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A korábbi éveknek megfelelően idén is lehetőség van a Georgia
Rotary Student Programra való jelentkezésre.

A georgiai Rotary klubok által létrehozott és működtetett Georgia
Rotary Student Program keretein belül minden évben 50-60 diák
kap lehetőséget egy tanéven keresztül Georgia állambeli egyete-
men vagy főiskolán tanulni.

A szponzor klubok nem pusztán az ösztöndíjas diákok iskolai
felvételével, valamint kollégiumi elhelyezésével kapcsolatos
ügyekben nyújtanak anyagi és erkölcsi segítséget. Minden hall-
gatót egy, a klubok által kiválasztott „hostfamily” fogad Georgiába
érkezésekor, az iskolakezdésig elhelyezést biztosít neki, majd a to-
vábbiakban mint az ő georgiai családja figyeli és segíti kinn létét,
tanulmányait. A fogadó család és a vele való kapcsolat a program
egyik lényeges eleme. A hallgató rajtuk keresztül illeszkedik be
szervesen a georgiai emberek mindennapjaiba, illetve az amerikai
főiskolás életbe.

Bár felsőoktatási ösztöndíjról van szó, a program elsősorban
mégsem szigorúan szakmai, sokkal inkább kulturális jellegű.
Elsődleges célja a külföldi fiatalok megismertetése a georgiai em-
berekkel, magával Georgia gyönyörű államával, valamint lehető-
séget adni az amerikai diákoknak, hogy minél több külföldi diákot
ismerhessenek meg, és a mindennapi iskolai kapcsolatok során
azok hazájáról is képet kapjanak.

A kiválasztási procedúra nem garantálja, hogy a jelentkező a
számára minden szempontból ideális iskolába kerül, ezért nem
elsődlegesen szakmai/tanulmányi ösztöndíjról van szó. Az egyes
szponzorklubok, azaz a fogadó családot biztosító Rotary-klubok
ugyanis egyénileg választják ki az általuk támogatott jelöltet. A
kiválasztás szigorúan szubjektív szempontok alapján történik (!),
ahol a korábbi tanulmányi és felvételi (TOEFL, SAT) eredmények
mellett az értékelő bizottság nagy súlyt helyez a jelentkező hobbi-
jaira, érdeklődési körére, valamint az ösztöndíjjal kapcsolatos
céljaira.

A programban való részvételhez nem kizáró ok, ha a pályázó csa-
ládjában található Rotary tag, illetve ha a pályázó maga valamelyik
Rotaract klub tagja. Ez ugyanakkor nem is követelmény!

A program feltételeit és az online jelentkezési lapot a
w w w . g r s p . o r g h o n l a p o n m e g t a l á l h a t ó a k , v a l a m i n t
https://www.facebook.com/GRSPHungary oldalon keresztül
folyamatosan segítséget nyújtunk az érdeklődőknek.

Érdeklődni és tájékoztatást kérni a +36 20 458 8385 telefon-
számon vagy az anna_bencze@yahoo.com email címen lehet.

FELHÍVÁS
GEORGIA ROTARY STUDENT PROGRAM (GRSP) ÖSZTÖNDÍJRA

2016-17 TANÉVRE
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2015. OKTÓBER 1. – INTERNETEN

A program feltételei
• 18-25 éves életkor
• befejezett középiskolai tanulmányok
• korábban nem tanulhatott az Egyesült Államokban
• nőtlen/hajadon családi állapot
• kitöltött online jelentkezési lap ill. egyéb dokumentumok
Amit a program biztosít:
• tandíj
• támogatás a tankönyvek beszerzéséhez
• kollégiumi elhelyezés és egyetemi menza

https://www.facebook.com/GRSPHungary
www.grsp.org
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Kedves Olvasóink!

Próbaszámunk fogadtatása megerősítette azt az véleményt bennünk,
hogy a hazai Rotary-társadalom szívesen fogadna és olvasna egy online
kiadványt. Örömmel értesültünk róla, hogy a nagyközönség számára is
értelmezhető tartalom hatására sokan ismerőseikkel is megosztották a
Rotary Családot.

A külvilág bevonását, a tevékenységeink felé irányuló érdeklődés felkel-
tését szeretnénk erősíteni mostani számunkkal is, melynek egyik köz-
ponti témája a Rotary International hazánkban is sikeres programja, a
középiskolásoknak szóló Rotary I úsági Csereprogram (Rotary Youth
Exchange Program), valamint egy felsőoktatási ösztöndíjprogram a
Georgia Rotary Student Program lesz.
A diákcserével foglalkozó oldalainkon megismerkedhetnek olyan diá-
kokkal, akik egy évig más országokban, vagy akár más földrészeken tanul-
hattak a Rotary támogatásával. Ezek a fiatalok amellett, hogy országunk
hírét is elvitték távoli népekhez, számunkra idegen iskolarendszerekben
tanulhattak, más kultúrákat ismerhettek meg és életre szóló barátságokat
köthettek.
A beszámolók mellett természetesen ismertetjük a programokat, és az
azokban való részvétel feltételeit is, legyen szó akár rövid nyári táborról, 3
hónapos kiutazásról, vagy egy éves tanulmányi programról, esetleg egy
egyetemi évről az USA Georgia államának egyik intézményében.
Ha van olyan ismerősük, hozzátartozójuk, akinek érdekes lehet bármely
programunk, bátran juttassák el hozzá a Rotary Család hírlevelet. Fel-
iratkozni is érdemes lesz a rotary.hu honlapon, ugyanis a témával kiemel-
ten kívánunk foglalkozni a jövőben is.

Másik súlyponti témánk a hazai Rotary-közösség rendhagyó zánkai ün-
nepe lesz, melyre nem csak különböző korosztályokat képviselő társszer-
vezeteink tagjait, hanem a tagok ismerőseit és hozzátartozóit is szere-
tettel várjuk.
Mondhatni önköltségi áron, a klubok által biztosított programokkal vá-
runk mindenkit egy közös ismerkedésre koncertekkel, olyan előadókkal,
mint Varnus Xavér, Szulák Andrea és a Cotton Club Singers. A fesztiválon
bemutatásra kerül a Madách Színház fiataljaiból álló társulat előadá-
sában a Macskák című világhírű musical is. A szórakoztatásról esténként
élő zenekarok és a Rotaract Casino gondoskodik, nap közben pedig ren-
geteg szabadidős program, köztük egy autós kalandtúra is várja a
jelentkezőket.

Megtisztelő visszajelzéseiket, ötleteiket és cikkeiket várjuk a
csalad@rotary.hu címen továbbra is! Aktuális számunkhoz jó
szórakozást kívánunk!

A szerkesztőség

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

A rotarysok jobbítási szándékukat a szolgálat öt útján keresztül te-
hetik meg.

Mi a szolgálat öt útja a Rotaryban?
A klubszolgálat a barátság építését jelenti a klubtagok között,

valamint a klub sikeres működésének elősegítését.
A hivatásszolgálat személyes elkötelezettség arra, hogy képvi-

selje valaki a hivatását vagy foglalkozását rotarysta barátai szá-
mára, és megtestesítse a magas etikai alapelvek és a munka mél-
tóságának jellemző vonásait.

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

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

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

A Rotary valamiféle szabadkőműves szervezet?
Ez egy legenda. A Rotarynak semmilyen kapcsolata nincs a

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

Ez a ráérő gazdag emberek klubja?
Nem. A rotarysok általában elfoglalt emberek, akik a közéletben

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

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

Mennyi a tagdíj?
A tagdíj mértéke klubonként változik. Magyarországon jelenleg

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

Ki lehet tagja a Rotarynak?
Bárki, aki meghívást kap és aki vállalja, hogy betartja a szervezet

szabályait.
Ki kaphat meghívást a Rotaryba?
Rotary tag az lehet, aki elnyeri két rotarysta ajánlását. A rotary-

sok általában olyan köztiszteletben álló embereket igyekeznek
ajánlani klubtársaik számára, akik munkájukkal, vagy gondolko-
dásukkal megfelelőnek látszanak arra, hogy a Rotary magas er-
kölcsi követelményeinek megfeleljenek.

Mik a Rotary erkölcsi követelményei?
A rotarysok az erkölcsi követelményeket a négy kérdés próbájá-

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

Mennyi munkát vár el a Rotary a tagjaitól?
A Rotary klubok önálló jogi személyek. Minden klub egyedileg

dönti el, hogy milyen projekteket indít. A tagok pedig egyénileg
döntenek arról, hogy egy-egy projektben mennyi és milyen munkát
vállalnak.

MI A ROTARY?
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Üzletelhetnek-e egymással a Rotary tagok?
A Rotary nem tiltja, hogy a tagok üzleteljenek egymással, sőt az-

zal, hogy a klubok számára előírás, tagjaik ne egy szakterület
képviselői legyenek, hanem minél színesebb legyen egy-egy klub
tagjainak foglalkozási összetétele, indirekt módon segíti is kü-
lönböző üzleti körök találkozását.

Mi a Rotary viszonya a vallásokhoz és a politikához?
A Rotary önmagát egy politikán és vallásokon felüli szervezet-

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

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

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

Miből szerzi a pénzt a Rotary humanitárius ténykedé-
séhez?

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

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

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

Van-e korhatár a Rotaryban?
Nincs. A Rotary klubok tagsága jellemzően 30 év feletti, már

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

A Rotary legismertebb projektje a nemzetközi diákcsere-
program. Ebben ki vehet részt?

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

Mennyibe kerül egy diákcsere a szülőknek?
Országa válogatja, de éves szinten körülbelül 1 millió forintba. A

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

Hány tagja van a Rotarynak?
A Rotarynak a világon több mint 1 millió 200 ezer tagja van. Ez a

szám folyamatosan növekszik. A tagok több mint 500 Districtben
dolgoznak, majd 33 ezer klubban.

Milyen nemzetközi kapcsolatai vannak a Rotarynak?
A Rotary a világ legnagyobb tekintélyű civil szervezete, ezt

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

Hogyan lehet kapcsolatba kerülni a Rotaryval?
Legegyszerűbb a klubokon keresztül. Minden klub hetente ülé-

sezik. A helyszínek és az időpontok megtalálhatók a Rotary hon-
lapokon. Magyarországon érdemes a www.rotary.hu oldalt felke-
resni, külföldön a www.rotary.org ad eligazítást.
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ROTARACT NYÁRI TRÉNING 
A ZSÓRY ZSIBONGÓBAN

Az idei évben a Rotaract Nyári Tréning előké-

születei már hónapokkal a csapatépítő hétvé-

ge előtt – októberben – megkezdődtek, az or-

szágos elnökség nagy lelkesedéssel készült a

táborra, ami ebben az évben a visszatérő cse-

rediákokkal együtt került megrendezésre.

Ebben az évben a szervezők a részvétel ösztönzésére nyeremény-
játékokat hirdettek, melynek nyertesei 25%-os, 50%-os és 100%-os
támogatást kaptak a tréning költségeiből. A főnyereményt a sop-
roni Pirger Tamás vitte el, aki egy verset írt arról, hogy mit jelent
számára a Rotaract. Pirgi, a szombati szakmai napon, elő is adta a
művet, amelyet az alábbi linkre kattintva meg is hallgathattok:
http://youtu.be/FVq4LDBCmiY

A Rotaract Országos Elnökségéből néhányan már csütörtök este
leutaztak a helyszínre, a visszatérő cserediákok péntek délelőtt, a
többi Rotaractos pedig péntek délután csatlakozott a csapathoz.

A péntek délután teljes mértékben a visszatérő cserediákokról
szólt, akik meséltek a külföldön szerzett élményeikről, valamint a
kinti Rotary, Rotaract, Interact és RotEx működéséről is. Meg-
tudtuk milyen hideg Kanadában a tél (-35 C), milyen sokat eszneko

a dél-amerikai országokban és azt is, hogy mennyire más az ázsiai
oktatási kultúra. Kiderült, hogy a spanyol-ajkú területeken nem
illik a másik hátát megsimogatni, miközben megöleljük őt, továbbá
az is, hogy Ausztráliában a hátsókertben ugráló kenguruk egy-
általán nem okoznak nagy meglepetést az ott élők számára. Mind-
ezek felett, lehullt a lepel a majmok titkáról – most már minden ma-
gyar Rotaractos tudja, hogy a kis szőrös állatok milyen trükkösen
lopják el a gyümölcsöket a Brazíliában lakóktól. Pénteken este ki-
csit visszautaztunk az időben, s római nemesekké változva külön-
leges borokat kóstoltunk, majd pedig a Rotaract Nyári Tréning véd-
jegyévé vált Tóga Party következett.

A szombati nap nagyon produktívan telt. Csóka Imre kormányzó
úr és több Rotarysta barátunk is felkeresett bennünket. Látogató-
ink szívélyesen köszöntötték Zakkar Viktóriát – az idei év Rotaract
kormányzóját.

Rotaractos pályafutásom rövid történte
- avagy címadásban sosem voltam jó -

Négy éve már annak, hogy Sopronban RAC van,
Az alakuló ülést végigültem, de tagi státuszt nem kaptam.
Viccesen jött ez ki, azóta is emlegetjük,
De 2012-ben a helyzet „i”-jére a pontot feltettük.

Tetszett, amit a cimborák együtt nyomattak,
Karitatív munka és közben meg buliznak???
Jöttek a projektek, egyiket érte a másik, s mára
Úgy elterjedt a hírünk Sopronban, mint januárban a nátha.

Olyan dolgokat tapasztaltunk, melyek létezéséről sem tudtunk,
Sőt, néhány problémás helyzetben segítséget is nyújtottunk.
Élelmiszergyűjtés, gyermeknapok, jótékonysági bulik,
alumínium-gyűjtés, plüsshajítás,

Az előző sor a leghosszabb a versben…feltűnt pajtás?

Majd három éven át segítettük mi is, hogy egy kislány eljusson
egy műtétre,

Sorban jöttek a jótékonysági bulik, és elkezdődött az alumínium-
dobozok gyűjtése.

Több, mint 600 000 Forint lett évek munkájának eredménye,
A műtét jól sikerült, szárnyaltunk az örömtől, mint Batman
legvagányabb denevére.

Lassan befejezem, mert a rímeim egyre rémesebbek,
Az irodalom szakososok tán már rosszul is lettek!
Álljon a végén azért valami értelmes is, az utolsó rím ne legyen
már böszme,

Répa, retek, Rotaract – hát ez nem jött össze!
Pirgi – Sopron, 2015.  június  18.

http://youtu.be/FVq4LDBCmiY
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Schöll Róbert (visszatérő cserediák, RAC Sopron): „Szá-
momra a Rotaract nyári tréning egy hatalmas piros pontot
jelent. Szerintem fantasztikus ötlet volt a visszajövő csere-
diákok táborával egybekötni. Személy szerint, én jobban fel
tudtam szabadulni, és több embert megismerni, mint az előző
tréningemen. Minden program nagyon tetszett! Csak így
tovább!”

Panta Kira (visszatérő cserediák): „A Rotaract Nyári Tréning
pont azután volt, hogy hazajöttem a cserediákévemről.
Megnyugtató érzés volt azonnal visszakerülni a Rotary család
környezetébe, és a beszámolók tovább fokoztak elhatározáso-
mat afelé, hogy Rotaractossá váljak.”

Később meghallgathattuk az országos elnökség, valamint a klu-
bok beszámolóit is. Minden jelenlévő klubelnök mesélt a klubja
mögött álló évről, projektekről, s pár szót szóltak jövőbeli terveik-
ről is. Azok a klubok, akik elnökségi támogatást nyertek valamely
jószolgálati projektjük megszervezésének segítésére, külön kitér-
tek ezek megvalósítására.

A Gyermeknap, melyet a Rotaract Club Pécs és a Rotaract Buda-
pest–Duna Club tagjai együtt szerveztek, remek hangulatban
zajlott. A résztvevő 40 gyermek színesebbnél színesebb programo-
kon vehetett részt – voltak versenyek, paprikás krumpli evés és
rengeteg finom sütemény is.

A Rotaract Club Szeged felújította a dr. Waltner Károly Gyer-
mekotthon kertjét és játszóterét, továbbá új sportszereket is vittek
az otthon lakói számára.

A Rotaract Club Budapest–City és a Budapest–Margitsziget a
Dunai Regattán rendezett nagy sikerű Streetball Fesztivált, ahol az
ország különböző pontjairól érkezett csapatok mérhették össze
kosárlabda tudásukat, a nyertesek pedig egy hétvégén át élvezhet-
ték a fődíj, egy Mercedes-Benz CLA nyújtotta páratlan vezetési él-
ményt.

Ezenkívül hallhattunk még a Rotaract Club Mosonmagyaróvár
motorszenteléssel és motoros túrával egybekötött adománygyűj-
téséről is, a Rotaract Club Margitsziget pedig mesélt arról a prog-
ramjukról, amelyről még a Fábry Show-ban is hallhatott Magyar-
ország! A klubtagok egy budapesti óvodában rendőrök és bicajok
segítségével tanították a gyerekeket helyes közúti közlekedésre,
melyben segítségükre volt Vágó Piros és Hajós András is, akik nagy
lelkesedéssel csatlakoztak a kezdeményezéshez.

Ebéd után Tajti Andrea a Rotary Club Szeged–Dóm tagja tartott
a csapatnak egy workshopot, aminek keretein belül volt színját-
szás, közös ötletelés a jövőről, és összeszedtük, kinek mit jelent a
Rotaract. Szó esett még a nehézségekről és kihívásokról is, me-
lyekkel egy Rotaract club gyakran találkozik. A vidám közös munka
megerősítette bennünk azt, amit eddig is éreztünk, hogy egy olyan
közösségnek vagyunk tagjai, akik mindig számíthatnak egymásra,
akár egy nagy Család.

A hétvége méltó fináléja és éjszakai diszkóval egybekötött
fürdőzés volt, ahol természetesen a vonatozás sem maradhatott el.
Nézzétek meg az ott készült felvételt, vigyázat, a jó hangulat
ragadós! http://youtu.be/NUNFXVS6lj8

Hajnalban csatlakozott hozzánk Felföldi Martin, aki egy késés
miatt éjszaka érkezett haza Amerikából, és a szülei (igazi Rotary
Család lévén) egyenesen a Tréningre jöttek vele, hiszen az volt a
kívánsága, hogy legalább néhány órára találkozhasson cserediák
társaival.

Vasárnap reggel a közös reggeli után mindenki összepakolt, s
felejthetetlen élményekkel gazdagodva tértünk haza. Köszönjük
Tari Annamáriának, és Németh Zoltánnak az i úság iránt soha
meg nem szűnő szeretetüket és támogatásukat!

http://youtu.be/NUNFXVS6lj8
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– Mesélnél pár szót magadról, honnan jöttél és mivel
foglalkozol?
Nos, Sydney-ben, Ausztráliában születtem és Manly Beach-en
nőttem fel, a gyönyörű Csendes-óceánhoz közel. Jelenleg a „Rotary
Down Under” (RDU) magazinnál dolgozom Digitális Média
Koordinátorként, ami azzal jár, hogy gondoskodom kell a Rotary
Down Under szociális média hírcsatornáiról és a regionális média
kiadásokról. Ezenkívül professzionális előadó, promóciós érté-
kesítő és színész is vagyok.

– Mikor és hogyan kerültél kapcsolatba a Rotary-val?
A Rotaryhoz való hosszú ideje tartó elköteleződésem 1999 júniu-
sában kezdődött, amikor beléptem a Rotactba. Összesen 12 évig
voltam aktív rotaractos a 9685-ös diszt-
riktben, majd 30 éves koromban csatla-
koztam a Rotary-hoz.

– Mit gondolsz napjaink Rotary-járól,
hova tennéd a többi szervezethez
képest?
Manapság a Rotary-nak nincsenek hatá-
rai. A vallás, a nemzetiség, a kultúra, a hit, a
politika, a nyelv, a bőrszín és a faj egy-
szerűen olyan különbségek, amiket ün-
nepelnünk kellene és tanulni belőlük. A
Rotaryn belül ezen faktorok egyike se áll az
elfogadás útjába, és ez az ami egy rend-
kívülien változatos szervezetté teszi a
Rotaryt. Mindegyik Rotarista különböző;
mindannyiunknak meg van a saját oka,
amiért csatlakozott a Rotary-hoz, de a legjobb ok az az, hogy a
Rotary lehetővé teszi, hogy pozitívan álljunk azokhoz, akiknek
szüksége van rá, valamint biztosítja beteljesülést és az elége-
dettséget, ami ebből a élményből származik.

– Mit gondolsz a Rotary imázsáról, hogyan fejlődhetne?
Általános vélekedés a Rotary-ról, hogy mi mind csak egy csapat
idős ember vagyunk. Ez függ az adott klubtól, de lehet benne némi
igazság. Tehát hogyan tudjuk legjobban ezt az imázst fejleszteni?
Egyszerűen: úgy a legegyszerűbb, hogy ott vagyunk a Rotary
közösségben, és bemutatjuk a közösség tagjainak a sokszínűségét.
A közönségszolgálat is szerves része ennek: Rotary-s élményeink,
történeteink megosztása is a Rotary imázs fejlődését segíti. Egy-
szóval amikor ezeket a történeteket bemutatjuk a publikumnak,
győződjünk meg róla, hogy a fényképek minden esetben tartalmaz-
zák tagjaink sokszínűségét – különböző korosztályokat, férfiakat
és nőket vegyesen, valamint a különféle hátterű és kultúrával ren-
delkezőket. Ezáltal pontosabb képet fog tükrözni a Rotary változó
jellegéről, és a Rotary egyre sokszínűbb tagságáról.

– Hogyan hívnád fel a jövő Rotarista generációinak a figyel-
mét a csatlakozásra? Van erre recepted?
A receptem erre az, hogy a következő Rotary generációknak több
szerepet kellene adni, nem csupán a klubülések látogatásának le-
hetőségét. Ne félj megkérni egy fiatalabb embert, hogy csatlakoz-
zon a klubhoz. Amikor pedig már csatlakozott, akkor kérd fel, hogy
legyen a bizottságod tagja. Azok a klubok, amelyeknek van Rotaract
vagy Interact klubjuk, vagy részt vesznek a RYLA-n és az i úsági

ROTARYMAN –
MÓKAMESTER JÓSZOLGÁLATBAN
INTERJÚ EVAN BURRELL-EL

csereprogramban, azok máris lehetővé teszik egy közvetlenebb
kapcsolat kialakulását az idős és a fiatal generáció között, valamint
tagságbővüléshez vezethet.

– Districtünk használja a közösségi médiát. Mi lenne a te
tanácsod a Rotary Club-oknak a közösségi oldalak haszná-
latára?
A közösségi médiát aktívan kellene használni a Rotary Cluboknak,
hogy az emberek megismerhessék élénk, aktív klubéletüket. A
közösségi oldalak néhány komoly előnyhöz segíti a Rotary
klubokat. Rengeteg olyan aktív Rotary oldal található a Facebook-
on rengeteg kreatív lehetőséggel, ami példát mutat arra, hogyan
reklámozhatja a Rotary az üzenetét. Ugyanakkor nem azon kell

aggódnunk, hogy hány „like-ot” kap az
oldalunk, hanem inkább azon dolgozzunk,
hogy bejegyzéseink tartalma lekösse az
olvasók figyelmét. A facebook oldalunk
beállításaiban található interakció érték
mutatja meg, hogy hány ember, milyen
gyakran kedveli, kommenteli, osztja meg
illetve említi meg a klub bejegyzéseit.

– Milyen javaslatod lenne egy oko-
sabb adománygyűjtő akcióra?
Ha azt akarjuk, hogy az emberek adomá-
nyozzanak, ki kell találnunk egy okot, hogy
miért adják a pénzüket egy adomány-
gyűjtő kampányhoz. Amikor pénzt gyűj-
tünk testre kell szabni a kampányunkat.
Miért fontos nekünk ez a kampány? Ezen-

kívül az online adománygyűjtő oldalakat lehetne sokkal jobban
kihasználni, hogy támogatást nyerjünk a kampányunkhoz. Ilyen
oldal például a Gofundme, a Kickstarter vagy az Indiegogo. Ezek az
oldalak lehetővé teszik az azonnalli adománygyűjtést, valamint a
beépített funkciók megosztását a közösségi médiában. Csak ves-
sünk egy pillantást mennyi adomány gyűlt össze a nepáli föld-
rengés károsultjainak: http://www.gofundme.com /Nepal-
Earthquake-Relief/

– Véleményed szerint melyik a legjobb módszer egy projekt
finanszírozására a Rotary klasszikusok közül: egyéni ado-
mányozók, vállalkozások, alapítványok (beleértve a Rotary
Alapítványt), non-profit szervezetek, kormányzati szerve-
zetek, más Rotary Klubok?
Szerintem a legjobb módszer egy projekt finanszírozására a helyi
vállalkozásokkal való együttműködés, valamint a Rotary Alapít-
vány támogatására való pályázatok benyújtása.

– Kérlek, magyarázd el mit értesz az alatt, hogy „Mulassunk
egy kicsit a Rotary-ban”?
Amit ezen értek az az, hogy élvezzük a Rotary-t. Én próbálom jól
érezni magam a Rotaryban, mert mindenki szereti jól érezni ma-
gát, nemde? Nem kellene annyira komolyan venni magunkat, hi-
szen mindannyian nagyszerű humanitáriusok vagyunk. Csináljuk
ezt nevetve és mosollyal az arcunkon. Mindent el kellene követ-
nünk azért is, hogy a Rotary jóságát úgy hangsúlyozzuk ki, hogy az
segítse a többi embert, és hogy úgy gondoljanak ránk, mint egy
csapat közvetlen, pozitív és vidám ember, akik a jóra törekednek a
világban.

Damjanovich Nebojsa - Szűcs Dóri

http://www.gofundme.com/Nepal-Earthquake-Relief/
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Az Ecsetre fel a Gyermekekért mozgalom megálmodója, Mann-
heim Viktória szabad kézzel rajzolta fel a motívumokat a falra. Az
osztály kérésére magyar retro mesefigurákat készített. Vuk, Pom-
pom, Vízipók Csodapók valamint Mazsola és Tádé volt terítéken.
Ezek kifestése volt a nagy munka, a színezés, satírozás, kontúrozás.
Az önkéntesek reggel 9-től este 6-ig folyamatosan dolgoztak,
igyekezve, hogy ne zavarják a bent fekvő kis betegeket. A festés
péntek reggeltől szombat estig tartott, a Miskolcról érkező
önkéntesek étkezését és elszállásolását a klub szervezte és állta.

Nagyon sikeres projektnek bizonyult, benne volt a DTV-ben, a
Hajdú-bihari Naplóban, az unideb.hu-n illetve a Klinika Újságban
is. Rengeteg elismerő szót kaptak a gyerekektől, szülőktől és
ápolóktól, más osztályról jártak a rajzok csodájára. Hasonló sike-
rek reményében máskor is szívesen dolgoznának
közös projekten az Ecsetre fel a Gyermekekért
csapatával.

A projektért felelős: Mannheim Viktória
projektkoordinátor és kampányvezető
(Ecsetre fel a Gyermekekért önkéntes kampány),
Vass Karolina projektvezető és elnök.

2015. július 10-én 5 miskolci önkéntessel

kiegészülve a Rotaract Club Debrecen Főnix

tagjai lelkesen kezdtek bele a Gyermekklinika

Pulmonológiai Osztályának kifestésébe.

A ROTARACT CLUB DEBRECEN FŐNIX TAGJAI 
A GYERMEKKLINIKÁT VARÁZSOLTÁK SZEBBÉ
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Június 18-án Ugur Yegen, 19-én pedig Sümer Efe Sümerli és Zulal
Akarsu érkeztek meg. Rövid pihenő után Annamarival elmentünk
a budaörsi Tesco Áruházba, ahol már összekészítve várt bennün-
ket a száz csomagnyi tisztálkodási eszköz.
A Tesco Magyarország jótékonysági felajánlása kulcsfontosságú
eleme a közös projektünknek, nélküle nem valósulhatott volna meg
az adományozás. Összekészítettük 19-én délután a száz csomagot,
majd levezetésként elhívtuk vendégeinket egy igazi pesti estre.
Elvittük 20-án reggel a csomagokat a Kardiológiai Intézetbe, ahol
Dr. Ofner Péter, az intézet főigazgatója fogadott bennünket.
Röviden ismertette, mivel foglalkozik az intézet, bemutatta a
gyermek és felnőtt ellátás egyedülállóságát az országban, és
megköszönte a felajánlásunkat.
Ezután kis városnézés következett, megmutattuk a Budai Várat és
a Parlamentet új barátainknak, majd este megünnepeltük a sikeres
programot egy vacsora és kis tánc keretein belül. 21-én elbúcsúz-
tunk tőlük, de biztos vagyok benne, hogy mindannyian jól éreztük
magunkat.
Reméljük, még hasonlóan sikeres projekteket fogunk együtt
megvalósítani.

Rotaract Duna klub

Tavasszal a Rotaract Club Dolmabachetól, az

isztambuli testvérklubunktól kaptunk egy

felkérést, miszerint júniusban jó lenne egy

közös projektet véghezvinni. Így május végére

több lehetőség közül a tisztasági csomagok

ajándékozása mellett döntöttek, melyeket a

Gottsegen György Országos Kardiológiai

Intézet betegeihez juttattunk el.

TÖRÖK – MAGYAR ÖSSZEFOGÁS 
TISZTASÁGI CSOMAGOK ÁTADÁSA A KÓRHÁZI BETEGEKNEK
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Az egyre ismertebbé és népszerűbbé váló rendezvényre hatalmas
túljelentkezés volt jellemző. Az ezzel járó fájó szelekció és visz-
szautasítás új kihívást jelentett a szervezők részére. Idén 19 ország
21 fiatalja képviselte hazája Rotarys kerületeit Spanyolországtól
Tajvanig, Izlandtól Törökországig. A sokszínű kultúra és men-
talitás egyáltalán nem volt zavaró, a még tetten érhető külön-
bözőségeket elsimította a fiatal lendület, pozitív hozzáállás, a
vidám hangulat és természetesen az angol, mint hivatalos kom-
munikációs nyelv. A siker borítékolható volt, hiszen a helyiek, a
Lovas Udvarház munkatársai, idén is mozgalmas programot
állítottak össze. A másik biztosíték Charlotte Evertse – past
president Marinus barátunk lánya és Csizmadia Patrik voltak, akik
kortársaik és egyben kísérőjük, segítőjük, tolmácsuk volt végig az
egy hét során. Az érkezéssel zajló vasárnap máris egybekapcso-
lódott egy kisebb ismerkedéssel, mivel a repülőtérre érkező
csoportokat klubtársaink elvitték egy adhoc városnézésre, majd
gurulva Szedres felé kis felfrissülés gyanánt a benzinkutaknál
lettek megvendégelve, az egymással és a „sofőrrel” való beszél-
getések során pedig sok-sok információra derült fény a tá-
borkapuig. A welcome vacsora után az első szedresi éj sötétje már
egy összeismerkedett és összekovácsolódott társaságra köszönt, a
kényelmes szobák és a csendes környezet hamar álomba ringatta
őket. Az első nap izgalmát a lovakkal való megismerkedés je-
lentette és délután pedig a karikás ostorral való csattintás elsajá-
títása okozott nem kis kihívást számukra. Kedden pattanhattak

NEMZETKÖZI ROTARY IFJÚSÁGI
LOVASTÁBOR SZEDRESEN

Az RC Szekszárd idén júniusban is – immáron

harmadízben – megrendezte Szedresen a

nemzetközi Rotary Ifjúsági Lovastábort.

először lóra, de még nagyon nem érezhették magukat nyeregben,
mert ebéd után indult a mikrobusz velük Szekszárdra. Itt Szrnka
Pál ügyvezető titkár, e sorok írója fogadta őket, a kicsit hűvös idő
miatt nem fagyival, hanem csokoládéval. A gyors kínálást és
bemutatkozást követően az eleredő eső máris bekergetett minket a
közeli kórház portaépületébe. Az első információk itt hangoztak el
a városról, majd az eget aggódva kémlelve, egy tervezettnél jóval
szerényebb városnézés következett. Azért sikerült a városközpon-
tot megtekinteni és megismertetni velük a Rotary emlékhelye-
inket, az újjáépített és szobrokkal, klasszikus középületekkel
körbeölelt főterünket valamint a belvárosi templomunkat is. A nap
talán legemlékezetesebb pillanatait az esti klubülés hozta, ahol
valamennyien bemutatkoztak nekünk és még egy meglepetés-
vendégünk is volt Bánfalvi Zita szegedi rotaractos személyében,
aki az interactról tartott figyelmet érdemlő és maximálisan
szuggesztív előadást. Az együtt elfogyasztott vacsora és fotózkodás
után sajnos gyorsan elteltek a közös percek és már jött is értük a
kisbusz.
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A kommunikációt és a kapcsolattartást nagyban segítette, hogy
saját Facebook csoportot hoztak létre, ahová rengeteg fotó,
kisfilmecske és információ került. Hála a kor vívmányának, az
okostelefonnak, valamennyi résztvevő és néhány szerencsés
Rotarysta is követhette a fejleményeket. A gyors információra csak
egy példa. A svájci kislány lóról való lepottyanásakor szinte még
földre sem érkezett, az interneten már látható volt a kis incidensről
készült fotó - a szívbajt hozva a szervezőkre - és percekkel később a
megnyugvást jelentő „semmi komoly” bejegyzés. A következő
napok a már jól bejáratott és népszerű programokkal folytatódott,
mint a vágta, az ugratás, a fogathajtás valamint a sétakocsikázás.
Levezetésként lehetett nyilazni az udvaron, fagyizni, sárkány-
hajózni és fürödni Domboriban, tortákat sütni a záró estre az
udvarház konyhájában. A vacsorák után, ahol a legnagyobb sikere a
zsíros kenyérnek volt, szinte minden napot vidám karaoke zárta. A
helyszínt a jól felszerelt és tágas kultúrterem biztosította, ahol a
falak már számos vidám lakodalom tanúi is voltak korábban.

Aztán vészesen fogyva a hétnek napjai, elérkeztek a táborzárás
pillanatai. Az utolsó közös vacsorán a finom étkek mellé előke-
rültek a Béres Vili barátunk által prezentált zserbótálak, a tá-
borozók saját ízlésüket, tudásukat és nemzeti ízvilágukat rep-
rezentáló torták, sütemények. A vacsorát követően következett egy
utolsó nyeregbe pattanás, fotók készítése az emlékezés albumába,
majd gyülekezés a kultúrteremben. A fiatalok érdeklődéssel
hallgatták a jelenlévő klubtagok bemutatkozásait, a Rotaryról
szóló gondolataikat, az ezzel kapcsolatosan megélt főbb esemé-
nyekről szóló beszámolóikat, valamint az e tábor kapcsán szerzett
élményeiket. Jelen sorok írója egy prezentációval készült, mely
bemutatta klubunk tagjait, eseményeit, projektjeit, meghatározó
pillanatait. Meglepetésként valamennyi táborlakóról is készült
egy-egy slide arcképükkel, országuk térképével és hazájuk
leghíresebb Rotarystájával. Az est fergeteges karaokéval záródott,
ahol a YouTube-ot is használva, előkerültek és megénekelve lettek
népszerű és kedvenc filmbetét-dalok, világslágerek, népdalok és
még nemzeti himnuszok is. Talán a toppot jelentette az angol lány
jóvoltából levetített 25 nyelven énekelhető filmbetét-dal, melynek
minden strófáját a hozzá tartozó nyelvet ismerő fiatalok adták elő.

Folyamatosan bekapcsolódva, egymást váltva végül az angol részt
természetesen valamennyien együtt énekelték. A vasárnap reggel
a csomagolásé volt és a szemtanúk beszámolója szerint a könnyes
búcsúé is. Mindenkiért jöttek fogadó családok az ország különböző
részéről Soprontól Szegedig, Veszprémtől Kisvárdáig, ahol még
egy hetet tölthettek. Útjuk és élményeik jól követhető volt a
Facebookon is. A kedves fogadtatás és a kalandokkal teli mozgal-
mas hét szintén gyorsan eltelt, és a következő bejegyzések már
otthonukból érkeztek. Most már elmondható, hogy mindenki sze-
rencsésen hazaérkezett, mindenki életre szóló élményekkel tért
szerettei körébe vissza, a közösségi portálon lovas fotók jelentek
meg profilképekként és a Rotarysták részéről a következő évi tábor
megszervezésének szándékához sem fér semmi kétség. Így hát
viszontlátásra 2016-ban Szedresen a Lovas Udvarházban!

Szrnka Pál ügyvezető titkár – RC Szekszárd
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ROTARY DISTRICT CONVENTION
& ROTARY KLUBOK FESZTIVÁLJA

Tisztelt Rotary Tag Barátom!

Miért pont Zánka?
A rendezvény sorozatot a Balaton partján festői környezetben a
zánkai Új Nemzedék Központ területén és épületeiben tartjuk.
A hely 200 hektáron fekszik és rendelkezésünkre állnak minőségi
szálláshelyek. Saját kikötővel, hajóparkkal, vasútállomással,
stadionnal, sportcsarnokkal, műfüves pályával, színházteremmel,
konditeremmel, mászó fallal, stranddal, szaunával, és sok
közösségi térrel rendelkezik. Éttermeiben 1600 fő étkezhet egy
turnusban.
Miért szervezzük ezt a nagy találkozót?
A hely ideális és alkalmas arra, hogy a magyar Rotary történetében
először minden Rotary tag és hozzátartozója hivatalos legyen egy
időben egy közös rendezvényre

Csóka Imre
kormányzó

10.00-tól Regisztráció
A regisztrációt egy korszerű programmal és technikával
végezzük. Ez a rendszer a rendezvény után bármelyik klub
rendelkezésére áll majd. Elkészítettük districtünk részére
az új design szerinti PR anyagokat.

10.30 Rotary Utca megnyitása
Minden Rotary klub részére egy kecskelábas kiállítási asz-
talt és bemutató teret biztosítunk. A klubok projektjeik be-
mutatására fotókat, tablókat, egyéb PR anyagot hozhatnak.
A fotók, plakátok kihelyezésére lesz lehetőség.

11.00 Köveskáli Galéria megnyitó
Művelődési Ház és Tűzoltószertár, Köveskál, Henyei u. 7.
A kiállításon részt vesznek Rotary tag művészeink és a
Balaton-felvidék neves művészei képviselik a festészetet,
szobrászatot, iparművészetet és fotóművészetet.

2015. szeptember 18. péntek

Festőművészek
Borbély Károly Ravazd
Dolán György Velky Grob SK
Györffy  Sándor †Köveskál
Herczeg István Eger
Hóbor István Budapest
Ihanus Sirpa Mátészalka
Juhász Tibor Somorin SK
Mayer Éva Somorin SK
Somogyi Győző Salföld

Iparművészek
M Tóth Judit Győr
Mayer István Kővágóörs
Sipeki Zoltán Mosonmagyaróvár
Bendes Gyula Győr
Uzsák Zoltán Mosonmagyaróvár
Vajkó László Győr

Fotóművészek
Kerekes István Mosonmagyaróvár
Dr. Kiss Ferenc Nyíregyháza
Somogyi Márk Salföld
Nagy Mária Mosonmagyaróvár
Uzsák Zoltán Mosonmagyaróvár
Vajkó László Győr

Szobrászművészek
Dr. Gerő Katalin Budapest
Lebó Ferenc Győr
Lipcsey György Dunaszerdahely SK
Madarassy István Budapest
Raffay Béla Salföld
Raffay Dávid Salföld

A kiállítás pénteken 11 órától vasárnap 14 óráig folyamatosan megtekinthető. Vasárnap 10 órakor kerül sor a díjátadó rendezvényre.

A kiállítás megtekintése díjtalan.

A kiállító művészeink:

A célunk nem más, mint hogy a magyar Rotary tagok együtt
legyenek, mélyüljenek a barátságok, és a közös élmények erősítsék
a Rotary erejét.
Milyen programok lesznek?
A rendezvény három részből áll:
CONVENTION keretében 800 fő részvételével nagygyűlést
tartunk és Rotary akadémián oktatjuk az új tagokat.
ROTARY UTCA, ahol minden magyar Rotary klub bemutatkozhat
projektjei kiállításával
ÉLMÉNY SZIGETEK, ahol a klubok szervezésében rengeteg
változatos és gyönyörködtető programban vehetünk részt.

Meghívlak, hogy vegyél részt családoddal a magyar
district els nagyszabású rendezvény sorozatánő

ROTARY DISTRICT CONVENTION
& ROTARY KLUBOK FESZTIVÁLJA

ZÁNKA
2015. szeptember 18-19-20.

www.rotaryzanka.com

www.rotaryzanka.com
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12.00-14.30 Ebéd a Zöld és Sárga Étteremben
12.00-22.00 Grill étterem a Barátság sátrában
12.30 Kormányzói ebéd

kormányzótanács tagjai, alkormányzók,Meghívottak:

district team vezetői, klubelnökök és kísérőik
Szántó Ferenc RACModerátor:

Program:

Kormányzói köszöntő: Csóka Imre Kormányzó
Rotary Család online web újság és magazin indítása:
Zakkar Viktória Kommunikációs Bizottság
Rotary kiskönyv bemutatása: Damjanovich Nebojsa
Kommunikációs Bizottság
Zenei program
Ebéd
A részvételi díj 3.500 Ft/fő az ebéd költsége.

14.30 Kormányzói teaház
Hangulat Étterem különterme

Paul Harris díjasok, Magyar Rotaryért díjasok,Meghívottak:

Szent-Györgyi Albert díjasok és kísérőik
Radnóti-Márton Beatrix RC Szeged DómHáziasszony:

Program:

Kormányzói köszöntő: Csóka Imre Kormányzó
Előadás a magyarországi kormányzóságról:
Cseri Miklós PDG
„Kitűntetéseim története” Kovács Imre PDG
Zenei program
Részvételi díj nincs

16.30 Moson Big Band
Nagyszínpad Központi sátor – főtér
Részvételi díj nincs

19.00 -22.00 Rotary klubok műsora
Nagyszínpad Központi sátor – főtér

Radnóti-Márton Beatrix, Szántó Ferenc,Házigazdák:

Heim Gábor
Program:

A Rotary klubok által szervezett kulturális és ismeret-
terjesztő műsorok bemutatása.
– Rotary-támogatással a világűrbe? Masat-1 és SMOG-1

műhold bemutatása, RC Budapest-Sasad
18.00-21.00 Vacsora

Zöld és Sárga étteremben
19.00-20.00 Balaton-felvidéki kalandtúra regisztráció

és eligazítás

17.30 Ünnepélyes megnyitó
Nagyszínpad Központi sátor – főtér
Program:

Kormányzói köszöntő:  Csóka Imre Kormányzó
RI képviselő köszöntője
Convention és fesztivál eseményeinek ismertetése:
Heim Gábor RC Győr

18.00 COTTON CLUB SINGERS
Nagyszínpad Központi sátor – főtér
Részvételi díj nincs

21.00- 03.00 Baranyai mulatság
Kék étteremben, RC Pécs szervezésében

22.00-03.00  Éjszakai szórakozási lehetőség
Barátság sátor
Rotaract kaszinó és szerencse barlang
Koktélok, fröccsterasz, pálinka ház, Osjecko pivo csapolva
Az éjszaka zenekara: (RC Szeged Dóm)Docpiano Band
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2015. szeptember 19. szombat

15.00 Rotary Convention
Nagyszínpad  Központi sátor – főtér

Szántó Ferenc, Heim GáborModerátor:

Program:

– kormányzói beszéd: Csóka Imre ( RC Mosonmagyaróvár)
– Rotaract kormányzói köszöntő: Zakkar Viktória
– „Új módszerek a Rotary világában”: Tukovits Attila
– „Districtünk helyzete számokban”: Nagy Gábor
– Magyar-Horvát District ICC szerződésének aláírása
– „Gift Of Life múltja és jövője”:  Kercsmár András-

Hajdu László-Jójárt Ferenc -Prof.Dr. Hartyánszky István
(Szte II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ)

– „Jószívű” gyerekek műsora
– Cserediákok bemutatkozása

17.00  Rotary klubok műsora
Nagyszínpad Központi sátor – főtér

Radnóti-Márton Beatrix , Szántó Ferenc,Moderátor:

Heim Gábor
– a sátorban asztaloknál cserediák „Országbörze”
– Kard Rendje Lovagi Kör és Vívóiskola

(RC Győr-Rába szervezésében)
– BINGÓ RC Kozármisleny szervezésében

1.000,- Ft/szelvény

17.00 Rotary Gasztro Varázslat
Nagyszínpad Központi sátor – főtér

Cservenyák LászlóModerátor:

Rotary klubok étel főzése és kínálása adományért cserébe
Alapanyagok tárolására hűtőkocsi biztosított

17.30 – 18.00 Bálint György rövidfilmje
Iskolakert program bemutatása –
Bálint Gyuri bácsi vezetésével
Kerekasztal beszélgetés különteremben

20.30 Musical előadás fiatal művészek előadásában
Színházterem
A részvételi díj 3.000,-Ft

22.00-03.00 Éjszakai szórakozási lehetőség
Barátság sátor
Koktélok, fröccsterasz, pálinka ház, Osjecko pivo csapolva

Az éjszaka zenekara: Peter & Pan Gitárduó
Éjszakai Disco Opra Vilivel

07.00-10.00 Reggeli
Zöld és  Sárga étteremben

08.00 Kormányzói reggeli
Hangulat Hotel különterme

Külföldi Districtek képviselői, kormányzóMeghívottak:

tanács tagjai, országok közötti bizottsági tagok és kísérőik
Hámori Pál RC GyőrHázigazda:

Program:

Kormányzói köszöntő: Csóka Imre Kormányzó
Külföldi District képviselők hozzászólásai
Reggeli
A részvételi díj 1.600 Ft/ fő reggeli költsége.

08.30-14.00 Balaton-felvidéki kalandtúra
Start a főépület előtt, indulás és befutás folyamatos
RC Budapest-Center szervezésében.
Nevezési díj: 6.900 Ft.

08.30-14.00 Sportesemények
– Tenisz verseny, Lengyel Tamás vezetésével
– Tollaslabda, foci, horgászat
–Sétahajózás, baráti vitorlázás
–Nevezési díjas

09.00- Sötétben látó tündér – gyerekműsor, felnőtteknek is!
Nagyszínpad
Mandala festés
Különteremben
A RC Nyíregyháza szervezésében

09.00-09.20 Kormányzó Tanácsülés
Hangulat Hotel különterme

09.20-09.50 District Team ülés
Hangulat Hotel különterme

10.00-11.30 MRCSZ Őszi rendes közgyűlés és District gyűlés
Nagyszínpad Központi sátor – főtér

11.00 Kacsaverseny a patakban
RC Szentendre szervezésében
Nevezési díj: 1.000 Ft/kacsa

10.00-12.00 Rotary Akadémia
Különtermekben
Program:

–Rotary pénz gazdálkodása – Hajdú Szabolcs
(RC Szeged Szent-Györgyi Albert)

–Rotary klub, klubélet – Bernschütz Sándor (RC Baja)
–Miért jó rotarystának lenni? – Pál Kata

(RC Budapest-Center)
–Rotary és Rotaract kommunikáció – Zakkar Viktória

(Rotaract Budapest-Margitsziget)
11.30-12.30-ig Egészség, i úság, GOL, Jószívűek

Különteremben, kerekasztal beszélgetés
–Kórház, tanulás – Kórház suli moderátor-előadó

dr. Takács József (RC Budapest-Sasad)
–GOL története, indulástól napjainkig moderátor-előadó

Kercsmár András (RC Budapest-Sasad)
– GOL az orvos szemével, tapasztalatok, témák, távlatok

moderátor-előadó prof. Hartyánszky István
–JÓszívű a gyermekem!  teendők, terápiák, tapasztalatok,

továbbiak moderátor egy JÓszívű Mama vagy Papa
–GOL 2015-től

(Hajdu László RC Szeged Szent-györgyi Albert)
–A GOL Jovője

12.00-15.00 Ebéd
Zöld és Sárga étterem

10.00-22.00 Grill étterem a Barátság sátrában
14.00 „Szeretni bolondulásig” Szulák Andrea

és zenekarának koncertje
Nagyszínpad  Központi sátor – főtér
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07.00-09.00 Reggeli
Zöld és Sárga étteremben

09.00 Búcsú Zánkától
10.00 Köveskáli Galéria megtekintése

és a fesztivál díjainak átadása
Művelődési Ház és Tűzoltószertár, Köveskál,  Henyei u. 7.
Borkínálás, friss pogácsa

11.30 Varnus Xavér orgona hangversenye
Református Templom Köveskál
A részvételi díj 4.000,-Ft

13.00 Borkínálás, friss pogácsa
14.00 Rotary District Convention

& Rotary Clubok Fesztiválja 2015 zárása

2015. szeptember 20. vasárnap

A zánkai program szervezői a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

A Kárpátalja magyarlakta településeit érintő háborús
események következtében jelentkező komoly mértékű
infláció az ott élő lakosság megélhetését drámaian
befolyásolta.
Elsősorban az ott élő gyermekes családok és az infláció
következtében elértéktelenedett nyugdíjjal rendelkezők
életkörülményeinek javítására a Rotary Club Budapest
gyűjtést rendezett. A karácsonyi jótékonysági adomány-
gyűjtésből rendelkezésre álló összeg és a Klubtagok
egyéni adományai összesen mintegy 820.000 Ft-ot tettek
ki, melyet teljes egészében a rászorulóknak ajánlott fel a
Klub.
A Klub vezetése ragaszkodott ahhoz, hogy a pénzadomá-
nyok közvetlenül a rászorulókhoz jussanak el, így az ösz-
szeg nagy részét személyesen Budapesten illetve Munká-
cson május hónapban adták át a Klub képviselői, az összeg
a rászorulóknak történő szétosztására felkért, Munká-
cson élő, megbízható személyes ismerősünknek.

Ez évi második jótékonysági akcióként, július 30.-án, az
utolsó tanítási napon, az ELTE Tanárképző Intézetének,
adományozott Klubunk 55 db barokk furulyát (barokk
flőtét). Az adományt a Rotary Club Budapest nevében
elnökünk adta át a Tanárképző Intézmény oktatási
dékán-helyettesének, dr. Heller Erikának, aki az ado-
mányunkat az Intézmény nevében köszönettel átvette.
Az Intézmény oktatási dékán-helyettese arról tájé-
koztatta a Rotary Club Budapest adományozó Tagságát,
hogy Intézményükben a zenei oktatás hat féléven ke-
resztül az alapképzés része, így adományunkkal
nagymértékben hozzájárultunk ahhoz, hogy a hallgatók
erre szociálisan rászoruló részének ez után nem kell
hangszert bérelnie, ami jelentős anyagi segítség
számukra.

Rotary Club Budapest

Kárpátalja
Projekt beszámoló

Rotary Club Budapest

ELTE Tanító- és Óvóképző Kar
Projekt beszámoló

Club Budapest Club Budapest



Tele lenne élettel, kékkel és zölddel. Az előlapon egy hatalmas sas
ülne a Space Needle tetején, míg a hátlapon esővíz áztatná a Pike
Place Market gyümölcseit, a háttérben pedig nem csak a gyönyörű
Puget öböl lenne, hanem az Olympic hegység magasra törő csúcsai
is, amelyek tetejét hó födi, mögöttük pedig félénken jelennek meg
az első reggeli napsugarak.

Amikor megtudtam, hogy egy amerikai kisvárosba (Poulsbo, WA,
D5020) megyek, akkor kissé megijedtem, Debrecen mozgalmas-
sága után ijesztőnek tűnt, hogy egy évet fogok egy 8000 fős város-
ban lakni, de később rájöttem, hogy nem az tesz naggyá és élvez-
hetővé egy várost, hogy hányan hanem az, hogy milyen emberek
laknak ott.

Az érkezésem napján sütött a nap, és kb. 20 fok volt, ami meg-
lehetősen szokatlan, ugyanis a Pacific NorthWest-en 7 napból 6-on
zuhog az eső, a maradék 1-en pedig kb. fél órára előbújik a Nap a
felhőtakaró mögül. Emlékszem, hogy a következő napokban meg-
lehetősen hűvös volt, talán 15 fok, mindenhova pulóverben és sállal
mentem, mert hihetetlenül hidegnek találtam a 35 fokos magyar
nyár után azt a 15 fokot. Meglepődtem nagyon, amikor az utcán
rövidnadrágos, pólós, szandálos alakok jöttek velem szemben.

Kiderült, hogy ott a 15 fok a normális nyáron, a 20 szinte káni-
kulának számít. A csereév végére viszont annyira megszoktam ezt,
hogy a hazaérkezésem után édesanyám szólt rám októberben (ami-
kor már mindenki átmeneti kabátokat hordott), hogy talán ideje
lenne kicsit hosszabb nadrágot és szandál helyett zártabb cipőt
felvennem.

A fogadó klubom 127 fős volt, és én voltam az egyetlen diák, és az
első magyar, akit fogadtak. A gyűléseikre minden péntek reggel
eljártam, s minden alkalommal beszámoltam arról, hogy mi történt
velem azóta, hogy nem találkoztunk, valamint arról is, hogy mik a
terveim a következő hétre. Néha-néha még egy magyar szót is
megtanítottam nekik, a kedvencük a „szia” volt, hiszen azt minden
nehézség nélkül ki tudták ejteni.

Megkértek, hogy írjak egy kívánságlistát arról, hogy miket sze-
retnék csinálni, amíg ott vagyok, és ha valaki kedvet érez hozzá,
akkor elvisz majd magával. Az elején kicsit lassan ment a dolog, így
hát egyszer felálltam és azt mondtam: „Tudjátok mit? Nem érdekel
a lista. Benneteket akarlak megismerni!”. Ez után özönlöttek az
emberek, elvittek vacsorázni, reggelizni, síelni és színházba is. Így
a végére, több mint 70 emberrel volt közös programom a klubból.
Fantasztikus volt. Úgy érzem, hogy ezek az ismeretségek többségé-
ben nem formálisak voltak, hiszen azóta is több emberrel tartom a
kapcsolatot heti szinten, e mellett több klubtag is meglátogatott (5
család) Budapesten.

Az iskola teljesen más, mint itthon. Érdekesebbnél érdekesebb
tárgyak vannak (főzés, agyagozás, fotográfia stb.), bár az amerikai
történelem és az amerikai irodalom kötelező volt, így azon kívül
még 5 féle órám volt: francia nyelv, fotográfia, kalkulus, súlyemelés
és olyan órám is volt, aminek keretében irodai kisegítő is voltam. A
tanulás mellett majdnem minden diák sportol, vagy tagja a szín-
társulatnak, esetleg a zenekarnak.

Szerencsére mind a családjaimmal, mind a klubommal sokat
utaztam. Megleshettem volna Maci Lacit Yellowstone-ban, ha épp
nem aludtam volna (mentségemre aznap már 10 órája utaztunk
autóval), síeltem Idaho síparadicsomjában, beleugrottam a jég-
hideg Csendes-óceánba, felültem Disneyland legnagyobb hullám-
vasútjára és sétálgattam San Francisco utcáin is.

Hogy miért jó cserediáknak lenni?
Mindenért. A spontán kalandokért, az új ételekért, az új kultúr-

áért, a sok új barátért, az önállóságért, az erőért. És talán a leg-
fontosabb új érték, ami miatt megéri, az az új szemlélet, amit
„kapsz”: „Ha meg tudod álmodni, akkor el tudod hinni. Ha pedig el
tudod hinni, akkor meg tudod valósítani.”
Panta Niké Sára

D5020 USA, WA

EGY ÉV AZ USA-BAN
A cserediákságomról írni egy oldalt, kb. olyan,

mint amikor hazafele egy „életet” próbáltam

begyömöszölni egy bőröndbe: lehetetlen.

Kicsit olyan is, mintha egy könyvet akarnék

írni, de csak annak borítóját készíthetném el.

És hogy milyen lenne a borító?

17
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CSEREDIÁK ÉLMÉNYEK
BRAZÍLIÁBAN

A magyar cserediákok közül én vagyok a legdélebbi részén
Brazíliának, Curitiba nevű nagyvárosban, amely Paraná állam
fővárosa. Azért említettem meg, hogy én vagyok a legdélebben,
mert én vagyok az egyetlen, aki ismeri Brazília hűvösebb oldalát is.
Igaz központi fűtés nincs a házakban, mert nincs rá szükség, de
előfordul, hogy télen a házban kabátot viselnek és az aranyszabály
Curitibában, hogy esernyő és pulóver nélkül senki ne menjen el
otthonról, mert egy nap alatt előfordulhat a jégesőtől kezdve a
kánikuláig mindenfajta időjárás. Viszont panaszra egy csepp okom
sem lehet. Mérhetetlenül örülök, hogy Brazíliát választottam vagy
talán mondhatni, hogy Brazília választott engem.

Egyszer csak egy új világba és ezzel többé-kevésbe egy új életbe
csöppentem. Egy új világba, ahol mindenki karokkal várt. Egy új
életbe, amiben szintén boldog vagyok, sőt több mint elégedett.
Akárhova mentem érdeklődtek irántam, kérdeztek a messzi szép,
kis országról, ahonnan én jöttem, a világ egyik legnehezebb
nyelvéről, amit én anyanyelvnek hívok, és még az is előfordult, hogy
az utcán visszafordultak és megdicsérték a zöld szemem, mert itt
ez ritkaság.

Elvárások és elképzelések nélkül, nyitottan érkeztem ide és
hagytam, hogy a dolgok alakuljanak, ahogy alakulniuk kell.
Alakultak is. Már a második tökéletes családommal lakom,
Curitiba egyik legjobb csapatában kosarazom, rengeteg új barátot
szereztem a világ minden tájáról és brazilként élem életem, mintha
otthon lennék. Persze az otthon mindig a világ másik végén lesz,
ahol karácsonykor esik a hó és Mikulás nem rövidnadrágot hord, de
a második otthonomnak örömmel nevezem Brazíliát és boldog
vagyok, mikor brazilnak gondolnak, mert alig hallani az akcentu-

Az élménybeszámoló-írás talán az egyik

legnehezebb dolog a cserediákok életében,

mert annyi az új élmény, a temérdek újdon-

ság, új helyek, személyek, főleg ha az ember

Brazíliában cserediák, ahogy jó magam is.

som vagy, mert gyorsan beszélek, és úgy, mint ők, gyakran elhagyja a
számat a „Nossa senhora” és a „Meu deus” kifejezés.

Azon szerencsések közé tartozom, aki mondhatni sokat utazik a
családjaival is. Tengerpartokra, közeli kis városokba vagy ha-
talmas, híres városba elképesztő dolgokat látni, átélni. Ilyen volt
például a Karnevál Sao Pauloban, az Open Brasil teniszkupa és egy
focimeccs, ahol élőben láttam játszani a híres-nevezetes Neymart.
A nyüzsgő városokon kívül érdemes megismerni Brazília termé-
szeti kincseit és élővilágát, mint az Amazónia vagy Bonito és
Pantanal, ahol az természetes, hogy 2 méterre napozik egy-két ali-
gátor az embertől vagy pirányát horgászunk, tukánok és zöld-
piros- vagy kék papagájok ülnek a fákon.

Rengetegszer még nekem is nehéz elhinni, hogy tényleg Brazí-
liában vagyok már több mint 8 hónapja és tényleg ilyen szerencsés
vagyok, hogy mindez tényleg velem történik. Persze drága
szüleimnek és a Rotarynak kell köszönetet mondanom mindezek-
ért első sorban, mert általuk lehetek itt, ebben a messzi, csodás
országban.

Vereb Daniella

Brazília, Curitiba (D4730)
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Ezt a jelenséget nevezzük az ember által keltett elektromágneses
szmognak.

A Budapesti Műszaki Egyetemen, döntően egyetemi hallgatók
bevonásával, olyan mérőműszer fejlesztésén dolgozunk, amelyet
műholdon elhelyezve, meg tudja mérni a Földünket körülvevő
elektro-szmog nagyságát.

Ez ideig a Földön hasonló mérést még nem végeztek.

A műszer, a MASAT-1 előzetes elképzeléseket meghaladó sikere
után, egy nagyon kisméretű (5 cm-es kocka) műhold fedélzetére
kerül. Ilyen méretű műholdat eddig még senkinek nem sikerült
napjainkig életben tartani az űrben.

A kihívás tehát kettős, elkészíteni a műholdat, mely energiával
látja el a rendszer működését, és lehetővé teszi az „oda-vissza”
kapcsolatot a földi vezérlőállomással.

A fejlesztés jól halad, a jövő év közepére összeáll, a pályára állít-
ható műhold a mérő-rendszerrel. Szponzorok, többek között az RC
Budapest-Sasad segítik munkánkat, beleértve a földi vezérlőállo-
más fejlesztését is.

A mérések optimális magassága 4-500 km, mely magasságba
rakéta viheti fel SMOG-1-et, vagy a Nemzetközi Űrállomásról ro-
bot kidobó eszközök segítségével indulhat földkörüli pályára.

Mindkét megoldás 5-10 millió Ft körüli költséget jelent.
Ennek fedezésére keresünk támogatót!
A támogatás eredményeként pályára álló, onnan mérési adatokat

sugárzó műholddal kivételes nemzetközi sikert érhetünk el, és
egyben felhívjuk a világ figyelmét egy eddig nem jegyzett környe-
zetszennyezési formára.

A szponzor esetünkben eddig még nem ismert terület feltárá-
sában vállal kiemelkedő részt.

Dr. Gschwindt András

A SMOG-1 projekt vezetője

ROTARY TÁMOGATÁSSAL
A VILÁGŰRBE

A szmog, mint a levegő szennyezettségének

egyik változata, mindenki előtt ismert.

Esetünkben a szmog kifejezés a vezeték

nélküli kommunikációhoz kötődik. A nagy

teljesítményű műsorszóró adók (rádió és tv,

rádió-telefonok bázis állomásai) által kisu-

gárzott jelek jelentős része elhagyja a Föld fel-

színét, a világűrbe kerül, ahol semmi haszna,

sőt!!!

SMOG-1 valóságos méretű makettje. Az oldallapokat napelemek fogják borítani.
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Rengeteg országba mehettem volna, én mégis oda, arra a kis
szigetre utaztam Ázsia szívében – és természetesen egy percig sem
bántam meg. Mind kultúrában, mind vendégszeretetben, mind
vallásban egy hihetetlenül nagy mennyiségű élményt kaptam ettől
az országtól.

Bár eleinte – mint mindenkinek –nehéz a beilleszkedés, és 100%-
os erőbedobással kell azon dolgozni, hogy valamit megértsünk a
mandarin nyelvből, egy idő után még a nem túl könnyű dolgok is
érdekessé válnak. Hogy miért? Mert Tajvan egy olyan ország, ahol
az ember képtelen nem élvezni az ottlétét. Az ott lakók imádják a
külföldieket, és meg is dicsérik őket az iskolában, az utcán, a
metrón – bárhol. Ha egy boltba bemegyünk, mosolyogva fogadnak,
ha pedig megszólalunk kínaiul, akár már kedvezményt is adnak. Az
iskolában odafigyelnek ránk, és próbálják a legérthetőbben el-
magyarázni a dolgokat. Az osztálytársaink mosolya és boldogsága,
hogy egy külföldi van az osztályban, egy külön élmény – na meg
persze, rengeteg közös kép is jár ezzel az örömmel.

Mivel a kis szigetnek egy teljesen más és először szokatlan
kultúrája van, minden nap találhatunk valami új szokást – akár
még családon belül is. Máshogy eszik az ételeket, valamint más
ételeket esznek, a gyönyörű templomok nyugodtságot sugároznak
magukkal, valamint „istentiszteletkor” hatalmas ünnepélyeket is
láthatunk, a családoknál pedig nap, mint nap boldogsággal fekszik
le az ember, mert tudja, hogy odafigyelnek rá, és megértik, hogy ami
új, az talán először furcsa. Azonban, jellemző az országra, hogy
helyi szokások is vannak, főleg a déli, tradicionális falukban.
Akinek van szerencséje, a mandarin mellett elsajátíthat egy külön
kis nyelvet, amit csak ő, és a szűk családi kör ismer; láthatja, milyen
gyönyörű is lehet, mikor a ház egyik oldalán tengerpart, a másik
oldalán pedig egy hatalmas hegy található, valamint rengeteget
tanulhat a kultúráról. Aki északra kerül Taipeibe, a főváros
közelébe, annak se kell félnie: nem lesz olyan nap, mikor
unatkozna. Tajvani barátok mellett az ott lévő cserediákokkal is

EGY ÉV TAJVANON A ROTARY CLUB
JÓVOLTÁBÓL

Rengeteg élménnyel gazdagodva, kissé fájó

szívvel, mégis boldogan érkeztem haza

Tajvanról, és vetettem véget életem legjobb

évének.

nagyon szoros barátságokat köthet, így a világ minden pontján lesz
egy ismerős.

Bár rengetegen félnek az ételtől is – köztük ott voltam én is-,
őszintén elmondhatom, hogy nyugodtsággal kell mindent
megkóstolni. Mint korábban is említettem, első körben minden
furcsa, de aztán beleszokik az ember. Személy szerint nekem már
most hiányzik a bambuszos leves, pedig csak egy hete jöttem haza.

Összefoglalva, aki tervezi, hogy Tajvanra menjek cserediákként, a
legjobban dönt: az ország egy hatalmas kultúrsokkal kezd, de utána,
amint minden lecsillapodik, megmutatja saját szépségét. A
vendégszerető és mindig melegszívű tajvaniakat, a csodálatos
ételeket, az éjszakai életet a piacokon, azt, mikor már az egész
hasunk és hátunk fáj a nevetéstől, egy új nyelv elsajátításának
lehetőségét is felkínálja, valamint, ami talán minden közül a
legfontosabb: olyanná formálja azt a körülbelül egy évet, amit ott
töltünk, hogy arra örökké emlékezzünk.

Remélem, mindenki kedvet kapott Ázsia szívében lévő, 9000 km-
re található, 20 milliós kis szigetéhez, ne aggódjatok – sohasem
fogjátok megbánni, ha odamentek!

Diczkó Dalma (17), Nyíregyháza
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ÉLETRE SZÓLÓ LEHETŐSÉG –
ROTARY NEMZETKÖZI DIÁKCSERE

A Rotary Nemzetközi Diákcsere Program

célja, hogy a világ különböző országaiból

érkező fiatalok megismerjék egymást, más

országok, földrészek életét, nyelvét és

kultúráját.

A jelentkező megkeresi a lakóhelyén található Rotary klubot.
Szeptembertől lehet felvenni a kapcsolatot a Rotary klubbokkal,
amelynek kijelölt tagjai meghallgatják a diákot és amennyiben úgy
gondolják, hogy az alapvető feltételeknek megfelel, a jelentkezőnek
szintén ki kell töltenie az előjelentkezési lapot a www.ryep.hu
oldalon.

A két jelentkezési mód közötti különbség a kapcsolat felvétel
módjában és a meghallgatás időpontjában van csupán.

Az, hogy egy-egy klub hány gyerek kiutaztatását vállalja, a
rendelkezésre álló férőhelyek számától és az adott klub lehetősé-
geitől függ, de általában nem több 2-3 főnél. Egy-egy klub több
jelentkező anyagát továbbítja a diákcsere bizottságnak, amely a
végső kiválasztásért felelős.

A klubmeghallgatások legkésőbb október vége előtt lezárulnak.
Minden jelentkezőtől elvárjuk, hogy aktívan bekapcsolódjon a

diákcserébe, illetve a helyi Rotary, Rotaract vagy Interact klub éle-
tébe.

A Rotary klubok által támogatott jelöltek területi meghallga-
táson vesznek részt, ahol eldől hogy a Rotary Nemzetközi Diák-
csere Program bizottsága kiket javasol cserediáknak a jelentkezők
közül, és megteszi javaslatát a diákcsere célországára is.

Azt, hogy melyik jelentkező melyik országban tölthet el egy évet, a
felkészítés első programján, az Országhirdetésen ismertetjük.

A jelentkezők ekkor kapnak jogot arra, hogy kitöltsék a végleges
jelentkezési lapot.

A Rotary Nemzetközi Diákcsere Program bizottsága által kivá-
lasztott jelentkezőknek általában február 15-ig alá kell írniuk az
„Általános Feltételek”-et, illetve be kell fizetniük 190.000 Ft
részvételi és adminisztrációs hozzájárulást, amelyet a Rotary
Nemzetközi Diákcsere Program magyar bizottsága teljes egészé-
ben a program finanszírozására fordít. (Az összeg tartalmazza a
felkészítések költségét, a Rotary ajándéktárgyakat – póló, jelvény,
stb.; –, illetve a beérkező cserediákok programjainak költségeit,
valamint a kötelező blézer elkészítését).

Mivel a Rotary Nemzetközi Diákcsere Program egyik legfon-
tosabb célja minél több ország bevonása a diákcserébe, ezért a
program magyar bizottsága nem garantálja, hogy a kiutazás a je-
lentkező által megadott országba, vagy nyelvterületre fog történni.

A kiválasztott és gondosan felkészített 15-17 éves, középiskolai
tanulmányaikat még be nem fejezett fiatalok utazhatnak a Rotary
Nemzetközi Diákcserében résztvevő országokba egy tanévre
(Long Term Exchange Program – LTP), illetve kisebb számban 1-2-
3 hónapra (Short Term Exchange Program – STEP).

Fontos i úsági program még az európai, illetve néhány azon kí-
vüli rotary club nyári kéthetes tábora (Camp), amelyre kölcsö-
nösségi alapon hívjuk, és küldjük egymás diákjait.

A világ legnagyobb, kormányokhoz nem kötődő civil szervezete, a
mindenütt közmegbecsülésnek örvendő Rotary International
felügyeli a programot és segít az esetleges problémák megoldásá-
ban.

A Rotary Nemzetközi Diákcsere Program nem nyelviskola, nem
is utazási iroda.

Mivel a program célja nem az egyéni előremenetel elősegítése,
hanem eltérő, ismeretlen országok megismerése, ezért a célor-
szágot minden esetben a helyi Rotary diákcsere bizottság hatá-
rozza meg

Ki lehet cserediák?

Rotary cserediáknak lenni nem csak nagy lehetőség, de nagy
megtiszteltetés és felelősség is.

A kiutazók nem csak a magyar Rotary klubokat, hanem Ma-
gyarországot is képviselik. A jelentkezők száma jelentős mérték-
ben meghaladja a lehetőségeket, ezért a Rotary klubok és a Rotary
Nemzetközi Diákcsere Program magyar bizottsága szigorú, a
Rotary International által megkövetelt kiválasztási rendszert
alakítottak ki.

A legfontosabb feltételek a következők:
• jó tanulmányi eredmény (min. 4-es átlag)
• kiemelkedő iskolai és közösségi aktivitás
• 15-17 éves kor ( jelentkezéskor – 10.- 11. osztály)
• biztos, magas szintű nyelvtudás (angol nyelvterületre történő

kiutazáshoz a Rotary diákcsere bizottság megkövetelheti kö-
zépfokú angol nyelvvizsga bizonyítvány bemutatását)

• biztos, kiegyensúlyozott családi háttér
• beérkező cserediák fogadásának készsége
• az anyagi terhek vállalása

A jelentkezés és kiválasztás folyamata

A jelentkezés kétféleképen történhet:
Regisztráció után az előjelentkezési lap kitöltésével a diákcsere

www.ryep.hu oldaláról a szponzor klub megjelölésével, ebben az
esetben a kiválasztott klub diákcsere felelőse veszi fel a kapcso-
latot a jelentkezővel (célszerű lakóhely szerinti Rotary klubot kivá-
lasztani, ha ez lehetséges).

www.ryep.hu
www.ryep.hu
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A kiválasztás szempontjairól és a költségekről bővebb
tájékoztató a www.ryep.hu oldalon olvasható

Amennyiben az oldalon található tájékoztató elolvasása után úgy
döntöttek, hogy szeretnének részt venni programban, vagy esetleg
további kérdéseik lennének, kérjük, forduljanak bizalommal a
területileg legközelebb található Rotary klub i úsági felelőséhez!

Rövidutas (STEP) program
Ez a program némileg eltér a fent ismertetettektől. A program

lényege a család-család csere, mely azt jelenti, hogy amelyik
családhoz a mi cserediákunk megy, annak a családnak a gyermekét
kell fogadnia.

Ez azzal jár, hogy a jelentkezések visszaigazolása lassabb, az
Országhirdetésre többségük még nem történik meg, de a diákok
kiválasztása és felkészítése a hosszúutas cseréjével megegyezően
történik. Itt, mivel a csere ideje alatt nem lesz lehetőség a nyelvet
teljesen elsajátítani, nagyobb hangsúlyt kap az angol vagy a fogadó
ország nyelvének ismerete.

A program költségei zömmel azonos tételekből állnak (kivéve a
vésztartalék és az év végi kirándulás költségeit) de természet-
szerűleg kisebb összegűek. A Rotary számára 70.000 Ft hozzá-
járulást kérünk a rövid utas cserediákoktól.

Nyári táborok (CAMP)
A rotary nyári két hetes program (Camp) az európai és néhány

azon kívüli Rotary klub nyári kéthetes tábora, amelyre kölcsö-
nösségi alapon hívjuk, és küldjük egymás diákjait. A táborban ál-
talában közel azonos korú fiatalok vesznek részt, országonként leg-
feljebb egy fiú, és egy lány. Az ottani programot felnőtt rotary tagok
szervezik és felügyelik.

A jelentkezőknek várhatóan június végén - július elején egy hétre
magyar tábor programon résztvevő cserediákot kell fogadniuk. A
fogadás pontos időpontja márciusban lesz ismert.

A külföldi táborok hirdetései várhatóan már 2015 decemberében
megjelennek a www.ryep.hu oldalon, érdemes rendszeresen
odalátogatni. A hirdetményekben leírt feltételeknek a jelentke-

zőnek meg kell felelnie. Ugyanitt tekinthető meg az a táblázat is,
mely azt jelzi, hogy arra a táborra lehet-e még jelentkezni.

A jelentkezőnek minden esetben a lakóhelyén található Rotary
klubot kell megkeresnie. Érdemes egy, a Rotary klub által is aláírt
jelentkezési lapot készenlétben tartani, hogy a hirdetés megjelené-
se után rögtön el lehessen küldeni emailben a jelentkezésekért fe-
lelős Rotary koordinátornak.

2015 nyarán a Rotary klubok és disztriktek alábbi országokban
szerveztek táborokat

• Anglia
• Ausztria
• Belgium
• Bulgária
• Dánia
• Észtország
• Franciaország
• Finnország
• Hollandia
• Horvátország
• India
• Izland
• Izrael
• Kanada
• Lengyelország
• Litvánia
• Németország
• Norvégia
• Olaszország
• Oroszország
• Románia
• Skócia
• Spanyolország
• Svédország
• Taiwan
• Törökország
• USA
• Szlovénia

www.ryep.hu
www.ryep.hu
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Budapesti városnézés után a Szentendrei Skanzen volt az úti cél,
ezt követően egy kis Balatoni kitérő után Aggtelek következett.

Papp Kálmán barátunk különleges túrával lepett meg, megcsi-
náltuk a hosszú útvonalat, Aggtelektől Jósvafőig. Itt egy szakaszon
csak zseblámpával lehet közlekedni és elég romantikus az útvonal
ennek ellenére csoportunk egyik tagja strandpapucsban teljesí-
tette a távot, ami az Aggteleki cseppkőbarlang történetében egye-
dülálló teljesítmény.

Részt vettünk az RC Miskolc-Tapolca klubülésén, szépen fogytak
a zászlóik. A barlangfürdő is népszerű volt a fiatalok körében.

Ezután Kecskemét következett, pusztaolimpiával, bowlingo-
zással és természetesen az RC Kecskemét klubülésével.

Szegedre Ópusztaszeren keresztül érkeztünk, városnézés, ha-
jókázás és egy fergeteges buli volt a program, Hajdú Szabolcs teljes
ingatlana és az ott található rengeteg sporteszköz biztosította a jó
hangulatot.

Az idén 10 országból jöttek az országjáró

túrára, még az Egyesült Államokból is. A

csoport vezetője idén Baltás Dani volt. A

diákok az első hetet családoknál töltötték.

Július 3-án jött össze a csapat.

HUNGARIAN BRIDGE 2015
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ÖSSZEKAPCSOLÓDTAK A GÖDI
FOGASKEREKEK

Tizenhat külföldi tinédzsert látott vendégül a

Rotary Club Göd tíz napon át, idén a már

ötödik alkalommal megrendezett, nemzet-

közi Sport & Fun táborában, július közepén.

A 15-18 éves fiatalok 13 európai országból érkeztek, hozzájuk a gödi
szervezők, vendéglátók részéről 10 gödi fiatal csatlakozott. A
fiatalok 3 napra, 12 gödi család otthonában kaptak alkalmi szállást,
majd közösen gödi szálláshelyen töltötték az utolsó napokat.

A programok közt a csapatépítő sport mellett a kultúra is jelentős
szerepet játszott. A táborlakók, amellett, hogy megtekintették a
Dunakanyar: Budapest, Vác, Esztergom, Visegrád, Szentendre
nevezetességeit, túráztak, kerékpároztak, kenuztak, boboztak,
ismerkedtek az íjászattal, barlangászattal és a sárkányhajózással,
falat másztak, kalandparkot hódítottak, laisertag-gel megroha-
mozták a Nógrádi várat, majd a szomszédos erdőben vadat etettek.
Részt vettek a visegrádi várjátékokon, ellátogattak a Széchenyi
fürdőbe, megnézték a Parlamentet, a budai várat, az esztergomi
bazilikát valamint a váci dómot és a múmia-kiállítást, továbbá a
szentendrei skanzent. A szervezőkkel, vendéglátókkal kiegészített
csapat számára nem maradhatott el a közös sportdélután a gödi
Balázsovits sportcsarnokban, a nógrádi kirándulás és sütés-főzés,
majd a karaoke-s búcsúvacsora sem.

A fiatalokat a Dunakanyarban, Budapesten szerzett felejthetet-
len sport, szabadidős és kulturális élmények és az ezen keresztül
fejlődött barátságok is összekötik.

A Rotary Club Göd a tábor megvalósításában aktív szerepet
vállaló gödi családoknak ezúton is szeretné megköszönni, önzetlen
munkájukat, támogatásukat, segítségüket. Ők is kellettek hozzá,
hogy idén újabb 16 külföldi fiatal az itt szerzett élményeken
keresztül vihesse magával a világba Magyarország ezen belül is a
Dunakanyar és Budapest kulturális és természeti szépségeit és a
gödi fogadó családok vendégszeretetét. Ezzel összekapcsolják
városunkat, Gödöt a világgal.



Tavaly novemberben hosszas várakozásokkal teli órákat töltöttem
a brüsszeli Charleroi repülőtéren. Ekkor figyeltem fel egy zongo-
rára, amin bárki szabadon játszhatott. Maga az élmény ragadott
magával és annak a ténye, hogy ez az utasok szórakoztatására van.
Amikor utána olvastam a világszerte ismert „Play me” elnevezésű
mozgalomnak, elhatároztam, hogy ezt a kezdeményezést meg sze-
retném valósítani Budapesten is. Az ötlet ma már megvalósult
álom. Ám ez a csoda nem csak egy zongorát jelent egy reptéri termi-
nálban… A barátság jele is, hisz a Rotary Club Budapest Center tag-
jai nem csak kezdeményeztek, hanem cselekedtek is; Magyaror-
szág és egyben a Rotary pozitívabb megítéléséért, a várakozó
utasokért, és azért, hogy egy klubtársuk ötlete valóra válhasson.

A nyaralás és családi üdülés része maga az utazás. Kihívásokkal
teli egy reptéri terminálban várni vagy éppen rohanni a következő
járatra. Ilyen hangulatban lettem figyelmes a zongorajátékra. A
kezdeményezés lényege egyszerű; egy utasforgalmi területre
elhelyeznek egy zongorát és bárki kedvére zenélhet a hangszeren.
Aki tud zongorázni, kellemesen eltöltheti az időt és szórakoztat-
hatja a körülötte lévőket is. Lényegesen élvezetesebb időtöltés pop
számokat vagy klasszikusok darabjait hallgatni ilyenkor, mint a
hangosbemondót. Tehetségesebbnél tehetségesebb civil utazók
sora használta ki a lehetőséget és szórakoztatták az utas kö-
zönséget. A várakozásra szánt idő hamar elröppent és hála a lelkes
„zenészeknek” én mosolyogva hagytam el a brüsszeli repülőteret.

A Rotary Club Budapest – Center segítségével

ma már bárki lehet egy rövid időre Liszt

Ferenc a budapesti repülőtéren

LISZT FERENC ZONGORÁT KAPOTT
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A közösségi hangszerhasználat a világ más országaiban is sikeres
projekt; Párizsban, Londonban, Prágában, Athénban szintén
elhelyeztek reptereken vagy pályaudvarokon zongorákat. Hazafelé
az úton csak azon gondolkoztam, hogyan kaphatna teret ez a
mozgalom Magyarországon és már akkor éreztem, hogy a Budapest
Center csapat támogatni fog ebben – és így is lett. Minden alapunk
megvolt rá, hiszen a budapesti repülőterünk korunk egyik legna-
gyobb zeneszerzőnk nevét viseli.

Rövid időn belül írtam egy levelet a Budapest Liszt Ferenc Air-
port megfelelő képviselőinek, a Rotary Club Budapest - Center ne-
vében és segítségével. Ebben a levélben elmeséltem a brüsszeli
élményemet, illetve érdeklődtem a megvalósulás feltételeiről. A
visszajelzés pozitív volt, örültek a megkeresésnek.

Az, hogy ma a Budapest Airport 2B Terminálban áll egy zongora
és megvalósulhatott ez a program, igazi csapatmunka volt. A
Rotary Club és a Budapest Airport közös kezdeményezését a Mű-
vészetek Háza Gödöllő (továbbiakban MUZA) is támogatta. Egy
kedves barátom segítségével jutottam el a MUZA vezetőjéhez,
Kovács Balázshoz, akinek annyira megtetszett az ötlet, hogy Ő
maga vásárolta meg a zongorát és jutatta el a
helyszínre, vállalva a teljes költséget, a rendszeres
hangolást és karbantartást is.

Az egész projekt egy ötletnek indult. Hittem
benne, hogy jó, de a megvalósításhoz egyedül
kevés lettem volna. Az engedélyeztetések, a zon-
gora megszerzése majd elhelyezése, a zongora
átadó rendezvény megszervezése mind-mind
olyan problémákat vetett fel, amiket csak együtt,
egymást segítve tudtunk csak megoldani. Hittünk
az ötletben, és egymásban. Cselekedtünk valami
apróságnak tűnő mozgalomért, ami most már
bebizonyosodott, hogy több száz ember utazását
teszi kicsit szebbé a jövőben.

Számomra a Rotary egy olyan közösség, ahol
együtt valósítjuk meg a szolgálat, szolidaritás és
barátság mentén a céljainkat. A való világban élve

pontosan tudjuk és látjuk, hogy „egynek minden nehéz; soknak
semmi sem lehetetlen.”– ahogy ezt már Gróf Széchenyi István
mondta.

Nem csalás, nem ámítás, a zongorahasználat egyetlen célja a
szórakoztatás és az, hogy mosolyt csaljon az arcokra. Biztos vagyok
benne, hogy kellemesebbé tehető így a reptéri hangulat, és mint
tudjuk a Rotary olyan emberek klubja, akik jobbítani szeretnének
a világon! A hangszer a következő hónapokban a nap 24 órájában
elérhető lesz az utasok számára a B12-es beszállókapu szomszéd-
ságában.

Nagy örömünkre szolgál, hogy rengeteg cikk, videó, interjú jelent
meg a zongoránkról külöböző helyeken. Médiamegjelenéseink
közül néhány itt megtekinthető a következő linkekre kattintva:
youtube, hirado.hu, BUD.HU, nol.hu, index.hu, hvg.hu

Köszönet mindenkinek, aki részt vett a megvalósításban.

Pál Kata - alelnök, RC Budapest-Center
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https://www.youtube.com/watch?v=KAvwsn0JgU0
http://www.hirado.hu/2015/08/14/na-mi-hianyzott-eddig-a-liszt-ferenc-repterrol-egy-fekete-zongora/
http://www.bud.hu/budapest_airport/media/hirek/kotta-nelkul:-utasok-zongorazhatnak-a-repuloteren-18515.html
http://nol.hu/kultura/imadjak-az-utasok-a-ferihegyi-nyilvanos-zongorat-1558745
http://index.hu/kultur/2015/08/05/barki_liszt_ferenc_lehet_ferihegyen/
http://hvg.hu/kultura/20150805_Kitettek_egy_zongorat_Ferihegyen_barki_ja


V. ROTARY GUMIKACSA VERSENY 
SZENTENDRE, 2015. AUGUSZTUS 29.

Az érdeklődés már állandósult, minden évben sokan jönnek, fo-
gadni, szurkolni, megtekinteni ezt a kedves kis rendezvényt. Kis-
gyermekes családoknak ideális program. A tombola ajándékokat is
úgy igyekszünk beszerezni, hogy sok, a gyermekek számára is
örömet jelentő ajándék legyen.

Akik nem ismerik, azok kedvéért röviden: a verseny folyamán
1000 db hagyományos fürdőszobai gyermekjáték gumikacsa ver-
senyzik az első helyért-helyezésekért. A verseny helyszíne a
Bükkös patak. Természetesen a kacsák nem tudnak maguk ere-
jéből úszni, a kacsákat kizárólag a patak sodrása hajtja előre. A
versenytávot a kacsák körülbelül 12 perc alatt teljesítik! Maga a
verseny nagyon látványos, a patak mindkét oldalán kiépített
sétányról jól követhető, lehet gyalogosan kísérni és szurkolni,
buzdítani a kacsákat!

Évről évre más támogatási célt nevezünk meg, az idei évben a
helyi Bárczi Gusztáv iskola sportpályájának felújítására ajánlottuk
fel a verseny bevételét.

A verseny előtt igyekeztünk kihasználni az online média
segítségét, facebook oldalunkon folyamatosan jelentek meg hírek,
képes és videó anyagok, célzott hirdetéseket tettünk közzé, a
potenciális környékbeli látogatók tájékoztatására, meghívására.

A zánkai rotarys találkozón is megrendezzük Gumikacsa ver-
senyünket, reméljük ott is minél többen megtekintik rendezvé-
nyünket, fogadnak ill. ezáltal segítenek a „Gift of Life” program
támogatásában.

Külön öröm, hogy más rotary klubokból is érkeznek barátaink,
vannak már szinte törzsvendégek. Sok fotót és videót szoktunk
találni a verseny után, amit a lelkes nézők készítenek és tesznek fel
az internetre, ezzel is növelik a klub, a rotary mozgalom hírnevét.
Az idén egy taiwani, volt kecskeméti cserediák hölgy látogatta meg
rendezvényük és készített hangulatos mozgókép felvételeket.
Nagyon kedves szavakat írt facebook oldalunkra, jó érzés ilyenkor
rotaristának lenni!
Barátsággal:

Rotary Club Szentendre

Augusztus 29-én zajlott le az ötödik Rotary

Gumikacsa versenyünk Szentendrén. A nyár

utolsó hétvégéjén városunkban a Szentendre

Éjjel Nappal városi program sorozat zajlik,

koncertekkel, kirakodóvásárral, gasztro fesz-

tivállal, és immár szerves része a Rotary

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

Rotaract Club GYŐR
Gyűlés helye: Széchenyi István Egyetem
Ideje:  szerda 17.00
Email: rotaractclubgyor@gmail.com

Rotaract Club MOSONMAGYARÓVÁR
Gyűlés helye: 9200 Mosonmagyaróvár, Gazdász u. 10.
Gazdász Hotel,  ideje: hétfő 18.00
Email: rotaractovar@googlegroups.com

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

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

Arany János ÁMK Általános Iskola
Nyírmeggyes

Kálvin János Református Általános Iskola
Mátészalka

Kazinczy Ferenc Általános Iskola
Nyíregyháza

Vári Emil Társulási Általános Iskola
Kisvárda

INNER WHEEL CLUBOK

INTERACT CLUBOK

ROTARACT CLUBOK

EARLYACT CLUBOK

Első Magyar Inner Wheel Club BUDAPEST
Összejövetelek: minden hónap második kedd, 19:00 óra,
a helyszín változó

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

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

Interact Club SOPRON

Interact Club SZEGED
Gyűlés helye: Port Royal Étterem Szeged
Ideje: minden csütörtök 16:00

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

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

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

Rotaract Club BUDAPEST-DUNA
Gyűlés helye: 1072 Budapest, Klauzál u. 21. (UdvarRom)
Ideje: kedd, 19.00
Email: rac.duna@gmail.com

Rotaract Club BUDAPEST-MARGITSZIGET
Gyűlés helye: Neked Csak Dezső! (1074 Budapest, Dohány u. 7.),
Ideje: kéthetente csütörtök 19.00
Email: zakkarviki@hotmail.com

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

Rotaract Club DEBRECEN-FŐNIX
Gyűlés helye, Harmadik félidő (4029 Debrecen, Csapó u. 67.),
Ideje: szerda, 18.30
Email: rotaractclubdebrecen@gmail.com

International
Inner
Wheel

Interact Club KECSKEMÉT

Interact Club KISKUNHALAS

Interact Club Matild
Gyűlés helye: Matild Média Iskola

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

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

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

RotaryClubBudapest-BudavárPostacím:

H-1026Budapest,
SzilágyiErzsébetfasor47.

RotaryClubBUDAPEST-CITY
Mindenkeddeneste19.30

HotelMariott,Postacím:

H-1052Budapest,
ApáczaiCsereJánosu.4.

RotaryClubBUDAPEST-CENTER
Hétfő,19.00.RadissonBlueBékeHotel,
H-1067Budapest,Terézkörút43.
rcbpcenter@gmail.com

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

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

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

RotaryClubPostacím:

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

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

RotaryClubBudapest-SasadPostacím:

H-1014Budapest,Fortunau.4.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rotary Club KomáromPostacím:

H-2900 Komárom, Bem József u. 21.

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

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

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

RotaryClubHódmezővásárhelyPostacím:

H-6800Hódmezővásárhely,Zrínyiu.2.

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

Rotary Club Mátészalka,Postacím:

H-4700 Mátészalka, Kölcsey tér 2.

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

Rotary Club Miskolc,Postacím:

H-3530 Miskolc, Adler Károly u. 7 .

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

Rotary ClubPostacím:

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

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

Prof. Kopa János,Postacím:

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

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

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

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

Rotary Club Mosonmagyaróvár,Postacím:

Pf. 66.

Rotary Club BUDAPEST-SZENT GELLÉRT

RotaryClubBUDAPEST-MARGITSZIGET

ROTARY CLUBOK MAGYARORSZÁGON

Rotary Club BUDAPEST-SZENT IMRE
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impresszum

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

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

Rotary Club OrosházaPostacím:

H-5900 Orosháza, Kossuth u. 1.

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

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

Rotary Club SátoraljaújhelyPostacím:

H-3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 2.

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

Rotary Club SopronPostacím:

H-9400 Sopron, Széchenyi tér 12.

Rotary Club SZEGED
SZENT-GYÖRGYI ALBERT
Csütörtök 18.00. Hunguest Hotel Forrás,
H-6726 Szeged,
Szent-Györgyi Albert u. 16-24.
bozsomiklos@limit.hu

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

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

Rotary Club SzekszárdPostacím:

H-7100 Szekszárd, Széchenyi u. 18-20.

Rotary Club SZENTENDRE
Csütörtök 18.00. Bükkös Hotel,
H-2000 Szentendre, Bükkös part 16.

Rotary Club SzentendrePostacím:

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

Rotary Club SZENTES-CSONGRÁD
Kedd 18.00. Páterház Panzió és étterem,
H-6600 Szentes, Kossuth u. 1.

Rotary Club Szentes-CsongrádPostacím:

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

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

Rotary Club SzolnokPostacím:

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

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

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

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

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

Rotary Club VácPostacím:

H-2626 Nagymaros, Tégla u. 6.

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

Rotary Club Veszprém,Postacím:

H-8200 Veszprém,
Kittenberger Kálmán u. 11.

Rotary Club SOPRON-PANNÓNIA
Csütörtök 19.00. BW Pannónia Med Hotel,
H-9400 Sopron, Várkerület 75.

Rotary Club Sopron-PannóniaPostacím:

H-9400 Sopron, Várkerület 75.

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

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

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

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

Kiadó: Magyar Rotaract Szövetség

ROTARY CLUBOK MAGYARORSZÁGON
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A Gift of Life International nemzetközi civil program, melynek célja olyan gyermekek életének megmentése, akik
veleszületett szívbetegségben szenvednek és országukban nem áll rendelkezésre a gyógyítás lehetősége.
A szívbeteg gyermekek megmentése minden kultúrában és minden nyelven találkozik a jóérzésű emberek
támogatásával. Így lehetséges, hogy világszerte több, mint 70 Gift of Life projekt működhet, és ezek segítségével már
több mint 12 ezer gyermeknek sikerült új életet ajándékozni. Jelenleg évente több mint ezer gyermeken segítenek a
program önkéntes szervezői és szakemberei.
A hazai Gift of Life program keretében 1991 és 1994 között 40 magyar kisgyermek műtétjére került sor az USA-ban. A
program keretében 25 hazai orvos sajátíthatta el a szükséges tudásanyagot a műtétek hazai lebonyolításához. Ezt
követően 2010-11-ben 10, 2012-13-ban 3, 2013-14-ben 16 kisgyermek megmentését vállalták a hazai és külföldi
rotarysták, a hazai szakemberekkel karöltve. A program tovább folytatódik 2015-ben is. A cél változatlan: életet
ajándékozni.
Infó: Rotary Club Szeged Szent-Györgyi Albert, Farkas András 20/980-3098

Adományod minden egyes forintját beteg
gyerekek gyógyítására fordítjuk.

Alapítványunk működésének költségeit
a magyar rotarysták fedezik.

www.giftoflife.hu

GIFT OF LIFE

GIFT IFEOFL
INTERNATIONAL GIFT IFEOFL

INTERNATIONAL
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K.R. Ravindran
2015-16 President

Rotary International
One Rotary Center

1530 Sherman Avenue

Evanston, IL 60201-3698 USA

www.rotary.org

www.giftoflife.hu
www.rotary.org



