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Kedves Olvasó!

Köszönöm, hogy érdeklődik a Rotary Család iránt! A célunk ezzel az

újsággal, hogy megismertessük a Rotary munkáját az emberekkel.

Biztosan Ön kedves Olvasó is hallott már Rólunk és remélem, hogy

kiadványunk hozzájárul ahhoz, hogy még többet megtudjon a

szervezetről!

Megtalálhatja újságunkban azokat a jószolgálati tevékenységeket,

amivel a Rotary klubok tagjai szolgálják az emberiséget, ahogyan ez évi

jelmondatunk is kifejezi ezt.

Igyekszünk hozzájárulni ahhoz, hogy a világ egy kicsit jobb legyen,

hiszen itt nőnek fel a gyermekeink és reméljük az unokáink is! Kérem

tisztelt Olvasó ossza meg a barátaival és ismerőseivel is ezeket az

információkat, és amennyiben szimpatikus a munkánk és tevékeny-

ségük, keresse fel az Önhöz legközelebb levő klubot! Az újság végén

láthatja mely városokban találhatóak.

Kedves Rotarysta Barátom!

Remélem Te is szívesen forgatod ezt az újságot, amelyben fontos

információt találsz a nagy Rotary Családunkról! Jó ötleteket kaphatunk

a jószolgálati tevékenységünkhöz és büszkék lehetünk a fiataljainkra is,

akik komoly erőfeszítéseket tesznek azért, hogy jobbá tegyék a környe-

zetüket!

Mindenkinek köszönöm, hogy időt szentel újságunkra!

Baráti üdvözlettel:

Pénzes Ilona

Rotary DG 2016/17



4

A Rotary egy segélyszervezet?
Nem. A Rotary olyan emberek klubja, akik jobbítani sze-

retnének. A rotarysok jobbítási szándékukat a szolgálat öt útján
keresztül tehetik meg.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

is magas pozíciókat töltenek be. A tagdíj mértéke országonként
változik, de jellemzően más civil szervezetekhez képest ma-
gasabb. Ennek az az oka, hogy a Rotary egy olyan szervezet, amely
azt vállalja, hogy az adományokat 100 százalékban eljuttatja az
érintettekhez. Ezt a Rotary csak úgy tudja megtenni, hogy
működését 100 százalékban a tagdíjakból finanszírozza, valamint

az adományok eljuttatásának logisztikai költségeit is vállalja.
Másképpen fogalmazva, minden egyes forint adományhoz hozzá-
járulnak a rotarysok munkával és pénzzel is. Az adományoknak
segélyszervezetek esetében átlagosan 60 százaléka jut el a rá-
szorulókhoz, alapítványoknál az átlag 40 százalék, a többit
felemésztik a működési és logisztikai költségek.

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

havi 3-5000 forint (2012-es adat) között van. Ugyanakkor szá-
molni kell más költségekkel is. Vannak reggeliző, ebédelő és va-
csorázó klubok. Az étkezés költsége 1000 és 5000 forint között
lehet alkalmanként. Összességében havi 5000 forinttól egészen
havi 25 ezer forintig is terjedhetnek a költségek.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gok számára kötelező prezencia előírás van, ami azt jelenti, hogy
a Rotary tagok számára az ülések kétharmadán kötelező a
jelenlét, különben megszűnik a Rotary tagság. A kötelező pre-
zencia teljesítését segíti, hogy a tagok vidéki, vagy külföldi el-
foglaltságuk során látogathatják az ottani klubok ülését.

Miből szerzi a pénzt a Rotary humanitárius ténykedé-
séhez?

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

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

kénti szervezeti megújulás, 1-2 évente változó feladatok). A fo-
gaskerekek összekapcsolódása részben a klubon belüli együtt-
működés, de a kormányzóság, sőt a világszervezet által meg-
fogalmazott tevékenységekben való közös részvétel jellemzője.

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

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

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

A Rotarynak több fajta diákcsereprogramja van. A legismertebb
a Rotary Youth Exchange Long-Term Program, ami kifejezetten
középiskolásoknak szól és amiben egy évet töltenek a diákok egy
másik ország családjainál. Minden klub maga dönti el, hogy
melyik jelentkezőt támogatja abban, hogy részt vegyen egy ilyen
programban. Előny a nyelvtudás és a kulturáltság, hiszen egy-egy
diák nemcsak önmagát, hanem klubját és országát is képviseli
külföldön.

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

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

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

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

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

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

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

sezik. A helyszínek és az időpontok megtalálhatók a Rotary hon-
lapokon. Magyarországon érdemes a www.rotary.hu oldalt felke-
resni, külföldön a www.rotary.org ad eligazítást.
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PÉNZES ILONA AZ EARLY 
ACTRA A LEGBÜSZKÉBB
BESZÉLGETÉS A MAGYARORSZÁGI ROTARY ELSŐ NŐI KORMÁNYZÓJÁVAL

Fontos célja, hogy az idősebb generációt

közelebb hozza a fiatalokhoz a Rotaryn belül,

igyekszik minél több hölgyet bevonni a

jószolgálati tevékenységbe. Pénzes Ilona, az

első női kormányzó nemcsak a Rotaryt vezeti,

húsz éve saját cégét is igazgatja. Pontosan

tudja, hogy a férfiak nehezen mondanának

nemet egy nő által jól megfogalmazott

kérésnek.

Milyen célokat tűztél ki az idei évre kormányzóként?

Több fontos célt fogalmaztam meg magamnak. Az egyik az if-
júsággal való még szorosabb kapcsolattartás volt. Július 1-je óta
nőtt a rotaractosok, interactosok és earlyactosok száma. A velük
való kommunikáción sokat dolgozom, Bánfalvi Zitával, a Rotaract
kormányzójával folyamatosan egyeztetünk, részt veszünk egymás
klublátogatásán, a tendencia folytatódhat a következő ciklusban
is. A második, hogy növeljem a nők számát Rotaryban. Jelenleg öt
klub van alakulóban, mindegyikben vannak női tagok. Miskolcon
ráadásul most jön létre egy csak hölgyekből álló klub. Elindult a
folyamat, úgy tűnik, lassan, de biztosan emelkedik a hölgyek
száma a szervezeten belül. A harmadik célom az volt, hogy
districtünk támogassa a Rotary azon törekvését, hogy megszűn-
jön a gyermekbénulást okozó vírus a világon, ezt a Rotary Polio
programjának nevezzük. A polio támogatására egy színházi
látogatást szervezünk, nagy reményeket fűzök hozzá. Ebben az
évben növeltük a fundation befizetéseket is. A képzést tartottam
még fontosnak, amit ebben az évben kétszer szerveztünk meg a
Pets-Sets-en kívül, ezen sokan vettek részt. Az elektronikus
felületek használatának a fejlesztését is sikerült megvalósítanom.

Te vagy a magyar Rotary történetében az első női
kormányzó, hogy jutottál ebbe a pozícióba?

Többször szerettek volna felkérni a pozícióra, először az indiai
világelnök 2012-es látogatásakor került szóba. Én voltam Kalyan
Bannerjee egyik kísérője, és amikor a kormányzótanács tagjaival
találkoztunk, megkérdezte, hogy volt-e már női kormányzónk,
amin mindenki meglepődött. Ekkor mosolyogva rám nézett, és
azt mondta, itt van ideális jelölt. Utána többször szóba került az
országos elnökségnél, egy idő után meggyőztek, hogy vállaljam a
jelölést. A nyíregyházi klubom támogatott, így belevágtam.
Rájöttem, hogy a Rotaryn belül ez a legnagyobb szolgálat, így
tudok legtöbbet segíteni. Sok feladattal és áldozattal jár, rengeteg
időt kell szentelni rá. Úgy éreztem, hogy annyi szeretetet és jót
kaptam a Rotarytól, hogy kötelességem elvállalni a feladatot. A
kormányzóság előtt több pozíciót töltöttem be, vezettem a
szakmai tagozatot, felelős voltam az Early Actért, három-négy
évig szerveztem az életüket. Alkormányzó is voltam, de csak egy
esztendőn keresztül, mert jött a kormányzóságra való felkészítés,
ami két és fél évig tartott.

Sikerült elfogadtatni magad a férfiakkal?

Nem volt szokatlan a szerep, a kollégáim 80 százaléka férfi. Van
három öcsém, két fiam, tehát mindig férfiakkal, fiúkkal voltam
összekötve, szeretek velük dolgozni. Kicsit talán más a vezetési
stílusom, mint egy férfinak. Mi nők másként oldunk meg
problémákat, én általában kérni szoktam, és minden esetben
megköszönök mindent. A férfiak pedig nem szeretik vissza-
utasítani egy nő kérését. Szerencsésnek érzem magam, mindenki
segíti a munkámat, jó dolgom van, ezért köszönettel tartozok
mindenkinek. Úgy érzem nők és férfiak együtt tudnak igazán
értékes dolgokat létrehozni.
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Mivel foglalkozol, ha épp nem rotaryzol? Tudod kamatoz-
tatni a szakmai tudásodat a jószolgálat során?

Közgazdászként dolgozom, húsz évvel ezelőtt egy társas
vállalkozást hoztunk létre. Nagy gumigyártó cégeknek szállítunk
alapanyagokat. A kormányzóság is vezető beosztás, mivel húsz
éve ügyvezető vagyok a civil életben, nem állt távol tőlem ez a
szerep. A munkámat is igyekszem úgy kezelni, hogy valójában
szolgálatot teljesítek. Szolgálom a kollégáimat, megteremtem
azokat a feltételeket, amikben ők dolgozni tudnak, felelős vagyok
értük. Odafigyelek az igényeikre, megpróbálom elérni, hogy jól
érezzék magukat. Mellette el kell érnem, hogy jól működjön a cég,
és mindenki kapjon fizetést. A Rotaryban hasonló a feladat,
igyekszem itt is irányt mutatni. Aki jön velem, annak örülök, aki a
saját útján szeretné járni, azt is tiszteletben tartom. Ez egy kicsit
másfajta vezetés, hiszen itt mindenki önkéntes. Sokan segítik a
munkámat, több klub csatlakozott az elképzeléseimhez. Mindkét
helyen kamatoztatni tudom a vezetői tapasztalataimat, amelye-
ket a munkában és eddig a Rotaryban szereztem. Mindkét
pozícióban folyamatosan tanulok a toleranciáról, empátiáról, a
két szerep erősíti egymást.

Mennyi időd marad a családodra és kikapcsolódásra?

A családomra mindig számíthatok, a párom igyekszik mindent
elintézni, amit máskor én szoktam, próbál mentesíteni a
feladatok alól. A gyerekeim is segítenek, bár ők nemrég költöztek
más városba a munkájuk miatt. Rájuk is mindenben számíthat-

tam eddig, ha kellett egy rendezvény előtt pogácsáért szaladtak,
vagy éppen jegyet szedtek. Még nem tagok a Rotaryban, de ez
változhat. Sokat beszélek itthon a szervezetről, így ők is ebben a
szellemben nőttek fel. Kikapcsolódásra nem sok időm maradt
tavaly júliusi kinevezésem óta, pedig nagyon szeretek színházba,
hangversenyre járni. Minden évben túrázunk a barátainkkal a
környező hegyekben, telente síelni járunk a családdal. A síelés
szerencsére összejött, egy hét szabadságot kértem a Rotarytól is,
a gyerekekkel remek programot szerveztünk.Több mint tíz évig
hastáncoltam, sajnos abbahagytam, szeretnék visszatérni ehhez a
hobbihoz, de már csak otthoni körülmények között.

Mire vagy a legbüszkébb rotarys éveidből?

Az Early Act megalapítását tudnám kiemelni, Európában csak
nálunk vannak ilyen jellegű klubok. Ungvári Zsigmond volt
kormányzó az ötletgazda, Amerikából hozta a mintát, velem
beszélte meg az elképzeléseit. Mivel tanárként kezdtem a
pályafutásomat, közel állnak a szívemhez a gyerekek. Látom,
hogy a legfiatalabb generáció élete mostanában milyen nehéz,
hiszen eltűnőben vannak a valódi közösségek, megfoghatatlanok
az értékrendek. Az a szeretet és a közösség, ami ahhoz kellene,
hogy megfelelő módon tudjanak fejlődni, sok esetben hiányzik
számukra. Büszke vagyok rá, hogy sikerült létrehozni a gye-
rekeket foglalkoztató klubokat, pedig komoly ellenállásba
ütköztem. Azóta rengeteg klubnak van iskolai projektje, egyre
többen foglalkoznak az általános iskolásokkal.
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BÁNFALVI ZITA: 
A ROTARYNAK BEFOGA-
DÓBBÁ KELL VÁLNIA

Több nőt szeretne a Rotaryba, miközben a

Rotaract alapjainak megerősítésén dolgozik.

A jószolgálati éveiből a reggeli tornákra a

legbüszkébb. A Rotaract idei kormányzója,

Bánfalvi Zita ha épp nem a szervezet orszá-

gos ügyeit intézi, akkor jogi tanulmányaira és

egy könyvelő irodára koncentrál.

Milyen célokat tűztél ki az idei évre kormányzóként?

Idén szerettük volna megerősíteni az alapokat. Sok új tagja van az
országos elnökségnek, nekünk is össze kellett kovácsolódnunk
a h h oz , h o g y e g y ü tt m ű kö d é s ü n k s o rá n a l e g f o n t o s a b b
feladatunkat el tudjuk látni, ez pedig a klubok támogatása. Idén
visszahoztuk a régiólátogatások rendszerét, ami arról szól, hogy
az elnökség elutazik a klubokhoz. Az a tapasztalatunk, hogy minél
többet találkozunk a klubokkal és a tagsággal, annál többet
tudunk meg a problémáikról, nehézségeikről, így hatékonyabban
támogathatjuk őket. Mindezek mellett pedig nagyon fontosnak
tartjuk a csapatépítést is.

Milyen tapasztalatid vannak július 1-jei beiktatásod óta?

Erős a csapat, bármilyen feladattal meg tudunk küzdeni. Az őszi
district konferencia sikerét annak is köszönhetjük, hogy egyre
nagyobb hangsúlyt helyeztünk a tagság képzésére. Több külsős
előadót hívtunk meg, akik saját területükről meséltek, inspirálták
és tippeket adtak a rotaractosoknak, arra vonatkozóan, hogyan
végezhetnék sikeresebben a munkájukat a Rotary családban. Az
idei félévből hátra van még néhány klub látogatása és a szegedi
konferencia is, ezektől sokat várunk.

Mióta vagy tagja a Rotary családnak?

2009. december 6-án vettem részt az első projekten, Szegeden
aznap tartották a Rotaract Club Szeged tagjai a Mikulás napot a
gyerekeknek. Látogatásom célja az volt, hogy közelebbről is
megismerjem a Rotaract, Rotary munkáját, akkor már beadtam
jelentkezésem cserediáknak. Ekkor tapasztaltam először, milyen
érzés belső indíttatásból jót cselekedni, és jobbá tenni a
környezetet. Ezt követően egy évet Amerikában töltöttem a
Rotary cserediákprogramnak köszönhetően. Amikor hazatértem,
megalapítottam az Interact Club Szegedet, egy éven át alapító
elnök voltam. Gimnáziumi tanulmányaim után Budapestre
költöztem, ahol csatlakoztam a Rotaract Club Budapest-
Margitszigethez, amelynek alelnöke, majd következő évben
elnöke lettem. Az országos elnökségéhez még interactos
koromban csatlakoztam, amikor az ország klubjaiért voltam
felelős. A budapesti régióért felelős megbízott pozícióját is vittem
már, így az elmúlt években nagyban hozzájárultam az elnökség
munkájához.

Hogy tudnád meghatározni a Rotary lényegét, mire vagy
legbüszkébb a közösségen belül töltött időd alatt?

Szerintem mindenkinek mást jelent a Rotary. Számomra az a
közösség, amely befogadó volt velem, amikor 18 évesen
hazatértem külföldről, és érettebb gondolkodással nem tudtam
pontosan merre van a helyem a világban. Ebben segített a Rotary,
ezen belül is az Interact és a Rotaract. Olyan fiatalokkal talál-
kozhattam, akiknek az enyémhez hasonló a világnézetük, ők is
rájöttek arra, hogy a milyen sokat kaptak a Rotarytól. A sok emlék
közül nagyon nehéz lenne egye kedvencet kiválasztani. Számom-
ra az összes olyan pillanat meghatározó, amikor egy árva vagy
rászoruló gyermeknek a szemébe nézek, és azt látom benne, hogy
sikerült mesebeli csodává varázsolnunk egy napját. Abban a
néhány órában, amit együtt töltünk, megfeledkeznek gondjaikról,
csak azzal vannak elfoglalva, hogy jól érezzék magukat az éppen
aktuális programon, amit szervezünk számukra. A legbüszkébb
arra vagyok, hogy három éve én tartom a decemberi Gyerkőc-
karácsonyokon a reggeli tornát. Minden évben más lurkók
arcaival találkozunk, akik amint meghallják a zenét, tudják, hogy
valamilyen szórakoztató műsor következik. Ilyenkor nem csak az
ő arcukra figyelek, hanem a rotaractosokéra is, akik abban a
pillanatban szintén képesek gyermekekké válni.
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Milyen érzés nőként egy alapvetően férfiak „uralta” csa-
ládban kormányzónak lenni?

Nem mindig egyszerű, de érzem a változás szelét. Sokszor
tapasztalom, hogy amint elkezdenek velem beszélgetni a férfiak,
talán az ő elképzelésük is kezd megváltozni arról, hogy milyen egy
fiatal nő vezető pozícióban. Ahhoz, hogy ez az átalakulás végbe
menjen, arra van szükség, hogy a Rotary befogadóbban viszo-
nyuljon a saját utánpótlásához, a Rotaracthoz. Szeretném, ha
több, kizárólag férfiakból álló klub megnyitná kapuit a nők előtt.
Ha ezt nem teszik, sok potenciális, lenyűgöző tagot taszítanak el
maguktól. Mindannyiunknak meg kellene fogadni a tavalyi
világelnök szavait, aki szintén úgy látta, hogy fiatalokra és nőkre
van szüksége a szervezetnek. Pozitívan állok hozzá, remélem,
hamarosan jóval több hölgyet köszönthetünk a családban.

Ha éppen nem rotaryzol, mivel foglalkozol?

Az időmet olyankor az egyetemen töltöm mint negyedéves
joghalgató, vagy egy adótanácsadó cégnél dolgozok, mint
gyakornok. A szabad hétvégéimen próbálok a kikapcsolódásra
összpontosítani, ilyenkor gyakran utazom haza a családomhoz
Szegedre, vagy a barátaimmal töltöm az időmet. A munkám során

próbálom hasznosítani azokat a tapasztalatokat, amelyeket a
Rotarynál szereztem, többek között a kommunikációs ké-
pességet. Nem félek kiállni több ember elé, ez nagyban segít az
ügyfelekkel vagy esetenként a főnökeimmel való kapcsolat-
teremtésben. Gyerekkorom óta a mindennapjaim része a sport,
próbálom minél gyakrabban beiktatni az időmbe, akár korán
reggel, akár késő este. A hétköznapi rohanás után az olvasás
kapcsol ki.

A családodnak mennyit mesélsz a Rotaractról és a
Rotaryról?

Próbálom bevonni őket az olyan projektekbe, ahol tudnak
segíteni, így már két éve jönnek velem a a Rotaract Gyerkőc-
karácsonyra. Öcsémet, Brúnót reményeim szerint pár éven belül
a Rotary család tagjaként köszönthetjük, szeretném, ha belőle is
cserediák válna. Édesanyám pedig nem csak anyukának csodás,
de példaértékű embernek is tartom. Minden cselekedetét a
jóindulat és a szeretet vezérli, a munkájában és a magánéletében
is. Nem csupán egyedülálló anyaként, de szinte az egész országon
átívelő vállalkozás vezetésében is megállja a helyét. Ő az én
hősöm és példaképem.
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Rotary Club Budapest-Margitsziget

A Gyerkőckarácsonyt már ötödik alkalommal rendezte meg a A
Rotary Club Budapest-Margitsziget és a Rotaract Club Budapest-
Margitsziget. Budapesti és pécsi gyermekotthonok lakóit és
általános iskolásokat várták a délelőtti programra, közel százan
léptek ünnepi hangulatban a Papp László Budapest Sportaréna
egyik nagytermébe.

– Mint mindig, most is igyekszünk ezt a napot a gyerkőcök
számára ismét egy igazi csodás karácsonyi mesévé varázsolni. A
legfontosabb, hogy mindenki jól érezze magát, és persze, hogy a
sok ajándék mellett életre szóló élménnyel búcsúzzon – nyitotta
meg a rendezvényt Kovács Laura, a Rotaract Margitsziget idei
elnöke.

A számos szponzor és fővárosi Rotary klubok támogatásával
megrendezett ünnepen kicsiktől a nagyokig mindenki megfo-
gadta Laura kérését. A meghívott vendégek előadása előtt reggeli
tornával, finom tízóraival készültek a szervezők. Ez egyenesen
Kiskunfélegyházától a Fornetti pékségéből érkezett az asztalra. A
gyerkőcök a nap folyamán díszeket és arcot festhettek, a Dr.
Oetkernek köszönhetően sütit díszíthettek, rajzolhattak és persze
a számos játék közül is választhattak. Népszerű programnak
számított a hulahoppozás, volt, aki észrevehetetlen gyorsasággal
tudta pörgetni a színes karikát maga körül. Ezúttal csapatver-
senyen is összemérhették erejüket a gyerekek, a győztes csapat
nagy sikerélménnyel gazdagodott.

A gyerkőcök a Nobilissima ünnepi koncertjét is meghallgathat-
ták, nagy örömmel kapcsolódtak be a karácsonyi dalok ének-
lésébe. A Szimpatech Showtechnika kiváló hangosításának is
köszönhetően remek hangulatban telt a koncert. A Csodák Palo-
tája tudósának izgalmas előadására mindenki kíváncsi volt, nem
véletlenül, több érdekes kísérletben a gyerekek is részt vehettek.

MINDENT TUDÓ MIKULÁS 
A GYERKŐCKARÁCSONYON

A budapesti Rotaract és Rotary klubok ötödik

alkalommal rendezték meg decemberben

hagyományos Gyerkőckarácsonyt. Gyermek-

otthonok közel száz kis lakóját láttak ven-

dégül a szervezők, a Mikulás puttonya szá-

mos ajándékot, a délelőtt rengeteg meglepe-

tést rejtett.

Ezután Szabados Csaba, azaz Houdini bűvésztrükkjein álmél-
kodtak el. A csöppségek ezután még sokáig beszélgettek a kár-
tyatrükkökről a bűvésszel, aki be is avatta őket néhány briliáns
mozdulatba.

A Télapó zsákjából a szokásosnál valamivel lassabban fogytak
az ajándékok, mert a piros ruhás nagyszakállú bizony mindenki-
ről mesélt egy-egy kis történetet, a gyerekek őszinte csodálkozá-
sára. Hogy honnan szerezte tökéletes információit a Mikulás? Ez
talán örökre rejtély marad. Népszerű ajándékok voltak a Libri
könyvei, minden korosztály megkapta a neki való olvasnivalót. A
Julien kávézónak köszönhetően nem maradtak finom torta
nélkül a gyerekek, persze ezzel meg kellett várniuk az ebéd végét.

Közös ebéd zárta ugyanis az V. Rotaract Gyerkőckarácsonyt,
ami nemcsak a kicsiknek, hanem azoknak a szerencsés fel-
nőtteknek is örökre szóló élményt jelentett, akik részesei lehettek
az újabb ünnepi csodának.
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Mit jelent az, hogy egyedi, különleges Kanadai Klub ülés?
Egy sajátos ünnepség volt ezen a napon. Robert Burns skót költő
születésének évfordulójára emlékeztek, versekkel, dalokkal
eredeti skót dudák kíséretével. Burns Skócia „Petőfije” volt és
Kanada multikulturális ország révén – a Vancouveri klubnak is jó
néhány skót nemzetiségű tagja van – ápolják egymás hagyo-
mányát, kultúráját, így eredetiben hallhattuk a verseket.
Őszintén elmondom, hogy Szabó Lőrinc fordításában azért
jobban élvezhetőek ezek a költemények, nem beszélve arról, hogy
az eredeti skót nyelvű előadásokat a vancouveri Rotary Tagok
sem értették.

Milyen hozadéka lehet ennek a találkozónak?
Újabb Rotarysta barátokat ismerhettem meg és azt a hagyomány
tiszteletet, – melyet nap mint nap gondoznak – mintának,
követendő célnak tartom. Röviden bemutattam a Magyar District
munkáját, erőfeszítéseinket, projektjeinket népszerűsítettem egy
kicsit. Természetesen azonnali eredményeket nem várhatunk, de
annyit kértem tőlük, hogy jó hírünket vigyék.

KANADAI-MAGYAR 
KORMÁNYZÓI TALÁLKOZÓ

Mészáros Zoltán, a Magyar District (körzet)

megválasztott Kormányzója (2017/2018) a

San Diego-ban megrendezett Rotary Interna-

tional Assembly (Nemzetközi Közgyűlés) után

ellátogatott Vancouverbe, ahol egy Rotary

rendezvényen találkozott Don J. Evans-el a

Canadai 5040 District megválasztott kor-

mányzójával. Egy rövid interjú keretében

kérdeztük a találkozóról.

Milyen apropóból jött létre a találkozó?
Egy számomra rendkívül fontos oka volt. Kisebbik lányom Emese
Vancouverben él és Őt szerettem volna meglátogatni. A San
Diego-i Assembly-n pedig megismerkedtem Don J. Evans
kormányzó barátommal, aki szintén a 2017/2018 évben lesz a
British Columbia Rotary Kormányzója. Ő invitált meg a
Vancouveri Klub ülésére, mely szintén egyedi programmal
szolgált még a vendéglátóinknak is.

KORMÁNYZÓ KÉPZÉS, 
KORMÁNYZÓK AZ ISKOLAPADBAN

Az elmúlt év novemberében Madridban, idén

januárban pedig San Diegóban tartották a

világ 200 országában működő Rotary Inter-

national 2017/2018 évi Kormányzóinak kép-

zését. Itt tanult, tréningezett, készült Rotary

évére Mészáros Zoltán, a magyar Rotary

District (körzet) megválasztott kormányzója.

Őt kértük arra, hogy ossza meg élményeit a

magazin olvasóival.

Hogyan foglalná össze röviden tapasztalatait, élményeit?
A madridi és a San Diegó-i képzés is elsősorban a jövőről, a vál-
tozásokról, a megváltozott világ kihívásaihoz történő alkalmazko-
dásról szólt. Fontos a múltunk, a jelen működése, de a legfon-
tosabb, hogy milyen Rotaryt akarunk a jövőben és ehhez milyen
változtatásokat kell tennünk. Ennek jegyében dolgoztunk,
cseréltünk információt és alkottunk véleményt.
Meggyőződésem, ha bármiben változást akarunk elérni, először
magunknak kell megváltozni. Ha ez sikerül, a körülményeink is
elkezdenek változni.
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Milyen hangulatúak voltak a találkozók, a képzés?
Madridban a GETS-en (megválasztott kormányzók képzése) az
európai Rotary klubok kormányzói találkoztak, cseréltek
tapasztalatokat. Az egész rendezvényt baráti hangulat jellemezte,
az építő, egymást segítő javaslatok, tapasztalatok nagyon sokat
adtak mindannyiunknak. Régi európai barátokkal is találkoztam,
itt volt Irena Brichta és Ivan Bloch, mint cseh és romániai volt
kormányzók, akik mint oktatók segítették munkánkat.
„Osztálytársam” volt Tomka Gyula barátom Besztercebányáról, Ő
a cseh és szlovák District-et képviselte, mi azonos időben leszünk
Kormányzók.

Az egyik leglátványosabb rendezvény „A
nemzetek kultúrája” fesztivál volt. Ezen
nagyon sok Rotary régió mutatta be nemzeti
kultúráját, sikeres programját, a képviselt
országok szokásait.
A magyar District küldötteként a „Gift of
Life” projektünket népszerűsítettem, illetve a
piciny magyar kultúránkból adtam kis kóstolót.
Azaz egy kalocsai hímzéssel díszített töltött
bonbon-cukorkát ajándékoztam minden
Rotarys barátomnak, melynek „SWEET AND
STRONG SPIRIT OF HUNGARY” feliratot
adtam. (Az étcsokoládéba valódi magyar
barackpálinka volt töltve.) Óriási sikere volt a Magyar „Spirit”-
nek.

San Diego-ban az Assembly (Közgyűlés) egyszerre volt a
Kormányzói képzéssel. Mi adta ennek a különlegességét,
egyediségét?
Életem egyik legkeményebb képzését kaptam itt. Reggeltől estig,
percre pontosan beosztott időrendben dolgoztunk. Előadások,
workshopok, konzultációk. Több mint 500 Rotary Kormányzó
igyekezett mindent megtenni annak érdekében, hogy a legtöbbet
adja hozzá a közösségnek, illetve a legtöbbet kapja vissza, amit

otthon a saját districtjében hasznosítani tud. Érdekes szituá-
ciókat beszéltünk át, ötletbörzét tartottunk, illetve probléma
megoldási technikákat gyakoroltunk. Az egész eseménynek
lenyűgöző volt a szervezettsége. A több mint 2000 Rotary
képviselő, vezető, a legszigorúbb időrendben, leghatékonyabban
volt képezve, a profi oktatásuk megszervezve, teljes körűen
kiszolgálva. Volt és van mit tanulni és ellesni tőlük.

Mi volt a legfőbb tanulság?
Ha csak röviden kellene válaszolnom, változnunk kell, hogy
változást érjünk el.
Ian Riseley megválasztott világelnök mottója, a Rotary üzenete is
kicsit ezt erősítette. . Nem„Rotary: making a difference”
egyszerű lefordítani, magyarosítani. Kis közvélemény kutatást
végeztem anglisztikával is foglalkozó Rotarys barátaink körében.
A számos javaslatból „A Rotary megváltoztat, változást hoz”
a legkifejezőbb.
Nagyon hasonló kihívásokkal, gondokkal küzdenek a többi
országban is Rotarysta barátaink. Változó világunk új megoldá-
sokat követel tőlünk. Kiemelt programként jelent meg a fiatalítás,
a fiatalok bevonása a Klub életbe, a Rotary munkájába. A hölgyek
létszámarányának növelése erősítést és stabilitást adhat az egész
mozgalmunknak. Oly sok jót és nemes dolgot valósítunk meg a
Rotary keretein belül, de sokszor ezt titokban tartjuk, azaz nem
publikáljuk eléggé. Sokat kell javítanunk a kommunikációnkon,
itt a belső és külső kommunikáció egyaránt fontos.

Volt-e ideje a várost vagy a környéket megnézni?
Az az igazság, hogy nagyon kevés szabad időnk volt, a várost

kizárólag csak este tudtam megnézni. Ter-
mészetesen megkerestem a magyar vonatko-
zású helyeket, a Magyar Házat a Balboa
Parkban, a Márai Sándor emlékhelyet és az
Óvárosban Haraszti Ágostonnak, San Diego
első sheri� ének kiállítását. Nagyon nagy
becsben tartják, hisz a kaliforniai borkultúra
megteremtőjének, Atyjának is nevezik. San
Diego-ról fantasztikus éjszakai fotókat
készítettem, de ide nem kirándulni jöttek a
Rotarysták, hanem tanulni, tapasztalni,
ötleteket szerezni.

Mikor hallhatunk majd többet a tanultakról, a jövő
elképzeléseiről?
Hamarosan megrendezésre kerül a PETS, SETS, azaz a meg-
választott elnökök és titkárok képzése, oda már egy részletesebb
beszámolót fogok készíteni, a stratégiámat is ennek szellemében
fogom felépíteni. A klublátogatások során is szeretném a Rotary
tagsággal megosztani tapasztalataimat.
Megpróbálom, – ha csak töredékét is – átadni ennek a vidám,
baráti, de annál inspirálóbb eseménynek.
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RC Szeged Szent-Györgyi Albert

Pénzügyi igazgatóként dolgozol a szegedi Solvo Zrt.-nél.
Mivel foglalkozik cég?
Gyógyszerhatóanyaggal kapcsolatos kölcsönhatásokat vizsgá-
lunk. Sejteken modellezzük le, hogy a gyógyszer-jelölt molekula
milyen hatást fejt majd ki az emberi szervezetbe jutva. Ehhez
kapcsolódnak folyamatos kutatásaink, saját szabadalmaink
vannak, kicsi, magyar cégként, mi alakítottuk ki ezt a piacot.
Magyar kis-és középvállalatként világviszonylatban piacveze-
tőnek lenni, még ha egy réspiacról is beszélünk, komoly dolog.
Kilencvenen dolgoznak a cégünkben, összesen tíz különböző
nemzetből. Vevőink a világ minden táján megtalálhatók. Ezelőtt
15 évig dolgoztam egy elektromos szerelőipari cégnél, ahol
végigjártam a ranglétrát, de az utolsó pozícióm itt is pénzügyi
igazgató volt. Mostanában jutott arra is időm, hogy ne csak a
Solvóval foglalkozzak, belevágtam az üzleti tanácsadásba. Kis -és
közepes vállalkozások fejlesztéséből veszem ki a részem, aminek
egy jelentős részét képezik a startup, és innovatív vállalkozások.

A munkád során mindig sikerült tartani a Rotary által is
megkövetelt etikai és erkölcsi normákat?
Ezen biztosan lehetne vitatkozni, a pénzügyi igazgató pozíció
valószínűleg sokaknál ellenérzést vált ma ki Magyarországon. Én
azonban büszke vagyok arra, hogy a jelenlegi és az első mun-
kahelyemnél is kisebbségnek számítottunk. abból a szempontból,
hogy mindenkit szabályosan foglalkoztattunk. Szabályosan
fizetjük a béreket, szerencsére olyan vállalkozói környezetbe
kerültem, ahol minden ilyen üzleti-etikai alapokon zajlik.
Számomra egyébként csak olyan munkahely jöhet szóba, ahol így
működnek a dolgok. Mindezek mellett az egyetemen is tanítok,
ötödévesek hallgatnak nálam stratégiai kontrollingot a szegedi
gazdaságtudományi karon. A gyakorlatra és az életre próbálom
felkészíteni őket, arra, hogy miként viselkedjenek, ha elkerülnek
egy vállalathoz. A Rotary értékeit ennél a feladatnál is szem előtt
tartom.

Hogyan találkoztál a jószolgálattal?
Már gyerekkoromban megtapasztaltam mennyire jó adni, pedig
nagyon szegény családból származom. Édesanyám egy olyan
kolléganőjének segített rendszeresen, aki egyedül nevelte két fiát.
Abból a kevésből adtunk nekik, amink volt, a gyerekek pedig
rendszeresen eljártak hozzánk játszani. Eleinte, 13 évesen még
nem nagyon értettem, miért fontos ez, de látva a boldogságukat,
hamar megtanultam, hogy mennyire jó érzés adni. A Rotaryhoz
2006-ban csatlakoztam az akkori főnököm, Lakatos Jenő
invitálására.

AKIT TELIBE TALÁLT A HÓGOLYÓ
TALÁLKOZÁS A HAJDÚ SZABOLCCSAL, A ROTARY FUNDATION VEZETŐJÉVEL

Ha a Rotaryban jellemző lenne a versengés, és

például arra lehetne nevezni, hogy ki tudta a

szakmájában tanultakat leginkább kamatoz-

tatni a szervezeten belül, Hajdú Szabolcs

előkelő helyen végezne. A Szent-Györgyi Albert

klub egyik legaktívabb tagja felelt tíz éve az

akkor alakuló district pénzügyi rendszerének

kidolgozásáért, volt kincstárnok is, mostaná-

ban pedig a támogatási rendszert, a Funda-

tiont igazgatja, és még mindig csak 45 éves.

Hogy tudod kamatoztatni a szakmai tapasztalataidat a
Rotaryban?
Belépésem után rögtön felgyorsultak az események, azonnal
belecsöppentem az országos Rotaryba. Akkor derült ki, hogy
Magyarország önállósodhat, leválhat az osztrák disrtictről. 2006
őszétől abba a csapatba kerültem, amelyiknek ennek folyamatnak
az előkészítése volt a feladata. Nekem az volt a dolgom, hogy a
district számviteli, pénzügyi rendszerét az önálló működésre
készítsem fel. Ez óriási kihívást és megtiszteltetést jelentett,
szerintem igen jól sikerült. Mindezt természetesen a szakmai
tapasztalataim révén sikerült megvalósítanom. Ezután elju-
tottunk a zürichi központba is, hatalmas élmény volt, még a
klubom eredeti alapító okiratát is megmutatták nekünk. Ezután
másfél évig kincstárnok helyettesként tevékenykedtem, itt
szintén sokat kamatoztattam a szakmámból. Később az i�úsági
csereprogramért feleltem klubunkban, itt leginkább a kapcsolati
tőkémet használtam fel. Segédkeztem szegedi Interact klub
alapításában is. A családomat is igyekszem bevonni, szerencsére
nagy sikerrel, a nagyobbik fiam jelenleg is Ausztráliában tartóz-
kodik mint cserediák. A lakásunkban több éve rendezünk regi-
onális cserediák programokat nagy sikerrel. Negyedik éve
vezetem a fundationt, de hamarosan szeretném ezt az a feladatot
is átadni. Ennél a szerepnél is sokat használtam fel a szakmai
tapasztalatokból.

A Rotary kluboknál egyetlen szakma sem lehet fontosabb a
másiknál. Ez a Szent-Györgyi Albert Rotary Klubnál is így
van?
Talán az egyik legszigorúbb felvételi rendszer van a klubunkban,
annak ellenére, hogy mi vagyunk a legnagyobb lélekszámú klub az
országban. Éppen ezért szerteágazó területekről érkeznek
hozzánk a tagok, mindenféle szakma képviselteti magát nálunk.
Sok éve működik egy programunk, aminek az a célja, hogy minél
jobban megismerjük egymást. Minden hónapban előadást tart
valaki magáról, amiben természetesen kiemelt rész jut a mun-
kájának és a szakmai életének. Egymást hallgatjuk meg, magam is
beszéltem már. Ezt a szokást úgy neveztük el, hogy egymásnak
dobjuk a hógolyót.
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A város vezetésével, valamint a helyi civil szervezetekkel közös
összefogásban főleg az általuk nagyon hasznosnak ítélt
projekteket valósították meg, mellyel a helyi közösségi életbe való
beépülés és az aktív jószolgálati munka volt a fő cél: a Duna-
haraszti Anno, a Helytörténeti Emléktár és a Dunaharaszti
Rotary Club közösen szervezett a Laffert kúriában egy kép-
kiállítást. Részt vettek a „Te Szedd” hulladékgyűjtési kam-
pányban, ott voltak az Egészségügyi napon, támogatták a Gyer-
mekjóléti Egyesületet a nyári i�úsági táboruk programjának
szervezésében animátorokkal. Részt vettek a Dunaharaszti
Adventi rendezvényen, ahol 62.000 Ft adományt gyűjtöttek össze
a Bárka Egyesület javára, segítettek a Gyermekjóléti Egye-
sületnek a szegény családok karácsonyi ajándékainak a válo-
gatásában, támogatták a karácsonyi műsort lufi bohóccal és
arcfestővel. Időseknek számítógépes oktatást tartottak az
Orchidea Idősek Otthonában, valamint sikerült 3 db számító-
gépet, billentyűzettel, monitorral és wi-fi stickerrel adomá-
nyozniuk nekik.

Szavakba nehezen kifejezhető, milyen jó érzés és milyen
büszkeséggel tölti el a klubtagokat az a tudat, hogy sok embernek,
szervezetnek rengeteg örömet, boldog pillanatot szereztek
ezekkel a kezdeményezésekkel.

2017. évben is sok projekt tervük van, mely renge-
teg tartalommal tesz hozzá dunaharaszti közösségi
életéhez, a lakók mindennapjaihoz és nagyon öröm-
mel tölti el őket, hogy a márciusban megtartott
Charter ünnepségük alkalmával végre hivatalosan
is a Rotary Család önálló tagjává válhattak.

HULLADÉKGYŰJTÉS, INFORMATIKAI 
OKTATÁS AZ IDŐSEK OTTHONÁBAN

Hatalmas lendülettel indított a Dunaharaszti

Rotary Club. 2016 júniusában, Svájcban be-

jegyzett, új Rotary Club alakult Dunaharasz-

tiban. A klub alakulásának pozitív fogadtatása

volt, ugyanakkor a csapat tisztában volt vele,

hogy nagyon sok munka és áldozat lesz, hogy

mindenkihez eljusson a hír, – működik és tett-

re kész a dunaharaszti Rotary Club.

Belevágtak...
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A TAGTOBORZÁS 
EGY BEVÁLT RECEPTJE 
DUNAHARASZTIBÓL

Minden klub életében eljön az a nap, amikor

vagy a tagfrissítés vagy a tagtoborzás, vagy a

klub alapítás témakörével kezd foglalkozni.

Elmondható, hogy ez nem könnyű dolog és

pontos bevált recept sincs hozzá. Mégis van

egy klub, Dunaharasztiban, aki mindent be-

vetve, jobbnál jobb ötletekkel próbálja, új

szemszögből megközelíteni ezt a feladatot és

megvalósítani, megalapítani saját, önálló,

klubjukat.

RC Dunaharaszti

Érdekes, hasznos projektek révén igyekeznek beépülni a helyi
közösség mindennapjaiba és felhívni magukra a figyelmet.
Kulturális programokon beszélnek a Rotaryról és annak
hasznosságáról, értékéről. Kiemelt szerepet kapott náluk a
polgármester, az alpolgármester, a jegyző és a helyi kulturális
vezetőnek egy bemutatkozással egybekötött prezentáció.
Nemcsak a várossal, a helyi civil szervezetekkel együtt épít-
keznek, de saját maguk önálló projektjeiben is nyomot hagynak a
város életében. Minden lehetséges fórumon a potenciális
tagjelölteket felkérik, megszólítják a csatlakozás reményében.

A csapatuk erős, kitartó baráti társaság, akiket a rendkívül laza,
fiatalos és „nem adom fel” életszemlélet jellemez, mely jegyében
rengeteg szeretettel és közvetlenséggel, nyitottsággal vannak a
leendő tagjelöltek felé. Sok esetben a Rotary szabályait kicsit
rugalmasan kezelve teremtenek valóban baráti, jó érzésű légkört,
melyben az új tagjelöltek jól, nem „újnak” és „kirekesztettnek”

érzik magukat. Kedvelt tagtoborzási formájuk a kötetlen esték,
sütögetések, vacsorák. Ugyanakkor meg kell említeni egy
kiemelten erős és tapasztalt szponzor, Németh Zoltán és a
szponzor klub, a Budapest Sasad támogatását is.

Az utóbbi ilyen sikeres eseményük, egy február elején meg-
rendezett tagtoborzó este volt, melyen 7 potenciális tagjelölt vett
részt. Az este baráti, jó hangulatban telt, remek beszámolók,
történetek, érzések és vélemények hangzottak el rengeteg
értékkel mindenki számára. A legnagyobb tanulság azonban, hogy
jó szolgálatra és Rotary kész embereket találni lehet, de a Rotary
és maga a klub pontos megismerése, a tagokkal való baráti
kapcsolat kialakítása, az új embereknek és a régi embereknek a
megtartása a legnehezebb feladat. Ennek ellenére, teljes
erőbedobással dolgoznak a kitűzött célukon, önálló 50. klubbá
válni.

Fontosak az olyan alkalmak, ahol mindenki úgy érezheti, hogy
része a nagy Rotary fogaskeréknek, mozgatja azt, hol lassabban,
hol gyorsabban, de mindezt jó érzéssel és büszkeséggel teszi.
Fontos minden tagot saját barátként szeretni, bíztatni és
meglátva értékeiket és erősségüket motiválni őket.
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Dr. Déry Tibor alapító elnök RC Dunakeszi

18. JÓTÉKONYSÁGI 
ROTARY BÁL DUNAKESZIN

A Rotary Club Dunakeszi 2017. február 11-én

rendezte meg immár hagyományos jóté-

konysági bálját a Ramada Hotel Resort

Aquaworld elegáns báltermében, a korábbi

évektől eltérő módon, a farsangi, jelmezes

részvételt is lehetővé téve.

A bált Dr. Holzer Ferenc elnök úr nyitotta meg. A műsorvezető,
hagyományosan Horváth Judit, a RC Dunakeszi volt elnöke
parádés irányításával pergően követték egymást a remek
műsorszámok.

A bál védnöke, Pénzes Ilona kormányzó asszony kedves
szavakkal és Kovács László klubtársunk kitüntetésével terem-
tette meg a báli hangulatot. Ezt követően a mexikói születésű
Manuel Betancourt Camino barátunk rotary taggá avatásával
aranyozta be az estét.

Az eseményen szép számban részt vevő RC Budapest-
Margitsziget képviselői között Nagy József professzor úr is
tiszteletét tette.

Székelyudvarhely képviseletében az elnök Raduly Mihály és
klubtársai tisztelték meg jelenlétükkel a 18. Rotary bált. A két
soros elnök aláírásával hivatalos formában is megerősítette a két
klub az eddig is már hosszú évek óta fennálló együttműködését.

A németországi Schwabmünchen város rotary clubjával 11 éve
testvérklub szintű kapcsolat áll fenn. 6 fős küldöttségük az idei
bálra elhozta a schwabmüncheni karácsonyi vásár bevételét is,
amelyet közös projektekre fog a két klub fordítani. A klub elnöke,
Dr. Hans-Peter Freundenberger kedves szavakkal köszöntötte a
báli vendégeket, és üdvözölte a bálozókat Albert Gilg kormányzó
is, aki a németországi 1841. Rotary körzet soros vezetője.

A zenéről a Netti és a Holländer Band gondoskodott igen
szórakoztató módon, később csatlakozott hozzájuk Lui, az est
sztárvendége. A műsort i�ú táncnövendékek műsora és az immár
a Rotary Club Dunakeszi teljes jogú tagjaként színpadra lépő
Manuel Batancourt Camino csillantotta meg oparaénekesi
tudását. A korábban Zürichben, Avignonban, Strasbourgban és

Passauban is tevékenykedő énekes felejthetetlen pillanatokat
okozott a hallgatóságnak előadásával.

Az est folyamán, mint mindig, Tónió karikatúrái és portréi is
folyamatosan készültek, melyek bevételét jótékony célra fel-
ajánlotta.

Összességében elmondható, hogy a térség jóérzésű, adakozni
képes és adakozni akaró állampolgárai egymásra találtak és
vállvetve az idei jótékonysági Rotary Bálon megmutatták, hogy
milyen nagy erőt képvisel a jótékonyság. A német partnerklubbal
együtt előirányzott, tervezett összeg a klub projektjeinek megva-
lósításához összegyűlt.

A klub köszöni minden kedves résztvevő és támogató nagylel-
kű felajánlását, melynek felhasználásáról folyamatosan beszámol
saját Facebook-oldalán és honlapján, valamint a helyi és országos
médiában is.

Viszontlátásra 2018-ban, a 19. jótékonysági Rotary Bálon!
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ÚJABB 
TERÁPIÁS SZOBA KÉSZÜLT
SZŐDLIGETEN

Dr. Déry Tibor alapító elnök RC Dunakeszi

MEGÚJULT KLUBSTRATÉGIA

KOMÁROMBAN
Minden szervezet életében eljön az a pilla-

nat, amikor az addigi tevékenység, legyen az

bármennyire hasznos vagy hatékony, veszít a

lendületén, megkopik, rutinná válik. Ilyenkor

újítani kell, új irányvonalakat kitalálni, kidol-

gozni. Leginkább így van ez azoknál a szerve-

zeteknél, amelyek önkéntesek, a munkáju-

kat maguk irányítják, találják ki és hajtják

végre. Ilyen a Rotary klubélet is.

Ezt a gondolatot megragadva a komáromi rotaristák nekivesel-
kedtek, hogy összerakjanak egy új klubstatégiát.
I�. Wágner Vilmost, a klub elnökét kérdeztük a gondolatról:

„Megvannak ugyan a Rotary irányelvek, melyek mentén a
tevékenység zajlik, ám a tartalom időnként újításra szorul. Ezt
éreztük mi is. Bár voltak és vannak sikeresen bejáratott, szokásos,
hagyományos tevékenységeink, szükség van újakra. Jó látni azt is,
merre is tart a klub, hova akarnánk elérni pár év távlatában. A
klubba beléptek új tagok, ők is hoztak ötleteket, a minket körül-
vevő világ is változik, szükségét éreztük valamiféle világos célnak,
amit közösen követünk a jövőben. A feladat gyakorlati megvaló-
sítását barátunk, Dénes Ferenc – gyakorlott facilitátor, vállalta
magára”.

A továbbiakban ő beszél a konkrét munkáról:
„Kisebb csoportokban kerestünk a választ olyan kérdésekre,

mint

– mikor érzem jól magamat a klubüléseken
– mikor nem érzem jól magamat
– miben vagyunk jók
– mik a hiányosságaink
– milyennek szeretném látni a klubot 5 év múlva
Volt flipchart, filctoll, kiscsoportos munka és jókedv.
Egyes csoportok gondolatait összegezve körvonalazódott egy

régi-új klubélet, mely elismeri és folytatja a múltból jövő sikeres
és hasznos tevékenységeinket, és rámutat olyan gyengeségeinkre,
melyek kissé nehézkessé, túl rutinossá teszik a heti találkozóin-
kat és az egész tevékenységünket.

Elkészült az akcióterv, mellyel sok szép célt szeretnénk elérni
3-5 éves távon. Jelentősen bővíteni akarjuk a klub létszámát.
Törekszünk arra, hogy minél többen vegyünk részt az üléseken,
mindenki mindenkivel beszélget, mindenki véleménye számít és
meghallgatásra talál, leporoljuk a kissé elfelejtett, ámde a
csoportot összetartó akcióinkat, többet vagyunk együtt, nemcsak
a klubüléseken. Lesznek új tevékenységek, és mindenkinek lesz
feladata! Fontos feladat a fiatalok érdeklődésének felkeltése a
Rotary munkája iránt, esetleg egy i�úsági tagozat létrehozása.
Legfontosabb viszont az, hogy amit most elhatározunk, azt
mindnyájan továbbra is támogassuk és tegyünk is érte.”

A beszélgetést Wágner Vilmos zárta:
„Megállapodtunk, hogy időről időre elővesszük a stratégiát,

emlékeztetve önmagunkat arra, hogy azt együtt dolgoztuk ki és
azzal mindnyájan egyetértettünk. És azért is, nehogy elveszítsük
a lendületet, melyet ez az érdekes, élvezetes közös munka
eredményezett”.

A fény és hang effektusok generálására alkalmas berendezési tár-
gyakat megvásárolták, majd két nap alatt beszerelték az alkalmi
szakik. A biztonságos használat érdekében érintésvédelmi vizs-
gálaton esett át a berendezés és egy kimerítő használati utasítást

Újabb snoezelen szobát adtak át a Rotary

Club Dunakeszi önkéntes építői a sződligeti

Viktor Speciális Otthon részére. A szerelési

munkálatokat megelőzte a helyiség kifes-

tése.

is kaptak a terápiás szoba kezelői. Az átadási ünnepségen jelen
volt az otthon vezetője, Krebsné Balogh Mónika, az érdeklődő
gondozottak egy kis csoportja, és természetesen a Rotary Club
Dunakeszi elnöke, Dr. Holzer Ferenc, titkára, Nagy Péter és a
lelkes tagságból néhányan. A siker már az első pillanatokban
felismerhető volt: többen befészkelték magukat a helységbe és a
gondozók felügyelete mellett a szoba terápiás hatásának élvezete
megkezdődött. Egy pogácsás-ásványvizes vendéglátás során
elbeszélgettünk az otthon munkatársaival, remélve, hogy a
közeljövőben újabb jótékonysági akcióval kedveskedhet a Rotary
Club az ott élők életének színesítéséért.

RC Komárom
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ÚJ ROTARY KLUB ALAKULT 
CSÓLYOSPÁLOSON

Az Alföldön, főként Bács-Kiskun megyében több száz ilyen
család van. A DANUBIA Szatellit E-klub 17 Rotary taggal alakult
meg, akik fele részben külföldiek, a többiek pedig németül beszélő
magyar barátaik. 2016 végére elértük a 20 fős taglétszámot, ami
az önállóvá váláshoz kell és így kezdeményeztük az önálló klub-
ként való működést amit az RI Zürichi Irodája megadott. A
ROTARY CLUB DANUBIA CSÓLYOSPÁLOS jelenleg 20 taggal
és 3 tagjelölttel működik, továbbra is az eredetileg indult E-Klub
formában. Minden hónap első péntekén az alapító elnök Beat
Dubs Hoteljében a Csipkerózsa Parkhotelben ülésezünk, a többi
péntekeken pedig webex internetes konferenciát tartunk. Ez a
működési forma teszi lehetővé, hogy a tagok, akik még rész-
legesen külföldön élnek és dolgoznak üzleti vállalkozásaikban,
aktívan részt vehessenek a klubéletben. A havonkénti ülések
előadásain és a vacsorán a családtagok is örömmel részt vesznek,
különösen mert a parkhotelben lévő golf- és repülőgépszimulá-
torok, teniszpálya, uszoda, fitness, lovaglás, masszázs lehetőségek
jó szórakozást is biztosítanak számukra. A tapasztalatok szerint a
családos összejövetelek lehetősége határozottan erősíti a klubban
az összetartozást és barátságot, valamint a jótékonysági moti-
váltságot is. Jelenleg 3 női tagunk van, akik nagyon aktívan vesz-
nek részt a közösségi életben. A jótékonyságban szoros együttmű-
ködésben maradunk az alapító szponzor klubbal. A GOL
Projektet, a hajléktalan étkeztetést a jövőben is támogatjuk, de
egyre több önálló projektet is kezdeményeztünk, mint például a

MACIT A MENTŐKBE akció. Évek óta a mi egyik tagunk végzi
az újszülöttek általános, ingyenes ultrahangos csípővizsgálatát,
amit szeretnénk országosan is elterjeszteni, amihez tréninget és
eszközöket is biztosítani tudunk. Külföldről kórházi ágyakat
szerzünk be a szegedi klinika korszerűsítéséhez. Egyre több ki-
helyezett ülést is tervezünk egymás jobb megismerése céljából,
hiszen tagjaink között orvosok mellett, vendéglősök, szállodások,
borászok, mezőgazdászok is vannak. Úgy látjuk kedvező tagsági
összetétel és jó körülmények nagy vonzerőt fog képviselni a
környékben élő külföldi letelepültek számára a klubhoz csatla-
kozásban. Mindemellett fontos feladat a klubban a „rotariság”, az
elkötelezettség erősítése is, amit sajátos önképzési rendszerrel
kívánunk fejleszteni, hogy az idegennyelvűség ne legyen akadálya
a magyar disztrikt életébe való bekapcsolódásnak. Nagyon fontos
eseményünk lesz 2017 június 3.-án az ALAPÍTÓ CHARTER
ÜNNEPSÉG melyre minden magyar rotaristát szeretettel
várunk. Mi is fogunk minden évben jótékonysági bált rendezni,
de hogy ne zavarjuk más Rotary klubok rendezvényeit és helyi
adottságainkat is jobban kihasználjuk, július 22.-én egy WHITE
PARTY ünnepséget, egy fehér ruhás nyári, strandolós, grillezős,
tűzijátékos kerti partit tartunk, melyre szintén szeretettel várjuk
barátainkat.

Egy évvel ezelőtt alakult meg a Szent-Györgyi

Albert Rotary Klub Szeged német nyelvű sza-

tellit E-klubja. Ez volt az első szatellit és az

első E-klub is Magyarországon. A klub svájci

és németül beszélő magyar tagjai azért kez-

deményezték a klub megalapítását, hogy a

környékben letelepedett svájci, német, oszt-

rák emberek megfelelő rotarista közösségbe

tömörülhessenek.
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2017-BEN IS ADOMÁNYGYŰJTÉS 
A MISKOLCI KOCSONYAFARSANGON
Rotary Club Miskolc-Tapolca, 2017. február 17-19.

Sokadszor települnek ki az RC Miskolc-

Tapolca tagjai adománygyűjtő akcióval a

térség legnagyobb fesztiválja idején Miskolc

Város főutcájára. A mostanra hagyományos-

sá vált téli megmozdulás a klub életében

hasonló jelentőségű, mint az országszerte

nagy népszerűséggel szervezett Adventi

adománygyűjtő akciók. Idén is a város tá-

mogatása segítségével kapott faház bizto-

sított helyet a klubnak a rendezvény három

napja alatt.

2017-ben a gyűjtésben segítettek a Miskolcon várhatóan a
közeljövőben, kizárólag hölgyek részvételével szerveződő új
Rotary asztaltársaság tagjai, valamint az RC Győr képviselői is.
Visszatérő színfoltja a gyűjtésnek a Szinvavölgyi Néptáncműhely
fiatal táncosainak műsora is, ami minden alkalommal tömegeket
vonzott a standhoz. Csaknem minden klubtag kivette a részét a
munkából, amelynek eredményeként az idén csaknem 570 ezer
Ft gyűlt össze!

Rutin feladatként szerepel az RC Miskolc-Tapolca éves prog-
ramjában a Kocsonyafarsang idejére szervezett adománygyűjtés.
Hagyományosan többféle kocsonyával, alkoholos és alkoholmen-
tes italokkal hálálják meg az adományokat, de az idén a lelkes
hölgyek házi készítésű süteményeket is kínáltak a faháznál
megforduló adakozó kedvű járókelőknek. A 2017-es év slágere
ismét a „bárányos kocsonya” volt, és a tapasztalatok szerint az
érdeklődők idén is leginkább a különleges kocsonyákat keresték.
A Rotary faház másik különlegessége a Miskolci Egyetem hagyo-
mányos Krampampulija volt. Ezt az alkoholos italt – titkos recept
alapján – minden évben hivatalos egyetemi krampampuli-mester
irányításával a klubtagok készítik.

Az adománygyűjtés jótékonysági célkitűzése ebben az évben
egy rendhagyó színházi előadás szervezése volt, ahol a szervező
klub mintegy 300 miskolci középiskolás diákot lát majd vendégül.
A tervek szerint Mark Haddon, „A kutya különös esete az éj-
szakában” című darabjának közös megtekintése mellett egy
rendhagyó osztályfőnöki óra keretében, a klubtagok és a meghí-
vott gyerekek szakemberek és a színészek bevonásával beszél-
getnek majd az autizmus, valamint a hozzá hasonló viselkedés-
zavarok iskolai közösséget és a társadalmat egyszerre érintő
problémáiról. A rendezvény költségeit a klub District Grant
pályázatból tervezi finanszírozni, amelynek a Kocsonyafarsangon
gyűjtött pénzadományok képezik az önrészét.

A klub adománygyűjtő akciója évről-évre komolyabb ered-
ménnyel zárul. Nagyon sok visszatérő adományozó fordult meg
idén is a standnál. Kassáról, Orosházáról, Békéscsabáról, Szek-
szárdról és Budapestről egyaránt érkeztek látogatók, és volt aki
előző nap telefonon ismeretlenül kereste meg a klubelnököt,
érdeklődve, hogy most is kint lesz-e a Rotary a fesztiválon. A
faház előtt folytatott beszélgetések egyértelműen alátámasz-
tották, hogy milyen nagy igény van az adományok felhasználását
bemutató hiteles tájékoztatásra. A gyakran nehéz körülmények
között élők is szívesebben visznek kocsonyát onnan, ahol tudják,

bedobott pénzük jótékony cél érdekében hasznosul. A gyűjtésben
résztvevő rotaristák sem mulasztották el hozzáfűzni a köszöne-
tükhöz, hogy a bedobott forintok 100%-ban a meghírdetett cél
érdekében hasznosulnak. A klubtagok büszkén vallják, hogy a
gyűjtés szervezési költségei és az alapanyagok ára nem csökkenti
az eredményt.

Ebben az évben is komoly támogatást kapott az adománygyűj-
téshez a szervező klub a Szinvavölgyi Néptáncműhelytől. Úgyis,
mint az előző évi gyűjtés kedvezményezettje, és mint az RC
Miskolc-Tapolca hagyományos együttműködő partnere a nép-
táncegyüttes fiatal táncosai idén is több alkalommal vettek részt
az adománygyűjtő stand előtti „villámcsődület” kialakításában.
Órákon át tartó táncukkal és harsány kurjongatásaikkal haté-
konyan irányították a gyűjtésre a sokszor céltalanul nézelődő já-
rókelők figyelmét, ezzel is hozzájárulva a rotaristák céljának
teljesüléséhez.

A munkás hétvége alkalmat szolgáltatott a klubtagok számára,
hogy a közösen eltöltött hasznos idő a barátságok épülését és a
már kialakult kötelékek erősödését szolgálja. A jó cél támogatása
érdekében az ország minden részéből érkeztek rotaristák is, hogy
adományaikkal járuljanak hozzá az eredményhez, vagy néhány
kellemes percet töltsenek el a Rotary eszményeit hírdető és
gyakorló hölgyekkel és urakkal.
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A pályázat arra bíztatta a 12-25 év közötti fiatalokat, hogy
gondolataikat fejezzék ki a szépirodalom, illetve a képzőművészet
nyel-vén, ezáltal megmutatva a bennük rejlő tehetséget.A
tehetségek egy-egy napsugárként élnek köztünk, s szövevényes
utat járnak be. A mecénások is úton vannak, arra születtek, hogy
sunshine útra vezessék a fiatal művészt. Márai Sándor szerint az
utakat sokszor csak lehetőségnek tekintjük, aztán egy napon
rájövünk, hogy az utaknak értelmük van, s az utak velünk
haladnak. Márai útján haladva „mecénás” és művész egyaránt
megtapasztalta, hogy az út olykor széles és aszfaltos, olykor rögös,
barázdás, vagy éppen meredek.

A beérkező pályaművekből a zsűri javaslata alapján a klub
antológiát adott ki. A könyvbemutató és díjkiosztó gálának a
mórahalmi Aranyszöm Rendezvényház adott otthont 2016.
november 27-én, advent első vasárnapján. Az ünnepi műsor
részeként a beérkezett pályaművekből néhány vers és próza is
elhangzott, „láthatóvá” vált. A színházteremben „harapni” lehe-
tett a csendet, a lélek csendjét. Ebben a csendben büszke lehetett
az alkotó, az őt kísérő családtag, a barát, az ünnepelni vágyó
közösség. A művészi tevékenység útján izgalmas mérföldkőnek
számít, ha az író egy „kívülálló” tolmácsolásában hallja művét.
Mit éreztek ott, a színházteremben? Íme, néhány fiatal tehetség
gondolata:

„Az írásaimat most először hallottam úgy, hogy nem a belső
hang szólalt meg. Furcsa érzés volt más szavai által visszahallani
a gondolataimat, egészen más hangsúlyban. Hatalmas élmény
volt számomra, motiváló. Az átélt élmény arra ösztönöz, hogy új
és új verseket írjak. Hallani szeretném a verseimet mások
tolmácsolásában. Szeretném újra látni, hogy műveimet befo-
gadják.” (Becskei Anikó)

„Könnybe lábadt szemmel tekintettem fel a kivetítőre. Minden
egyes szó után tudtam, mi következik, mégis gyermeki izgatott-
sággal vártam, mi fog történni. A filmet néhány másodperces
csend követte. Éreztem, vágni lehet a levegőt a feszültségtől,
döbbenet ült az emberek arcára. Hatással volt rájuk a történet, és
gondolatokat ébresztett bennük. Ezzel pedig a legnagyobb
elismerést adták nekem, ami túlmutat minden tapson, és minden
dicsérő megjegyzésen. Köszönöm.” (Fodor Diána)

A sunshine jelentése: napfény, napsugár. A

napfényt fizikailag a bőrünkön érezzük. Ha a

sunshine érzést érzelmi oldalról közelítjük

meg, akkor valaki vagy valami boldoggá tett

bennünket. A Rotary Club Mórahalom Egye-

sület 2016 nyarán pályázatot hirdetett, mely-

nek célja a homokháti tehetségek felkarolása.

„Ha a nyárra gondolok, mindig sunshine érzés fog el.
Gondolatok, érzések villámlanak körülöttem… A
horizontot délibáb csalja, amely olykor tovatűnik a
ház falain. ”(szerk.)

„Azóta élek igazán, amióta megismertem azt, amit szeretek, és
azt csinálom, amit szeretek. Milyen az alkotás öröme? Vajon a
szobámban heverő kreativitás, vagy a saját írásom hallása egy
díjátadó műsoron hozza meg az igazi érzést? A fődíjat kapja…
Kimondták a nevemet! Kisétáltam, felmentem a színpadra, egy
kéz nyúlt felém elismerően. Abban a kézfogásban volt az eddigi
életem.” (Cvitkó Beatrix)

„Mikor meghallottam a nevem, már az is felemelő érzés volt.
Hatalmas öröm hogy ilyen fiatalon, ennyi ember előtt, pont az én
művemet olvasták fel. Nagy lendületet adott, és jó volt tudni, hogy
mások számára is értékes az írásom. Annyira örültem, hogy még a
könnyeim is eleredtek. Jó érzés visszagondolni azokra a pillana-
tokra, mikor a mesém felolvasásra került, és erre még nagyon so-
káig emlékezni fogok, hiszen anyukám előadásában hallhattam.”
(Madarász Fanni)

„Először eltakartam az arcomat, ránéztem anyára majd az
előadóra. Könnyek szöktek a szemembe, s lassan lecsordultak az
arcomról a hűvös tenyerembe. Nem lehet szavakkal leírni az
élményt.” (Szaniszló Emma)

Az antológia első kötetében Balogh Gyula Móricz Zsigmond
Irodalmi Ösztöndíjas író ajánlása olvasható:

„A Homokhátságnak, még egy szakembert is megkérdeztem,
nincsen nagy, összefüggő története. Azt mondta, körberajzolni
sem lehet, percről percre költöznek rajta arrább a buckák, ahogy a
szél fúj, a Gödöllői-dombság lába ujjától egész a vajdasági
kukoricaföldekig. Itt ilyen formák, amott másmilyenek. Pillanat-
képeket lehet csak róluk rögzíteni, olyanokat, mint ez a kötet.
Kérem, fogadják szeretettel a fiatal szerzők olykor borízű, más-
szor édesebb hangulatú műveiből összeállított könyvet, mely,
ahogy a geográfus mondja, a homokháti irodalom sűrűn szőtt
útvonalainak egyszeri, ám nem legutolsó lenyomata.”

A Rotary Club Mórahalom Egyesület pályázati felhívására 144
pályamű érkezett be a Homokhátság településeiről, a legtöbb
Mórahalomról. A szakmai és amatőr tagokból álló zsűri két
kategóriában hirdetett nyertest: a szépirodalmi díjat (25 000 Ft)
Fodor Diána, a képzőművészeti díjat (25 000 Ft) Borda Sára ve-
hette át. A százezer forintos fődíjat Cvitkó Beatrix érdemelte ki,
aki mind a szépirodalmi, mind a képzőművészeti kategóriában
bizonyította tehetségét. A Csongrád Megyei Közgyűlés különdíját
Kakas Béla elnök úr adta át Borda Sárának. Kispéter Géza
Domaszék polgármestere a Domaszéki Község Önkormányza-
tának díját Fodor Diánának és Borda Sárának adományozta.
Mórahalom Város Önkormányzatának díját Apró Nikolett
vehette át Nógrádi Zoltán polgármester úrtól.

„Ha a Papírra vetve projektre gondolok, sunshine
érzés fog el, gondolatok, érzések villámlanak
körülöttem…”(szerk.)

SUNSHINE 
A HOMOK-
HÁTSÁGON
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CSEREDIÁKOK A NYITOTT KLUBÜLÉSEN
Az RC Mosonmagyaróvár nyílt ülés keretében cserediákokat
fogadott. Az ülésen részt vettek a helyi középiskolák vezetői, és
azok a szülők, és diákok, akik érdeklődést mutatnak e rendkívül jó
lehetőség iránt. A mosonmagyaróvári klub ez idáig nem tudott
cserediákot küldeni, illetve fogadni. Szőcs Attila a klub jelenlegi
elnöke elmondta, hogy mindent megtesznek azért, hogy tevé-
kenyen részt tudjanak venni a cserediák programban. Dr. Lados
Mihály a Rotary Cserediák Program országos felelőse bíztatta a
jelenlévőket a részvételre. Azóta már több mosonmagyaróvári
diák jelezte is, hogy szívesen lenne „cserediák”.
A nyílt klubülés jó lehetőség volt arra is, hogy három új tag
megkaphassa a rotary jelvényt. Husz Szilvia, Horváth Balázs és
Petrekovits Bálint került felvételre.

ADOMÁNYGYŰJTÉSBEN IS ÚJÍTOTTAK A MOSON-
MAGYARÓVÁRIAK
2016-ban Dr. Csóka Imre Kormányzó Úr együttműködési meg-
állapodást írt alá a Lions Klubok Magyarországi Szövetségének
Kormányzójával. A mindennapok is visszatükrözik a két civil-
szervezet együttműködésének fejlődését. Ha csak Moson-
magyaróvárnál maradunk, a 2016-os évben a két szervezet össze-
fogásának szép példájaként lehet megemlíteni, hogy a két klub
karácsonykor együtt adományozott az Aranykor Idősek Otthona,
az Idősek Gondozóháza, valamint az Idősek Otthona lakóinak,
gondozottjainak. Az ünnepségeken fellépetek: a Lajtha László
Vegyeskar, ill. a Mosonyi Mihály Zeneiskola növendékei. Az
adománygyűjtés az elmúlt évekhez hasonlóan a Magyar utcán
felállított „ROTARY HORDÓ”-ban folyt, forralt bor, és tea
kínálásával. 2016. év decemberében – együttműködve a város
vállalkozóival, kulturális csoportjaival – a klub színesebbé
próbálta tenni az adventi adománygyűjtést, forralt borkínálást.
Másokon kívül, a Hotel Lajta Park, és a Mosonmagyaróvári
Ütőegyüttes is segített az adománygyűjtésben. A Rotary hordónál
adományért kolozsvári káposztát húsgombóccal, és pityókás
bucival fogyaszthattak a Magyar utcára látogatók. A kísérőzenét a
Mosonmagyaróvári Ütőegyüttes szolgáltatta. Szépen fogyott az
étel, és a forralt bor is. A befolyt adományokból – az elmút
évekhez hasonlóan – a Hajléktalanszálló lakói ajándékozására is
jutott. Az 50 fő ellátottnak egy-egy tartós élelmiszerből össze-
állított csomagot kapott. A csomagok tartalmához a Szellőrózsa
ABC tulajdonosa Kobl Zsolt is hozzájárult. A Lajtha László
Vegyeskar szabadtéri koncerttel is segítette a civilek munkáját.

ESEMÉNYEKBEN GAZDAG IDŐSZAK
A ROTARY CLUB MOSONMAGYARÓVÁRNÁL



TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJAK ÁTADÁSA
2016. december 9-én immár hatodik alkalommal kerültek
átadásra az RC Mosonmagyaróvár és Mosonmagyaróvár Város
Önkormányzata közös projektjeként a város középiskolásai
számára meghirdetett tanulmányi ösztöndíjak. Ez alkalommal is
tíz tanuló vehette át a 10 hónapon át 10.000.-Ft támogatást nyújtó
ösztöndíjat.

DISZNÓÖLÉS „ETNO HORROR”
A korábbi évek hagyományait folytatva, ismét disznóölést
szerveztek az RC Mosonmagyaróvár tagjai. Az eseményen többen
részt vettek a győrújbaráti Rotary Klubból is. Jó alkalom volt ez
az együttlétre, egy kis munkára, mulatozásra.

ROTARY CLUBOK REGIONÁLIS TALÁLKOZÓJA
Bernhard Schütz, a Bruck-Neusiedl Rotary klub tagja kez-
deményezésére hat klub rotarystái találkoztak január 24-én
Mosonmagyaróváron. A vendéglátó klubon kívül ott voltak a
győri, győrújbaráti, királyhidai-nezsideri (Bruck-Neusiedl), a
pozsonyi és a kismartoni (Eisenstadt) szervezetek képviselői. A
nemzetközi rendezvény célja a bemutatkozás mellett az ötlet-
börze volt, hogy esetleg közös projektet, vagy projekteket való-
sítsanak meg a három országban működő klubok. A klubülésen
megjelent két Rotary cserediák is: Pepe Castellanos Mexikóból,
és Rocio Peppo Argentínából. Ők már nem először jártak a
mosonmagyaróvári klubnál. Rocio egy bemutatkozó előadással
kedveskedett a találkozó résztvevőinek. A hat klub képviselői
március 22-én ismét találkoznak,  Ausztriában.
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A Zánkai Rotary Fesztiválon való részvételük

után meghívást kaptunk a Rotary Club

Dresden-Canaletto-tól a varázslatos Drezdai

Adventi Vásárra. A közel 600 éve megrende-

zésre kerülő vásár nagy hagyományokkal

rendelkezik a kézműves termékek kínálatá-

ban. Mindenki megtalálja a megfelelő aján-

dékot, a művészien elkészített mesefigurák,

dísztárgyak, a helyi jellegzetesség, a stolle-

nek és más édességek, enni és innivalók

között.

A gyerekeket mókás mesefigurák szórakoztatják, a harapnivaló
Mézeskalácsház itt élő valóság és még vonatozni is lehet a
törpékkel. A felnőttek megkóstolhatják a tájjellegű bockwurstot
és forralt bort, ahogy mi is tettük. A magunkkal vitt két cse-
rediákunk mellé a forgatagból perceken belül előkerült egy
kolumbiai cserediák bizonyítandó, hogy bárhol a világon meg-
találják egymást.

Másnap délelőtt látogatást tettünk az 1710-ben alapított
Meisseni Porcelán Manufaktúrában. Erős Ágost szász válasz-
tófejedelem 1708-ban kérte meg Johann Friedrich Böttgert, hogy
állítsa neki elő a porcelánt, a „fehér aranyat”, mert akkoriban
vészesen kiürült az államkincstár. Ez persze nem akadályozta
meg, hogy utóbb börtönbe zárassa, amikor Böttger később ezzel
hencegett. A porcelán elnevezés szerintük az olasz porcellino-ból
ered, ami kis malacot jelent és annak rózsaszínes bőrére utal,
mivel kezdetben még nem sikerült fehér porcelánt előállítani.

A manufaktúrában ma is lábbal hajtott korongokon készülnek a
forgástestekből álló csodás darabok. A szobormodelleket felda-
rabolják, egyes részeit külön-külön bemintázzák, öntik, majd az
így elkészített részeket ismét összeállítják szoborrá. Japánból
orgonasípokat rendeltek, de készülnek nagyméretű állatfigurák

is. Kézzel festik, és sokszor aranyozással díszítik a szigorúan
titkos recept alapján előállított porcelánt, amely égetéskor 16%-
ot zsugorodik. Külön katalógus van a hamisító cégekről, amely-
ben felfedeztük a Herendi Porcelán Manufaktúrát is.

Megtudtuk, hogy a kedvelt „hagymaminta” tulajdonképpen
gránátalma, hogy az 1926-ban készült, elefántra emlékeztető
furcsa állat a korabeli széntüzelés miatt repedezett meg és az
ormánya azért emlékeztet egy tusolóra, mert a készítők akko-
riban még nem láttak elefántot közelről.

Ebédünket a Meisseni múzeum éttermében fogyasztottuk el,
természetesen meisseni porcelánból, ahol még a keresztbetett
virsli és a kávé tejszínhabjára szórt fahéj is a keresztbetett
kardokat mintázó meisseni porcelánjegyre emlékeztetett.

LÁTOGATÁS A ROTARY CLUB 
DRESDEN-CANALETTO-NÁL
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A gyönyörű kisvárosban tett séta során kiderült, hogy az
impozáns Tanácsházát 500 évvel ezelőtt építették a 2000 lakosú
település polgárai. Pincéjében snapsz és süti volt a menü, majd
felkapaszkodtunk a golyónyomokkal tarkított 800 éves gótikus
Meisseni Székesegyházhoz. Az oldalbejárat melletti oltárt
holland festő képei díszítik, a bejárat, az oszlopok, oromdíszek,
szobrok a korabeli kőfaragók művészetét dicsérik.

Este a Rotary Club Dresden-Canaletto elnöke, Stefan Heine-
mann dr. hárfa-pozan koncerttel, vacsorával fogadott bennünket
a házában. Ennek a fényképe mellesleg, a 100 legszebb modern
német épületről szóló kiadvány borítóját díszíti.

A Dresden-Canaletto által szervezett fogadáson – Kercsmár
András meghívására – részt vett barátja, Sonnhard Lungfiel PDG
és neje. Az Elbára néző panoráma ablakokkal, beugró dolgo-
zószobával, kandallóval, könyvtárral felszerelt házban simán
elfért az 50-60 fős vendégsereg. Ajándékként a magyar történe-
lem jeles alakjaival díszített érméket, magyar bort és beiglit
vittünk magunkkal. Elnök úrnak és a klubnak adtuk át először a
RC Budapest-Sasad alapítójának, a nemrégiben elhunyt Bitt
Helmutnak az emlékére alapított díjat.

Harmadnap látogatást tettünk az egyik klubtag, Elisabeth
Kreutzkamm-Aumüller akkreditációval, kitüntetésekkel, okle-
velekkel elhalmozott Dresdner Backhaus-ában, amely többek
között a német hadseregnek is szállít reggelente péksütemé-
nyeket. A feladatunk az volt, hogy mindenki maga készítse el a mi
gyümölcskenyerünkre emlékeztető saját ünnepi stollenjét.

Megtudtuk, hogy a 20 kg stollen-alapanyag többek között 5 kg
vajat, lisztet, marcipánt, kandiscukrot, egy maréknyi ismeretlen
összetevőt és 10 kg mazsolát tartalmaz, és hogy a stollent sze-
retettel kell gyúrni, formázni. A végén fel kell vágni a tetején, hogy
az 50 perces sütés alatt kellően átsülhessen. A kisült és megjelölt
stollenünkből az égett mazsolaszemeket simogatva ki kellett
piszkálni, majd profi csomagolásban mindenki hazavihette a
magáét. Megjegyzésünk: „a stollen jobb üzletnek látszik, mint a
meisseni porcelán, ami 16%-ot zsugorodik égetés közben, míg a
stollen meg növekszik.”

Szabadidőnkben sorba álltunk a Zwingerben az Alte Meister
képtárhoz, ahol elsőként a drezdai klub névadója, Canaletto
velencei képeivel találtuk magunkat szembe, aki csak később
települt át Drezdába festeni. A képtár leghíresebb festménye
mindenesetre Raffaello Santi: Sixtusi Madonnája, de azért van
ott Rubens, Rembrandt, Tiziano is bőven. Lucas Cranachtól is sok
kép látható a 15. század végéről, a 16. század elejéről.

Ötvös mester lévén Drezdában számomra kötelező program
elzarándokolni a Grünes Gewölbe-be. Az Erős Ágost uralma alatt
és folyamatos megrendelései következtében kiteljesedett ötvös-
művészet örökbecsű példányaival lehet itt találkozni. A különféle
drágakövek, mint a rubin, zafír, smaragd, a malachit, lápisz lazuli,
hegyikristály, heliotróp, a korallágak, az elefántcsont, a lábasfejű
Nautilus háza, a kókuszdió faragott héja művészi felhasználása
során gyönyörű arany, ezüst ékszerek, dísztárgyak sora jött létre.
Leghíresebb talán Johann Melchior Dinglinger udvari ékszerész
munkája, „A Nagymogul udvara”, gyémántokkal, színes drágakö-
vekkel, szoborzománccal díszítve.

Van itt egy másik világritkaság is, a szász koronaékszerek része,
amelyet a világ legnagyobb zöld, csiszolt gyémántja, a 41 karátos
Grüne Dresden díszít.

Esti levezető szórakozásként egy kis „curlingezést” terveztek be
nekünk, ahol német-magyar vegyes csapatok nagy lelkesedéssel
mérkőztek meg egymással a drezdai jégpályán. A „Zielwasser”-
ként használt forralt bor is hozzásegített, hogy remekül érezzük
magunkat.

A vacsora a szomszédos, rönkfából épített Winterhütte-ben
már csak a hab volt a tortán. Az igazi téli hangulatban még miku-
lással is találkoztunk. Persze vacsora közben jutott idő az
együttműködés folytatásának a megbeszélésére, a május végi 25
éves charterünkre való meghívásra is.

Takács József PP Budapest-SasadRC
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TUDÓSÍTÁS 

A KÓRHÁZSULI 
KONFERENCIA 2017 ESEMÉNYRŐL

Meghívót kaptunk 2017. február 3.-i Kórház-

Suli Konferencia 2017 rendezvényre, a török-

bálinti „Telenor ház”-ba. Szívesen mentünk

el, mert egy District Grant keretei között a RC

Budapest-Sasad és ilyen módon a Magyar

Rotary támogatja a KórházSuli programot.

KórházSuli pályázatunk eredményeként 9 db tabletet adomá-
nyoztunk az Onkológiai Gyerekosztályokon fekvő gyermekek
felzárkóztatásához a tanulásban. A tableteket másfél évvel ezelőtt
adtuk át. Az eszközök segítségével megkezdődhetett a Prievara
Tibor tanár úr ötlete alapján folyamatosan fejlesztett oktatási
szoftverek kezelésének betanítása, a módszer kipróbálása több
kórházban, a beteg gyermekek rendszeres, számítógépes taní-
tásával.

Az oktatási anyagokat önkéntesen jelentkező gimnáziumi
diákok fejlesztik az e-StudyGroup által kidolgozott szoftvereken
a beteg gyerek kora, iskolázottsága, igényei alapján. Az egyes
tantárgyakra játékos formában megírt tananyagot önkéntes
egyetemisták mentorálják, szükség esetén javítják. Az elkészült
tartalmak egy közös adatbázisból lehívhatók és elolvasásuk után
feladatokat kell megoldani. Az angol nyelvtanulásnál például a
képernyőn egy ikon jön lefelé egy angol kifejezéssel, mint egy
videójátéknál. A magyar megfelelőjét addig kell beírni a megfelelő
mezőbe, amíg le nem ér az ikon a képernyő aljára. Az eredményt a
szoftver azonnal értékeli.

A 3. alkalommal megrendezett konferencián mintegy 80 fő vett
részt a KórházSuli Alapítvány szervezésében. Többségükben 15-
20 éves diákok, de különféle intézményektől, támogató cégektől
felnőttek is voltak jelen. Felemelő volt látni a rengeteg nyitott,
segítőkész fiatalt, akik hihetetlen lelkesedéssel vettek részt a
kezdő, haladó és pszichológiai (érzékenyítő) tréningeken. A
Telenor által biztosított helyiségekben és arra alkalmas informa-
tikai eszközökkel folyt a felkészítés. A konferencia anyagát
videókamerával rögzítették és a Facebookon keresztül, élő adás-

ban közvetítették 4 város diákjai számára, akik nem tudtak
eljönni a rendezvényre.

Tóthné Almássy Mónika, az Alapítvány vezetőjének tájékoz-
tatójából megtudtuk, hogy a 2016/17-es tanév első félévében 5
középiskola, 63 diákja és 34 egyetemista által fejlesztett, több
mint 100 tananyag segítségével 6 kórházban, 28 beteg gyerek
felzárkóztatásán segítettek. Ez a szám jelentős növekedést mutat,
hiszen az előző egész évben összesen 32 gyerekkel foglalkoztak. A
hibák gyors elhárítására 0-24 órában működő KórházSuli Kom-
mandót hoztak létre az Eötvös József gimnázium tanulóiból.

A diákok javaslatára művészeti programként rajzokat, fest-
ményeket, képeket készíttettek a beteg gyerekekkel, amelyeket
aztán például a „Fény” kiállításon lehetett megtekinteni. A krea-
tív tevékenység jelentős motiváló erejét példázza annak a 17 éves
fiúnak az esete, aki egyáltalán nem akart felkelni a betegágyból.
Az ötlet, – a szomszédos épület, különböző napszakokban való le-
fényképezése, – azonban arra ösztönözte, hogy mindennap több-
ször felkeljen, elsétáljon a folyosó végébe és lefotózza az épületet.
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Néhány vélemény a KórházSuli Alapítvány honlapjáról idézve:
Vargay Adrienn – klinikai szakpszichológus
Számos aspektus mentén dicsérhetném pszichológus szemmel

a KórházSulit, de számomra talán legkiemelkedőbb tulajdonsága,
hogy az együttműködésre épít. Ahhoz, hogy működjön, mindkét
oldalon nyitott és elkötelezett fiatalokra van szükség, akik
képesek bízni és biztatni, és ami a legfontosabb, képesek egy-
másért felelősséget vállalni. Egymás tempóját és gondolkodás-
módját tanulva tapasztalati úton szereznek tudást, és nemcsak
tudást, mert a megismerésen keresztül a programban résztvevők
kölcsönösen formálják és gazdagítják egymást. Mindez olyan
tapasztalat, ami direkt és indirekt módon fejleszti a személyisé-
get, hozzájárul ahhoz, hogy érzelmileg érett, felelősségteljes,
empatikus és stabil felnőttekké váljanak.

Varga Enikő – kórházpedagógus
A Kórházsuli olyan lehetőség, ami megkönnyíti a tanulást a sok

terhet viselő, bezártsággal küzdő, beteg gyereknek. Kinyílik a
világ: nem csupán ismeretek jutnak el hozzá szórakoztató for-
mában, hanem egészséges kortársak hatékony segítsége, egy
csapat, amelynek minden egyes tagja azért dolgozik, hogy ő
könnyebben vegye az akadályokat gyógyulása idején. Nemcsak
pótolja az ismereteket, hanem megerősíti, újabb távlatokat nyitva
a fejlődés felé. Mindezt XXI. századi módszerekkel, élménypeda-
gógiai eszközökkel éri el, folyamatosan alkalmazkodva az
igényekhez.

Krisztián – kórházban gyógyuló kisfiú
Az a legjobb az egészben, hogy nem olyan, mintha tanulnánk,

hanem mintha játszanánk, mindig érdekes és jól szórakozom
alatta. De közben tanulunk, többet is, mint ami a könyvben van.
Szóval: szuperek vagytok!!!”

Az említettek önmagukért beszélnek. Örülünk, hogy a RC
Budapest-Sasad közreműködhetett a kezdeteknél és támoga-
tásával az ötlet szárba szökkent.

Takács József PP Budapest-SasadRC

Murzsa András
Rotary... Ők, az Emberek

Köztük vagyok én is, és nézem Őket,
nézem az itt lévő férfiakat, nőket.
Komolyak, és mégis felszabadultak-
munkájuk mellett, másokra is gondolnak.

Munka, gondok, hajtás, felelősség,
itt vannak, elvük a tisztesség-
mert minden amit tesznek és élnek,
szüksége van rájuk a közösségnek.

Több mint száztíz éve Chicagóban pattant a szikra-
négy jó szándékú ember együtt lépett ott a síkra.
Hol a szükség nagy volt Ők tettek, Ők ott voltak,
segítettek, adtak, klubot alapítottak.

Paul Haris-szel az élen fogalmazták meg-
kik csatlakoznak, tartsanak meg elveket.
Szándék a tisztesség, a segíteni akarás,
a népek közötti közeledés, a barátság.

Ezek az elvek azóta szárnyra keltek- látjuk,
bejárták a világot és alakultak klubok.
Ma már a világon több tízezer klub van-
mennyi nemes tett valósul meg a klubokban.

Hiszem, hogy ez nem kiváltság, a lehetőség adott-
mily jó érzés az, ha az ember jó szándékkal adott.
Nem köszönetet várnak, de jó látni az örömet,
a boldog, könnyektől csillogó szemeket.

Köztük vagyok én is, büszkén nézem Őket,
nézem az itt lévő férfiakat, nőket.
Ők a Rotary, Ők maguk, Ők az Emberek,
milyen jó érzés, hogy itt lehetek köztetek...

2017 február.
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A rendezvényt jelenlétével megtisztelte Pénzes Ilona, a Rotary
Hungary első női Kormányzója és Ragányné Poncsák Pálma Al-
kormányzó. A konferenciát megnyitotta Dankó Dénes, városunk
alpolgármestere és Fábrikné Király Klára clubunk elnöke. Alpol-
gármester úr kiemelte, a Polgármesteri Hivatal díszterme most
ad helyt először ilyen témájú rendezvénynek, de nagyon örültek
az ötletnek. A rendezvényt megtisztelte Szamosvölgyi Péter pol-
gármester úr, Sátoraljaújhely város főjegyzője és aljegyzője is.

A konferencia célja volt párbeszédet indítani a nők társadalmi
szerepvállalásáról, a különböző életterek összehangolásáról,
mindazokról a kihívásokról és „hozzáadott” értékekről, melyeket
a nők és női rotarysták megélnek a munkájuk során.

Előadóink voltak:
– Csernai Ferencné (Egyesített Szociális Intézmény, igazgató

asszony)
– Dr. Juhász Gizella (Sátoraljaújhely Erzsébet Kórház, belgyó-

gyász-kardiológus főorvos asszony)
– Kassai-Balla Krisztina (Zemplén TV, szerkesztő-riporter

asszony)
– Dr. Kőmívesné dr. Sohajda Mária (Sátoraljaújhely Erzsébet

Kórház, ideggyógyász főorvos asszony)

NŐK A KÖZÉLETBEN,
NŐK A ROTARYBAN

Rotary Clubunk csatlakozva a Magyar Kor-

mányzóság programjához 2017. január 20-án

konferenciát rendezett „Nők a közéletben,

Nők a Rotaryban” címmel nem csak nőknek

Sátoraljaújhelyen, a Városháza dísztermé-

ben.

– Stumpf Imréné (Polgármesteri Hivatal Sátoraljaújhely, osz-
tályvezető asszony),

– valamint clubunk női tagjai: Békésiné Dr. Réz Rita, bőrgyó-
gyász főorvos és Géczi Ágnes szennyvíz-ágazat vezető (ők a sátor-
aljaújhelyi club életével és a női tagokkal ismertették meg a
közönséget)

Elnök asszonyunk a Rotary nemzetközi projektjéről, a POLIO-
ról tartott előadást, elindítva egy gyűjtést erre a célra.

Előadóink beszéltek munkájukról és arról, hogyan lehet össze-
hangolni a sikeres szakmai életutat a családi feladatokkal. A
sátoraljaújhelyi club tagjai között 6 nő tevékenykedik, amit kö-
szönhetünk férfitagjaink nyitottságának. Rendezvényünk nem
titkolt elvárása volt a partnerség elmélyítése, a tapasztalatok
megosztása, s mindezek mellett igazolni a női és férfi személyi-
ségjegyek egymást kiegészítő, a Rotary célok megvalósítását elő-
segítő értékeit.

A konferencia másik kiemelt célja volt, hogy a fiatalok számára
életutakat mutassunk. Szeretnénk, ha látnák, érdemes céljainkért
harcolni, áldozatokat hozni. Nem lehet kifogás nőként sem a
család, hiszen a konferencia előadói sikeresek munkájukban és
sikeresek családi életükben is. A visszajelzések alapján a közép-
iskolásoknak tetszett, hogy megvalósult sikereket láttak, az elő-
adóktól megtudhatták, ha nem is elsőre, de eljutottak egyetemre,
főiskolára, mert kitartottak céljaik mellett a nehézségek árán is.
Ezért folytatni szeretnénk ezt a kezdeményezést. Sikeres férfiak és
nők példaként állnak majd a pályaválasztás előtt álló tanulók elé.

RC Sátoraljaújhely
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A Tisza Szállóban tartott szombati színpompás rendezvény teljes
bevételével a tehetséges, pályakezdő művész fiatalok karrierjének
kibontakoztatását segíti a klub. A bálozók gyönyörű környezetben
adózhattak a művészeti és kulináris élvezeteknek, illetve
beszélgethettek, köthettek ismeretségeket.

Fehér Éva felidézte a rotary jószolgálati mozgalom 1905-ös
alapítását, 20. század eleji kezdeteit, kibontakozását, a háború
megpróbáltatásait, majd az újraindulást. Mint mondta, Szegeden
az 1920-as évek végén jelent meg a rotary, majd több évtizednyi
kényszerszünetet követően 1991-ben szerveződött újra. A rotary
céljai – foglalta össze – mind a mai napig a klubszolgálat, ami
építi a barátságot, másrészt a szakmai szolgálat vagy hivatás-
szolgálat, amely kötelez a feddhetetlen szakmai életre, aztán a
közösségi szolgálat, a rászorultak, az elesettek és hátrányos
helyzetűek megsegítése, valamint a nemzetközi szolgálat, ami
által toleranciára törekednek, és békítő, békemegtartó munkát
végeznek a nemzetek között, segítik azok együttműködését. A
mozgalom a különböző szakmák és foglalkozási ágak legjelesebb
képviselőit egyesíti. A rotary ma a világ 159 országában több mint
29 ezer klubjával, mintegy 1,3 millió klubtaggal van jelen, és
nyelvek tucatjait, politikai és társadalmi szerkezeteket, szoká-
sokat, vallásokat és hagyományokat fog át. A klubok mindegyike
azonos stílusban tevékenykedik az Egységes Rotary Club
Alkotmány alapján, melyet eredetileg 1922-ben
hagytak jóvá.

A szombati bált a szegedi Tömörkény István Gim-
názium tanulói nyitották meg palotás táncukkal, mely
fergeteges sikert aratott. Az est házigazdájaként
Gömöri Krisztián, a Szegedi Nemzeti Színház szín-
művésze szórakoztatta a közönséget, fellépett a
Docpiano Band és Szandi is. A díszvendégek között volt
mások mellett Lukács János rendőr dandártábornok,
Csongrád megyei rendőrfőkapitány, Pitó Enikő, a Sze-
gedi Tudományegyetem kutatás-fejlesztési és innovációs
igazgatója, Tóth Péter, az SZTE Zeneművészeti Kar
dékánja, tanszékvezető egyetemi tanár, zeneszerző,
Kovács Péter egyetemi docens, az SZTE Gazdaság-
tudományi Kar általános dékánhelyettes és Horváthné
Szabó Éva, a szegedi Tömörkény István Gimnázium és
Művészeti Szakgimnázium igazgatója. Az esten részt
vettek a társszervezetek, az RC Szeged – Dóm, az RC
Hódmezővásárhely, az RC Mórahalom, az RC Szabadka és a
testvérklub, az RC Novi Sad (Újvidék) – Duna képviselői is.

SZÍNPOMPÁS BÁLT
RENDEZETT A TISZA SZÁLLÓBAN
AZ RC SZEGED–TISZA

„Ezen az estén önök is mind rotarysták, akik

a tombolaszelvények megvételével, a kiállí-

tott tárgyak megvásárlásával mind jótékony-

kodhatnak, nemes célokat szolgálhatnak” –

ezekkel a szavakkal köszöntötte a Rotary

Club Szeged – Tisza X. Jubileumi Jótékonysági

Farsangi Báljának résztvevőit Fehér Éva soros

elnök.

Pintér M. Lajos RC Szeged-Tisza Fotó: Gémes Sándor
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FENTRŐL ANNYIRA MÁS…
Ezzel a mindent eláruló címmel jelentetett

meg egy fotóalbumot a Szent-Györgyi Albert

Rotary Klub. A 60 szegedi és Szeged környéki

légi felvételt tartalmazó album fotóit a

sportrepüléseiről is ismert klubtagunk

Bajusz Huba készítette a saját maga által ve-

zetett repülőből.

Az 1500 példányban kiadott könyv eladásából származó nyere-
séget a szerző a Gift of Life program támogatására ajánlotta fel.
Az elmúlt egy hónapban közel 900 db könyvet értékesítettünk,
amely könyvet minden érdeklődőnek ajánlunk, akinek bármilyen
kötődése van Szegedhez, vagy egyszerűen csak látni szeretné egy
város fényeit, árnyékait művészfotókon keresztül.
A könyv ára 4000 Ft, vásárlási igényt a hiezl.jozsef@gmail.com
címen lehet bejelenteni, de természetesen a klub tagjai minden
igényt eljuttatnak a forgalmazókhoz.
Ízelítőül néhány felvétel Szegedről és környékéről.

Hiezl József, Szent-Györgyi Albert Rotary klub Szeged
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A legutóbb összegyűlt pénz 297.000 forint volt. Ezt a gyűjtést
egybekötik a tagok személyes részvételével, amikor az Alsóvárosi
Ferences rend Szent Ferenc konyhájában főznek a pénzen vásá-
rolt és a tagok által természetben felajánlott alapanyagokból 3-4
napon keresztül. Esetenként korábban 80-150 adag készült,
manapság már inkább csak 60-80 személyre főznek, mentesítve
ezzel egy rövid időre a Ferences rend tagjait is, akik ezt az ét-
keztetést rendszeresen végzik.

A 2017-es évben a hideg napokat fogtak ki a Szent-Györgyi
Albert Rotary klub résztvevő tagjai a főzés alkalmából. A
hőmérséklet 0 C – (estefelé) -8 C között mozgott, ami nemcsako o

a hajléktalanokat, de (a kicsit elkényelmesedett) főzőket is
igencsak megviselte. Az első napon fél kettő körül kezdték a
bográcsokat és egyéb szükséges felszereléseket előkészíteni. Ez
alatt a fázósabbak a konyha és az ebédlő relatív melegében
készítették elő az alapanyagokat. Az első nap, január 3-án szegedi
gulyást főztek csipetkével, ami igazi csapatmunka volt. Fritz
Bierschenk felajánlása volt egy mangalica is, de kiderült, hogy a
sok cégtulajdonos, orvos és vezérigazgató között senki nincs, aki
szét tudná szedni, és fogyasztásra szabályosan alkalmassá tudna
tenni egy mangalicát. Így aztán először telefonos, majd személyes
segítséget kellett találniuk, amit végül is a Pick húsbolt biz-
tosított a klubtagok számára. Ez a váratlan fordulat majdnem
kétségessé tette, hogy elkészül-e az étel időre, de szerencsére

minden jól alakult. Kovács András irányításával a csapatmunka
meghozta a gyümölcsét és 7 órára – a kezdés időpontjára –
elkészült a szegedi gulyás! Az ebédlőben a hajléktalanok
kiszolgálását, az edényhordást, adagolást és a mosogatást is a
klubtagok végezték, egyszer-egyszer kiegészülve olyan fiata-
lokkal, akik a kötelező társadalmi munka „pontjaikat” gyűjtö-
gették. Megható volt nézni azt az örömet, amit a Szegedi gu-
lyásunk okozott. Sokan repetáztak is, amit a szabályok értel-
mében újra sorban állással lehetett csak elérni, amikor már
mindenki legalább egy adagot kapott. A következő nap forgató-
könyve hasonlóan zajlott, azzal az eltéréssel, hogy most szé-
kelykáposztát főzött a klub Elekes Zoltán irányításával, ami
szintén nagy sikert aratott. Erre a napra maradt a mangalica zsír
kisütése is, így a Ferencesek későbbi főzéseihez körülbelül 20
liter egészséges mangalica zsírral is hozzá tudott járulni a klub.

„A január 5.-i főzés eredménye Sztanó János és Szabó László
Rotarista barátaink hathatós természetbeni támogatását élvezve,
illetve Stéhlik Janó és csapata munkáját dicsérve, egy jól sikerült
halászlé volt. Ez a nap egyben a Rotary ülés napja is volt, amit
„kihelyezett ülésként” a Ferences rend gyönyörűen felújított
ebédlőjében tartottunk. Vacsoraként ugyanazt az általunk főzött
halászlét tálaltuk fel, amit a hajléktalanok is kaptak. Az ülésen
résztvevők vacsora befizetésének 2000 forintjait szintén a
szerzetes testvéreknek adtuk a további ellátáshoz.

KLUBTAGOK
A BOGRÁCS
MELLETT

A Rotary klubok – bár esetenként részesei or-

szágos vagy világméretű projekteknek is – de

„per definitionem” a helyi közösségek prob-

lémáinak megoldásában kell elsősorban

részt venniük. Ennek tudatában a Szent-

Györgyi Albert Rotary klub tagsága a tradi-

cionális karácsonyi összejövetelük alkalmá-

ból évek óta gyűjtést rendez, és az itt össze-

gyűlt pénzt – a Szeged-alsóvárosi Ferences

rendi szerzeteseken keresztül – hajléktala-

nok és szegények étkeztetésére fordítja.

Mivel a hajléktalan vacsora és a
klubülés időpontja ütközött,
ezen a napon a felszolgálást és
takarítást az önkéntes fiatalok
végezték.” – mesélte Forrai Ta-
más a Szent- Györgyi Albert
Rotary Klub egyik tagja.

Fárasztó, munkás, de jó érzé-
sekkel teli 3 napot tudhattak ma-
guk mögött a résztvevők. Mivel
sajnos szükség van erre a tevé-
kenységre, az elmúlt időszakhoz
hasonlóan folytatni fogják ezt a
munkát a jövőben is, megvaló-
sítva azt a Rotary célkitűzést,
hogy önként vállalt feladatunk a
helyi közösségi problémák meg-
oldásában való részvétel.
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A korábbi évek nagyszabású, több, mint 40 millió forintos
költségvetésű, nemzetközi Gift of Life – Ajándékozz életet
programjának sikeres lebonyolítása után, ebben az évben ismét
az alapításkor meghatározott területre összpontosították. A klub
elsősorban a Hűvösvölgyi Gyermekotthon pedagógiai motivációs
programjába kapcsolódott be, megnyerve az ügynek több szpon-
zorcéget és egyéni adományozót is. A rotaristák segítségükkel az
úgynevezett Hüvi-bolt árukészletét biztosították 2016-ban, a
tanév időszakára.

Az otthon szakemberei által kidolgozott program részeként az
intézményben bevezették a saját „pénzt”, amelyhez a gyerekek a
jó magaviseletükkel megszerzett jutalompontokat beváltva
juthatnak hozzá. Ezt pedig a heti rendszerességgel megnyíló
Hüvi-boltban vásárolhatják le.

Az „üzlet” első szállítmányait még saját erőforrásból szerezte be
a klub, de rövidesen a támogatók közé került a gyorséttermeket
üzemeltető Amrest Holding (Starbucks, KFC, Pizza Hut, Burger
King), a gumimacijairól jól ismert Haribo, a gyógyszermarketing
területén tevékenykedő Medscan és a németországi REWE, akik
édességszállítmányokkal, Pizza Hut-utalványokkal járultak
hozzá az ösztönző program finanszírozásához.

Az adományozóknak köszönhetően az ünnepi időszakban
további rászoruló gyermekeknek tudott a klub karácsonyi
ajándékcsomagokat eljuttatni, így a budapesti Tapolcsányi utcai
nevelőotthonba és a kiskunmajsai Menedékváros Családok
Átmeneti Otthonába is kerültek meglepetések.

A Tabánnak továbbra is szívügye a tehetségek támogatása, így
ismét támogatták a MAMUT-Matematikai Mulatságok Tábora
megrendezését, új lehetőséget adva sok kiemelkedő tálentumú
kis matematikusnak.

JÓSÁGCSOKI ÉS MÁS SEGÍTSÉGEK
HÜVI-BOLT ÉS MATEKTÁBOR – SEGÍTSÉG A HÁTRÁNYOS

HELYZETŰEKNEK, TÁMOGATÁS A TEHETSÉGEKNEK

A Rotary Club Budapest-Tabán ebben az év-

ben egy régi-új jószolgálati területre fóku-

szál. Karitatív tevékenységük már a kezde-

tekben is az önhibájukon kívül hátrányos

helyzetű gyerekek segítésére irányult, külön

figyelmet fordítva a tehetségekre.
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Az otthon szakemberei által kidolgozott program részeként az
intézményben bevezették a saját „pénzt”, amelyhez a gyerekek a
jó magaviseletükkel megszerzett jutalompontokat beváltva
juthatnak hozzá. Ezt pedig a heti rendszerességgel megnyíló
Hüvi-boltban vásárolhatják le.

Az „üzlet” első szállítmányait még saját erőforrásból szerezte be
a klub, de rövidesen a támogatók közé került a gyorséttermeket
üzemeltető Amrest Holding (Starbucks, KFC, Pizza Hut, Burger
King), a gumimacijairól jól ismert Haribo, a gyógyszermarketing
területén tevékenykedő Medscan és a németországi REWE, akik
édességszállítmányokkal, Pizza Hut-utalványokkal járultak
hozzá az ösztönző program finanszírozásához.

Az adományozóknak köszönhetően az ünnepi időszakban
további rászoruló gyermekeknek tudott a klub karácsonyi
ajándékcsomagokat eljuttatni, így a budapesti Tapolcsányi utcai
nevelőotthonba és a kiskunmajsai Menedékváros Családok Át-
meneti Otthonába is kerültek meglepetések.

A Tabánnak továbbra is szívügye a tehetségek támogatása, így
ismét támogatták a MAMUT-Matematikai Mulatságok Tábora
megrendezését, új lehetőséget adva sok kiemelkedő tálentumú
kis matematikusnak.

Az elmúlt év sajnos bővelkedett természeti csapásokban is. De a
szomorú események mindig alkalmat adnak a nemzetközi Rotary
összefogás erejének megmutatására. Itáliai testvérklubja, az
Rotary Club Trieste Nord felhívására a tabánosok is csatlakoztak
a mediterrán országot sújtó földrengések áldozatainak megsegí-
tésére kezdeményezett adományozáshoz.

Olasz rotarista barátaik a földmozgásoktól
súlyosan megrongálódott Amatricében vagy az azt
környező városok egyikében fognak egy oktatási
intézmény, templom vagy műtárgy helyreállításában
segédkezni. Ehhez csatlakozva ajánlotta fel a Tabán is
hozzájárulását.
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Huszár Maxim elnök
Gyűlés helye: Bibó István Gimnázium
Ideje: havonta csütörtök 16.00
Email: husmaxaa@gmail.com

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

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

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

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

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

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

Rotaract Club SZEGED
Gyűlés helye: Kajak Bistro
Ideje: hétfő 19.15
Email: szeged.rotaract@gmail.com

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

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

Kazinczy Ferenc Általános Iskola
Nyíregyháza

Vári Emil Társulási Általános Iskola
Kisvárda

INNER WHEEL CLUBOK

INTERACT CLUBOK

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

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

Inner Wheel Club MÁTÉSZALKA
Összejövetelek: páros hét szerda 19:00 óra,
Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ,
H-4700 Mátészalka, Kölcsey u. 2.

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

www.facebook.com/rotary.club.mateszalka

Interact Club SOPRON

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

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

Interact Club SZENTES-CSONGRÁD

Interact Club EGER

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

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

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

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

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

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

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

Rotaract Club DEBRECEN-FŐNIX
Gyűlés helye: I úsági Ház Debrecen (4025 Debrecen, Hatvan u. 44.)
Ideje: csütörtök 18.00
Email: info@fonix.rotaract.hu

International
Inner
Wheel

ROTARACT CLUBOK

Interact Club KISKUNHALAS

Interact Club MÁTÉSZALKA

Interact Club DEBRECEN FŐNIX

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

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

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

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

H-1068Budapest,Benczúru.35.Postacím:

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

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

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

RotaryClubBudapest-BudavárPostacím:

H-1026Budapest,SzilágyiErzsébetfasor47.

RotaryClubBUDAPEST-CITY
Kedd 19.00

HotelMariott,Postacím:

H-1052Budapest, ApáczaiCsereJánosu.4.

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

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

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

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

RotaryClubPostacím:

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

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

RotaryClubBudapest-SasadPostacím:

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

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

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

rcbudapest-szentimre@rotary.hu

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

Rotary Club DEBRECEN
Kedd 18.00. Hotel Óbester,

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

Email: titkar.rotaryclub.debrecen@gmailcom

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

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

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

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

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

3300 Eger, Rózsa Károly u. 4.Postacím:

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

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

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

Rotary Club GYŐR-RÁBA
Hétfő 19.00. Amstel Hattyú Fogadó,
H-9025 Győr, Töltésszer u. 18.
elnok@rc-raba.hu, titkar@rc-raba.hu

Rotary Club KECSKEMÉT
Csütörtök 19.30. Hotel Három Gúnár,

H-6000 Kecskemét,Postacím:

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

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

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

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

rotarykisvarda@gmail.com

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

Rotary Club KomáromPostacím:

H-2900 Komárom, Erdélyi u. 4.

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

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

info@drotkerites.hu

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

H-9081 Győrújbarát,Postacím:

Liszt Ferenc u. 9.
rcgyorujbarat@rotary.hu

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

RotaryClubHódmezővásárhelyPostacím:

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

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

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

Budai Mónika,Postacím:

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

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

Rotary Club Budapest-Szt. GellértPostacím:

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

Rotary Club BUDAPEST-SZENT GELLÉRT

RotaryClubBUDAPEST-MARGITSZIGET

ROTARY CLUBOK MAGYARORSZÁGON

Rotary Club BUDAPEST-SZENT IMRE
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impresszum

Rotary Club NYÍREGYHÁZA
Hétfő 19.00. Hotel Centrál
H-4400 Nyíregyháza, Nyár u. 2-4.
Postacím: H-4400 Nyíregyháza,
Szabolcs u. 7/a

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

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

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

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

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

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

Rotary Club SZEKSZÁRD
Kedd 18.00. PTE Illyés Gyula Kar étterme,
H-7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
Postacím: Rotary Club Szekszárd
H-7100 Szekszárd, Széchenyi u. 18-20.

Rotary Club SZENTENDRE
Csütörtök 18.00. Bükkös Hotel,
H-2000 Szentendre, Bükkös part 16.
Postacím: Rotary Club Szentendre
H-2000 Szentendre, Bükkös part 16.
president@rcszentendre.hu
rcszentendre@googlegroups.com

Rotary Club SZENTES-CSONGRÁD
Kedd 18.00. Páterház Panzió és étterem,
H-6600 Szentes, Kossuth u. 1.
Postacím: Rotary Club Szentes-Csongrád
H-6600 Szentes, Filep Ház Kft.
Tóth József u. 13.

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

Rotary Club SzolnokPostacím:

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

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

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

nyelviskola2@invitel.hu

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

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

H-2851 Környe, Jókai u. 13.Postacím:

elnok@rctatabanya.hu

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

H-2600 Vác, Piac u. 1.Postacím:

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

Rotary Club Veszprém,Postacím:

H-8200 Veszprém, Szabadság tér 6.

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

Rotary Club Sopron-PannóniaPostacím:

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

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

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

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

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

Kiadó: Magyar Rotaract Szövetség

ROTARY CLUBOK MAGYARORSZÁGON

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

H-9200 Mosonmagyaróvár,Postacím:

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

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

H-3519 Miskolc,Postacím:

Miskolctapolcai út 1.
rc.miskolctapolca@gmail.com

Rotary Club MÓRAHALOM
Csütörtök 18.00. Thermál Panzió,
H-6782 Mórahalom, Szegedi út 1/B
rotary.morahalom@gmail.com
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Rotary Club MISKOLC
Hétfő 18.00. Avasi Sörház Étterem,
H-3530 Miskolc, Meggyesalja út 1.
Postacím: Rotary Club Miskolc,
H-3530 Miskolc, Kisavas alsósor 22.
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