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A JÖVŐ ÚTJA A FEJLŐDÉS
Kedves Olvasó, kedves
rotarysta barátom!
egy embernek tudott átadni valamit, akkor közel
minden magyarhoz eljutottunk hazánkban.
Egyelőre persze ez nem így van és a fák sem nőnek
az égig. De ez nem valóságtól elrugaszkodott gondolat. A magyar Rotary Kommunikációs Bizottságnak
célkitűzése a következő évtizedre, hogy eljussunk
ide. A bizottság elsődleges célja, hogy kiszolgálja,
háttere és stabil bázisa legyen a magyar Rotarynak.
Ehhez új irányt veszünk professzionális csapatunkkal, és hagyományainkat őrizve építjük az utat.

Gratulálni szeretnék az idei évedhez! Haladsz
előre, az akadályokat elgörgetted magad elől és
mindent megtettél annak érdekében, hogy környezetedre hass, jó példát mutass.
Szép munka!
Egyre nagyobb szükség van rád! Ha még nem
vagy rotarysta, jelentkezz honlapunkon.
Ha már az vagy, tudod, hogy nem vagy egyedül,
mert sok barátoddal közösen ugyanazt teszed,
napról napra, szüntelen.
Köszönöm!
Te példát mutatsz nekem, én példát mutatok
neked. Mi példát mutatunk másoknak. Több mint
ezren vagyunk csak Magyarországon. Ha az elmúlt
13 évet úgy tekintem, hogy minden rotarysta csak

Jó olvasást kívánok a magazinhoz!
Lakatos Gergely
Budapest Margitsziget
Kommunikációs Bizottság

MÁR HARMADIK...
2019 évzáró magazinjában is erre törekedtünk.
Beszélünk a tartalmas Rotary évről, a klubok jócselekedeteiről, támogatásairól. Emellett olvashattok például a borról a Villány egyik meghatározó
borászával készített interjúban. Tóth Verát ismerhetitek meg - nem csak énekesként. Rotarysta művészek közül pedig Bíró Lajos szobrászművésszel,
barátunkkal beszélgetünk, illetve Bálint Györgyöt
köszöntjük 100. születésnapja alkalmából.

Már a harmadik lapszámot tartod a kezedben,
kedves olvasó. Amikor Gondár György kormányzó
úrtól megkaptuk a megbízást, hogy készítsük el
2017 decemberében a Rotary Magazint, azzal a céllal kezdtünk hozzá, hogy olyan legyen, amit nem
csak rotarysták fognak olvasni. Természetesen
rólunk szól, a klubjaink projektjeiről, a jótékonysági
eseményeinkről, a rotarysták közötti barátság erősítéséről, minden olyan dologról, amire kishazánk
1200 rotarystája büszke.
Szerettünk volna azonban olyan magazinos
magazint, amiben szó van a gasztronómiáról, a
divatról, és megszólalnak benne országos művészek, közéleti szereplők is, akik ismerik a Rotary
tevékenységét és azt elismerik.

Mindenkinek békés, boldog, meghitt ünnepeket és
eredményes Rotary évet kívánunk.
A szerkesztők
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RESZTELT MÁJ A HALFESZTIVÁLON
650 ADAG HALÁSZLÉ KÉSZÜLT A TISZA-PARTON
oldalában 11 halfőző helyen elkezdték készíteni a
közkedvelt bajai és szegedi halászleveket. A bográcsokban közel 700 adag étel rotyogott. A halászlé
után haltepertővel és sült halfüllel – a ponty feje
utáni első szelet – vendégelték meg a résztevőket.
Az ebédet követően a Szegedi Sütödék jóvoltából
alföldi túros lepénnyel kínálták a vendégeket. Dzsozi
Kitchen street food kocsijában pedig a rotarysta
gyerekek készítettek óriáspalacsintát.
A fesztiválon elfogyott közel 500 kiló ponty, 45
kiló kenyér, 400 darab túrós lepény, 5 hordó sör,
200 liter bor, 400 liter szóda és közel 100 óriáspalacsinta. Éhen tehát senki nem maradt.

Szeptember első hétvégéjén immár 23. alkalommal
szervezték meg a Nemzetközi Tiszai Halfesztivált
Szegeden, a Tisza-parton. A három napos gasztrokulturális fesztivál szombati napján benépesült az
újszegedi partszakasz, a Partfürdő is, ahol baráti társaságok, cégek és vállalatok közel 10 ezer embernek
készítettek halételeket.

A

Szent-Györgyi Albert Rotary Club ebben
az évben is megszervezte itt jótékonysági, évet indító kisfesztiválját. A rendezvény
a „Játék ami összeköt” állomásaként idén
is várta a hazai Rotary klubok képviselőit. Közel 40
klub képviseltette magát, ráadásul érkeztek vendégek határainkon túlról is.
A majdnem 500 regisztrált reggelire elfogyasztotta a szervező klub speciális reggelijét, a gombás, tojásos resztelt májat. Közben a fesztiválsátor

Jövőre veletek ugyanitt. Találkozunk 2020. szeptember első hétvégéjén.
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KECSEGÉKET ENGEDTÜNK A DUNÁBA
GYERMEKEK SZABADÍTOTTÁK KI A HALAKAT BAJÁN
A TÜRR ISTVÁN KILÁTÓNÁL.
Eszéki Rotary Club is. Külön öröm, hogy hat cserediák is jelen lehetett a programon.
Az idei Halszabadítást az óvodásoknak ajánlottuk. Nagy örömünkre – eleget téve felhívásunknak
– nagyon sok gyermek vett részt szüleivel együtt
az eseményen.

A Bajai Rotary Club hagyományos „Halszabadító napja” felvezetője már szeptember 27-én, pénteken elkezdődött. Az elmúlt év sikerén felbuzdulva egy tartalmas
vacsora mellett, jó hangulatú zenés-táncos esttel melegítettek a résztvevők az előttük álló napra. A zenét
ismét a bajai klub egyik tagja, Vörös Róbert csapata,
a Krétyó és a helyi Cabar zenekar szolgáltatta. Most
azonban táncoktatással is készültünk, így még helyi
nemzetiségi táncot is tanulhattak, és egy kis nemzetiségi kultúrát is magukba szívhattak a jelenlévők.

Kézdi László kormányzó úr köszöntője után
Pestuka Tibor, a bajai klub soros elnöke nyitotta
meg az idei események sorát. Beszédében hangsúlyozta: pici halakat pici gyermekek engednek
a folyóba, mert fontos, hogy a jövőben is élhető
környezet fogadja a Türr István emlékműhöz látogatókat. A gyerekek boldogan engedték a Dunába
a kecsegéket. A halakat Rideg Árpád és dr. Kovács
Bokor Dániel haltenyésztők ajánlották fel – immár
hagyományosan – klubunknak.

S

zombaton, szeptember 28-án napsütésben, kiváló időben rendezhettük meg
szokásos „Halszabadító” napunkat a Türr
István kilátónál. A baráti hangulatban nem
volt hiány, hisz 21 magyarországi klub tagjai és hozzátartozói jöttek el, valamint megtisztelt bennünket
testvérklubunk, a Zombori Rotary Club, valamint az
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A Rotary összeköti a világot

RC Baja

rulókat. Köszönöm értékápoló és értékteremtő
munkájukat!”.

A halak elengedése után a bajai Danubia AMI
néptáncosai, a Tambura zenekar, valamint társas
táncosai tartottak előadást a népes közönségnek.
Az eseménynek a Halászati skanzen adott helyet.
Az érdeklődők megtekinthették a különböző halászati eszközöket, épületeket. A hajómalom is megnyitotta kapuit erre a napra, így akit érdekelt ez a
program, megnézhette azt is.
Az egész rendezvény alatt zsíros kenyér, kemencében sült kenyérlángos, a Bajai Halászléfőző Bajnokok Egyesülete jóvoltából sülthal, valamint sör,
üdítő nyújtotta a gasztronómiai élményt.
Baja város polgármestere is elküldte a rendezcányre üdvözlő gondolatait is. Mint írta, „A Rotary
Club gazdagítja a város épített örökségét és számos jótékonysági akciót szervez, segítve a rászo-

Sarlós István szakértő idegenvezetésével 12 órától városnéző sétát kínáltunk az érdeklődőknek.
A program zárásaként a Petőfi-szigeten, a Sobri
Halászcsárdában, a „Halászlé fővárosában” jó hangulatban fogyaszthattuk el ebédünket, az immár
Hungarikum halászlevet és a túrós csuszát.
A „Játék, ami összeköt” Rotary puzzle egyik állomása volt idei „Halszabadításunk” is, mely jó hangulatú, sok embert megmozgató eseménnyé vált.
Ezért köszönet minden résztvevőnek.
Jövőre a hagyomány folytatódik!
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EPAM IV.
ROTARY GUMIKACSA VERSENY
TÖBB MILLIÓ FORINTOS ADOMÁNY
A GIFT OF LIFE PROGRAMNAK
Az RC Szeged Dóm szervezésében immár negyedik
alkalommal, társadalmi összefogással valósult meg a
IV. EPAM ROTARY Gumikacsa Verseny.

A

klub által szervezett eseményre több
ezren voltak kíváncsiak a Tisza mindkét
partján. A Rotary Gumikacsa Verseny egy
olyan családi program, ami az adakozás
élménye mellett szórakoztatja is az embereket, nem
utolsó sorban értékes ajándékokat is nyerhetnek.
Idén új helyre kerültek az összegyűjtött adományok. Jövő évtől a klubunk fogja átvenni a magyarországi Gift of Life programot a Szeged Szent-Györgyi
Albert Rotary Clubtól. Így adott volt számunkra, kiket
támogassunk idén. A befolyt adományokból súlyos
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A Rotary összeköti a világot

RC Szeged Dóm

A kacsák már a jól megszokott módon szépen
csordogáltak le a Tiszán és küzdöttek meg egymással a rangosabb helyekért. Az első 150 befutó kacsa
tulajdonosa értékes ajándékokban részesült, de az
utolsó helyezettet sem hagytuk szomorkodni, őt is
megajándékoztunk az elmúlt évekhez hasonlóan.
A sikeresen lezajlott rendezvény után klubunk is
elfogyasztotta a jól megérdemelt halászlevét, ha
már Halfesztiválon voltunk.
Idén az RC Eger felkereste klubunkat azzal a
szándékkal, hogy nagyon tetszik neki a projektünk
és ők is szívesen átvennék. Büszkék vagyunk rá,
hogy kacsáink már nem csak egy városban úsztak
egy jó cél érdekében. Miután már mindkét rendezvény sikeresen lezajlott, elmondhatjuk: a magyar
közönség továbbra is befogadó egy ilyen látványos,
családbarát rendezvény iránt.
Csak így tovább! Találkozunk jövőre Szegeden az
V. Rotary Gumikacsa Versenyen! Hajrá Rotary!

szívbeteg gyermek szívműtétjét fogjuk biztosítani a
Gift of Life program keretein belül.
A szegediek már megszokhatták, ha halfesztivál, akkor gumikacsa verseny a Rotary jóvoltábóll.
Idén sem volt ez másképp. Szép számban fogytak a
kacsajegyek a rendezvény előtt. Úgy vesszük észre,
minden évben egyre több embert érdekel a Gumikacsa Verseny és a családok, barátok együtt szurkolnak a kacsáiknak. Nagyon szorítottunk azért,
hogy a tavalyihoz hasonlóan mind az 5 ezer jegyet
el tudjuk adni. Ez sikerült is a rendezvény napján.
Voltak olyanok is, akik már nem tudták megváltani
jegyeiket a futamra, így valószínűleg jövőre bővíteni
fogjuk a kacsák létszámát 7500-ra. A rendezvényen a szponzoroknak is köszönhetően közel 3 millió forintot sikerült összegyűjtenünk, amit ezúttal is
köszönünk a szegedieknek és szponzorainknak. Az
adomány teljes egészét egy vagy több kisgyermek
életmentő műtétjeire fogjuk fordítani.

9

HORGÁSZVERSENY ROTARY-MÓDRA
NAPSÜTÉSBEN HALÁSZLÉVEL ÉS VADPÖRKÖLTTEL
KÖSZÖNTÖTTÉK A KIFOGOTT HALAKAT
Szeptember 21.-én rendezte meg a Mosonmagyaróvári Rotary Club a „Játék ami összeköt” sorozat részeként a természet közelségét és ezen belül is a horgászatot különösen kedvelő Rotarysta barátainknak a II.
Országos Rotary Horgászversenyt.

A

z eseményt megelőző estén egy kormányzói látogatás és vacsora vezette fel a jókedvű rendezvényt Mosonmagyaróvár belvárosában. Másnap kora reggel megélénkült
a Dunaremetei horgásztó környéke, hiszen a korán
kelőket finom házias ízekkel és testet melengető pálinkával várta a szervező klub.
A nevezések leadását követően sorsolással dőlt el,
hogy ki melyik álláson szereli fel a horgász eszközeit, hol etet. Volt ott minden íz: tuttifrutti, ananász és
a Mosonmagyaróvári „csodacsali” is, amellyel Jager
László helyi klubtag a legnagyobb halat fogta ki.
A jó hangulatú versenyt felnőtt kategóriában
Mátészalkai barátunk nyerte, az ifjaknál a Budapest
Center Club fiatal nevezője, Kókai-Nagy Viggo volt a

legsikeresebb. Az 55-ös állás ezúttal „csak” második helyre volt elég Gondár Gyuri barátunknak.
Kellemes ebéddel zártuk a rendezvényt; helyi
halászlé és vadpörkölt elfogyasztását követően
indultunk haza a délután folyamán.
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ELKÉSZÜLT A SZIGETKÖZ
LEGNAGYOBB HALÁSZLEVE
1500 ADAG HALÁSZLÉVEL SEGÍTETTÜNK
AUGUSZTUS 20-ÁN
Mosonmagyaróvár városa hatodik alkalommal hirdette meg a Szent István napi Nyári Fesztivál idején,
augusztus 20-án a Szigetköz legnagyobb halászleve
elkészítését. A halászlé-főzést jótékony célokra használja a város, hiszen minden alkalommal egy-egy
olyan intézmény javára kezdeményez gyűjtést, mely
a szociálisan rászorulókért dolgozik.

A

z idei évben a halászléosztás alkalmával
összegyűlt több mint 440 ezer forint adománnyal a Család és Gyermekjóléti Központ Gyermekek Átmeneti Otthona udvarának felújításához, a gyermekek új játszóterének
kialakításához járultunk hozzá.
A Rotary Club Mosonmagyaróvár hagyományos
szereplője a rendezvénynek. Az ezerötszáz adag
halászlé kimérése és feltálalása mellett az adománygyűjtés a legfontosabb feladat, amelyre minden
évben lelkesen jelentkeznek a tagok, hiszen lakókörnyezetünk legnagyobb rendezvényén reprezentál-

hatjuk klubunkat és a Rotary eszmeiséget. Láthatóan
jó hangulatú, baráti együttműködés eredménye az
évről-évre egyre sikeresebb rendezvény.
Fontos megemlíteni, hogy egy klubtársunk
kapcsolatrendszerét felhasználva sikerült a pénzadományt egy jelentős értéket képviselő játszótéri
eszközzel bővítenünk, amellyel az ünnepélye átadás
során további kellemes meglepetést okozhattunk a
támogatott intézménynek, illetve az ott élő gyermekeknek.
Ezúton fejezem ki köszönetemet minden adományozónak!
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HAGYOMÁNYŐRZÉS
ROTARYS BARÁTSÁG ERŐSÍTÉSE A HOMOKHÁTSÁGON
A XXI. század rohanó világában egyre népszerűbb a
falusi turizmussal összeköthető hagyományőrzés. A
hagyományőrzés nem „úri huncutság”, nem puszta
ideológia. A hagyomány mélyről, a neveltetésből fakad, apáról fiúra száll.

A Böllérnap programja:

A

hagyományok a múltra emlékeztetnek,
s ha valami hosszú időn keresztül fennmarad, annak eszmei értéke vitathatatlan.
A hagyomány különleges, hiszen közösségösszetartó ereje van. Hagyományőrzéssel kapcsolatban elsősorban régi mesterségekre, népszokásokra és a néptáncra gondolunk.
A mórahalmi Rotary Club a parasztházak egyik
legnépszerűbb tradícióját, a disznótort ajánlja a
Rotarys barátaik figyelmébe. A disznótor a városi
emberek számára egyben turisztikai és hagyományőrző élmény, melyet
különleges ízek, pazar lakoma,
pálinkás hajnal, jó kedv kísér.
A klub 2020. január 4-ére
tűzte ki a soron következő
disznótorát
Zákányszéken,
melyre szeretettel várja a kulináris kalandozások kedvelőit.
A sertés feldolgozásából
származó termékeket a klub
kiemelte támogatottjának a
Napsugár Otthon Ásotthalmi
Fogyatékos Személyek Részlegének lakóinak ajánlja fel.

Jelentkezni a
rotary6782@morahalom.hu címen lehet.
„Nem erőszak a disznótor”, de szívesen látunk!
Üdvözlettel: Rotary Club Mórahalom Egyesület
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– 6.30-kor „jóreggelt” ital, disznóölés forralt bor
kísértében, szalámis falatok
– 9 órakor „négycsillagos” reggeli a „Négycsillagos” reggelizőben: ”Istenhozott” ital, sülthagymás vér, sült sertésmáj, fokhagymás pecsenye,
töpörtyű, savanyú káposzta, forralt bor, tea
– 10 órától szabad program: Zákányszék, Mórahalom nevezetességei, fürdőzés a mórahalmi
Szent Erzsébet Gyógyfürdőben
– 16 órától estebéd a „Négycsillagos” étkezőben:
orjaleves házi „libagége” tésztával, bográcsos
sertéspörkölt, szárma, hurka, kolbász, hordós
házi savanyúság, házi rétes
– Hajnalig táncház

ROTARY JÓTÉKONYSÁGI ÉDES NAPOK
ÉDESSÉGGEL TÁMOGATTÁK A ROTARY PROGRAMOKAT
A budapesti Szent István téren szeptember 13 és 15
között rendezték meg az Édes Napokat. A magyar
édességgyártók színe-java mellett az RC BudapestMargitsziget saját standján kínálta a finomságokat.

A

jótékonysági sütivásár bevételét a Losonci téri Általános Iskolában bevezetett KIP
program továbbfejlesztésére, a LÜK program kiszélesítésére, a rászorult gyerekek
nyári táboroztatására, valamint a Rotaract Club
Budapest-Margitsziget által évek óta szervezett
Gyerkőckarácsony támogatására fordítjuk.

Kedves Barátaink!
Mindenkinek szívből köszönjük a segítségét,
támogatását, munkáját, hogy ilyen eredményesen
tudtuk zárni az Édes Napokat.
Remek hangulatban telt ez a három nap, igazi
csapatszellemben, gyönyörű időben. Rengeteg
érdekes embert ismertünk meg, akik az adományaikkal sikeressé tették a munkánkat.
Külön óriási köszönet Nagy Gabriellának, aki
finomhangolta az egész projektet, Stein Jánosnak
a legjobb helyért és a Sárai Cukrászda által felajánlott adománynak.
Jövőre Veletek ugyanitt!
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EMLÉKTÁBLÁT AVATTAK AZ
RC BUDAPEST-MARGITSZIGET TAGJAI
Közel 10 éves barátságot ápolunk berlini testvérklubunkkal, a Rotary Club Berlin-Gendarmenmarkt-tal.
Januári látogatásunk után most mi viszonozhattuk
a vendéglátást. Elnök úr, Stein János, Nagy Gabi és
Lakatos Gergő voltak a főszervezők, akik még tavaszszal bejárták az egész szekszárdi borvidéket, ahová az
őszi, hétvégi kirándulást szerveztük.

A

csütörtök esti klubülésre érkezett meg a
hét fős csapat Berlinből. Meleg hangulatú,
baráti este kerekedett, ahol mindkét klub
mesélt a programjaikról, projektjeikről.
Meglepetéssel készültünk, ugyanis másnap délelőtt az RC Budapest-Margitsziget által 10 éve
támogatott, Józsefváros legnehezebb körzetében
működő Losonci téri általános iskolában kezdtük
a napot. Részt vehettünk néhány tanórán és láthattuk, hogy az iskola diákjai és tanárai hogyan
használják eredményesen a 6 éve bevezetett KIP
(Komplex Instrukciós Program) módszert. A gyerekek nagy része tanulási , illetve nyelvi nehézséggel
küszködik, halmozottan hátrányos családi háttérrel rendelkezik, így a pedagógusok számára nagy
kihívást jelent őket bevonni a csoportos, a hagyományostól eltérő, figyelemfelkeltő és motiváló
tanórákba. Az áldozatos munka azonban meghozta
gyümölcsét: a gyerekek jó úton vannak, pozitívak a
visszajelzések. Öröm volt látni, ahogyan a gyerekek
szinte játszva, csoportokat alkotva tanulnak. A hév
berlini vendégeinket és minket is elragadott, olyan
szeretetteljes légkör uralkodott.
A KIP, illetve LÜK programra nincsen állami pénz,
az iskola az Erasmus PEARLS pályázatból és a
Rotary Club Margitsziget segítségével tudja megvalósítani ezeket, melybe a berlini testvérklubbunk

is besegített. A program országos kiterjesztéséhez
pedig megnyertük a 75 ezer dolláros Global Grantet.
Az órák után ünnepélyes keretek között az iskola
bejárata mellett emléktáblát avattunk. Rotarys
barátaink nagyon meghatódtak ezen a gesztuson,
hogy ily módon köszönjük meg a segítségüket. Ez a
Rotary szellemiség lényege, hogy a közös összefogásból segíteni tudjunk és mosolygó gyermekarcokat lássunk.
Az ezt követő szekszárdi kirándulásnál a borvidék
a legszebb arcát mutatta. Jó hangulatban vettünk
részt egy bor szafarin, ahol jobbnál jobb borokat
kóstoltunk és élveztük a magyar ízeket.
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MIKÖZBEN ADY ENDRÉT MINTÁZZA,
A HÁTTÉRBEN LATINOVITS SZAVAL
BÍRÓ LAJOS NEM BÁNJA,
HA SZELFIZNEK A SZOBRÁVAL
Ha valakiről szobrot készít, ráhangolódik a személyiségére, amíg el nem tudja képzelni valóságosan, a
mozdulatokig, a gesztusokig – Bíró Lajos szobrászművész több mint százötven köztéri alkotást készített
eddig. Ezek nagyrészt Magyarországon és a szülőhelyéhez közeli határon túli településeken állnak, ám
nem véletlenül alakult úgy, hogy ő mintázta a Rotary
Knoxwille-ben látható emlékművét.

S

zegeden közös szelfit lehet készíteni
Szent-Györgyi Alberttel. Szobra ugyanis
nem talapzaton áll, hanem a Dugonics téri
egyetemi épület lépcsőjén, a bejáratnál.
A Nobel-díjas orvos, biokémikus professzor nem
megközelíthetetlen, és nem érinthetetlen. Oda lehet lépni mellé. A közös képpel a mai embernek is
lesz kapcsolata a kollektív emlékezettel, amelyről
a 2013-ban átadott szobor alkotója, Bíró Lajos azt
vallja, fontos éltető eleme minden közösségnek.
– Művészet a film is, és a szobrászat is, mégsem
egyformán hatnak. Ha elkészül egy magyar film,
amit 500 millió forintból forgattak, megnézi néhány
ezer ember a bemutató után. A szobor avatására
elmennek két-háromszázan – de azután az a mű ott
marad, és a hatása folyamatos. Hat mindazokra, akik
belépnek abba a térbe, elmennek előtte, évtizedekre

meghatározza azt a környezetet, amelybe belekerült. Ha a mű rosszul sikerül, az mindenkinek kínos.
Ezért is nagy felelősség köztéri szobrot készíteni.
Nagyon jó érzés látni, amikor a művet befogadja a
közösség, az mindig fontos pillanat. Egyáltalán nem
zavaró, ha fényképezkednek a szobrommal, ez ma
természetes befogadói gesztus – mondja a Rotary
magazinnak a Szent-Györgyi-szobor alkotója.
Az idén hatvanéves szobrászművésznek Mátészalka városa díszpolgári címet adományozott, az
augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából pedig
Magyar Arany Érdemkereszttel tüntették ki.
Bíró Lajos Csengerben született. Gyerekkorában
is szeretett rajzolni, festeni, és ez a szenvedélye
megmaradt. Manapság is nyílik kiállítás a festményeiből. 1974-től tanult a budapesti „kisképzőben”, szobrász szakon, ahol neves képzőművészek
oktatták: Borbás Tibor, Czinder Antal, Laluja András.
Természetes volt, hogy a sorkatonaság után a Képzőművészeti Főiskolára vezet az útja, kitartásának
köszönhetően 1982-ben jutott be. Somogyi József
osztályában tanulta tér, forma, szerkezet és kompozíció természetét. Szerette mesterét, hallgatott
rá, de folyamatosan építette saját belső világát és
tágította látásmódját, miközben mindent megtanult
a szakmáról, amit csak lehetett.
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Azt tartják róla, hogy az antik szobrászat felfolgását a modern elvekkel egyeztetve dolgozik, és
nagyon fontosnak tartja, hogy a köztéri szobrot a
környezet adottságaihoz komponálja.
– Nem volt egyértelmű a főiskolán, hogy majd köztéri szobrász leszek, de így alakult. Aztán nagyon jó
érzés volt tevékeny részesévé válni a rendszerváltás utáni megújulásnak, ami a magyar köztéri szobrászat új aranykorát eredményezte. Egyik megrendelés hozta a másikat. Mindig igyekszem a lehető
legjobbat nyújtani – mondja Bíró Lajos.
Erősen kötődik a szatmári hagyományokhoz, a történelmi Szatmár vármegye kultúrájához. A Rákócziszabadságharc innen indult és itt fejeződött be.
Itt, Nagybányán jött létre a magyar festészet legnagyobb hatású iskolája és művésztelepe. Ezen
a vidéken született Károlyi Gáspár, a Biblia első
magyar fordítója, Bakócz Tamás esztergomi érsek,
és a magyar irodalom több jeles alkotója, Kölcsey
Ferenc, Ady Endre, Móricz Zsigmond, Reményik
Sándor, Kaffka Margit. Közülük Móricz Zsigmondról,
Kölcsey Ferencről és Ady Endréről is készített szobrot Bíró Lajos. Több mint százötven köztéri alkotása

www.rotary.hu

látható, a legtöbb ezen a vidéken, illetve a közelben,
Szlovákiában, Erdélyben, Kárpátalján.
Ám vannak munkái messzebb is.
2005. április 22-én az Egyesült Államok-beli
Knoxwille-ben avatták föl a Rotary-eszmét hirdető
emlékművét, a mozgalom centenáriumára. A kisgyermeket tartó ülő férfialak Bill Sergeant, a gyermekbénulás ellen elindított Polio-projekt szervezője.
Szintén Bíró Lajos készítette el az ottani klub alapítójának, David C. Chapman-nek a mellszobrát.
– A Rotary Club Mátészalka a rendszerváltás
után a harmadikként alakult meg az országban.
A kezdettől kapcsolatban álltam ezzel az eszmével.
Az ezrefordulón léptem be, és voltam elnök, kétszer
is – utal arra, nem véletlen, hogy az amerikai Rotaryemlékmű elkészítésére őt kérték föl.
Most néhány éve egy monumentális emlékművön dolgozik. – Tarpán, Esze Tamás falujában – ahol
II. Rákóczi Ferencről mintázott szobrom is áll – öt
nagy domborműből álló sorozattal állítunk emléket a szabadságharcnak. 2015-ben, a kuruc napon
avattuk föl az első bronz táblát, azóta dolgozom a
többin. A negyediket nemrég avattuk föl, és dolgozom az ötödiken – magyarázza a művész.
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Utóbbi munkái közül a szívéhez a legközelebb az
áll, amely 2017-ben készült el, Nagykárolyban. Ady
Endrét ábrázolja – Marchis Ottíliával közösen.
– Ez az asszony Bölöni Györgynek, Ady barátjának
volt a felesége. Eredetileg festőnek készült, de író,
újságíró lett, és Adynak jó barátja, a szó hagyományos
értelmében. A költőt Bölöni és ő vezette be a párizsi
művészvilágba, erről naplójegyzeteket írt – mondja
Bíró Lajos. – Ilyen az én Ady-képem, nagyon szeretem
ezt a szobromat. Ady értelme Nagykárolyban nyílt
rá a világra, ott járt 1888-tól a piarista gimnáziumba.
1892-től már a zilahi református kollégium diákja volt
– most pedig, a nagykárolyi szobromat látva a zilahiak
is szeretnének tőlem egy Ady-szobrot.
Hogyan hangolódik rá egy szobrász arra az
emberre, akit meg kell jelenítenie? Bíró Lajos, amellett, hogy olvasta Ady Endre költeményeit, hallgatta
is, Latinovits Zoltán előadásában. – Meg kell érezni
a személyiségét, ahogyan csak lehetséges. Olvas-

tam Ady-novellákat, és érzékletes leírást róla, ő
hogyan alkotott. Leült egy szegletébe a szobának,
kicsi ceruzával, papírlapokra jegyzetelt, cigarettafüstben, egy-két üveg bor mellett. Így megjelent
előttem bohémsága és zsenialitása, a mozdulatokig, gesztusokig.
Amikor szobrot mintáz, Bíró Lajos zenét hallgat,
de nem keres magának külön muzsikát. A Bartók
rádió szól a műteremben. Televíziót egyáltalán nem
néz, mert onnan nagyon sokféle inger érkezik – ami
elvonná a figyelmet –, és nagyon változó színvonalon. Arra viszont, hogy milyen, és hogyan változik az
világ képe körülötte, odafigyel, és ha alkalma van,
el is mondja a véleményét arról, hogyan lehetne
emberibbé és ízlésessé tenni az épített környezetet
körülöttünk.
sirpa@ent.hu
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DISTRICT KONFERENCIA
A BALTI TENGER PARTJÁN
LENGYELORSZÁGBAN JÁRT
A MAGYAR ROTARY DELEGÁCIÓ
„Lengyel,magyar, két jó barát...” kezdte meg köszöntőjét Kézdi László kormányzó október 12-én, szombaton
a lengyelországi Międzyzdroje-ban tartott Lengyel
District Konferencián.

A

Balti-tenger partján fekvő kisváros ideális
körülményeket biztosított egy kétnapos
konferencia részére, hiszen szakadó esőben, 10 fok alatti hőmérsékletben mi mást
lehetne csinálni, mint egy jó rotarys konferenciát
tartani rengeteg ismerőssel, baráttal.
A Visegrádi négyek kormányzói (V4 Rotary) még a
debreceni elnöki-titkári felkészítésen írták alá a szorosabb együttműködést a lengyel, cseh, szlovák és
a magyar rotarysták között, és ennek folytatásaként
kaptunk meghívást a lengyel District Konferenciára.
Kis delegációnkat Kézdi László, Szuba Jolanta lengyel kapcsolattartó és Himer László alkotta, melyet
rendkívüli figyelemmel és barátsággal fogadtak és
köszöntöttek.
Az előző lengyel kormányzó, Łukasza Grochowskiego beszámolója nagyon ismerősnek hangzott,
hasonlóak a gondok és az eredmények. A lengyeleknél is idősödik a tagság, csökken a létszám, több

klub szűnik, meg mint alakul, lassú a fiatal generáció bekapcsolódása a Rotaryba. Ugyanakkor olyan
gyönyörű projekteket valósítottak meg, mint például
az ukrajnai árva gyerekek fogadása, táboroztatása.
Rendkívüli – Global Grand lehetőségét kínálja – a
koraszülöttek látáskárosodásának kiszűrésére és
gyógyítására beszerezni kívánt szemszkenner, ami
150 ezer dollár körüli projekt, valamint az ugandai
jószolgálati küldetésük.
Małgorzata Wojtas lengyel kormányzó megerősített bennünket abban, hogy klubjainknak lehetőséget kell adni a lengyel-magyar rotarys kapcsolatok
alakításában, a közös projektek megvalósításában.
Bemutatták a következő év kormányzóját, Janusz
Koziński akivel már most megállapodtunk, hogy
folytatjuk, hiszen a „Rotary összeköti a világot”
Természetesen vasárnap reggelre kisütött a nap,
ezen felbuzdulva pedig néhány helyi lakos meg is
fürdött a pár fokos tengerben. Ezt meglátva gyorsan csomagoltunk, és estére már meg is érkeztünk
a „mediterrán” Budapestre.

18

Himer László
kormányzó 2020-2021

TIZENHAT ROTARY KLUB
SZÜRETELT A BARÁTSÁG JEGYÉBEN
300 EZER FORINT TÁMOGATÁS
A SZŐLŐTŐKÉK KÖZÜL
A rotarysták mindig fontosnak tartották, hogy a hétköznapokban segítsék, a környezetükben élő rászorulók mindennapjait. A klubok közös projektekkel,
igyekeznek megismerni egymás munkáját, erősíteni
a barátságot. A XI. Zempléni Rotary szüret, a barátságról és a jótékonyságról is szólt.

O

któber első hétvégéjén került megrendezésre a Sátoraljaújhely Rotary klub által
szervezett Rotary szüret, mely „Játék ami
összeköt” programsorozat esemény volt.
A péntek este megérkezett vendégeinkkel bemelegítettünk a másnapi szüretre.
A kemencében sült csülök és a Zempléni
hegyekben termelt borok megalapozták a
tábortűznél, a messziről érkező barátokkal
az estébe nyúló beszélgetést.
A szombat kora reggeli zenés ébresztőt
követően szemerkélő esőben indultunk
buszokkal, gépkocsikkal a hegyre.
130 szüretelő érkezett a szőlőtőkék közé.
A szőlőhegyen elfogyasztott reggeli után,
a szüret kellékeinek bemutatása és a balesetvédelmi oktatás után az első meglepetés magával ragadott minket.
Hanna, a mexikói cserediákunk elhozta gitárját
és gitárszó mellett elénekelt egy mexikói népdalt.
Aztán nyelvet váltott és a Tavaszi szél vizet áraszt
dallamait pengette a hallgatóság nagy örömére.
A szőlősgazda számunkra kijelölt soraiban nagy
lelkesedéssel, cigányzene mellett megkezdtük
a munkát. A hideg és az eső ellen tüzes italokkal
védekeztünk. A szüreti manó tyúkanyónak álcázva
vigyázott a vendégekre, hogy hiányt ne érezzenek
semmiben.
A jókedvű elfáradt csapat az esti program helyszínén a pincében találkozott.

A borkóstolós pincelátogatáson az előző évek szüreti termését illik megkóstolni, ennek eleget is tettünk.
A jó hangulatról népi zenekar, a pincegazda és a
klubtagjaink gondoskodtak. Bodrogközi népviseletben
táncra perdült néhány klubtagunk és magukkal ragadták a vállalkozó kedvűeket. Pihenésképpen a lopóverseny résztvevőinek, az elméleti oktatást követően a
gyakorlatban is be kellett mutatniuk tudományukat.
Mi a vendéglátó sátoraljaújhelyi klub tagjai nagyon
örültünk, hogy 16 klub és külsős vendégeinknek elfogadták a meghívásunkat, akik közül voltak jó néhá-

nyan, akik először vettek részt a Rotary szüreten.
A vendégeink örömmel ismerték meg Hannát, a mexikói cserediákunkat, akit nagy szertetettel fogadtak.
A szomorkás, esős hűvös idő ellenére hisszük,
hogy az idei szüret is szép élményeket tudott adni és
a barátaink a következő Rotary szüretre is eljönnek.
Sikeres szüretet zártunk, hiszen közel 300.000
forintot tudunk jótékonyságra fordítani. A támogatási összeg ösztöndíj programunkat és a Global
Grant programunkat is segíti.
Géczi Ágnes
RC Sátoraljaújhely
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SIKERES VOLT AZ ELSŐ
EGRI KACSAFUTAM
SÓSZOBÁÉRT ÚSZTAK A KACSÁK
„A falak ereje nem a kőben vagyon, hanem a védők
lelkében.” (Gárdonyi Géza: Egri csillagok)

A

z egri Rotary Club 15 éves fennállása legnagyobb projektjét valósította meg 2019.
augusztus 20-án.
Adománygyűjtő gumikacsa versenyt és
köré egész napos programot szervezett „Patak parti
kacsa parti” címmel, melynek keretében 2000 kiskacsa került az Eger patakba. Ennek kapcsán beszélgettünk Gyetvai Zsolttal, az RC Eger elnökével.
Mi adta az ötletet a rendezvény megszervezéséhez?
- Az elnökök-titkárok felkészítő képzésén erősödött meg bennem még az elmúlt Rotary évben,
hogy nevezzünk be a „Játék, ami összeköt minket”
versenybe, a magyar Rotaryban már néhány helyen
hagyományosnak tekinthető kacsaúsztatással.

Hogy fogadták klubtársai az ötletet?
- A fogadtatás természetesen vegyes volt. Először is a rendelkezésre álló idő – februártól-kevésnek tűnt. Teljesen kezdők voltunk ebben a típusú
projektben. A létszámunk is nagyon alacsony, 14
fő. Nem voltak anyagi forrásaink sem ilyen célokra.
Az időpont is számos kérdőjelet rajzolt, hiszen gyakorlatilag a nyári szünidő végét, a nyári szabadságok végét jelezte.
Mi szólt mégis amellett, hogy belevágnak és sikerre
viszik ezt az ötletet?
- Az első forgatókönyv-tervezet és feladatlebontás után láthatóvá vált, hogy ugyan nagyon sok
munkával és sok szereplővel jár a megvalósítás, de
óriási hangulatot tudunk teremteni.
Kik voltak a segítőik?
- Klubunk mellett évek óta működik az Interact
Club. A fiatalok lelkesedése teljes mértékben átra-
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gadt klubunk tagjaira is. A fiatalok egyenrangú partnerként dolgoztak velünk végig ebben a projektben.
Kimagasló szellemi és fizikai aktivitással „kacsáztak”
az első pillanattól.
Ezen kívül sok tanácsot kaptunk az RC Szeged
Dóm és az RC Szentendre kluboktól. A szegediektől
kaptuk kölcsön a kacsákat is.
Hogy állt az ötlethez és a megvalósításhoz Eger
városa?
- Példaértékű összefogást tapasztaltam a város
vezetése, a média, a cégek, a fellépők, az önkéntes
segítők, illetve minden támogató és közreműködő
részéről.
Mi volt a célja a rendezvénynek?
- Eger város legnagyobb létszámú óvodájában
szeretnénk egy nagy sószobát kialakítani, ehhez
csatlakoztak szponzoraink.
Hogy látja, milyen volt a rendezvény fogadtatása
Egerben?
- Büszkén jelenthetem, hogy óriási siker volt!
A ragyogó időjárásban, az általunk kitisztított patak-

RC Eger

ban, óriási hangulatban több ezer lelkes néző kísérte
végig a vízrebocsátástól a célba érkezésig a 2 ezer
gumikacsa útját. Nagyon nagy volt a lelkesedés!
Lehetett örökbe fogadni kacsákat?
- Igen, az összes kacsa „szülőre” talált. Az első 40
beérkező versenyző örökbe fogadója a szponzorok
által felajánlott értékes tárgyakat kapta meg köszönetünk jeléül.
Hogy értékeli a projekt megvalósulását?
- Szerénytelenség nélkül kijelenthetem, hogy
sikeres volt a rendezvény! Nagyon jó volt a viszszacsatolás a közreműködőktől, a résztvevőktől, a
közönségtől. Sikerül megvalósítani a kisgyermekek
számára a sószobát is, még a tél beállta előtt.
Hogyan értékelte a klubban a munkát?
- Mindenkinek köszönet jár a hónapokon át végzett
lelkes munkáért. Sikerült hagyományt teremtenünk.
Kevesen vagyunk, de sok erő lakozik bennünk!
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Dr. Sipos Mihályné

TÍZ DOLOG, AMIT NEM TUDTÁL
A 100 ÉVES BÁLINT GAZDÁRÓL
1919. július 28-án született, nyáron ünnepelte 100. születésnapját Bálint György
kertészmérnök, mindenki Bálint gazdája
Rotarysta. A jeles évforduló kapcsán öszszegyűjtöttünk tíz érdekességet a közismert kertészeti szakemberről, a Rotary
legidősebb tagjáról.
1. Miért sárgul a muskátli?
Saját bevallása szerint a leggyakrabban hallott kertészeti kérdés az, hogy
mitől válik sárgává a muskátlinak a
levele. A válasz nem túl bonyolult: vagy
nem kap elég vizet a virág, vagy hiányzik
a megfelelő táptalaj.
2. A legjobb marketinges
Amikor 1967-ben átvette a mai napig működő
szaklap, a Kertészet és szőlészet főszerkesztői
pozícióját, még 15 ezres példányszámban jelent
meg. Amikor 1981-ben innen nyugdíjba ment, 90
ezer példányt nyomtak az újságból.
3. Jómódú család
„Nálunk az volt a szokás, hogy ha valamit nagyon
akartam, akkor azt nem kaptam meg, mert apám
azt a mondást tartotta szem előtt, hogy egy gyereknek nem kell minden kívánságát teljesíteni” – ezt
mondja Bálint gazda – A százéves kertész című
könyvben, amit Bánó András írt. Ettől függetlenül
azért hatéves korában kapott egy egész pónifogatot, hozzá kiskocsit és szerszámokat is.
4. Ablak a miniszterhez
1981 és 2009 között a Magyar Televízióban, az
Ablak című műsorban dolgozott, ekkor kapta meg a
Bálint gazda nevet. Kevesen tudják, hogy mi történt,
amikor az egyik szilveszteri adásban vicces kedvében volt, miközben a vakondok elleni hatékony
védekezésről adott tanácsokat.

„A legegyszerűbb, a legjobb és a legbiztonságosabb [védekezési módszer] az, ha az ember kora
hajnalban fölkel, kezébe vesz egy jó ásót, és nézi a
kertben, hogy a vakondtúrások közül melyik kezd el
mozogni, mert akkor abban biztos van egy vakond.
Ekkor az ember benyomja az ásót a földbe, kiemeli
vele a vakondot, megfogja a farkát, és átdobja a
szomszédba” – jelentette ki a kertészmérnök.
Bánó Andrásnak azt mesélte a könyvben, hogy
emiatt behívta az agrárminiszter, Bálint gazda pedig
elnézést kér a tipp miatt a következő adásban.
5. Behozta a cukkinit?
Az nem jelenthető ki, hogy a magyarok neki
köszönhetik a cukkinit, de az biztos, hogy nagy
szerepe van abban, hogy elterjedt az országban a
zöldség. Gyuri bácsi Dél-Olaszországban járt, amikor találkozott a cukkinivel egy kertészetben, ekkor
még semmit sem tudott róla. Miután egy tanulmányra elegendő információt gyűjtött róla, egy
egész kilogramm maggal tért haza, amit ismerősök
között osztott szét. Nem gondolja, hogy miatta terjedt el a növény, de azt biztos: ha ő nem ismerte
addig, akkor nem sokan lehettek hazánkban, akik
viszont igen.
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Naponta több poszttal is jelentkezik az oldal, legtöbbször saját honlapjáról oszt meg ő vagy a szerkesztője szakmai anyagokat, tippeket, praktikákat a
kertészkedéssel kapcsolatban.

6. A fia is kertészmérnök
Bálint György háromszor nősült: Bognár Annát,
Mészáros Editet és Récsey Antóniát vette feleségül.
Egy gyermeke született Bognár Annától 1946-ban.
Bálint János apja nyomdokaiba lépve kertészmérnökként dolgozott, közel egy évtizeden keresztül
dékánként tevékenykedett a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen, két évtizeden át pedig tanszékvezető volt.
7. Kedvence a kajszibarack
A szülei kertjében kajszibarackfa állt, gyerekkorában rengeteg ilyen gyümölcsöt fogyasztott, szép
emlékek kötik hozzá. Sok országban megtalálható
ez a gyümölcs, de a klíma nálunk ideális számára,
így itt a legzamatosabb. Mindezek miatt ez a kedvenc magyar gyümölcse a kertészmérnöknek.

10. A legidősebb Rotary-tag
Az Budapest Rotary klubhoz 1991-ben csatlakozott, 1993-94-ben alelnöki posztot töltött be, 2009ben Paul Harris díjat kapott. A Rotaryban kezdettől
fogva tevékenyen részt vett, nevéhez fűződik a klub
egyik nagy projektje: a Máltai Szeretetszolgálattal
Tarnabod községben a rászoruló szegény családok részére mezőgazdasági ismereteket adott át.
A máltaiak által megvásárolt házak melletti háztájiban a családok a klub által vásárolt malacokat
és tyúkokat nevelhették és a Gyuri bácsitól kapott
ismeretek alapján. Maguk termelhették a zöldségeket, gyümölcsöket és minden egyebet, amire csak
lehetőségük volt. Ezért a tevékenységért a szeretetszolgálattól is komoly kitüntetést kapott. Jelenleg is tiszteletbeli tagja a szövetségnek, ha csak
teheti, eleget tesz a meghívásoknak a különleges
eseményekre. Többször volt már díszvendég különböző eseményeken, sok klubban tartott emlékezetes előadást.

8. Az országgyűlési képviselő
Sokan tudják róla, hogy foglalkozott politikával, de
kevesen emlékeznek rá, hogy pontosan milyen szerepet is töltött be. Bálint György 1994. június elsején
lépett be a Szabad Demokraták Szövetségébe, egy
egész cikluson keresztül, 1998-ig országgyűlési
képviselőként dolgozott, leginkább természetesen
környezetvédelmi, gazdálkodási kérdésekkel foglalkozott. Azóta többször is elmondta, hogy megbánta
ezeket az éveket, mert sokan másként tekintenek rá,
pedig ő klasszikus szakpolitikus volt.
9. 450 ezren követik a Facebookon
Bálint gazda büszkélkedhet az egyik legnagyobb
magyar Facebook-táborral, összesen 450 ezren
„lájkolják” az oldalát. Itt olvashatunk kedvenc növényeiről, az életéről és tanácsokat is kaphatunk tőle.
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AHÁNY HÁZ ANNYI LECSÓ – AHÁNY
ROTARY CLUB ANNYI RECEPT!
EZREK LEPIK EL SZENTES UTCÁIT
A helyi tradíciókra épülő Szentesi Lecsófesztivál a
régió egyik legsikeresebb rendezvényévé nőtte ki
magát. Az ország számos pontjáról és külföldről is
érkeztek a legjobb lecsó címért harcoló és a végeredményre kíváncsi, kóstolni vágyó vendégek. Szentes
utcáin a lecsókészítés rejtelmeibe lehet betekinteni.

A

fesztivál hagyományosan a péntek esti közös szalonnasütéssel veszi kezdetét. Az igazi izgalmak azonban szombaton várnak
a főzőkre és a vendégekre, amikor közel
300 bográcsban aszalt gyümölcsös,
gombás, húsgombócos, tarhonyás,
rénszarvashúsos, krumplis, tojásos,
chilis, lencsés, vörösboros, szilvapálinkás, whiskys vagy éppen csokis
lecsókülönlegesség készül az ínyencek legnagyobb örömére.
A Rotary Magyarország által meghirdetett rendezvénysorozat egyik
állomása volt az idei Szentesi Lecsófesztivál, melyre a Szentes-Csongrád Rotary Club már harmadszor
hirdette meg a Rotary Lecsófőző versenyt. Ez évben 17 Rotary klub több
mint 70 lecsó szakértője mutathatta
be főző- és kóstoló tudományát.
A már 18 éves rendezvényen a több ezres
tömegben egyedi színfolt volt a rotarysták tábora.
A Rotary lecsónak a távolság sem volt akadály,
ugyanis Szabolcstól Baranyáig, Békéstől Tolnáig,
Hevestől Pestig több száz kilométer távolságból
eljöttek a Rotary főzőmesterek, hogy időt és energiát nem kímélve, hihetetlen kreativitással nyűgözzék le egymást és a nagyérdemű közönséget.
Valamennyien megtapasztalhattuk, hogy a lecsó
az univerzum tükörképe, hiszen végtelen variációkkal minden benne van, eredete megfejthetetlen.
Ezt erősítette a korábbi kétszeres fesztivál győztes
Mátészalkai Rotary Club, illetve az elmúlt évben

különdíjas szekszárdi és orosházi klub, amelyek
jelentős létszámmal képviseltették magukat. A szalkai pacalos lecsóval, a szekszárdi roséval és az
orosi szilvóriummal „oldalba löttyintett” ételkölteménnyel idén is mindenkit elkápráztattak.
A rendezvény házigazdája, a HUNOR COOP Zrt.
már hatodik esztendeje támogatja a Rotary Gift of
Life Alapítványt. A fesztiválon árusított Jótékonysági
kóstolójegyek bevételét jelentős összeggel kiegészíti
és azt életmentő műtétek támogatására fordítja.
A fesztiválnak két kiemelkedő vendége volt:

Kammerer Zoltán háromszoros olimpiai bajnok kajakozó, illetve Soós Csaba, a magyar úszóválogatott
szövetségi kapitánya. Körbejárva a rendezvényt
mindketten felsőfokon nyilatkoztak a hangulatról, a
fantasztikus étkekről. Ígérték, hogy jó hírét viszik a
Szentesi Lecsófesztiválnak, külön kiemelve a Rotaryt.
Ezúton is arra buzdítunk mindenkit, aki járt már itt
és jól érezte magát, hogy hozza el jövőre családját,
barátait, ismerőseit. Aki még nem volt, jöjjön el, mert
egy csodálatos élményben lehet része.
Találkozzunk 2020. szeptember első hétvégéjén!
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A FEHÉR BOT NAPJA APROPÓJÁN
EGÉSZSÉGNAPOT SZERVEZTEK
A MISKOLC-TAPOLCAI ROTARYSTÁK
Október 15.-e a Fehér bot nemzetközi napja. Célja a közvélemény figyelmének felhívása a vakok és a gyengénlátók sajátos helyzetére, keresve gondjaik megoldásának lehetőségeit, a társadalomba való teljesebb
értékű beilleszkedésük útját. Társadalmi problémáról
van szó, amely társadalmi összefogást igényel.

A

Rotary Club Miskolc-Tapolca és a Vakok
és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Egyesületét több mint 15 éves ismeretség és barátság köti össze. Mint jótékonysági célcsoport számára többször szerveztünk
adakozást. A IX. Rotary Anna-bál egyik jótékonysági
célkitűzése a környezetünkben élő látásproblémás
embertársaink egészségügyi szűrésének ismételt
megvalósítását tűzte ki célul az idei Fehér bot napja
rendezvényei keretén belül.

A Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete székházában 2019. október
15-én, a Fehér bot nemzetközi napja alkalmából
egészségnapot szervezett a Rotary Club MiskolcTapolca támogatásával. A szűrővizsgálatok (vércukor- és vérnyomásmérés, hallásvizsgálat, tüdőszűrés, csontsűrűség-vizsgálat, PSA laborvizsgálat, szájüregi daganatszűrő vizsgálat) rendkívül sikeresnek
bizonyultak, élénk érdeklődés mutatkozott irántuk.
Több mint 70 fő vett részt a szűrésen. A rendezvény
nagymértékben hozzájárult látássérült sorstársaink
egészségügyi prevenciójához, a mielőbbi felismeréshez, beavatkozáshoz. Az eseményen résztvevők
egészséges ételeket és gyógyteákat is kóstolhattak.
Сsiszárik Miklós
klubtitkár
RC Miskolc-Tapolca
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TIZENÖT ÉVES A ROTARY CLUB
NYÍREGYHÁZA
KONCERTTEL ÜNNEPELTEK A NYÍREGYHÁZI ROTARYSTÁK
Az immár tizenöt éves Rotary Club Nyíregyháza az
évforduló tiszteletére egy különleges zenei élményt,
egy jótékonysági koncertet szervezett, vendégül látva német barátait is.

A

z ünnepi program keretében Hauser
Adrienne zongoraművész koncertjét hallgathatták meg az érdeklődők a Kodály
Zoltán Általános Iskola hangversenytermében, majd a Nyíregyházi Cantemus Kórus, valamint a Japánból érkezett Yaei középiskola kórusa és
hangszeres növendékei léptek színpadra. A világhírű
Cantemus gyermekkart a kórus vezetője, a Kossuthdíjas karnagy és a nemzet művésze, Szabó
Dénes, a japán középiskolások fellépését Eiko
Ogawa vezényelte.
A születésnap alkalmából öt napra Nyíregyházára
látogatott klub bajor testvérklubja, a németországi

Ebersberg-Grafing rotarystáinak tíz fős csoportja.
Számukra nagyon intenzív programot alakított ki a
helyi tagság: belefért a Charter ünnepségen kívül a
megyeszékhely Európa hírű nevezetességének, az
immár többszörös „Év állatkertje” nyertes Nyíregyházi Állatparknak a meglátogatásán kívül a sóstói
Múzeumfalu, a Tokaj-Hegyaljai bortúra és a nyíregyházi LEGO gyár meglátogatása is.
A Charter ünnepségen lett – szinte napra pontosan – hatéves a két klub kapcsolata, annak idején
Sopronban került aláírásra a partnerségi szerződés. A munka abban a reményben folytatódik, hogy
a nyíregyházi szervezet eredményességét évről
évre megtartva, sőt tovább emelve ünnepelheti
majd – ugyanígy, együtt – a következő tizenöt év
sikereit, 2034-ben.
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Nyíregyháza, 2019. október

EGY ESÉLY MINDENKINEK JÁR!
ÖSZTÖNDÍJ TEHETSÉGES GYERMEKEKNEK
Nyolc megilletődött gyerek. Az „Egy esély mindenkinek jár!” program első ösztöndíjasai, akik egy éven
keresztül részesülnek abból az adományösszegből,
amellyela kezdeményező Rotary Club Székesfehérvár
és Székesfehérvár önkormányzata támogatja a rászoruló tehetséges gyermekeket.

E

gy új Rotary klub életében jövőjét meghatározó fontosságú döntés, hogy miként
ülteti át a gyakorlatba a Rotary szellemét,
a cselekvő humanizmust, az önzetlen segítőkészséget. A Rotary Klub Székesfehérvár úgy
döntött, hogy karitatív tevékenysége, humanitárius
szolgálata keretében kiemelt figyelmet fordít a helyi
tehetségek támogatására, különösen a hátrányos
helyzetű tehetséges gyerekek esélyeinek javítására.

tosít egy éves támogatást. A gyerekek október 1-én
ünnepélyes keretek közt vehették át az adományleveleket Strasszer Krisztinától, az RC Székesfehérvár
elnökétől, aki kiemelte, hogy az „Egy esély mindenkinek jár!” projekt hosszú távú terve a klubnak, amely
nyomon követi a támogatottak életútját nagykorúságuk eléréséig. A sajtótájékoztatón, amelyen részt vett
több tagunk, így Juhász Balázs tavalyi elnök, továbbá
Deresné Tanárki Mária, a gyermekvédelmi központ
igazgatója is, Cser-Palkovics András polgármester
külön hangsúlyozta, hogy a kiválasztott gyermekek
nem ajándékot kaptak, hanem kiérdemelték a támogató elismerést.

A fentiek szellemében az idén márciusban megrendezett II. Rotary Jótékonysági Bál kedvezményezettei, a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ – az
intézmény szakemberei által kiválasztott és támogatásra javasolt és jelen esetben nevelőszülőknél
cseperedő – tehetséges gyermekei voltak. Az esélyek kiegyenlítését célzó Rotary kezdeményezést
Cser-Palkovics András polgármester is támogatásra
méltónak találta, s az önkormányzat döntése értelmében a város minden egyes Rotary-forinthoz
hozzátesz egy újabb forintot. Az így összegyűlt két
millió forint nyolc tehetséges gyermek számára biz-
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10 NAP 1100 KM
KERÉKPÁROS ORSZÁGJÁRÓ JÓTÉKONYSÁGI TÚRÁVAL
ÜNNEPELT A 10 ÉVES ROTARY CLUB GYŐR-RÁBA
A Rotary Club Győr Rába idén ünnepelte alapításának
10 éves évfordulóját. Az eltelt 10 év során több nagyszabású jótékonysági projektet valósítottunk meg,
ezért már a városban is ismert civil szervezetként tevékenykedünk.

A

10 éves ünnephez különleges és rendhagyó jótékonysági projektet találtunk ki.
Klubunk idei évi elnöke, Dr. Lacó Bálint 73
évesen már nem először vállalta, hogy az
országot kerékpárral körbejárja. Kíséretét Heitter
Péter klubtársunk és az ötletgazda Kottán Péter soros elnök látta el, a klubunk stratégiai partnere által
felajánlott kisbusszal. Ez a túra 10 helyszínt érintett
és összesen ezer kilométer távolságot jelentett.
Minden megállónál a helyi Rotary klub segítségével – klubunk támogatóinak jóvoltából készített –

tartós élelmiszer csomagot adtunk át a helyi GYIVI
szervezetének.
Ezzel több rotarys eszmét is megvalósítottunk,
mert; Építettük a barátságot a Rotary klubok között.
Jótékony támogatást adtunk a rászorulóknak, segítettünk a támogatások megfelelő helyre juttatásában a támogatóinknak, hogy a felajánlásuk 100
százaléka célba érjen.
A túra 2019. június 13-án indult Győrből, a GYIVI
győri központjától.
Már az első napon csatlakoztak kerekezők elnökünkhöz, 12 fiatal tekert vele a Bakonyban. Első este
az RC Balatonfüred-Veszprém tagjaival találkoztunk, és az ajándékot a délután folyamán a bakonyoszlopi gyermekotthon lakóinak adtuk át.
Másnap reggel Balatonfüredről indulva Kaposvár
volt a cél. Az aznapi ajándék Marcaliba került, az RC
Kaposvár tagjaival együtt látogattuk meg a megyei
GYIVI intézetét, majd este közös beszélgetésen vet-

28

A Rotary összeköti a világot

tünk részt. A kaposvári indulás után Szekszárd lett
a nap végi megálló. Ezen az átadáson klubunk több
tagja és az RC Szekszárd tagjai is részt vettek. Jó
hangulatú vacsorával és beszélgetéssel zárták a
klubtagok az estét.
A reggeli induláshoz az időjárás is hozzájárult.
A kellemes nyári napsütésben jól haladt a túra.
Így estére már Baját érintve Szegeden járt képviselőnk és kísérete. Az egységesen összeállított 50
ezer forint értékű tartós élelmiszer csomagot az
RC Szeged-Dóm tagjaival együtt adtuk át. A szállás
és az indulás helyszíne is Maty-éren volt, az úticél
Kecskemét lett. Este az ajándék átadása után az
RC Kecskemét tagjaival tartott közös grillezés tette
még emlékezetesebbé a beszélgetést.
A hatodik napon az RC Szolnok hívta meg a túrázóinkat a Tiszavirág Fesztiválra. A kedvezményezett
ott a megyei GYIVI szolnoki intézete volt. Bálintnak
talán a legnagyobb kihívással kellett megküzdeni
a következő napon az időjárás és a szintkülönbség
miatt, amíg megérkezett Egerbe, ahol az RC Eger
klubelnökének társaságában az Egri Befogadó Otthonnak tudta átadni az ajándékcsomagot.
A nyolcadik napon Szentendre volt a cél, ahol
ünnepi klubülésen vehettek részt klubtagjaink az
RC Szentendre meghívásának eleget téve. A támogatást a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
szentendrei intézménye kapta.
Az utolsó előtti napon Bálint Tatabánya felé indult,
az RC Tatabánya volt a társklubunk. A támogatást
az oroszlányi gyermekotthon kapta.
Az utolsó etap végcélja Győr volt, majd az érkezés
után a Győrújfalun megszervezett Charter ünnepség.
Több klub a projekt céljaival azonosulva önkéntes felajánlással bővítette az ajándékok sorát. Így
történhetett, hogy Kaposváron közel 100 gyermek
vendégeskedett a McDonalds-ban. A megérkezést
követően Győrújfalun ünnepeltük a klubunk alapításának 10 éves évfordulóját, ahol az ünnepélyes

RC Győr-Rába

elnökváltás is megtörtént, ami nálunk „kormány
átadást” jelent. A leköszönő elnök különféle elismerésekkel itt köszönte meg csapatának a közös
munkát és többek között Paul Harris-díjat is adományozott Pintér József klubtársunknak, a klub teljes
egyetértésével.
Június 24-én a győri GYIVI-ben adtuk át az ajándékokat, az országos körút utolsó állomásaként.
Az átadáson készült képek egyikén Dr. Lacó
Bálint, elnöke, a túra sikeres teljesítője a kerékpáros
pólójának hátán mutatja a körút térképét. A másik
képen az ajándékok átadása látható, háttérben
a támogató cégek logójával. A megajándékozottak minden helyszínen nagy örömmel fogadtak
bennünket, igazi rotarys élmény volt a körút minden állomása. Ezúton is szeretnénk megköszönni
minden résztvevő rotarysnak és nem rotarysnak,
támogatónknak és támogatottaknak, hogy a Rotary
szellemiségéhez hűen velünk ünnepelték klubunk
10. születésnapját!
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Győr, 2019. október 12.
RC Győr-Rába

MOSOLYT CSALT AZ ARCOKRA
A „MOSOLYGÓ ALMA” SZOLNOKON
MOSOLYGÓS ALMÁKKAL
KÖSZÖNTÉK MEG AZ ADOMÁNYOKAT
Háromszáz alma mosolygott a kosarakból a gyerekekre és felnőttekre egy napsütéses októberi délutánon Szandaszőlősön. A szolnoki városrészben volt,
akire az almákról Shrek villantotta csábos mosolyát,
de Spongya Bob kissé bárgyú vigyora és a legkisebb
királylány bájos arca is vonzotta az adakozók tekintetét, hiszen adományukért cserébe egy-egy mosolygó
almát vihettek haza a Szolnok-Tisza Rotary Club kezdeményezésének köszönhetően.

A

„Mosolygó alma” jótékonysági adománygyűjtés ezzel a szolnoki projekttel vált
határainkon átívelő programmá. A Vajdaságban ugyanis négy éve minden ősszel
a zentai Rotary klubtagok feleségei mosolygós
almákat rajzolnak, és ezzel köszönik meg a zentai
polgároknak és cégeknek a városi óvodák javára
felajánlott adományokat. Sikerüket évről évre nyomon követhetjük a közösségi oldalakon megjelenő
fotókból, illetve a Szolnok Rotary Club rendezvényeire látogató zentai szervezők beszámolóiból.
Az ötletgazdák örömmel fogadták és ötleteikkel,
jótanácsaikkal segítették a Szolnok-Tisza Rotary
Club első „Mosolygó alma” programját. Az almák
már-már művészi megrajzolásában a szolnoki

Varga Katalin Gimnázium 10. c osztályos diákjai
segítettek iskolai közösségi szolgálat keretében –
óriási lelkesedéssel és kreativitással. A mosoly így
került mesefigurák arcára az almán, mely nem csak
az alkotási folyamat közben keltett derültséget.
Az első szolnoki „Mosolygó alma” program sikere
minden várakozást felülmúlt, hiszen az utcai almakínálást megelőzően több helyi vállalkozás, cég is
támogatta az adománygyűjtést, melyet egy kosárnyi mosolygó almával köszönt meg a Szolnok-Tisza
Rotary Club.
A szandaszőlősi óvoda így mintegy 150 ezer forint
értékű fejlesztő játékkal lesz hamarosan gazdagabb, a gyerekek nagy örömére.
Molnár Júlia
elnök
Szolnok-Tisza Rotary Club
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HÁROM KLUB ÜDVÖZLETÉT ÉS
AJÁNDÉKÁT VITTÜK KÁRPÁTALJÁRA
PÉNZADOMÁNNYAL TÁMOGATTÁK A MŰVÉSZETI ISKOLÁT
Nemcsak a Rotary klubok közötti barátság ápolására,
hanem a Budapest – vidék különbözőségek eltüntethetőségére mutatott jó példát az RC Budapest-Budavár és az RC Debrecen tagsága.

A

z összefogás előzménye az emlékezetes,
telt házas esemény volt: a Budapest-Budavár Rotary Club és az Együtt Mindanynyiunkért Alapítvány szervezésében 2019.
május 17-én, a Nemzeti Színházban megrendezett
„Együtt Kárpátalja Tehetségeiért” címet viselő jótékonysági est.
A két klubelnök, Márton Miklós és Soós Csaba
Zoltán a sikeren felbuzdulva eldöntötték, hogy
közös kirándulás keretében viszünk anyagi segítséget a Tiszapéterfalván már hosszú évek óta eredményesen működő Ifjúsági Művészeti Iskolának.
Ez a kapcsolat nem újkeletű, a Budapest-Budavár tagjai már két alkalommal is meglátogatták az
iskolát, anyagi támogatást nyújtottak a felújításához. Sőt, amikor 2012 júniusában Balogh György
(az RC Budapest-Budavár tagja) akkori kormányzó
Balatonfüreden rendezte a District Konferenciát, a
péntek esti „bulin” a péterfalvi iskola zenekara szolgáltatta a zenét és a jó hangulatot. Ez is a támogatás része volt.
A Budapest-Center klub tagjai személyesen nem
tudtak csatlakozni a kiránduláshoz, de az anyagi
hozzájárulásukat ránk bízták. Szeptember 27-én a
két klubelnök Enghy Csaba fő szervezővel együtt
olyan összeget tudott átadni a három klub nevében az iskola igazgatójának, ami valóban komoly
segítséget jelent nekik. A gyerekek nagy örömére
ezt még megtoldotta a Rotaract Club Debrecen
tagjainak gyűjtése jóvoltából egy ifjúsági könyvekből, írószerekből, valamint egy furulyából álló nagy
adománycsomag.
Kárpátalján meglehetősen mostoha körülmények között élnek honfitársaink. A Művészeti Iskola
támogatása nem csupán a régió magyar kultúrá-

jának támogatását jelenti, hanem komoly segítséget jelent a környék magyarságának is identitásuk
megőrzésében.
Az út jó hangulatban telt, hála a debreceni háziasszonyok kitűnő süteményeinek és rotarys barátaink házi pálinkáinak. Jól viseltük a beregsurányi
határátkelés „retro” élményét is – hosszas és alapos
útlevél és vámvizsgálatnak vetettek alá bennünket.
Hála Enghy Csaba előzetes szervező munkájának
és szakavatott helyi kísérőnknek, Himinec Lászlónak, megismerkedhettünk Beregszász, a Munkácsi
vár, Huszt, Tiszaújlak és Tiszapéterfalva nevezetességeivel.
Őszintén mondhatjuk, hogy a természeti szépségeket is felülmúlta megtapasztalni az ottani magyarok szeretetét, hazafiságát és ragaszkodását az
anyaországhoz.
Jó volt együtt lenni rotarys barátainkkal és jó volt
ismét egy nemes ügyet szolgálni!
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Balogh György PDG
és
Soós Csaba Zoltán elnök

IDÉN IS TÁBOROZTATTAK
A GÖDI ROTARYSOK
13 ORSZÁG FIATALJAI VETTEK RÉSZT
A SOPRT&FUN IFJÚSÁGI TÁBORBAN
Idén immáron 9. alkalommal rendezte meg a Gödi
Rotary Club július 5. és 15. között a nemzetközi
„Sport&Fun” ifjúsági tábort.

A

Norvégiából, Csehországból, Egyiptomból, Lengyelországból, Spanyolországból,
Olaszországból, Brazíliából, Oroszországból,
Belgiumból, Törökországból, Amerikai Egyesült Államokból és Litvániából érkezett diákok mellett
a táborban gödi fiatalok is részt vettek. Tíz nap alatt
sikerült kerékpárral, kenuval, illetve gyalogosan túrázva bemutatnunk a Dunakanyar és Budapest legszebb látnivalóit. A kerékpározás és a kenuzás mellett izgalmas programok is színesítették a táborlakók
magyarországi élményeit. Többek között barlangászat, kalandpark, falmászás, vadetetés és lézerharc utóbbihoz a nógrádi vár szolgált gyönyörű díszletül.
A visegrádi Fellegvárat gyalogosan, hegyi ösvényeken keresztül vették be, majd ezt követően középkori lovagi tornát is megtekinthettek vendégeink. Ha rövid időre is, de a nemzetközi csapatot gödi

családok is vendégül látták, amely – remélhetőleg
– új barátságokat, de mindenképpen új élményeket
jelentett mind a külföldi fiataloknak, mind a magyar
családoknak. Más kultúrájú, nyelvű emberek megismerése mindig izgalmas feladat. A gyerekek között voltak olyanok, akik nem csak hazánkban, de
kontinensünkön is először jártak.
A tábor szervezésében és lebonyolításában a rotarysokat barátok, ismerősök segítették, akiknek áldozatos munkáját és önzetlen együttműködését ezúttal
is köszönjük. Külön köszönet jár a szervezésben és
lebonyolításban részt vevő Gödi Rotary Klub tagjainak, kiemelten Broda Krisztián és Érdi-Krausz Gábor
táborvezetőknek. A tábor sikerességét jelzik a fiatalok
és szüleik szívet melengető üzenetei, kedves szavai,
amelyeket hazatértük után juttattak el hozzánk. Mind
a visszajelzések, mind a szerzett élmények alapján
úgy tervezzük, hogy jövőre is rendezünk tábort, teret
adva újabb barátságok kialakításához.
Gál Emil
Rotary Klub Göd
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FUSS AZ ISKOLÁDÉRT 1911 MÉTERT!
SPORTESZKÖZÖKKEL GAZDAGODTAK
A RÉSZTVEVŐ ISKOLÁK
2019. június 1-én, tizenkilencedik alkalommal került
megrendezésre Gödön a XIX. Gödi Fétis Crossfutás és
Búzaszem Hagyományőrző Nap.

I

dén először vált a rendezvény részévé a Fétis-Rotary futam (1911 méter), amelyet összesen
264-en teljesítettek. Ezzel a résztvevők összesen 504,5 kilométert futottak.
A gödi Rotary Klub a helyi és Sződligeti általános iskolák között versenyt hirdetett „Fuss az iskoládért 1911 métert!” címmel, ösztönözve a diákokat,
hogy minél többen húzzanak futócipőt. A diákméter-számláló segítségével lehetett pontosan és
igazságosan meghatározni, hogy a tanulói létszámhoz viszonyítva melyik iskolát támogatják legtöbben a résztvevők. A legtöbb diákmétert teljesítő
iskolákat új sporteszközök beszerzésével támogatja
a klub, hogy a mindennapi testnevelés jobb körülményeket biztosítson a tanulók számára.

A sződligeti Gárdonyi Géza iskola tanulóinak 17
százaléka, a Huzella Tivadar iskola tanulóinak 14
százaléka, míg a Németh László iskola tanulóinak
10 százaléka vett részt.
Az előnevezési díjak részbeni átvállalásán felül
a Fakusz-H.B. Kft., Piramis Építőház Kft. és a Samsung SDI Magyarország Zrt. nagylelkű felajánlásának köszönhetően a futamban résztvevő iskolákat új
sporteszközök beszerzésében támogatta az RC Göd.
Az első alkalommal megrendezett Fétis–Rotary
futam elérte célját: sikerült ösztönözni több száz
iskolást, hogy egy nemes cél érdekében húzzanak
futócipőt, élvezve egyúttal a közösségi sportolás
örömét is. A kedvező visszajelzéseknek köszönhetően reményeink szerint sikerül hagyományt
teremtve minden évben megrendezni ezt a jó hangulatú futamot, arra is törekedve, hogy minél több
tanuló ismerhesse meg az önfeledt mozgás örömét.
RC Göd
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ÉRTED!?
BALESETI SZIMULÁCIÓ, ÉRTED ÉS MINDENKIÉRT
Szeptember 20-án immáron harmadik alkalommal
rendezte meg a Gödi Rotary Klub azt a baleseti szimulációt, aminek a mottója: „Érted?!”

A

rendezvénynek ezúttal a váci Boronkay
György Műszaki Középiskola, Gimnázium és
Kollégium adott helyet. A baleseti szimuláció
tulajdonképpen egy valósághű elemeket tartalmazó színdarab, amely egy halálos közúti balesetet
mutat be. Egy visszafordíthatatlan következménnyel
járó, a baleset résztvevőire egy egész életre kiható terhet jelentő eseményt. Az ok egy felelőtlen döntés: egy
fiatal sofőr ittasan vezette a gépkocsit. A végeredmény
egy halott tinédzser, sérültek, gyermek nélkül maradó
szülők, testvér nélkül maradó fiatalember. Még leírva
is megrázó történet, a színdarab pedig szívbe markoló.
Szem nem maradt szárazon, amikor az elhunyt kislány túlvilágról jövő hangja mesél egy be nem teljesedett életről. A színdarabbal a fiatalokhoz kívánt szólni
a Gödi Rotary Klub. Ez az országban nem egyedüli
rotarys esemény, hiszen a Szegedi Rotary Klub már
húsz éve teljesít egy missziót, amivel felhívja a fiatalok figyelmét arra, hogy ittas, vagy bódult állapotban
a volán mögé ülni felelőtlen döntés. A gödi rotarysták
átvették a szegedi barátaiktól az ötletet és Pölczman
Ákos töretlen akarattal és odaadással szervezte meg
az idén is a rendezvényt. Abban bízunk, hogy az idei
több száz résztvevő fiatal hosszú évekig emlékezni fog

Sokk
rá és ennek tükrében hoznak majd sorsdöntő döntéseket hasonló szituációkban.
A gödi rotarysták a baleseti szimulációval csatlakoztak a Magyarországon szeptember 23-28.
között megrendezésre került „Biztonság hete” rendezvénysorozathoz. Ezt a tradíciót folytatni szeretnék a jövőben is, amelynek célja, hogy generációkhoz jusson el az üzenet: alkoholos vagy bódult
állapotban senki ne vezessen járművet.
A Gödi Rotary Klub ezúton szeretne köszönetet
mondani a szimulációban résztvevő mentőknek, rendőröknek, katasztrófavédelmi szakembereknek, az
iskola vezetésének, és nem utolsó sorban a színdarab szereplőinek és rendezőjének.

Munkában a mentők, rendőrök és tűzoltók
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Gál Emil
Rotary Klub Göd

KIRÁNDULÁS ERDÉLYBEN
Csodálatos, élményekben gazdag 6 napot töltöttünk
együtt augusztus 11. és 17. között Erdélyben. Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány jóvoltából ez a nyaralás ingyenes Budapesttől Budapestig.
Iskolánkból 18 diák vehetett részt ezen a kiránduláson,
akik az EarlyAct csoporthoz tartoznak. Az országból
összesen 139 tanuló utazott 10 kísérő tanárával Ivóba.

M

ár az utazás is nagy élmény volt, hiszen
kétszer 15 órát hálókocsiban töltöttünk.
A tábori szabályok betartása mindenkinek kötelező volt: 7-kor ébresztő, negyed 8-kor torna, utána a 8 ágyas szobákban rendrakás, szemétlevitel, fél 8-kor sorban állás, majd a
kijelölt asztalunknál reggeli. A 2,5 hektáros bekerített,
őrzött füves-fás-erdős tábor területén nincs büfé, TV
és Wi-Fi (egyik sem hiányzott), viszont rengeteg szabadtéri és szobai játékkal van felszerelve.
Elutaztunk a madarasi Hargitához, és az utolsó
300 méteres magasságot megmásztuk az 1801
méteren lévő csúcsig. Jártunk Korondon, Farkas-

lakán, Székelyudvarhelyen és a Parajdi sóbánya
mélyén. Megismerkedtünk a megyeszékhely, Csíkszereda nevezetességeivel, és meglátogattuk a
Csíksomlyói kegytemplomot.
Délutánonként kézműves-foglalkozásokon, vetélkedőkön, Ki mit tud?-on vettünk részt, jeleskedtünk
az ügyességi játékokban. Szereztünk 1., 2., és 3.
helyezéseket. Festettünk korondi tányért, megismerkedtünk a kürtős kalács készítésének titkaival.
Esténként táncház, diszkó, koncert és izgalmas
éjszakai akadályverseny volt, amelyek remek alkalmat jelentettek más iskolák diákjaival való megismerkedésre, barátkozásra.
Élményekkel gazdagon érkeztünk haza a hatalmas fenyők között megbúvó táborból.
Köszönjük a Rotary Club Szeged-Tisza anyagi
támogatását, amellyel lehetővé tette Szegedtől
Budapestig és vissza az ingyenes utazást.
Tóth Éva
Szegedi Gregor József Általános Iskola

EARLYACT AVATÁS NYÍRMEGGYESEN
Nagy örömünkre szolgál, hogy az idei évben, szeptember 20-án újabb tagok avatásával kezdhettük
meg munkánkat az Arany János EarlyAct Clubban
Nyírmeggyesen.

Mindent megteszünk, hogy új tagjaink minél jobban megismerjék terveinket és vigyék tovább a
Rotary szellemiségét!

A

klub alapítói – Pénzes Ilona és Ungvári
Zsigmond volt kormányzók – közül ungvári Zsigmond megtisztelte meg jelenlétével rendezvényünket.
A 2010-ben alapított EarlyAct klubot azóta is
keresztszülőként támogatják. Az újonnan avatott 38
tanuló megismerkedett az idei év tervezett programjával és nagy lelkesedéssel fogtak hozzá a munkához.
Ebben az évben is szeretnénk a Gift of Life program részére munkánkkal adományt gyűjteni. Hiszen
gyermekként is tudjuk mekkora érték az egészség.
Az ünnepség végén közösen elfogyasztották azt a
tortát, melyet Pénzes Ilona volt kormányzó asszony
ajándékozott számukra.
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3 ORSZÁG GYERMEKEI
TÁBOROZTAK MÓRAHALMON
RENGETEG ÉLMÉNNYEL BÚCSÚZTAK ...
– Jövőre is szeretnék jönni a táborba. Lehet?
Kérdezte a 13 éves nagylány az utolsó napon,
amikor már mindenki összepakolt és várta, hogy
jöjjenek érte. Egy utolsó ölelés, egy gyors telefonszámcsere, néha a búcsúzás könnyei – ezek a jelenetek ismétlődtek, amikor egy-egy autó befutott,
hogy elvigyen valakit haza.
Összesen 28 romániai, szerbiai és magyarországi
gyereket táboroztattak Mórahalmon június utolsó
hetében a három küldő ország rotary klubjai. Ahogy az
már megszokott, a szervezést és táborvezetést a szegedi RC Szent-Györgyi vállalta, a költségeket az aradi,
lugoji, temesvári, szabadkai, mórahalmi és két szegedi
klub, az RC Szent-Györgyi és az RC Dóm állta. Annak
érdekében, hogy a gyerekek semmiben se szenvedjenek hiányt, a szegedi és mórahalmi klubtagok személyes felajánlásokat is tettek sütemény, jégkrém, gyümölcs, vagy éppen rajz- és sporteszközök formájában.
A példás nemzetközi összefogás a gyerekekre
is átragadt, enélkül nehéz lett volna elkészíteni az
élményeiket összegző közös rajzokat. A tábor egy
hete alatt vegyes összetételű csapatokban versenyeztek egymással: megtanulták a kerékpáros közlekedés során fontos KRESZ-szabályokat, a szegedi Vadasparkban mélyebb ismereteket szereztek
bolygónk állatairól, belekóstoltak az íjászatba,

bepillantást nyertek a terápiás kutyák munkájába.
Hihetetlen kitartással 40 km-es kerékpártúrát tettek és alig lehetett őket kirángatni a medencékből
a mórahalmi fürdőben. Sokan életükben először
láttak bowling-pályát, amit természetesen ki is próbálhattak és a nyelvi akadályokat legyőzve közösen találták meg a kivezető utat a Csillagösvény
labirintusából. Érdekes tapasztalat volt a CE Glass
gyárában az edzett üvegen ugrálás és rájönni, ez az
anyag nem is mindig olyan törékeny, mint hisszük.
Utolsó este az elmaradhatatlan tábortűz mellett
vették át a gyerekek az egész hetes teljesítmény
alapján mindenkit megillető ajándékot. Senki sem
távozott üres kézzel, de ami fontosabb: a nyeremények mellett az élményeiket is magukkal vihették
haza a szívükben és abban a dalban, aminek a szövegét közösen írták az együtt töltött hét alapján.
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KLUBÜLÉS DÍJÁTADÁSSAL
DR. BÓDI GYÖRGY SZENT-GYÖRGYI DÍJAS LETT
Az 1937-es évet, Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának évét idéztük meg november 14-i ünnepi klubülésünkön.

I

mmár negyedik alkalommal adta át klubunk a
szegedi Hotel Forrásban a tagunk, volt kormányzónk, Lakatos Jenő által alapított Szent-Györgyi
Díjat. A díjjal minden évben egy nem rotarysta,
de a helyi közösségért, annak jobbá tételéért kiemelkedő munkát végző személy teljesítményét
ismerjük el. A díjátadásra ünnepélyes keretek közt,
kibővített klubülésen került sor, amelyen tagjaink
házastársai, a korábbi évek díjazottai és más vendégek is részt vettek.
Idén a díjazott személyéről döntő bizottság választása a korábban Szeged városa által Pro Urbe-díjjal is
kitüntetett dr. Bódi Györgyre, a Szegedért Alapítvány

titkárára esett. Az általa irányított alapítvány több
mint 400 könyv, film, CD kiadását, mellette tanulmányutakat, konferenciákat, kiállításokat, fesztiválokat
támogatott eddig.
A program részeként a 30-as évek slágerei szóltak
eredeti bakelitlemezről és meghallgattuk azt az 1937.
október 29-i rádiófelvételt, amelyen a friss Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert először reagált nyilvánosság
előtt a stockholmi Karolin Orvosi Intézet döntésére.
Dr. Bódi György köszönő szavai után az est kulturális programját a Király-Kőnig Péter Zenei Alapfokú
Művészeti Iskola tanulói, köztük a klubunk által a fiatal és tehetséges zenészeknek kiírt ösztöndíjat tavaly
elnyerő Molnár Fanni szolgáltatták. Az estet a Hotel
Forrás konyhájában készült finom falatokkal és baráti
beszélgetéssel zártuk.
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ALAPÍTÓ ELNÖKÜNKRE
EMLÉKEZTÜNK
SESZTINA JENŐ VASKERESKEDŐ VOLT A DEBRECENI
ROTARY CLUB ALAPÍTÓ ELNÖKE
Nem is igazi debreceni az, akinek nem a Basahalmán
belül vágták el a köldökzsinórját – tartja egy régi civis
mondás. Majdnem ilyen erős bennszülött kritérium
lehetne a Sesztina-féle vasbolt ismerete, legalább
is a tapasztaltabb korosztályok körében. A kétszintes, szürkés világoskék épület könnyen fölismerhető
Debrecen főutcáján a homlokzatán lévő VASUDVAR
feliratról, pedig az 1949-ben államosított üzlet már
majd negyed százada bezárt.

A

híressé vált vaskereskedést Sesztina
János alapította kétszáz évvel ezelőtt.
Később fia, majd 1905-től unokája, az
1869-ban született Sesztina Jenő vette át
a cég vezetését és virágoztatta föl azt. A város elismert, tekintélyes embereként, bőkezű mecénásként
emlékezünk rá, akinek jelentős szerepe volt a Déri
múzeum létrejöttében, a vasút fejlesztésében, de
munkatársaival való kapcsolatok ápolásában és a
rászorulók segítésében is. Tevékenysége elismeréseként 11 éven át a Főrendi Ház tagja volt, mint

az Iparkamara elnöke. A világháború borzalmai és
zaklatásai hatására 1944 októberében feleségével
együtt nagyerdei villájukban elhagyták azt a világot, amelyért oly sokat tettek.
Az 1928-ban alakult Debrecen Rotary Klubnak
Sesztina Jenő volt négy éven át az első elnöke.
Az alapító atyák között olyan prominens személyek voltak, mint Baltazár Dezső püspök, Magoss
György polgármester, vagy Kenézy Gyula orvos
professzor. Klubunk egy városi megemlékezés
sorozat keretében kiállítással és azt megelőző előadásokkal tisztelgett alapító elnökünk emléke előtt.
Múzeumi és levéltári szakemberek interpretációiból
alkothatott hiteles képet nagy elődünkről, korának
társadalmáról, valamint magáról a vasról és gyártásáról a közel száz érdeklődő a DAB székházban.
A kiállításon megtekinthettünk néhány családi és
szakmai dokumentum és tárgyi emlék mellett olyan
igazi öntöttvas tárgyakat is, mint korabeli bolti mérlegek, Papin-fazekak (a kukta őse), vagy különféle
vaskályhák és a díszítéseikről készült fényképek.
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ROTARY: AZ ÉLMÉNYEK TÁBORA
40 GYERMEK TÁBOROZOTT OROSHÁZÁN
Önfeledten szórakozó és mosolygó gyerekekkel telt
meg az Orosháza szélén található Gellértegyházi Szabadidős Történelmi Emlékpark július első hetében,
amikor 33 orosházi és 7 határon túli gyermek nyaralt a
Rotary Gyermektáborban.

A

z alapcél most is az volt, hogy a jó tanuló,
de nehéz körülmények között élő orosházi gyerekek élményekkel teli hetet töltsenek el.
A Rotary Club Orosháza immár a kilencedik gyerektábort szervezte, és ez volt a második alkalom,
hogy erdélyi gyerekek is érkeztek. Orosházáról 33
kisdiákot javasoltak a pedagógusok, a határon átívelő
kapcsolatnak köszönhetően pedig a Rotary Club
Szamosújvár tagjai az erdélyi Szék faluból hoztak
hét gyermeket – mondta bevezetésként Mák Imre.
A tábor vezetője hangsúlyozta, az elmúlt évekhez
hasonlóan a költségeket most is a februári Jótékonysági Rotary Bál bevételéből fedezték, emellett
pedig több magánszemély és vállalkozó segített akár
anyagilag, akár személyes részvétellel.

A július 1-től 5-ig tartó tábor központja Gellértegyházán volt. Az első napon Kis Rozália rendőr
főhadnagy tartott előadást közlekedésbiztonsági
ismeretekről, majd csoportos játékokon vettek részt
a gyerekek Török Attilával. A keddi nap a testmozgásé volt: a csapat Gellértegyházáról átsétált Gyopárosfürdőre, ahol jöhetett az önfeledt strandolás
kifulladásig. Könnyítésként a visszautat a Dottó
kisvonattal tették meg a srácok, de estére így is
garantált volt a jó alvás. Szerdára nyugisabb programot szerveztek a rotarysták: az Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének önkéntes
segítőivel, pedagógusok, méhészek, íjászok bevonásával kézműves foglalkozások, játékok, agyagozás, mézeskalács készítés, íjászkodás és sütés-főzés volt a program. Csütörtökön kirándulás várta a
gyerekcsapatot. Az úti cél Szarvas volt, ahol a Mini
Magyarország, majd a hajókázás után elmentek
a Körösvölgyi Látogatóközpont és Vadasparkba.
A záró napon a diákok csapatokat alkottak, egymással vetélkedtek és kvízjátékot tartottak Szitó
Imre vezetésével. Estére pedig megérkeztek a szülők is, így a szervezőkkel és a gyerekekkel közösen
a tábortűz és a sülő szalonna mellett elevenítették
fel a tábor legjobb pillanatait.
Folytatás jövőre, ugyanitt!
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BÁNFALVI BÚCSÚ
LISZT, ZSÍR ÉS FŐZÖTT BAB, MEG EGY KIS SÓ
Tizenkét éve költöztem Bánfalvára, ebbe a Sopronhoz
tartozó kis városrészbe, ahol a helyiek különleges
módon ünneplik a búcsút. Már az is különleges, hogy
ez egy evangélikus búcsú, de ennél is izgalmasabb
a hatalmas főzőverseny, ami a 2 napos rendezvény
méltán híres fénypontja. Nincsenek körhinták és búcsúi árusok, de van sok íz és illat, na meg pálinka és
soproni vörösbor.

2

007 óta minden évben itt a helyem az ünnepen, de három éve, mint főző csapat is
jeleskedünk Rotary Club Sopron-Pannonia
színekben.
Az idei rendezvénnyel beneveztünk a Játék, ami
összeköt programba is, így többen nálunk jártatok ezen a hétvégén. Mórahalom még a főzésbe
is besegített. Nem csoda hát, hogy idén elhoztuk a
nyertesnek járó vándor fakanalat is.
És a menü? Többek között babsterc! Hogy nem tudjátok mi az? Mondanám, hogy gyertek el, de erre egy
évet várnotok kéne. Így elárulom a titkos receptet:
Liszt, zsír és főzött bab, meg egy kis só - ennyi az
egész. A folyamat a liszt pirításával kezdődik, amelyet
száraz serpenyőben, csipetnyi sóval kell végezni.
A sötétedő lisztet folyamatosan kevergetni kell. Amikor már egyenletesen aranybarna színű, jöhet a zsír
bőven. Egy kicsit együtt pirítjuk, majd a masszát fellazítjuk a bab főzőlevével. Rövidesen belekerül a bab is.
Még néhány rottyantás, és kész a babsterc.
Ha nem sikerül, vagy nem értitek, miért szeretjük,
ne magatokban keressétek a hibát! Nálunk is csak

egy valaki a tudója a részleteknek, amiben ugye az
ördög lakik.
A Franczi kedvence névre keresztelt finomság
mellé pityókás pipihusi, sétáló tarja és rotarysták
pörköltje került a menütáblára. Franczi a tagbővítésért felelős vezető a klubban, így kénytelen volt
bevetni a kizárólag a felesége által ismert titkokat is,
ezzel is csábítva új, éhes jelölteket a csapatba.
Nagy örömünkre szolgált, hogy Gondár Gyuri és
Kézdi Laci is velünk tartott ezen a csodás, napfényes napon.
Végül beszámolok a megelőző napról is, ahol egy
alternatív városvezetésen vehetett részt, aki hozzánk
látogatott. Taschner Tamás, „Sopron idegenvezetője”
kalauzolt minket régi kalandok mentén. A túrát a
Schlaraffia Lovagrend egykori helyéről, a mai Liszt
Művelődési ház mellől indítottuk, és a belváros
bebarangolását a méltán híres Gyógygödörben
pihentük ki.
A Schlaraffia Lovagrendre jellemző volt, hogy „aki
tagnak jelentkezett, valami hasznosat produkált az
életben” – nem véletlenül indította innen a túrát
idegenvezetőnk. Azon, hogy a tagok bohócsipkát
viseltek, ezzel is megkülönböztetve magukat - bár
jelképük a bölcs bagoly volt - csak jót nevettünk.
A rendezvény bevételét a közeli gyerekotthon
támogatására fordítottuk, 2 szárítógéppel gyarapodott a kis nevelőcsaládok háztartása. Jövőre talán
ők is kijönnek a búcsúba.
Suri Vera
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TAPINTHATÓ-LÁTHATATLAN
A VAKOKNAK MAKETT, A LÁTÓKNAK MŰALKOTÁS
Domborművek, amelyeket mindenki simogat
A városok főterét, fontos műemlékeket bemutató
domborművek állításának ötletét Kemény Nándor,
a Rotary Club Budapest-Budavár elnöke hozta haza:
Münsterben látott ilyen alkotást, amely a városházát
ábrázolja. Az új elnök, Nagy Gyula 1999-től megszervezte a Tapintható-Láthatatlan programot országosan,
a rotary clubokon keresztül. Az utóbbi húsz évben huszonnégy ilyen alkotás született Magyarországon és a
Székelyföldön. A kezdeményezést már másolják.

a szentendrei klub kezdeményezte egy másik klub
létrejöttét, az elnököt, Cseri Miklóst is átadva az új
szervezetnek, és vele közösen a szentendrei skanzenben készíttettünk kerámiából olyan térképet,
amely a tájegységeket összefoglalva mutatja be.
Készültek további művek, az egyes tájegységekről,
de látszott, tartósabb anyagra lesz szükség. Az első
bronz dombormű a budai várban, a Mátyás-templom mellett került a helyére.
Hogyan dől el, hogy mit fog ábrázolni a dombormű?
A legtöbb helyen a város főterét szeretik bemutatni, általában ez a legfontosabb látnivaló. Létezik
800 métert átfogó kegyhely-, vagy 5-600 métert
áttekintő városközpont-makett. Fontos tudni, hogy
a vakok látástávolsága a karjuk hossza. Tehát nem
lehet másfél méterszer másfél méteres a dombormű, mert a közepét nem tudják elérni. Ez a körülmény lényegesen meghatározza, mit hogyan lehet
bemutatni. A debreceni főutcát ábrázoló munka, ha
elkészül, több mint két méter hosszú lesz, de keskeny, végig lehet menni mellette, úgy tapogatható le.
A kezdeményezés sikerét az is mutatja, hogy az ötletet több városban a rotarystáktól függetlenül valósítják meg, az önkormányzat megtervezi, szobrászt bíz
meg, elkészítteti. Mi nem irigyeljük ezeket a műveket.
Csak megjegyzem, az a folyamat is nagyon fontos,
ahogyan elkészül egy ilyen alkotás, mert sokkal több
ember szívügyévé válik, közben nem csak a polgármesternek és az alkotónak lesz fontos.

Személyes indíttatásból állt a Tapintható-Láthatatlan
mellé? – kérdeztük Nagy Gyula programvezetőtől.
Nincs a családomban látássérült, nem is találkozom több vak emberrel a mindennapjaimban,
mint mások. Azért dolgozom a programért, mert
rotarystaként a cselekvő humanizmus elvét vallom:
segíteni akarok a hátránnyal küzdő embereknek,
annak érdekében, hogy mindenki egyenlő eséllyel
boldoguljon az életben. Az is motivál, hogy látom,
mennyi jó érzést szabadít fel egy-egy ilyen dombormű. Azon túl, hogy az érintetteknek hasznos,
megismerhetik a maguk módszerével azt a látványosságot, és tájékozódhatnak a braille-írásos
szövegből, a látók is szeretik. A gyerekek szívesen
nézegetik, a felnőttek fényképezkednek előtte: előtérben a makettvilág, mögötte a valóság. Közben
ezek mindenütt az esélyegyenlőség eszméjét is hirdetik, emlékeztetik a járókelőt arra, hogy gondoljon
bele mások helyzetébe. Az első úgy készült, hogy
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A program oldalán, a tapinthatolathatatlan.hu-n szerepel egy ajánlott cselekvési sorrend a kluboknak,
milyen lépésekkel lehet eljutni a szándéktól a megvalósulásig. Az egyik állomás, hogy a klub vegye föl a
kapcsolatot a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségével, vagy helyi szervezetével. Ennek
miért van jelentősége?
Ha a vakok és látássérültek érdekében akarunk
tenni valamit, a részvételük nélkül ennek nincs
értelme – különben pedig nagyon jó velük együtt
dolgozni. Mindvégig nagyon sok jó ötlettel, gondolattal szokták segíteni ezt a kezdeményezést, a
látásmódjuk pedig ebben a munkában nélkülözhetetlen. Már az fontos pillanat, amikor az elkészült
agyagmintát zsűrizik. Jelen voltam, amikor az egyik
résztvevő meglepődve kiáltott fel, nem is tudta,
hogy a Mátyás-templomba oldalról megyünk be,
nem szemből. Az ilyen pillanatokért dolgoznak
a rotarysták, nem pénzért. Mert a látó embereknek természetes, hogy tudják, hol a bejárat, merre
a szentély. Sok vak ember számára azonban az a
templom csak lépcső. Nem tudják, milyenek az arányai, milyen szép a teteje, hogy lovas szobor áll
előtte. Ezeket megtapasztalni számukra meghatározó, fontos élmény.

www.rotary.hu

A vakok számára ez inkább
makett: szeretik is tudni, hogy
amit tapintanak, az hűségesen jeleníti meg számukra a
valóságnak a nagysága miatt
megközelíthetetlen, letapogathatatlan részét. Azért a gyakorlatban kiderült, hogy ez a munka
mégis ad valamennyi művészi
szabadságot a szobrászoknak,
és a legtöbben élnek is ezzel
a lehetőséggel. A csíksomlyói
kegyhely domborművét 2015ben avattuk föl. Ott, a valóságban a Krisztus-hágó a stációkkal
együtt hosszú út. A kövek görögnek az ember lába alatt, elfogy
a levegője, ahogy kapaszkodik
fölfelé. Ha ezt méreterányosan ábrázolná a dombormű, nem tűnne a vakok számára olyan meredeknek. Ezért ezen a helyen a szobrász meredekebbre
formálta a lejtőt, hogy aki végigtapogatja az utat,
át tudja élni egy igazi zarándokút nehézségét és a
megkönnyebbülést. Amikor elkezdődött ez a program, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Szövetségének elnöke, Erhardtné dr. Molnár Katalin, aki nagyon
nyitott szívű, barátságos hölgy volt, megfogalmazta
a Tapintható-Láthatatlan alapelvét: legyen hasznos
a nem látóknak, és legyen szép a látóknak. Fontos
nekik, hogy ami elkészül, az ne csak az övék legyen,
származzon előnye belőle az egész közösségnek.
Annak pedig szimbolikus jelentősége is van, hogy
ezeket a térplasztikákat simogatja a szobrász, alkotás
közben, és azután mindenki. Az összes dombormű
kifényesedik, élővé válik.

A megbízott szobrászban biztosan fölmerül a kérdés:
makettet várnak tőle vagy domborművet? Beleviheti
az egyéniségét ebbe a munkába?
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www.rotary.hu

20 év alatt 24 dombormű

A város szíve

1999. – Szentendre: Skanzen, összefoglaló térkép,
1999-től. – Szentendre: Skanzen, tájegységek,
2002 – Budapest, I. Kerület: Szentháromság tér,
Mátyás-templom,
2004. – Budapest, XIV. Kerület: földtani intézet
homlokzata,
2005. – Eger: Dobó tér, (Áthelyezve, átalakítva:
2019.),
2008. – Szolnok: Kossuth tér,
2008. – Budapest, V. Kerület: Vigadó tér, Budai
látkép,
2010. – Hódmezővásárhely: Kossuth tér,
2012. – Szentendre: történelmi belváros,
2012. – Győr: Széchenyi tér, történelmi városmag,
2012. – Szentes: Kossuth tér, belváros,
2012. – Budapest I. Kerület: Gellérthegy, Kilátókő,
Olvasókő,
2013. – Csongrád: Fő utca,
2013. – Orosháza: Főtér,
2014. – Szekszárd: Béla király tér,
2014. – Budapest, III. kerület: Aquincumi Múzeum,
Festőház és környezete,
2014. – Nyíregyháza: Kossuth tér környezete,
2014. – Baja: Főtér,
2015. – Csíksomlyó: Csíksomlyói kegyhely,
2016. – Vác: Március 15. tér,
2016. – Kaposvár: belváros,
2018. – Kecskemét: főtér,
2019. – Székelyudvarhely: belváros.

2014. június 29-én avatták fel Szekszárdon,
a Béla király téren a város központját ábrázoló
Tapintható-Láthatatlan domborművet. „Ez az alkotás barátságból, szeretetből jött létre, örüljenek a
mi örömünknek” – kérte az avatáson a jelenlévőket
Kovács Lászlóné, a Vakok és Gyengénlátók Tolna
Megyei Egyesületének elnöke. A dombormű ötlete
dr. Sólyom Bódogé és a Rotary Club Szekszárdé,
Farkas Pál szobrászművész valósította meg. Horváth István polgármester azt mondta, amellett, hogy
most már a vak emberek is láthatják Szekszárd szívét, a város egy szép műemlékkel gazdagodott.

Bronztérképen minden részlet
2014. október 17-én került helyére a TapinthatóLáthatatlan dombormű Baján, a Szentháromság
tér és az Eötvös utca sarkán. Szabó Áron szobrászművész az avatáson arról beszélt, hogy igyekezett
mindent valósághűen visszaadni, a legapróbb részletig. Így a látássérültek azt is megtudják a megtapintott utcáról, hogy a valóságban térkő vagy aszfalt borítja, és milyen cserép fedi az épületeket.

Felújított főtér –
felújított dombormű

Fűtőszál melegíti belül
A hódmezővásárhelyi főteret és épületeit ábrázoló, a város keramikus hagyományait tiszteletben tartva, kerámiából készült domborművet 2010
novemberében avatták föl. Egy év telt el a felállítás ötletétől a megvalósulásig, sokan összefogtak
a cél érdekében. A domborműben fűtőszál fut, ezért
kibírja a tél viszontagságait is. Készítője, Szemereki
Teréz keramikusművész, aki Schleiffer Ervin légifotóit is fölhasználta munkájához.

„Sikerült!!! Több év hányattatás után tegnap ismét
megjelent városunk főterén, új helyén az átalakított
Tapintható-Láthatatlan térplasztika, Farkas Ádám
Kossuth-díjas szobrászművész alkotása. Eger város
önkormányzata és klubunk közös munkájának
eredményeként az újjáépített belvárost hűen tükröző mű újra megcsodálható. Figyeld az új részleteket!” – adta hírül idén május 30-án a Rotary Club
Eger Facebook-oldala.
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„TAPINTHATÓ LÁTHATATLAN”
NYÍREGYHÁZÁN
FELAVATTUK VÁROSUNK LEGÚJABB LÁTVÁNYOSSÁGÁT!
A „Tapintható Láthatatlan” projekt részeként immár
Nyíregyháza főterén is található olyan dombortérkép, mely által a vakok és gyengén látók számára is
„láthatóvá válik” a tér. De ennél sokkal többet nyújt!

A

nyíregyházi Rotary Klub kezdeményezése és tevékenysége eredményeként,
magánszemélyek és vállalkozások adományaiból, a város és a megye vezetésének támogatása segítségével megvalósította egyik
legfontosabb projektjét. A „Tapintható Láthatatlan”
klubunk és valamennyi nyíregyházi újabb büszkeségeként megtekinthető a város központjában,
a Kossuth téren. Ezzel a város főterén elhelyezett
térplasztika jelentőségének és eszmei értékének
megfelelő, méltó helyre került.
Finoman megmunkált bronz anyaga eleganciát és
önálló művészi értéket is sugároz, mindezek mellett Lengyel Tibor szobrászművész alkotása a téren
elhelyezkedő épületek egymáshoz képest valós
elhelyezkedéséből és arányaiból adódóan valódi
térképként is szolgál. A vakok és gyengén látók érdekében minden tájékozódási pontnál Braille írással is
segítve a terek és épületek beazonosítását.
Az október 4-én megtartott ünnepélyes avatást
megtisztelte jelenlétével Nagy Gyula, a Bp.-Budavár

Rotary Klub tagja, a „Tapintható-Láthatatlan” Rotary
program országos vezetője, dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere valamint Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke
is. Örömünkre elfogadta meghívásunkat a vakok és
gyengén látók képviseletében Nagy Tünde, a Vakok
és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Egyesületének vezetője és Markóczi Mária a Nyírségi Látássérültek Egyesületének elnöke is. Jelen
volt az alkotó, Lengyel Tibor szobrászművész és a
tervezésben, kivitelezésben közreműködő támogatók, érdeklődők, nem utolsó sorban a Rotary nyíregyházi szervezetének tagjai is.
Az avatási ceremónia a hagyományos Rotary-harang hangjával indult és dr. Pénzes Mariann elnök
asszony köszöntötte a megjelenteket. Majd Gosztola
Adél, a Móricz Zsigmond színház művésze Antoine de
Saint-Exupéry: A kis herceg c. művéből idézve hozta
elő mindannyiunkban azt az érzést, mely egy ilyen
műalkotás elkészültének a legnagyobb értéket adja:
a barátság és a másokért vállalt felelősség érzését.
Emlékeztetett, hogy „szükség van bizonyos szertartásokra”, „attól lesz egyik nap más, mint a másik, az
egyik óra különböző a másiktól”. Gondolatait az örök
érvényű idézettel zárta: „Tessék, itt a titkom. Nagyon
egyszerű: jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán
lényeges, az a szemnek láthatatlan.”
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A Rotary összeköti a világot

Mit is jelent a Rotary, milyen alapelvek mentén
szerveződik, hogyan tevékenykedik a világban és
ezen belül Nyíregyházán? – erről dr. Pénzes Mariann adott rövid tájékoztatót az egybegyűlteknek,
felvezetve Maleczki Péternek, a projekt iránytójának, a Rotary Nyíregyháza előző elnökének a munkálatokhoz kapcsolódó történeti áttekintését.
Dr. Kovács Ferenc polgármester úr örömmel szólt
arról, hogy „ismét gazdagodott a város, a közösség”,
Seszták Oszkár elnök úr megemlítette, hogy bizalommal állt a kezdeményezés mellé kezdetektől
fogva, tudva, hogy sok látogatót vonz majd az új látványosság.
A leleplezést taps követte, fotósok és operatőrök
által körülvéve végre láthatóvá vált a dombortérkép. A vakok és gyengén látók képviselői percekig
tapintgatták a makettet, érzékelhető lett az érzés,
ami egy ilyen alkotás átadásának valódi értelmet ad.
Megható volt, ahogy „megtekintették”, átvették a számukra oly’ jelentős segítséget nyújtó művet. „Szavakkal nem is tudom elmondani, ezért is tapintottam
végig.” – mondta Markóczi Mária, Nagy Tünde pedig
– aki a városban élő és Nyíregyházára érkező vakok
és látássérültek idegenvezetőjeként is tevékenykedik

RC Nyíregyháza

–, boldogan mondta, hogy eddig csak beszélhetett a
városról, most már meg is tudja mutatni.
Nagy Gyula az országos program vezetőjeként szólt
arról, hogy a nyíregyházi átadással is fejlődik a program, aminek – tapasztalatai szerint - a sikereit többek
között az adja, hogy „segít szeretni a várost”, örömöt
okoz az itt élőknek és az ide látogatóknak egyaránt.
A ceremónia egyes részei között az Acapellart
énekegyüttes tette színesebbé a programot.
A Rotary Nyíregyháza az átadót követően állófogadás keretében köszönte meg mindazok segítségét, közreműködését, akik pénzzel vagy tevékenységükkel támogatták az alkotás elkészültének és
átadásának bármely mozzanatát.
Mindezek után nincs más hátra, mint szeretettel meghívjuk Önt, Kedves Olvasó, hogy jöjjön el
városunkba, tekintse meg a „Tapintható Láthatatlan” nyíregyházi térplasztikát! Ha néhány hét alatt
kifényesedik a templomtorony vagy a makett más –
önök számára – érdekes pontja, akkor tudjuk, hogy
jó irányba haladunk, sokak látták a „láthatatlant”
már Nyíregyházán is.
… és akkor elértük célunkat.
dr. olajosj
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AZ ÖREG TÓ PARTJÁN,
TATÁN VÁRTÁK A GYEREKEKET
ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK VETTEK
RÉSZT A KÖRNYEZETVÉDELMI TÁBORBAN
A Tatabányai Club megalakulásától kezdve támogatja
a tehetséges gyermekeket, azonban 2018-tól a környezetvédelem is teret kap. Idén júniusban meghirdettük környezetvédelmi táborunkat 5-6. osztályos
diákok számára. Helyszínként a Tatai Öreg-Tó Hotelt
választottuk. A tábor teljesen díjmentes volt, a költségeket a klub állta.

A

jó cselekedet követőkre talált: a tábor
meghirdetését követően az Old Lake Kalandpark térítésmentes mászási lehetőséget kínált fel a diákoknak, továbbá szintén
díjmentesen mehettek a Fényes Tanösvényre a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. jóvoltából.
A táborba a minimum 4-es átlaggal rendelkezők
kerülhettek be. A 22 tanuló Lego robotok programozásával ismerkedhetett, melyet a B&O Kft vezényelt
le. A madártani napon a Rotary környezetvédelmi
konferencia egyik diák előadója adott át ismereteket a madarak megfigyeléséről, és az ehhez szükséges eszközöket is bemutatta. Az ő előadását
egy – madárfiókák felnövekedését és kirepülését
bemutató – videó egészítette ki. A záró napon játékos környezetvédelmi vetélkedőn vehettek részt a

táborozók, melyet klubunk kiemelt támogatója, az
Envirotis Zrt. tartott.
Fentieken kívül sportolási lehetőség, kézműves
foglalkozás, fagyizás, kisvonatozás várta a résztvevőket. Mindezeken túl a tanulóknak lehetőségük
nyílt a Rotary szervezetét, küldetését is megismerni.
A játékos vetélkedőn ők maguk mondták el, hogy
kiken segítenének, ha tehetnék és azt is, amit ebben
az évben már meg is tettek.
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TISZTA SZÍVVEL 1956-BAN...
A Rotary Club Budapest-Margitsziget október 19.-én
a “Játék, ami összeköt“ rendezvénysorozat keretében
az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulója alkalmából szervezett megemlékezést.
A magyar Rotary klubok több mint a feléből vettek
részt rotarysták és vendégek az eseményen.

H

onnan a cím? A Tiszta szívvel című ELTE-s
folyóirat „csapata” (rendszert ellenző diákok és tanárok) jelentősen befolyásolta
az 1956-os eseményeket. A forradalom
kitörése előtt a Tiszta szívvel folyóirat volt az első
változásokat követelő és független lap.

akadémikus mesélt a forradalomról közelnézetből.
A húszéves egyetemista aktív közreműködőként
jelen volt az október 22-i műegyetemi diákgyűlésen:
egyike volt annak a három – „spontán felkiáltással
megválasztott” – egyetemistának (egy gépész, egy
építész és egy vegyész), akik a hajnali órákban sokszorosították a 14 pontból álló, híres proklamációt.
Sokan hallhatták már a professzor úr előadásait,
de nincs két egyforma közöttük és mindig lebilincselő, sziporkázó.
Megemlékezésünk meglepetéseként 26 Görgényifestményt bocsájtott a rendelkezésünkre Rigó Erik
barátunk, a Rotary Club Tatabánya tagja. Ő ápolja
a Görgényi hagyatékot. Az Aba-Novák és Rudnai
tanítvány 1956 után titokban festette meg a forradalomhoz kötődő élményeit. A festményekhez Sümegi
György muzeológus és művészettörténész adott
értékes információkat.
Kedves barátaink. Köszönjük, hogy eljöttetek és
együtt emlékeztünk az 1956-os forradalom és szabadságharcra.

Az egész napos programunk pontosan indult,
csoportokra felosztva, 90 perces tematikus tárlatvezetéssel a Terror Háza Múzeumban. Jó tett ezután a nyomasztó élmény után egy kellemes, napsimogatós séta és ebéd a Hotel Benczúrban.
Délután egy élő ‘56-os, akkor alig pelyhedző
szakállal, fiatalon, eszméiben még utat kereső, hirtelen férfivá érett szemtanú, Prof. Dr. Sohár Pál,
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Webre:

Grayscale:

A Hunguest Hotel Forrás Konferencia- és Wellness Szálloda Szeged belvárosához közel, a
Tisza partján várja a kikapcsolódásra vágyókat.
A légkondicionált szobákon túl a pihenést a jacuzzival és kandallóval felszerelt luxuslakosztályok
teszik különlegessé. Az étteremben a kulináris élvezetekrôl világbajnoki aranyérmes séf gondoskodik. A szálloda különlegessége számtalan szolgáltatásában is rejlik: bowling, Xbox-szoba,
játszószoba, Zsidró szépségszalon...
Fekete-fehér
A szállóvendégek részére a szobaár tartalmazza a Napfényfürdô Aquapolis
Szeged belépôt is!
A fürdôkomplexum mintegy 1000 méter hosszúságú csúszdaparkja (összesen 13 csúszda) örök
élményt nyújt a fürdôzôknek.
Kényeztesse magát a négy évszakos vízi város külsô és belsô élménymedencéiben, relaxáljon
„csendes wellness”-részlegünkben, fedezze fel babamama világunkat, ismerje meg korszerû,
minôsített gyógyvízzel rendelkezô gyógyászatunkat vagy tegye próbára magát Szeged legexkluzívabb fitness komplexumában a Megafitnessben!
További információ és szobafoglalás:
Hunguest Hotel Forrás Konferencia- és Wellness Szálloda • hotelforras@hunguesthotels.hu
H-6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert utca 16-24. • Tel.: 06 62 566-466 • Fax: 06 62 566-468

www.hotelforras.hunguesthotels.com
Szobák korlátozott számban állnak rendelkezésre. Az ár az idegenforgalmi adót nem tartalmazza.
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Szállodánk Széchenyi Pihenôkártya elfogadóhely.
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Miért érdemes a Rotary
segítségével adományozni?
MERT
az adományok 100 százaléka eljut a rászorulókhoz. Ez a szám segélyszervezeteknél átlagosan
60 százalék, alapítványoknál 40 száza lék. A rotarysták ugyanis saját pénzükből fedezik működési költségeiket, és saját munkájukkal is részt vesznek az adományok eljuttatásában.
MERT
nemcsak mondjuk, hogy minden adomány 100 százaléka eljut az érintettekhez, hanem garantáljuk is, hiszen személyesen kísérjük végig az adományok útját. Minden adomány mellé saját pénzünket és munkánkat is befektetjük, így személyes érdekünk is, hogy minden összeg célba érjen.
MERT
rotarysta nem lehet akárki. Csak olyan ember lehet tag, aki életútjával vagy tudásával bizonyította klubtársai előtt, hogy elkötelezettje a humanista eszmének és munkának.
MERT
a világ egyik legnagyobb és legtekintélyesebb humanista szervezete, amely már többször bizonyította, hogy képes hatékonyan és gyorsan segíteni, akár világméretű problémák megoldásában, mint például a járványos gyermekbénulás megszüntetése.
www. rotary.hu

49

