párizsi maratont követően, ahol kétszáz rotarista futott
együtt. Azóta számos nagyvárosban vettek részt a 42 kilométeres
kihíváson, ilyen volt New York, London, Bécs és Róma. Az idén
tizenegyedik születésnapjára készülődő csapat Budapestet
szemelte ki az ünneplésre, és felkérte a Rotary Club BudapestCentert a futóhétvége szervezésére – ez lett a Rotary Maraton
Budapest 2016.
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A csapat Balló Dorka elnök vezetésével, Pénzes Ilona kormányzóasszony védnökségével és számos tag aktív részvételével
készült az eseményre, amelyet október 7. és 10. között rendeztek.
A hétvége eseményein végül harminc külföldi és tizenöt magyar
klub tagjai vettek részt, valamint Rotaract- és Inner Wheelönkéntesek is segítettek a jó cél érdekében. Természetesen cél is
volt, mégpedig a Gift of Life program támogatása a hétvége teljes
bevételével.
A vendégek pénteken hajós vacsorával kezdtek, szombaton
buszos városnézésen vettek részt, sokan kilátogattak az 56-osok
terére a Rotary-sátorhoz, ismerkedtek a Rotary Club BudapestCenterrel és a környezettel. A sátorban a szervezési feladatok
mellett a legfőbb cél a Rotary-család bemutatása volt, ebben több
klub és a Rotaract Budavár is segített. Sok rotarista már aznap
kipróbálta magát rövidebb távokon, de a legtöbben, százharmincnégyen a 2,7 kilométeres sétán vettek részt, ahol sok külföldi
maratonista is elindult. A napot a futók körében bevett szokásnak
számító felkészülési eseménnyel, egy Pasta Partyval zárták, ahol
százhúszan tésztáztak együtt, hogy legyen energiájuk a másnapi
futáshoz vagy szervezéshez.
Vasárnap pedig eljött a futók nagy napja, a 31. SPAR Budapest
Maraton, amelyen a Rotary képviseletében mintegy hatvan futó
vett részt. A hétvégét egy százfős jótékonysági vacsora zárta a
Budapest Music Center Opus Jazz Clubjában, ahol Pénzes Ilona
kormányzó köszöntötte az 1911-es districtet. Balló Dorka
mindenkinek megköszönte a részvételt, bemutatta a Center
videóját, majd meglepték a vendégeket egy háromperces videóval,
ami a hétvégéről készült.
Ralf Ludewig, az IMFR leköszönő elnöke – a váltás éppen itt,
Budapesten történt – megköszönte a segítséget, amiből elmondása szerint soha nem kaptak még ennyit egy helyi klubtól, és
elmondta, kiválóan érezték magukat. Jövőre Ljubljanában dördül
el a jótékonysági startpisztoly, oda és az IMFR-ben tagként is
szívesen látnának magyarokat. Ez utóbbihoz mindössze egyszeri,
száz eurós tagsági díj beﬁzetésére van szükség. Na meg persze
futni is kell!
RC Budapest-Center
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Fotó: Tari Jenő és Tinusz Tamás

TÖBB EZER GUMIKACSA LEPTE EL
A TISZÁT SZEGEDEN
Gumikacsaversenyt rendezett a Tiszán a
Rotary Club Szeged Dóm. Az ország legﬁatalabb Rotary-klubja 1,6 millió forint támogatást
gyűjtött össze, amellyel az SZTE Gyermekgyógyászati Klinika gyermeksebészeti osztályát
támogatták.
Szeged harmadik és egyben az ország legﬁatalabb Rotary-klubja, a
Rotary Club Szeged Dóm társadalmi összefogással valósította meg
a KÉSZ I. Rotary Jótékonysági Gumikacsaversenyt augusztusban.
A klub a fennállása óta megrendezett legnagyobb projektjét vitte
véghez – a résztvevők, a közreműködők és a támogatók megelégedésére.
Több ezer érdeklődő kísérte ﬁgyelemmel a Tiszán zajló kacsafutamot, amely nagy ovációval és tapssal zárult. Az aranyos sárga
gumikacsák elmondások szerint a legtöbb emberben kellemes, régi
emlékeket ébresztettek, de volt, akiket csak egyszerűen mosolyra
fakasztottak.
A gumikacsaverseny célja az volt, hogy felszólítsák Szeged
lakosait a jótékonykodásra. A több ezer kacsajegyet megváltók
adományaiból a szervezők az SZTE Gyermekgyógyászati Klinika
gyermeksebészeti osztály eszközeinek modernizációját támogatták, a létesítmény gazdagabb lett néhány modern sebészeti műtétekhez szükséges eszközzel.
Az adományjegyekből befolyt 1,6 millió forintos támogatásból
olyan műszerek beszerzése valósult meg, amellyel a kisbetegek
műtéti beavatkozásának technikai feltételeit, műtét utáni fájdalomcsökkentését és a hamarabbi felépülést tudják biztosítani,
emellett három csecsemőágyat is vásároltak.
A szervező Rotary Club Szeged Dóm köszönetet mondott a
támogató harmincnyolc cégnek, akik nélkül sem a projekt, sem az
első száz „beúszó” gumikacsa díjazása nem valósulhatott volna
meg. Emellett hálával tartoznak a Rotarct Club Temesvárnak és
azon szervezeteknek, valamint személyeknek, akik nélkül nem
jöhetett volna létre a rendezvény.
RC Dunakeszi Fotó: Délmagyarország
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ECSETRE FEL DUNAKESZIN

A Rotary Club Dunakeszi és az „Ecsetre fel a
Gyermekekért” csapata közösen festette ki a
Védőnői Tanácsadó és Rendelő egyik termét az
ősszel.
A falakon megelevenedtek a kis mackók, az öreg tölgy alatt a
pöttyös gombák csábították a kíváncsi tekinteteket. A klub
biztosított két festőt is, de a kampány főszervezője, Mannheim
Viktória rotarysta nem bízott semmit a véletlenre, és elhozta
magával állandó segítőit, akik megbízható munkaerőként
reggeltől estig forgatták az ecsetet. Viktória vállalta a tervezés, a
koordináció, a rajzolás és a festés teljes körű kivitelezését.
Trepinszki Erzsébet, a rendelő vezetője alig jutott szóhoz, amikor
belépett a már kifestett helyiségbe. Látta maga előtt a kis betegeket, akiket biztosan megnyugtatnak majd a vidám alkotások.
RC Dunakeszi
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TERÁPIÁS SZOBA
A TOPhÁZ-ban

A Snoezelen terápiás szobát októberben adták
át Dunakeszin, a TOPhÁZ Speciális Otthon
betegei részére. A vezető főnővér sikeres
kezelések sorozatáról tudott beszámolni.
Az eljárás lényege, hogy diszkrét hangok és a fehér falra vetített
nyugtató fényhatások alkalmazásával csökkentett dózisban lehet
adagolni a gyógyszereket a betegeknek. A berendezés beszerzését
és beszerelését a Rotary Club Dunakeszi tagsága óriási szakértelemmel végezte el. Az elektromos készülékek bevizsgálását és
átadását szakmailag felkészült cég végezte a klub megbízásából. A
berendezések kezelését a TOPhÁZ személyzete végzi, többször
elolvasták a kezelési útmutatót, szükség esetén a tagság is rendelkezésre állt az adódó problémák megoldására. Az ünnepélyes
átadást főzőversennyel tették emlékezetessé. Birkapörkölt és
lecsó rotyogott a bográcsokban, a serpenyőben a hamburger és
pogácsa sült. A kötetlen program eredménye egy derűs szombat
délelőtt lett, ahol természetesen kialakult a jövő támogatói
programja, melyet nagy örömmel teljesítenek a klubtagok a
TOPhÁZ színvonalának emelése érdekében.
Szöveg, fotó: Dr. Déry Tibor RC Dunakeszi
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ISKOLÁT MENTETT
AZ EGRI ROTARY

Magyar anyanyelvű erdélyi iskolának segített
az egri Rotary Club. Jelentős anyagi hozzájárulással és önkéntes munkával újították fel a
magyardécsei iskola konyháját.
Egy évvel ezelőtt a Rotaryn belül még kevesen tudtak Magyardécse létezéséről. Pedig történelmi régióban található, Erdély kis
falujáról van szó Beszterce-Naszód megyében. A Wikipédia
leírásában ókori település, ahol egyik hagyomány szerint óriások
laktak. Lakói – akik szinte kivétel nélkül magyarok – főként
cseresznyetermesztésből élnek.
A környéken élők nemcsak a megélhetésükért küzdenek,
hanem anyanyelvük, kultúrájuk, magyarságuk megtartásáért is. A
harc egyik fő eszköze a magyar nyelvű iskolájuk megmentése. A
térségben egyedüli település, amely magyar iskolájában, osztatlan osztályokkal 1-8. évfolyamig oktat. A 16 fős tantestület
elképesztő munkát végez a tanításon kívül is. A Romániai Magyar
Pedagógusok Szövetségének alapító elnöke, Lászlófy Pál hívta fel
az egri Rotary Club ﬁgyelmét arra, hogy veszélyben van a szórványban élő gyermekek anyanyelvi tanítása. A falvak lakosságának csökkenése, a demográﬁai apály egyre lehetetlenebb helyzetbe hozza a magyar nyelvű iskolák fenntarthatóságát. Közölte, a
magyardécsei iskola megmentése akkor sikerülhet, ha bentlakás
lehetőségét teremtik meg a távolabbi falvakból beiskolázható
gyermekek számára.
Az egri klub még májusban vette fel a kapcsolatot az iskolával,
kiderült, egy konyha kialakítása szükséges ahhoz, megvalósuljon
a terv, ehhez kért támogatást az intézmény. A munkálatok már
tavasszal elkezdődtek. A rotarysták konyhai eszközöket szereztek
be, szponzorokat, támogatókat kerestek. A klub a tavalyi jótékonysági bál bevételéből és a folyamatos gyűjtés eredményeként 1
millió 200 ezer forintot tudott adni októberben az iskolának.
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A konyhai felszerelések – ipari teljesítményű villanytűzhely,
mosogatók, edények, tányérok, csészék, poharak, evő- és tálalóeszközök, szemetes edények, csaptelepek – mellett jelentős
mennyiségű ruhaneműt is sikerült gyűjteniük. Az adományok kipakolásában a tantestület tagjai mellett néhány falubeli is lelkesen segédkezett. A frissen burkolt konyhában azóta a helyükre
kerültek az eszközök.
Az egri klubon kívül jelentős segítséget adott a Marosvásárhelyi
Téka Rotary Club. Sikerült megnyerni a nemrégiben megalakult
Interact Club Eger ﬁataljait az ügyhöz, számos helyi vállalkozó,
iskola és magánszemély is fontosnak tartotta, hogy részt vállaljon
a projektben. Az akció megindította a helyiek gondolkodását és
remélhetőleg cselekvését is. Számos ígéretet kaptak azzal a
megjegyzéssel, hogy ha a több száz kilométerre élő emberek segítenek, akkor a megyei, helyi vezetők, a tankerületek sem lehetnek tétlenek. Az iskola igazgatónője elmondta, legnagyobb hajtóerejük a gyermekek. Fontos, hogy itt tanuljanak és ide jöjjenek
vissza!
RC Eger
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ARGENTIN CSOKI ÉS
DÉL-AFRIKAI ESKÜVŐ

Újra fellendülőben a nemzetközi diákcsere
program Hódmezővásárhelyen. A szeptemberi első klubtalálkozón és nemzetközi ételekből és kultúrából adtak kóstolót a külföldi
cserediákok és a magyar kiutazók.
– Megszerettek! És én is őket. Nagyon – így kezdte élménybeszámolóját a vásárhelyi Rotary Club szeptemberi első ülésén a
Hanna nevű cserediák. Ő az egyik azok közül a tanulók közül,
akikkel több éves szünet után újra beindult az iúsági csereprogram.
A vásárhelyi Rotarynál komoly hagyománya van a diákcserének. A klub éveken át gyakran fogadott és küldött ﬁatalokat egész
tanévre szóló útra. Az „első fecske” Japánból jött, már több mint
15 éve. Nami történetét azóta is példaként emlegetik, úgy megszerette Magyarországot és a fogadó szüleit, hogy miután
Japánban leérettségizett, Szegedre jött egyetemre. Ezután itt
helyezkedett el, férjhez ment, boldog családanya lett. A vásárhelyiek a hozzájuk érkezőket igyekeztek a klub életébe is bevonni,
rövid bemutatkozást kértek tőlük, meghívták őket a fontosabb
rendezvényeikre is. A karácsonyi ünnepen általában már magyarul is meg tudtak szólalni. A hazaérkező magyarokat pedig
szeptemberben arra kérték, tartsanak élménybeszámolót.
Többen közülük szívesen részt vettek a klub rendezvényein,
hoszteszként, tombolaárusítással vagy más, testhez álló munkával segítettek.
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Ezután hullámvölgybe került a program, bár a klubtagokban
időről időre felmerült, hogy folytatni kellene, mégsem jutottak
eredményre. Az idei esztendő azonban áttörést hozott, több éves
szünet után újra mozgásba lendült a nemzetközi diákcsere.

Ebben az évben két amerikai lány és egy argentin ﬁú talált
néhány hónapos otthonra vásárhelyi fogadószülőknél, és próbálja
ki a magyar oktatást a Bethlen gimnáziumban.
Az egyik amerikai lány már az első klubülésen magyarul szólalt
meg, mint kiderült, sokat készült hazánkból. Ezután élményeiről
vetített két vásárhelyi ﬁatal, akik Argentínában és Dél-Afrikában
jártak a nyáron. Meséltek a leghosszabb légi járatról, csakúgy,
mint a szafariparkról. Argentínában a fogadószülők elvitték
Hannát egy 85 éves magyarhoz, aki 70 éve hagyta el az országot,
de még mindig őrzi anyanyelvét. A kedves Vanda nevű cserediák
47 napot töltött Dél-Afrikában, meghatározó emléke, hogy a helyeik azt mondták neki, a magyar nyelv olyan dallamos, mintha
zenét hallgatnának. Tőle tudták meg azt is, hogy a Rubik-kocka
magyar találmány és nem kínai. Mind a két lány részt vett egy
esküvőn is, így közelről ismerték meg a helyi ünnepi szokásokat.
Az est végén a világjáró ﬁatalok egy nemzetközi süteménykóstolóval is meglepték a klubtagokat és a fogadó családokat. A tanulók
argentin szárított marhahúsos süteménnyel, édes-krémes kekszszel, dél-afrikai csokoládéval és elzászi almás lepénnyel kedveskedtek.

RC Hódmezővásárhely
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RÉGIÓS
TALÁLKOZÓ
KECSKEMÉTEN
Régiós Rotary-találkozót rendeztek októberben Kecskeméten. Pénzes Ilona kormányzó a
polgármesternek, Szemereyné Pataki Klaudiának mutatta be a város klubjának programjait.
Az idei év kormányzója ezután sajtótájékoztatóján a nők szerepének fontosságát és az iúság szerepét hangsúlyozta. Az
önkéntesek a Karol Wojtyla Barátságközpontban osztottak
ebédet a rászorulóknak, ezen a klub biztosította az ételt. A
Mercedes-gyár és a Cifra Palota megtekintése után közös vacsorával zárult a nap. Másnap a találkozó a Lakitelek-Szikra
Archeum Konferencia- és Rendezvényházban folytatódott. A
rotarystákat az Árpád-kori templom feltárásának rejtelmeibe
avatta be Wilhelm Gábor régész. Kercsmár András kormányzó
előadása a törvényhozó testület munkájáról szólt, itt még a régi
rotarysták is sok újat hallottak. Ezután a klubok képviselői
kaptak szót, a dunakeszi klub a Snoezelen szobáról beszélt, a
komáromiak az iskola projektjébe avatták be a többieket.
RC Kecskemét
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KÜLTÉRI JÁTÉKOKAT
ADOMÁNYOZTAK
Több új kültéri játékeszközzel tették barátságosabbá a mórahalmi iskola előtti közösségi
teret a közelmúltban. A projektet a Rotary
Foundation, a Rotary Club Mórahalom és a
homokháti város önkormányzata közel ötszázezer forinttal támogatta.
Erik Kästner német író szerint a játék az ember teremtménye,
amely teremtője örömére hivatott szolgálni egy olyan országban,
ahol a komolyság és a vidámság nem egymással ellentétes, hanem
egymást kiegészítő fogalmak, és amelynek a földjére csak játszva
teheti be az ember a lábát. A gyermek, hacsak lehet, játszik, és ha
engedjük őket játszani, képessé válnak arra, hogy munkájukban
megtalálják az örömöt. A társadalom számára fontos, hogy
játszani akaró ﬁatalokat neveljünk.
Mórahalmon az iskolabővítés során az intézmény előtti
közösségi tér átalakult, de gyermeki arculatából hiányzott a játék.
A kültéri eszközök egyrészt közösségépítő erővel bírnak,
másrészt az egészséges, sportos életmódot is elősegítik. A Rotary
Club és az önkormányzat közösen támogatta a rugós ﬁgura, a
kétüléses mérleghinta, a kosárlabdapalánkhoz hasonló polyball
és a mókuskerék megvásárlását. A játszótéri eszközökhöz
nemcsak az iskolások férnek hozzá, hanem a város lakói és
látogatói is.
A Rotary Foundation, a Rotary Club Mórahalom és homokháti
város önkormányzata közel ötszázezer forinttal támogatta a
projektet. A minijátszóteret használóknak a támogatók azt
kívánják, őrizzék meg a játékkedvüket, és vigyék magukkal a
felnőtté válás útjára is.
RC Mórahalom
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MOZGALMAS NEGYEDÉV
MOSONMAGYARÓVÁRON
Fröccsel a szép magyar beszédért
Mint minden évben, idén is sokan vettek részt a nyári Győri
Rotary Fröccsnapokon, külföldi rotarysták is mértek spritzert a
Széchenyi téren. A Rotary Club Mosonmagyaróvár az elmúlt
évekhez hasonlóan több más megyei, és külhoni klubbal együtt
idén is megjelent a rendezvényen. A bevételből a Kazinczy Szép
Magyar Beszéd nyelvművelő versenyt és más karitatív jellegű
programokat támogat a jószolgálati szervezet.
Kenutúra
Augusztusban a Rotary Club Mosonmagyaróvár első alkalommal rendezett kenutúrát a Mosoni-Dunán. Családostól
szálltak vízre a helyi rotarysok. A Rajkától Mosonmagyaróvárig
tartó egész napos programon részt vettek a győrújbaráti klubból
is. A kenukat a rajkai kempingben tették vízre. A kisebb
megállókkal, látnivalókkal tarkított utat Halásziban, a „Babosmajornál” egy rendkívüli pihenővel szakították meg. Itt szállhattak vízre kísérőjükkel a kisebb gyerekek is. A program jó
alkalom volt egy kis testedzésre, arra is lehetőséget nyílott, hogy a
klubtagok jobban megismerjék egymás családját. A résztvevők
alig várják, hogy jövőre ismét kenukba ülhessenek.
Ebéd a kormányzóval
A Rotary idei kormányzója országjárása során a klubok közül
elsőként a mosonmagyaróvárit látogatta meg. Pénzes Ilona jó
hangulatú ülésen vett részt, ahol szó volt a kormányzóság idei
programjairól, a klub következő esztendejéről is.
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Iú tehetség támogatása
A klub már korábban is támogatta a városban élő iú művészeti
tehetségek pályáját. Idén Gláser Márton mosonmagyaróvári
kortárs táncos tanulmányi költségeihez járultak hozzá. Márton
idén ősszel kezdte tanulmányait Salzburgban a táncművészeti
főiskolán. A mosonmagyaróvári klub két rendezvényt is e célnak
rendelt alá, csatlakozott a Greiner-Malom Jazz és Gourmet
fesztiválhoz, valamint jótékonysági borvacsorát szervezett.
Szent István napok
Az elmúlt évekhez hasonlóan a Rotary Club Mosonmagyaróvár
idén is részt vett a Szent István napok rendezvényein, ahol
fröccsöt kínáltak és beálltak a hordóba, hogy adományt gyűjtsenek. A befolyt összeget ﬁatal tehetséges diákok támogatására
fordítják. Az augusztus 20-i rendezvényen az ismert mesterszakáccsal, Benke Laci bácsival főzött a Rotary és a Lions Klub, a
másik országos hírű jószolgálati szervezet. A rendezvényen az
elmúlt évek hagyományait követve elkészült a Szigetköz legnagyobb halászleve. Csakúgy mint korábban, a város önkormányzata lehetőséget adott arra, hogy a civil szervezetek jótékonysági
céllal adományokat gyűjtsenek. Mivel idén a Naposház kapta az
adományokból befolyt pénzt, a szociális otthon dolgozói és lakói
örömmel mentek segíteni. Az összegyűlt 500 ezer forintot Árvay
István polgármester, Cser Katalin, a Lions elnöke és a helyi
Rotary vezetője, Szőcs Attila adták át. Borsos Eszter, a Naposház
vezetője és Csiba Erzsébet, a Mosonmagyaróvári Kistérségi
Szociális Információs Hálózat vezetője nagy örömmel fogadta a
támogatást. A Naposház kapta az összeg nagyobbik részét,
amelyből egy speciális hintát vásárolnak. Az elmúlt évek
gyakorlatát követve munkahelyteremtő tábor szervezésére költik
a többi pénzt. A hálózathoz tartozó autista házban egy zárt teraszt
alakítanak ki a pénzből.

Rotary családi nap
Kötélpályán próbálták ki magukat a mosonmagyaróvári
rotarysok szeptemberben az Engler Hotel és Étteremben. A
mellette található kalandparkban rendezték meg a II. Rotary
családi napot. A rendezvény célja az volt, hogy klubtagok és
családtagok együtt töltsenek egy napot. A kicsiknek az arcfestés
szerzett örömet, a nagyobb gyerekek és a felnőttek is sikeresen
teljesítették a kötélpálya kihívásait. A rendezvényen természetesen nem feledkeztek meg az adománygyűjtésről sem, 85 ezer
forint gyűlt össze, amit jótékony célokra fordítanak.
Cserediákok látogatása
Pepe Mexikóból, Rocio Argentínából érkezett Mosonmagyaróvárra egy évre a Rotary cserediák programjának jóvoltából. Pepe
a helyi Kossuth Lajos Gimnáziumban tanul, Rocio pedig Győrben
a Révai Miklós Gimnázium egyik padjában foglalt helyet. A
klubtagok nagy örömmel vették a diákok látogatását. A két ﬁatal
többször is ellátogat majd az ülésekre, velük együtt ott lesz
Balogh Tamás is, aki egy évig volt cserediákként Ausztráliában. A
klub szeretné, ha egyre több diák élne ezzel a lehetőséggel, ezért
folyamatosan egyeztetnek a környékbeli gimnáziumok igazgatóival.
RC Mosonmagyaróvár
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NŐK A ROTARYBAN
„Nők a Rotaryban” címmel rendezett nemzetközi konferenciát a Rotary országos elnöksége, természetesen nemcsak nőknek. A
konferencia célja azt volt, hogy párbeszéd induljon a nők társadalmi szerepvállalásáról,
de szó volt azokról a kihívásokról is, amikkel
a rotarysták minden nap találkoznak.
A találkozásuk nem titkolt elvárása volt a barátság és partnerség
elmélyítése, a tapasztalatok megosztása. Nagyszerű külföldi és
magyarországi előadók, változatos témákban mutatták be a
nemzetközi, illetve hazai helyzetet. A román Corneliu Dinca
Rotarysta Nők az emberiség szolgálatában címmel tartott
előadást. Cseh, holland és svájci, bolgár, lengyel, kenyai, német és
egyiptomi vendégek szintén a nők jószolgálati szerepéről
beszéltek. Bánfalvi Zita, a Rotaract idei kormányzója az iúsági
szervezet munkájáról tartott előadást. Tari Annamária, a
legﬁatalabb önkéntes csoportról, az Earlyact-ról szólt, Tornyai
Magdolna az Inner wheel csoportokról beszélt. Több férﬁ előadó
is felszólalt a rendezvényen.
A Nők a Rotaryban konferencián a magyar Rotaractosok is nagy
számban képviselték az iúsági szervezetet. A résztvevők
többsége ﬁatal hölgy volt, így számukra ez egy remek alkalom volt
arra, hogy jobban megismerkedjenek a Rotary munkájában
oroszlán szerepet vállaló hölgyekkel. Inspirálóan hatott rájuk,
hogy az előadók mennyi energiát fektetnek abba, hogy a szervezet
munkáját elősegítsék és mindemellett női szerepeiket se
hanyagolják el. A mai ﬁataloknak nehéz megtalálni az egyensúlyt
a munka és a család között, azonban ezen a konferencián saját
szemükkel láthatták, hogy mindez lehetséges. Remélik, hogy a
magyar Rotary szemlélete is meg fog változni a közeljövőben és a
klubok befogadóbbak lesznek a ﬁatal nőkkel kapcsolatban.
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A konferencia előtti estén a nyíregyházi EarlyAct klubtól hallhattak előadást a résztvevők. A vacsorák ideje alatt újabb barátságok szövődtek, a rotarysok tapasztalatot cseréltek, és új együttműködések születtek az országok között.
RC Nyíregyháza
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NYÍREGYHÁZIAK TEKERTEK
A BA JOROKKAL
A nyíregyházi és bajorországi EbersbergGraﬁng városában működő Rotary Clubok
Pozsonyban találkoztak egy biciklitúra alkalmával.

– Ez egy igazi interaktív közép-európai történelemóra volt –
mondta az egyik bajor kerekező. Néhány hónappal ezelőtt a
német klub hosszas előkészületek után némi kalanddal fűszerezett biciklitúrára hívta a nyíregyházi partnerét szeptember
végén a Duna mentén. Az ausztriai Spitztől csaknem 200
kilométert kellett megtenni a szlovák fővárosig, ahol a két klub
találkozott. A bajorok útközben Wachau történelmi emlékeivel és
természetesen borkultúrájával ismerkedtek, a nyíregyháziak
pedig a magyar emlékekben gazdag Nagyszombat történelmi
belvárosát, majd a már Ausztriában lévő Carnuntum újjáépített
római települését látogatták meg. A külön kaland egy közös
pozsonyi városnézéssel zárult.

FELJÖVŐBEN
AZ EarlyAct
Vetélkedőt rendezett novemberben a nyíregyházi EarlyAct Club. Hagyományosan az ország valamennyi ﬁatal önkéntes csapata képviseltette magát a megmérettetésen. A Kazinczy Ferenc EarlyAct Club a barátság témakörén belül rendezte a vetélkedőt, céljuk a
személyes kapcsolatok erősítése volt.
A tanulók sorsolással kerültek különböző csapatokba, ahol
gyakorolhatták a kommunikációt, az ismerkedést, az együttműködést. A résztvevők barátság karkötőt készítettek, dalszöveget
írtak, ügyességi feladatokat oldottak meg. A kerekes székes
akadálypálya az elfogadást erősítette, az amőbához a csapatok
együttműködésére volt szükség. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Pénzes Ilona Rotary-kormányzó és Balogh Zoltánné, a
Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének elnöke is. Több rotarysta is aktív zsűritagként töltötte a
gyerekekkel a délutánt. Az EarlyAct Clubok híre egyre inkább
terjed, a nyíregyházi csapat 16 új kis önkéntessel bővült a
közelmúltban.
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KIFESTETTÉK A NYÍREGYHÁZI
GYERMEKSZEMÉSZETI OSZTÁLY FALAIT
Az Ecsetre fel a gyermekekért! Önkéntes
kampány és a Rotary Club Nyíregyháza
összefogásával festették ki a nyíregyházi Jósa
András Oktatókórház gyermekszemészeti
osztályát. A falakra festett meseﬁgurák biztonságot adnak, segítenek elterelni a ﬁgyelmet a gyakran fájdalmas, hosszadalmas
orvosi beavatkozásokról.
– Célom, hogy a mai felfordult világban terjedjen az egymás
közötti megértés és szeretet. Ma már az önzetlen cselekedet sok
helyen csodának számít. Hiszem és vallom, hogy amit cselekszem, az igaz, és a gyermekek életkörülményeinek javítását,
illetve mindennapjaik megszépítését szolgálja – fogalmazott a
kampány elindítója, Mannheim Viktória. Az eredetileg okleveles
mérnök-közgazdász, egyetemi oktató, ma szakfordító kezdetben
egyedül festett, jelenleg viszont már az országban közel kétszáz
önkéntes segíti munkáját.
A falakra festett meseﬁgurák biztonságot adnak, segítenek
elterelni a ﬁgyelmet a gyakran fájdalmas, hosszadalmas orvosi
beavatkozásokról, egyszerűen oldják a környezet szokatlanságát,
vagy segítik a rossz emlékek, tapasztalatok elfelejtését. Augusztus és szeptember között az Ecsetre fel a gyermekekért! önkéntes
kampány és a Rotary Club Nyíregyháza összefogásával a Jósa
András Oktatókórház gyermekszemészeti osztályának falait
festették ki.
Az állatﬁgurák sokszínű képei, a mosolygós nap és hold
csillogást varázsolt a kicsik és nagyok szemébe. A színes
környezet nemcsak a gyerekek, hanem a hozzátartozók és az
egészségügyi személyzet számára is barátságosabbá varázsolta a
helyet. A játszó-váró szoba hamarosan elkészül, megfelelő

körülményeket biztosítva a kisbabák etetéséhez, a várakozási idő
elviseléséhez.
Az Ecsetre fel a Gyermekekért! programban korábban már festő
önkéntesek mellett a nyíregyházi rotarysták is bekapcsolódtak az
alkotásba, aminek természetesen megvolt a közös öröme: az
együttes festés valakivel, valakiért, a jótett mellett nagyszerű
kikapcsolódást is nyújtott a tevékenység. Mindannyian, akik keze
alatt életre keltek a Mannheim Viktória által felrajzolt ﬁgurák,
belefeledkeztek az időbe, nem érzékelték annak múlását,
megfeledkeztek a hétköznapi terhekről.
„Jónak lenni jó” – mondta Böjte atya. Jót tenni jó, nemcsak
annak, aki kapja, de különösen annak, aki adja.

LÁTOGATÁS AZ ÁLLATMENHELYEN
A gyerekek és a kiskutyák garantáltan megtalálják az összhangot. Erre volt bizonyíték a
nyíregyházi EarlyAct látogatása egy állatmenhelyen.
A nyíregyházi Kazinczy Ferenc Tagintézmény Általános Iskola
EarlyAct klubja az Állatok világnapja alkalmából októberben
látogatott el a helyi állatmenhelyre. A Rotary család legﬁatalabb
tagjai örömmel szervezték a látogatást, az iskolában minden
osztályból gyűjtöttek az állatok számára ﬁnomabbnál ﬁnomabb
élelmet. A sok-sok állati ﬁnomságot a szülők szállították ki a
helyszínre, mire a tanulók busszal kiértek, már várta őket az
adomány, amellyel azonnal elkezdték etetni a kiválasztott
kedvenceket. Már az etetés is nagy élményt jelentett a megyeszékhelyen élő nebulók számára, de ezt még sikerült fokozni a
menhely dolgozóinak azzal, hogy póráz segítségével sétálni
indultak a szeretetre éhes kiskutyákkal. Mindehhez a gyönyörű,
napos időjárás biztosított kellemes körülményeket, minden adva

volt ahhoz, hogy a tanulók jó hangulatban tölthessék el a délutánt.
Természetesen a kiskutyák is élvezték, hogy végre a kerítésen
kívül is csaholhattak egy nagyot. A séta végeztével mindenki
szomorúan hagyta ott a kutyákat, többen ígéretet tettek arra, hogy
önkéntesként visszalátogatnak majd.

RC Nyíregyháza
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ESÉLYEGYENLŐSÉG JÁTSZÓTERE
NYÍREGYHÁZÁN
A nyíregyházi esélyegyenlőségi játszótér
alapkövét még júniusban tették le, az eseményen K. R. Ravindran világelnök is részt
vett. Augusztusban vehették birtokba a gyerekek a parkot, a játékokat azóta is minden
nap örömmel használják.
– Ezen a játszótéren gyerek és gyerek között nincs különbség –
ezekkel a szavakkal adta át dr. Kiss Ferenc, a Rotary Club
Nyíregyháza elnöke augusztusban azt a parkot, amelyen
esélyegyenlőségi játszótér épült.
Kovács Ferenc polgármester is üdvözölte a város legújabb közösségi terét. Elmondta, a gyenge ember vár a nagy lehetőségre,
az erős megteremti azt.
– Ilyen csodák vannak Nyíregyházán. Reményeim szerint egy új
közösségi térként teljesedik ki a park – hangsúlyozta a város első
embere.
A projekt fő támogatója, az Electrolux nevében Gönczy Sándor
üdvözölte a játékok használóit és a program támogatóit. Pták
István, a Rotary Club Nyíregyháza előző elnöke, ötletgazda is ünnepi beszédet mondott. Balogh Zoltánné, a Mozgáskorlátozottak
Megyei Egyesületének elnöke üdvözölte a kezdeményezést,
remélve, hogy egyre kevesebb lesz az olyan gyerek, aki ilyen
játszóeszközökre kényszerül betegsége miatt.
A köszöntőket követően a nyíregyházi EarlyAct-os gyerekek
rövid műsorát tekinthette meg a a közönség. A játékokat használó
gyerekek legnagyobb örömére, ezután szabaddá vált a tér, birtokba vehették a parkot.

A területet gyermekrajzokkal díszített korlát védi. A színes
meseﬁgurákat nyíregyházi gyerekek és tanáraik festették.
A parkban kizárólag olyan speciális eszközök vannak, amelyeket
bátran használhat minden gyermek. Van például olyan hinta,
amely kerekesszékkel is használható. A széket fel kell tolni rá,
ennek megfelelő a kialakítása. Rögzítik a széket és a mozgássérült
ember két kötél segítségével önmagát tudja lendíteni, de a
kísérője is segítheti ebben. A homokozó köré az átlagnál jóval
magasabb térdelő padka került, annak érdekében, hogy ne kelljen
a földre ülni. A játékok közt található egy különleges csúszdás
„mászóvár” is, amelyre fel lehet tolni akár a kerekesszéket is,
valamint egy tábla, amivel kedvükre zenélhetnek a gyermekek.
Az átadást követően, még hetek múlva is összemosolyognak a
helyi klub tagjai, amikor elsétálnak a terület mellett.
– Tegnap este meglátogattam a játszóteret, a gyerekek
panaszkodtak, hogy sorba kell állni. Ezt nagy öröm volt hallgatni
– mondta egyikük.
RC Nyíregyháza
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SZIRÉNÁZTAK A ROTARYSOK
A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség és a város önkormányzata a
Magyar Polgári Védelmi Szövetség és a Norvég Projekt támogatásával rendezte a Biztonság Napja Sátoraljaújhely 2016 elnevezésű
rendezvényt.
Sziréna hangja nyitotta a napot, majd Popper Péter „A biztonságot keresed?” című versét hallgathatták meg a résztvevők.
Kohánka István, a helyi Rotary Club titkára köszöntötte a meghívottakat, bevezetője után Szamosvölgyi Péter polgármester
nyitotta meg a programot. Ments életet! címmel többek között a
Sátoraljaújhelyi Mentőállomás, a Magyar Vöröskereszt helyi
szervezete, a Petőﬁ Sándor Református Általános Iskola tanulói,
a Rotary Club, a rendőrkapitányság, a Hollóházi Önkéntes Tűzoltók tartottak bemutatót. Több ezren ismerték meg az újraélesztés
alapvető szabályait, a rendőrök az iskolai élettel összefüggő
felvilágosítást is tartottak. A Sportcentrumban mentési gyakorlatot tartottak a Zempléni Kalandpark dolgozói, a sátoraljaújhelyi
tűzoltók és a zempléni mentőcsoport. Speciális mentési, szik-

lamászó bemutatót rendeztek az érdeklődők kedvéért. A közlekedési baleseti szimulációt a tűzoltók, a rendőrök, mentők és a
katasztrófavédők tartották. A Rotary Club a szervezet tevékenységét, a Gift of life programot ismertette és adományt gyűjtött. Az
önkéntesek elmondása szerint a klub a közösségért, az iúságért
és a Rotary világszervet megismertetéséért dolgozott ezen a
napon.
RC Sátoraljaújhely

29

AKI A HANGJÁVAL
SEGÍT MÁSOKON
Énekel, tanít, gyűlésre jár, nagyköveti teendőket lát el, tanszéket vezet. A szegedi operaénekes, Temesi Mária júliusban csatlakozott a Rotary-családhoz, nem is tudná már a
jószolgálat nélkül elképzelni életét.

– Két éve Tóth József, az öcsém volt az elnök, meghívott egy rotarys
rendezvényre, ahol a zenekar felkért, énekeljek velük, mert
szívesen elhúzzák a nótámat. Beéneklés nélkül vágtam bele
Kálmán Imre Csárdáskirálynőjéből Szilvia belépőjébe. Elénekeltem Lehár Ferenc Víg özvegyéből a Vilja-dalt. Óriási sikert
aratott, és több Rotary-tag biztatott, csatlakozzak a csapatukhoz.
Idén júliusban ütöttek lovaggá, azóta büszke támogatója vagyok az
iúságnak és minden nemes kezdeményezésnek – mondja Temesi
Mária, a Szeged-Tisza Rotary Club egyik legújabb és leghíresebb
tagja.
Az operaénekes Szegeden született, a városban nőtt fel. Mint
mondja, gyerekkorában édesanyja hozta közel a zenéhez. Korán
kiderült, hogy képzésre alkalmas, szép színű hangja van. Első
iskoláit tehát Szegeden végezte, olyan zenei nevelést köszönhet
tanárainak, amely elegendő volt ahhoz, hogy a budapesti zeneakadémiai hallgatók élvonalába jusson. Innen egyenes út vezetett a
Magyar Állami Operaházba, ezzel párhuzamosan a világ jó néhány
jelentős operaházának színpadára is eljutott. Azóta, 34 éve áll a
Magyar Állami Operaház szolgálatában, mellette vendégszerepléses meghívásai által bejárta szinte az egész világot. Több mint
negyven főszerepet énekelt a világ és hazánk jelentős színpadain,
rengeteg neves énekes partnerrel, számtalan rendezésben.
Ehhez természetesen rengeteg tanulásra volt szükség, talán azért
is, mert énekhangja viszonylag későn ért be. Két szakon is
diplomázott, párhuzamosan szerezte meg az énektanári és
zongoratanári képesítést. Ezeknek a mai napig nagy hasznát veszi
művészként és tanárként is. Jelenleg az Operaház operanagykövete és énekmestere, valamint a Szegedi Tudományegyetem
tanszékvezető professzora.
– Csodálatos ajándék, hogy a saját művészi teljesítményemnek
szóló ünneplésen túl az általam pályán elindított növendékeimmel
együtt tanárként is megélhetem közös sikerünket. Tanszékvezetőként alapítója és művészeti vezetője vagyok hazánk legnagyobb,
közel húsz éves hagyományokkal rendelkező, a Nemzeti Kulturális
Alap által is támogatott énekversenyének, a Simándy József Nemzetközi Énekversenynek. A zsűriben operaigazgatók, énekesek,
karmesterek, menedzserek és rajtam kívül egy német-osztrák
operakritikus is ül – avat be szakmája szépségeibe Temesi Mária,
aki tudását a Rotaryn belül is kamatoztatja.
Mint mondja, a szervezésben közvetlenül nincs feladata, énekléssel próbál minél többet segíteni, jótékonysági koncerteken vesz
részt, ahányon csak tud. Budapesten nemrég kérték fel egy rotarysta, operanagyköveti előadásra. Szerinte minden nap értékes, új
kapcsolatokat ad az élet, a Rotary ilyen szempontból is külön
fejezet számára.
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– A tagokkal kölcsönösen tiszteljük és becsüljük egymást, a
klubgyűlések értékes összejövetelek, bár nehéz minden szerdán
ott lenni. A cselekvő humanizmusért mi valóban teszünk, lehetőségeinkhez és kapcsolatrendszerünkhöz mérten mindenki
önzetlen szándékkal segíti a klubot. Célunk, hogy egy nemesebb
életminőséghez jussanak azok, akik felmutatott teljesítményükkel, emberi és szakmai magatartásukkal méltók a támogatásunkra. Ilyen többek között a külföldi egyetemi tanuláshoz
segítő támogatás, amellyel szélesebb világlátási lehetőséget
nyújtunk a szegedi iaknak. Ez nyelvtanulási, tudományos vagy
művészi területen egyaránt működik. Egyik tehetséges növendékem például nemrég jött haza egy több hetes sikeres kanadaiamerikai koncertturnéról, kiutazási lehetőségét klubunk is
támogatta. Egy svájci társklubbal tartjuk a kapcsolatot, velük is
vannak közös terveink – meséli az énekes.
Szerinte a Szeged-Tisza Rotary Club annyiban különbözik más
kluboktól, hogy a szellemi tőkén túl talán itt a legközvetlenebb az
emberek közötti kapcsolat. Csupa neves egyetemi professzor,
művelt üzletember, a világban is utazó önkéntes alkotja a csapatot,
közvetlen a társaság.
– A Rotary nemes kezdeményezés, de tesszük a dolgunkat, nem
azon gondolkodunk, hogy ez az életérzés mit jelent nekünk. A
klubnak több olyan tagja is van, akiket más fórumokról, esetleg az
egyetemről ismerek, de olyan is akad, aki már korábban barátom
volt. Örülök, hogy a Szeged-Tisza Rotary Club tagjai között lehetek,
ahol jól érzem magam, és lehetőségeimmel én is segíthetem azokat,
akik érdemesek arra, hogy a mi emberi és egyéb célunkat segítő
támogatásunkat élvezhessék.

RC Szeged-Tisza

GUINNES-REKORD
SZOMBATHELYEN
A város önkormányzata „Szombathely, a
segítés városa” programon újraélesztési
Guinness-rekordkísérletet rendezett a Fő
téren.
A 240 órán át tartó reanimációs gyakorlaton több mint 2 ezren
vettek részt. Mivel a szombathelyi rotarysták a Rotary szellemisége jegyében tevékenyen részt vállalnak a város életében, így
magától érthető volt, hogy családtagjaikkal kiegészülve segítenek
a kísérletben. A rendezvény célja a rekord mellett az volt, hogy
felhívják a ﬁgyelmet az újraélesztés fontosságára. Az elszánt
szombathelyi klub egy mentőtiszt segítségével a világon mindenütt használt, Bee Gees: Stayn' Alive című zenéjének ritmusára
sajátította el az újraélesztés alapjait, de sokaknak csak fel kellett
eleveníteni az ezzel kapcsolatos ismereteket. Az önkéntesek
ezután az élő közvetítés helyszínén egy órán át, felváltva gyakorolták a műveletet a babákon. Mint mondták, egy életre megtanulták a három fő elemet, az átjárható légutak biztosítását, a
befúvásos lélegeztetést és a szívmasszázst. A jószolgálati nagykövetek remélik, élesben nem kell használniuk tudásukat, de ha
mégis kell, megmenthetik egy embertársuk életét. Szerintük a
Rotary jelmondata erre a feladatra hatványozottan igaz: „A
szolgálat mindenek felett”.

RC Szombathely
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ÜNNEPI ROTARY ÜLÉS
SZENT-GYÖRGYI ALBERT
NOBEL-DÍJ ÁTADÁSÁNAK EMLÉKÉRE
2016. november 24-én különleges alkalomból
tartott ülést a Szent-Györgyi Albert Rotary
Klub a Szegedi Tudományegyetem Rektori
Hivatalában. A rendezvény Szent-Györgyi
Albert Nobel-díj átadásának évfordulója előtt
tisztelgett, amely szinte napra pontosan 79
éve volt, 1937-ben.

Szent-Györgyi Albert előtt tisztelgett a róla elnevezett szegedi
rotary club. A tudós mind a mai napig az egyetlen hazánkﬁa, aki
Magyarországon, Szegeden végzett kutatásaiért kapta meg a
legnagyobb tudományos elismerést. 79 évvel ezelőtt vehette át
személyesen a díjat, melyet a Svéd Királyi Tudományos Akadémia ítélt oda neki „az elégetés élettani folyamatai körül tett
felfedezésért és a fumársav katalizációjáért és a C-vitaminnal
elért eredményeiért.”
Az ülésen az alkalomhoz méltó témákkal foglalkoztak:
Sikeres szívműtétet hajtottak végre Szegeden, amelyet a Gift of
Life program támogatott.
A Gift of Life, azaz Ajándékozz életet kezdeményezés célja, hogy
olyan, határon túl élő gyerekek szívműtétjét végezzék el hazai
szakemberek, akik országukban nem kapnának megfelelő
színvonalú ellátást. Magyarországon 25 éve működik a program,
2014 óta pedig a kiválasztott gyerekeket a szegedi gyermekklinikán operálják meg. Mostantól ezt a komplex „segítő-rendszert”
Szegedről irányítják, Farkas András koordinálása mellett.
Szent-Györgyi Albert díjat kapott Prof. Dr. Katona Márta
Prof. Dr. Katona Márta gyermek kardiológus koordinálása
mellett zajlanak majd a Gift of Life program keretében támogatott szívműtétek. A jó szándékú támogatók által megteremtetett
feltételekkel az ő orvosi team-je él és ment meg ﬁatal életeket.
Prof. Dr. Penke Botond akadémikus előadása „Szent-Györgyi
Albert, mint tudós címmel”.
Dr. Jójárt Ferenc a Szent-Györgyi Albert Rotary klub soros
elnöke, a Goodwill Pharma alapító-tulajdonosa adományt adott
át.
Dr. Jójárt Ferenc a Szent-Györgyi Albert Rotary klub soros
elnöke, a Goodwill Pharma alapító-tulajdonosa adományt adott
át a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítványnak. A
támogatás fedezetéül szolgáló összeget a Goodwill Pharma
ajánlotta fel a Szent-Györgyi Albert C-vitamin értékesítéséből
befolyt összegből.
Szent-Györgyi Albert RC Szeged
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SZOLGÁLTAM A VISSZATÉRT
MAGYAR ROTARY MOZGALMAT
90. születésnapom alkalmából Pénzes Ilona
kormányzó asszony felkért, hogy a Rotarys
múltamról írjak. A klubom, a Rotary Club
Budapest-Margitsziget, és számos hazai
rotarys barátom felköszöntött ezen a jeles
alkalmon, többek között Pénzes Ilona, Kovács Imre volt kormányzó úr is megtiszteltek,
szeretettel és elismeréssel.
Jóval 1989 charter ünnepség előtt, már 1985 tájékán †dr. Dán
Jenő, több nyelvet beszélő nemzetközi jogász szervezésével
elindult az 1925-ben megszűnt magyar Rotary felébresztése a
csipkerózsika kb. 55 évig tartó álmából. Engem †Dr. Ribári Ernő
orvos, MTA akadémikus barátom vitt be az alakuló társaságba.
Igen hamar jó barátság alakult ki Dán Jenő barátommal.
Kezdetben, még alakulás előtt alelnök lettem, és megalakuláskor
megválasztott elnök. Sajnos Dán Jenő az 1989. júniusi megalakulás után korán elhunyt, nem érte meg a következő évet. Nekem kellett volna tovább vinnem a megtört évet, de úgy határoztunk, hogy alelnökünk dr. Falvy Zoltán, a zenetudományi
intézet igazgatója vigye tovább elnökként a hátralévő időszakot.
Így lettem az 1889/91-es Rotary év elnöke. Erről sokat tudnék
mesélni, de azt kiemelném, hogy mivel a Rotary Club Budapest
volt az első klub a felszabadult szovjet övezetben, kuriózum voltunk és a világ számos klubja látogatott meg bennünket és
sokszor úgy éreztem, hogy nem is annyira klub, hanem utaztatási
és vendégfogadó program testület lettünk.
Akkor még a Budapesti Műszaki Egyetem Szervetlen Kémia
Tanszék vezetője is voltam, de a kettős feladattal sikerült megbirkózni. Szerencsére sokat segítettek elnöki munkámban a
klubbéli barátaim, többek között Kovács Imre és Z. Kiss Sándor
titkárok, osztrák barátaim, †Kurti bácsi (PDG. Kurt Mayer),
†Helmut Bitt, és PDG. Paul Mailáth Pokorny. Már 1989/90-ben
elkezdtem az Rotary Club Budapest Duna megalakítását, ami azt
jelentette, hogy majdnem minden héten két Rotary ülésem volt.
Akkor még igen komolyan vettük az önként vállalt Rotary
feladatokat. 1991-ben megalakult a Duna klub is, az alapító elnök
Tamás Bertalan református lelkész barátom lett. Ez a klub már
megérte a 25 évet is. Aztán 1993-ban megalapítottam a már 1928tól létezett, majd megszűnt és újra alakult Rotary Club Debrecent, dr. Takács Tibor alapító állatorvos barátommal. Aztán
következett 1995-ben a Rotary Club Sátoraljaújhely, az alapító
elnök †dr. Váczi János kórház igazgatóval. Mindkét vidéki klubhoz kéthetente leutaztam. Nem szállodában laktam, hanem az
alapító elnökök lakásában, illetve a kórház ügyeletes orvosi szobájában. Takarékosság és baráti személyes kapcsolat volt a közös
munkánk alapja. Ugyancsak nem mint alapító, hanem, mint barát
segítettem a Rotary Club Mátészalka, RC. Baja és RC. Szekszárd
megalakulását. Igen gyakori vendég voltam ezeknél a kluboknál
is. Végül megemlítem, hogy a Rotary Club Budapest Margitszigetnek már én voltam az alapító elnöke.
Miért volt ez a látszólagosnak tűnő alapítási buzgalom? Azért,
mert az osztrák barátaink ezt a gyakorlatot hagyták ránk saját
példamutatásukkal. Helmut Bitt az alakuló Rotary Club Budapest
ülésén minden alkalommal jelen volt. Sok pozitív előny mellett
egy hátránya volt az osztrák vezetésnek, mégpedig az, hogy igen
konzervatívok voltak a hölgyek kérdésében. Jellemző, hogy egyik

osztrák kormányzónk győzködött bennünket, hogy vegyünk fel
nőket is, de azt is mondta, hogy az ő klubja biztos, hogy nem fog
nőket felvenni. Ezért a korai budapesti klubokban még mindig
csak mutatóban van esetleg hölgy klubtag.
Mint berepülő pilóta, én alapítottam 1991-ben a magyar alkormányzóságban a ﬁatalságnak szóló diákcsere program első
bizottságát Miklauzic Istvánnal. Feleségem, a Rotaract és osztrák
barátaink segítségével intéztük az ezzel kapcsolatos ügyeket.
Körülbelül 20-30 ﬁatal vett részt egyéves, és kb. 15-20 fő rövid
nyári cserediák programban.
Mi kezdtük el a Hungarian Bridge elnevezésű kéthetes programot is külföldi ﬁatalok számára. Ezt a feladatot kb. 5 évig
láttam el. Meg kell említeni, hogy az ügyintézés komoly nehézséggel járt. Nem volt más kommunikációs eszköz, csak levél és
telefon. Később lett a fax, ami már nagyban megkönnyítette a
dolgunkat. Időközben a Rotary Foundation program bizottságot
is megalapítottam együttműködve, mint albizottság az osztrák
Foundation csúcsbizottsággal. Akkor még volt ország képviseleti
ösztöndíj, GSE egyhónapos utak, és ami még ma is létezik, a
GRSP ösztöndíj, a Béke ösztöndíj és csekély közösségi jótékonysági program. 2005 tájékán ezt a munkát átvette igen kedves
ﬁatal barátom, Bancsics Feri, de az alelnök továbbra is én
maradtam, és Bencze Annával a későbbiekben is mi intéztük az
ösztöndíjas ügyeket, úgy emlékszem négyszer valósult meg
magyar ﬁatal GSE kiutazása. Voltam kormányzóságunk Disztrikt
Trénere is. Legjelentősebb Rotary munkám a CLC (Community
Leadership Commitee) bizottság vezetése volt, amely 1994 táján
jött létre. Társelnök Miklauzic István volt, aki a pénzügyeket
intézte. Tagjai PDG. Paul Mailáth Pokorny, aki a kormányzót
képviselte, Helmut Bitt, Kovács Imre, Höﬂe László, aki a nyugati,
Takács Tibor a keleti, Forrai Tamás pedig a déli klubok képviseletében. Ez az albizottság a mostani nomenklatúra szerint a
Kormányzótanácsnak felel meg, én voltam eszerint a Governor
primusz. Mi szolgáltuk a kormányzót, és a magyar klubokat,
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ahogy az ma is történik. Ez 2000-ben megszűnt, mert a Rotary
International új vezetői szolgálati láncot hoztak létre. Én csak
annyit mondhatok kerülve az öndicséretet, hogy a CLC nagyon
eredményes úttörő munkát végzett a kezdő hibákat is beleértve.
Sajnos sok értelmetlen támadásnak is ki voltunk téve. Ennek
következében sok igen kitűnő Rotarista barátom, többek között
Miklauzic István is elhagyta a Rotaryt. Sokan már meghaltak,
jelen írásomban is ezt igazolja a sok kereszt (†). Akkoriban irodánk is volt, amit az egyik klubtag, Gáborján László irodájában,
Miklauzic István vezetett. Volt archivált adminisztrációnk egy
központi helyen és nem szétszórva. Bérköltségünk nem volt. Sajnos a Magyar Rotary Története című könyvben tévesen engem
tettek meg az iroda vezetőjének, ami nem felel meg a tényeknek,
hiszen én a CLC bizottság elnöke voltam. Kiadtuk a Magyar
Rotary periódikus lapot, ami ugyan nem volt csicsás, de őszintén
foglalkozott a saját problémáinkkal és eredményeinkkel. Tartalmazta, hogy ki lett felvéve, ki lépett ki, ki halt meg, és kerek
évszámú születésnapi megemlékezést. Sajnos a belső harcok ezt
az újságot is elsöpörték, így lett a Rotary Hungary, amely ma
szintén vegetál.
Ma, 30 év távlatában nosztalgiával tekintek vissza a múltra, és
örülök annak, hogy a Rotary megtalálta a helyét. Ma már egyenrangúnak tekintjük a hölgy tagjainkat, sőt egy igen céltudatos
hölgy, Pénzes Ilona a kormányzónk, és rájöttünk arra is, hogy milyen fontos nekünk a ﬁatalság. Én már kezdetben, mint egyetemi
ﬁatalokat oktató, hivatásom alapján ezt mindig is tudtam. 1991ben a Rotary Club Budapest elnökeként létrehoztam az első
Interact és Rotaract klubokat, amit a kellő meg nem értés

elsöpört. A Rotaract Budapestnek egyik volt elnöke, Izsó Judit
később egyik alapító tagja lett jelenlegi klubunknak.
Ma más problémákkal kell szembenéznünk. Megváltozott a
világ, a globális kapitalizmus gyakorlata szemben áll a Rotary
humanista emberközpontú nézetével, mert kíméletlen termelési
rablógazdálkodást folytat, tönkreteszi a földet, éghajlatváltozást
okoz, és a természet és egyúttal az emberi társadalom ellenségévé
válik. Szerintem a Rotary jövőbeni szerepét ehhez a helyzethez
kell igazítani. Újra kell gombolni a kabátot, amit egy másik megjelenő írásomban már megfogalmaztam.
Végül felmerül a kérdés; miért tettem azt, amit leírtam. Én nem
kértem soha semmiféle megbízást a Rotaryban, de ha valamire
felkértek, azt elvállaltam, mert úgy éreztem, hogy egy tiszta, egyértelmű világot szolgálok, ahol az ember a fontos és nem a pozíció, a vagyon, a hatalom, hanem a jótett és a sok nyomurúságon
keresztül ment magyar társadalom szolgálata. Ezt a Rotary négy
kérdés próbája rendkívül röviden, de igen érthetően megfogalmazza, minden körmönfont, soha nem tökéletes alkotmány vagy
törvény helyett, a lelkiismeret parancsát követve. Mindig önként
vállaltam a szolgálatokat, erre nem kényszerített senki, mert egy
Rotarysta, amit vállalt, azt lelkiismeretesen végre is hajtja.
Rotarysta Barátsággal, megélt 90 és 30 éves Rotary múltam
alkalmából
Jóska Bátyátok
(dr. prof. Nagy József )
RC Budapest Margitsziget

HELYI MÉDIUMOK VEZETŐIT
LÁTTA VENDÉGÜL A ROTARY
CLUB SZEGED-TISZA
A közös cél a jótékonysági mozgalom és a
szegedi rotary klubok ismertségének növelése, tevékenységének népszerűsítése.
Fehér Éva – Rotary Club Szeged-Tisza soros elnöke kiemelt ﬁgyelmet szentel a rotary küldetésének és fontosságának megismertetésével Szegeden és vonzáskörzetében, ennek jegyében
invitálta meg a helyi médiumok vezetőit a héten az egyik klubülésre, ahol a mozgalom és a sajtó kapcsolatának, együttműködésének fejlesztéséről esett szó. A rendezvényen hírportálunkat a
SZEGEDma.hu ügyvezető-főszerkesztője, Pintér M. Lajos
képviselte, rajta kívül részt vett Kóti Zoltán, a Délmagyarország
kiadóigazgató-főszerkesztője, Kozó Attila, a Szeged TV főszerkesztője és Garai Szakács László, a Sándorfalvi Kisbíró felelős
szerkesztője. A megbeszélésen elhangzott, az – RC Szeged-Tisza
elnökének határozott szándéka a helyi rotary klubok és más
jótékonysági szervezetek egymáshoz történő közelítése, illetve a
rotary mozgalom ismertségének növelése, jótékonysági és egyéb
tevékenységének népszerűsítése. Ez azért nagyon fontos, mert
minél szélesebb alapokra építkezhet és bázisra támaszkodhat a
szegedi rotary, annál hatékonyabban valósíthatja meg a jövőben
jószolgálati, humanitárius küldetését. A médiumok képviselői a
maguk részéről ehhez minden támogatást megígértek, azzal a

megjegyzéssel, hogy a rotary kluboknak törekedniük kell rá, hogy
minél több, a nagyközönség számára is érdekes ügy, illetve téma
köré összpontosítsák munkájukat.
RC Szeged-Tisza Fotó: Gémes Sándor
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MEGHÍVÓ WROCLAWBA
Rotarysták és rotaractosok utaztak együtt
Európa kultúrális fővárosába október közepén, hogy részt vegyenek egy nemzetközi
konferencián. Pénzes Ilona kormányzó a nyári időszakban kapta a meghívót a rendezvényre a lengyel kollégájától, Krzysztof
Kopycińskitől.
Pénzes Ilona kapott meghívást a lengyel Worclawba, az ország
ottani kormányzójától. A magyar kormányzót októberben
elkísérte titkára, Kovácsné Gila Erzsébet, velük tartott az idei év
Rotaract kormányzója, Bánfalvi Zita és a diákcsere program lelke,
Panta Niké is. A látogatás első estéjén meggyőződtek róla, miért
is viseli a megtisztelő, Európa kulturális fővárosa címet Worclaw.
A szakmai program másnap kezdődött, a résztvevők workshopokon dolgoztak együtt, az előadók szobáról szobára vándorolva
tartották előadásaikat. A témák között felmerült a diákcsere
program, az alumni, a Rotary Foundation, de a Rotary külső kommunikációja és a média is szóba került.
A lengyel, cseh, német osztrák vegyes csoportoknak remek alkalom volt ez az ismerkedésre, kiderült, minden nemzet Rotaryja
hasonló gondokkal küzd. Az alacsony számú női önkéntes, a jószolgálati szervezet egyre magasabb átlagéletkora is okozta a
legtöbb fejcsóválást. A klubok azonban tisztában vannak hiányosságaikkal, amin most már közösen szeretnének javítani.

Oldott hangulatban telt az este, a német szimfonikus zenekar
tagjai mind rotarysták voltak. A dalok közötti szünetet egy tehetséges helyi zongorista kislány szólója töltötte ki.
A hétvége során magyar résztvevők is jobban megismerték
egymást, ez hatékony és eredményes munkához vezethet a jövőben. A rotaractosok hangsúlyozták, nagy öröm számukra, hogy
idén a kormányzó nagy hangsúlyt fektet a ﬁatalokra.

Murzsa András Dr.:

Mert emberek vagyunk
Vajon megérinti lelkedet, ha szenvedést látsz?
Vajon megmozdul szíved, ha szegények között jársz?
A lelkünkben ott a vágy, hogy tegyünk a másikért,
hidd el, a jótett sokszor többet ér a sikernél.
Vajon meglátod a szegényben is az embert,
és nem mész el mellette elfordított fejjel?
Észreveszed-e a feléd nyújtott kéregető kezet,
a ráncos arcot, a fájdalomtól megtört tekintetet?
Látod-e az éhségtől elgyötört könnyes gyermekszemet?
Nyújtottál-e feléjük legalább egy szelet kenyeret?
Észrevetted, megfogtad-e kezét a síró gyermeknek,
szelíden szólva hozzá letörölted-e a könnyeket?
Mert emberek vagyunk, emberek és érző lelkek.
A Teremtő belénk oltotta a szeretetet.
Ha már megajándékozott az élet érző lélekkel,
amit teszünk, azt tegyük a másikért is szeretettel.
Murzsa András az RC Szekszárd tagja, a következő Rotary év elnöke, költő, jelent meg már önálló verseskötete is.
A vers jól szolgálja a Rotary eszmeiségét, ﬁgyelemkeltő és segíti céljaink elérését, megvalósítását.
Rotary Barátsággal. Sólyom Bódog. kormányzó 2013/2014
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ÉLETET A JÁNDÉKOZNI?

TERMÉSZETESEN!
A Gift of Life program világszerte több mint
18.000 gyereknek segített új életet adni. A
kezdeményezés egy rotaristától, Robbie
Donnótól ered, aki egy ugandai kislány,
Grace Agwaru életének megmentésével
indította útjára Gift of Life-ot. Grace ma a
program jószolgálati követe.

Szent-Györgyi Albert
Az 1928-ban alakult szegedi Rotary Klubnak Szent-Györgyi
Albert is tagja volt. 1934-ben „Városközi rotary értekezletet"
szerveztek, amelynek záró témája egy tudományos beszámoló
volt „A paprika vitaminjáról" Szent-Györgyi Albert előadásában.
Mindenki előtt ismert, hogy néhány év múlva az ebben a témában
végzett kutató munkájával elért eredményeiért kapta meg a
Nobel díjat.
Nem véletlen tehát, hogy az 1991-ben újjá alakuló klub SzentGyörgyi Albert nevét vette fel. Professzor Úr szellemisége azóta is
meghatározó a szervezet tevékenységében.
„Olyan lesz a jövő, amilyen a ma iskolája.”
Szent-Györgyi Albert szerint „olyan lesz a jövő, amilyen a ma
iskolája”. A szívbeteg gyermekek megmentése minden kultúrában
és minden nyelven találkozik a jóérzésű emberek támogatásával.
„Érdemes abba is belegondolni, hogy azok a gyerekek, akiknek
most segítettünk és a jövő generációját jelentik, hogyan
viszonyulnak majd az ilyen típusú kezdeményezésekhez. Jójárt
Ferenc a Szent-Györgyi Albert Rotary klub soros elnöke, a
Goodwill Pharma alapító-tulajdonosa szerint jogos az a remény,
hogy a generáció, amelyik ilyen példát lát, maga is nyitottabb lesz
az emberi sorsok iránt. Elmondása szerint nincs fantasztikusabb
érzés a gyógyult kisgyerekekkel kezet szorítani, a hálás szülők
szemébe nézni. Ennek a típusú segítségnek a legtermészetesebb
dolognak kell lennie a jövőben.”
Józsi a rengetegben
Rancz Józsika 3,5 éves koráig nem is sejtette, hogy bármi baja
lenne szívének. Vidáman élte a kisgyerekek boldog életét
Csíkszépvízen, a Hargitán. Egy rutin orvosi vizsgálat során
gyanították, majd egy marosvásárhelyi felülvizsgálat során
igazolták, hogy szívműtétre lesz szüksége, hogy teljes életet
élhessen. Az orvosok azt javasolták, hogy az operációt Magyarországon végeztessék majd el. A család azonban nem
rendelkezett a beavatkozáshoz szükséges anyagi lehetőségekkel.
Az ilyen megoldhatatlan helyzeteket hivatott a Gift of Life
program megoldani.
Rancz Józsikát a szegedi rotarysták szervezőmunkájának
köszönhetően novemberben Szegeden a Prof. Dr. Katona Márta
koordinálta orvoscsapat tagjai megoperálták és a sikeres műtét
után hamarosan haza is térhet szeretteihez.
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Életet ajándékozni? Természetesen!
A Gift of Life, azaz Ajándékozz életet kezdeményezés célja, hogy
olyan, határon túl élő gyerekek szívműtétjét végezzék el hazai
szakemberek, akik országukban nem kapnának megfelelő
színvonalú ellátást. A magyarországi kezdeményezést a Rotary
International Global Grant-ként ismeri el.
Magyarországon 25 éve működik a program, 2014 óta pedig a
kiválasztott gyerekeket a szegedi gyermekklinikán operálják meg.
Mostantól ezt a komplex „segítő-rendszert” Szegedről irányítják,
Farkas András koordinálása mellett: két éven keresztül a SzentGyörgyi Albert Rotary Club választja ki a beteg gyerekeket és
gyűjti össze az operációjukhoz szükséges összeget. Jelenleg 66
millió forint áll rendelkezésre, amelyet cégek, magánszemélyek,
valamint magyar és külföldi Rotary klubok adományaiból
gyűjtöttek össze. Mivel egy szívműtét, bonyolultságától függően
fél–két és fél millió forintba kerül, két év alatt 20 gyermeket már
biztosan meg tudnak operálni a programban. A cél azonban az,
hogy további szponzorok bevonásával ezt a számot meg lehessen
duplázni:
A Szent-Györgyi Albert Rotary Klub ezúton is mindenkinek
köszönetét fejezi ki, aki felajánlásával, munkájával, vagy bármilyen egyéb segítségével hozzájárult a program sikerességéhez
és ezáltal életet ajándékozott, természetesen.

International
Inner
Wheel

INNER WHEEL CLUBOK

Első Magyar Inner Wheel Club BUDAPEST
Összejövetelek: minden hónap második kedd, 19:00 óra,
a helyszín változó
Inner Wheel Club KECSKEMÉT
Összejövetelek: minden hónap első hétfőjén 19:00 óra,
Hotel Három Gúnár, H-6000 Kecskemét, Batthyány u. 1-7.
Inner Wheel Club MÁTÉSZALKA
Összejövetelek: páros hét szerda 19:00 óra,
Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ,
H-4700 Mátészalka, Kölcsey u. 2.
Postacím: Rotary Club Mátészalka, H-4700 Mátészalka, Kossuth u. 5.
www.facebook.com/rotary.club.mateszalka

EARLYACT CLUBOK
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

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

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

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

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

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

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

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

Interact Club SZENTES-CSONGRÁD
Csatlós Vanda elnök
Email: vandacsatlos@gmail.com
Online kapcsolattartás, projekt alapú találkozók

ROTARACT CLUBOK
Rotaract Club BUDAPEST-BUDAVÁR
Gyűlés helye: Grund, Budapest, Nagy Templom u. 30.
Ideje: kedd, 19.00
Email: budavarrtc@googlegroups.com

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

Rotaract Club BUDAPEST-CITY
Gyűlés helye: változó, nyelv: angol
Ideje: kedd, 19.00
Email: rtcbudapestcity@gmail.com

Rotaract Club GYŐR
Gyűlés helye: Széchenyi István Egyetem
Ideje: szerda 17.00
Email: rotaractclubgyor@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 MOSONMAGYARÓVÁR
Gyűlés helye: 9200 Mosonmagyaróvár, Gazdász u. 10.
Gazdász Hotel, ideje: hétfő 18.00
Email: rotaractovar@googlegroups.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 PÉCS
Gyűlés helye: Café Zacc
Ideje: kedd 18.00
Email: rotaract.club.pecs@gmail.com

Rotaract Club BUDAPEST-TABÁN
Gyűlés helye: változó
Ideje: csütörtök 19.30
Email: toth4bettina@gmail.com

Rotaract Club SOPRON
Gyűlés helye: Cézár Pince
Ideje: kéthetente szerda 19.00
Email: rotaract.club.sopron@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

Rotaract Club SZEGED
Gyűlés helye: Kajak Bistro
Ideje: hétfő 19.15
Email: szeged.rotaract@gmail.com
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ROTARY CLUBOK MAGYARORSZÁGON
RotaryClubBAJA
Csütörtök18.00.HotelMalom,
H-6500Baja,Szegediút19.
president@rcbaja.hu
RotaryClubBUDAPEST
Mindenkedden18.30
BenczúrHotelkülönterem,
H-1068Budapest,Benczúru.35.
Postacím: H-1068Budapest,Benczúru.35.
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.
Postacím: RotaryClubBudapest-Budavár
H-1026Budapest,
SzilágyiErzsébetfasor47.
RotaryClubBUDAPEST-CITY
Kedd 19.00
Postacím: HotelMariott,
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
RotaryClubBUDAPEST-MARGITSZIGET
Mindencsütörtökön18.30
BenczúrHotelkülönterem,
H-1068Budapest,Benczúru.35.
Postacím: RotaryClub
Budapest-Margitsziget,
H-1112Budapest,Benczúru.35.
RotaryClubBUDAPEST-SASAD
Kedd19.00. SzentGyörgyFogadó,
H-1014Budapest,Fortunau.4.
Postacím: RotaryClubBudapest-Sasad
H-1014Budapest,Fortunau.4.
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Rotary Club BUDAPEST-SZENT GELLÉRT
Kedd 7.30. Mariott Szálloda,
Minden hónap utolsó keddén vacsora
H-1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 4.
Postacím: Rotary Club Budapest-Szt. Gellért
c/o Haszon Lapkiadó, 1036 Bp., Lajos u. 78

Rotary Club GYŐRÚJBARÁT
Hétfő 19.00. Pipacs Étterem & Bisztró,
H-9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc u. 2.
Postacím: H-9081 Győrújbarát,
Liszt Ferenc u. 9.
rcgyorujbarat@rotary.hu

Rotary Club BUDAPEST-SZENT IMRE
Szerda 19.00. Károlyi Étterem és Kávéház,
H-1053 Budapest, Károlyi u. 16.
Postacím: H-1053 Budapest, Károlyi u. 16.
rcbudapest-szentimre@rotary.hu

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

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,
Postacím: H-4025 Debrecen, Péterﬁa u. 49.
Email: titkar.rotaryclub.debrecen@gmailcom
Rotary Club Dunaharaszti
Kedd 19.00-21.00, Bachus Pub
H-2330 Dunaharszti, Dózsa Gy. u. 10.
Postacím: 1095 Budapest, Dandár u. 9-11.
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.
Postacím: 3300 Eger, Rózsa Károly u. 4.
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 KAPOSVÁR
Kedd 18.00. Hotel Kapos Klubterem,
H-7400 Kaposvár, Kossuth tér
Postacím: Budai Mónika,
H-7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 38/a
kopa@kmmk.hu

Rotary Club KECSKEMÉT
Csütörtök 19.30. Hotel Három Gúnár,
Postacím: H-6000 Kecskemét,
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.
Postacím: H-4600 Kisvárda, Labanc u. 7.
rotarykisvarda@gmail.com
Rotary Club KOMÁROM
Hétfő 19.00. Tó Csárda,
H-2900 Komárom, Madách u. 10.
Postacím: Rotary Club Komárom
H-2900 Komárom, Erdélyi u. 4.
Rotary Club KOZÁRMISLENY
Kéthetente csütörtök 19.00. Center Étterem,
H-7761 Kozármisleny, Orgona u. 1.
Postacím: H-7761 Kozármisleny, Orgona u. 1.
info@drotkerites.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 CLUBOK MAGYARORSZÁGON
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.
RotaryClubMISKOLC-TAPOLCA
Szerda 18.00. Bástya Wellness Hotel,
H-3519 Miskolc, Miskolctapolcai út 1.
Postacím: H-3519 Miskolc,
Miskolctapolcai út 1.
rc.miskolctapolca@gmail.com
RotaryClubMÓRAHALOM
Csütörtök 18.00. Thermál Panzió,
H-6782 Mórahalom, Szegedi út 1/B
rotary.morahalom@gmail.com
RotaryClubMOSONMAGYARÓVÁR
Kedd 19.00. Hotel Lajta Park
H-9200 Mosonmagyaróvár, Vízpart u. 6.
GPS: N: 47.87408o E: 17.26999 o
Postacím: H-9200 Mosonmagyaróvár,
Károly u. 16.
Vezetőség: info@rcmosonmagyarovar.hu
Titkár: titkar@rcmosonmagyarovar.hu
Elnök: elnok@rcmosonmagyarovar.hu
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 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 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 SZOLNOK
Hétfő 19.00. Galéria Étterem,
H-5500 Szolnok, Szapáry út 1.
Postacím: Rotary Club Szolnok
H-5500 Szolnok, Baross út 20.
http:/www.rotaryszolnok.hu;
titkar@rotaryszolnok.hu
elnok@rotaryszolnok.hu

Rotary Club SOPRON PANNONIA
Csütörtök 19.00. Rosengarten Hotel &
Restaurant
H-9400 Sopron, Lackner Kristóf u. 64.
Postacím: Rotary Club Sopron-Pannónia
Rotary Club SZEGED DÓM
Hétfő 18.00. Dóm Hotel,
H-6720 Szeged, Bajza u. 6.
Postacím: H-6720 Szeged, Kálvária sgt. 19.
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 SZOLNOK-TISZA
Szerda 19.00. AD Nyelviskola és
Mozgásstúdió,
H-5008 Szolnok, Fazekas M. u. 13.
Postacím: H-5008 Szolnok, Fazekas M. u. 13.
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.
Postacím: H-2851 Környe, Jókai u. 13.
elnok@rctatabanya.hu
Rotary Club VÁC
Csütörtök 18.30. Rubra Étterem,
H-2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 52.
Postacím: H-2600 Vác, Piac u. 1.
Rotary Club VESZPRÉM
Szerda 18.30. Hotel Gizella,
H-8200 Veszprém, Jókai M. u. 48.
Postacím: Rotary Club Veszprém,
H-8200 Veszprém, Szabadság tér 6.

impresszum
Rotary Család – A Magyar Rotaract Szövetség hírlevele
Rovatvezetők: Tari Annamária (RC Budapest-Sasad - Interact, Earlyact, Inner Wheel),
Zakkar Viktória (RAC Margitsziget - Rotaract), Kovács László (RC Dunakeszi - Rotary)
Szerkesztőség email címe: csalad@rotary.hu
Nyomdai előkészítés, tördelés: Halász Gábor (RC Nyíregyháza - Gprint Iroda)
Tervezőszerkesztő: Borsi Csaba
Kiadó: Magyar Rotaract Szövetség
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