
5. Hírlevél
Rotary Club Szolnok

2007. pünkösd 2006/2007. Rotary év

Tartalomjegyzék

A 2006-os Charter ünnepségen részt vett klubtagok. Balról jobbra, felső sor: Kardos Tamás, Dr. Barazutti 
László, Erdei György, Kiss László, Tóth Ferenc, Schwertner János, Horvát Gyula, Dr. Nagy Tibor. Középső sor: 
Csószity Zoltán, Dr. Mrena István, Rakos Miklós, Turóczy István, Kovács József, Váci László, Dr. Hoksári Lász-
ló. Első sor: Lakatos László, Vas József, Dr. Kertész Róbert, Lovász F. Sándor, Szutorisz-Szügyi Csongor, Deme-
ter Istán elnök (2006/2007), Szoboszlai Zsolt, Dr. Kürti László,

Rotary International. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Elmúlt egy év…  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Projektek 2006/2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Rotary magyar cserediákok beszámolói 2006/2007. . . . . . . 19

Rotary külföldi cserediákok beszámolói 2006/2007  . . . . . . 22

Rotary több nézőpontból. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Oldott pillanatok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Perspektívák. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Rotary Mecénás Díj Kuratóriumának felhívása . . . . . . . . . . 32



2

2003-ban orvoskongresszuson vettem részt Portugáliában. 
Az egyik kiránduláson felkerestük az európai kontinens 
legnyugatibb partját, ahol 1980-ban állított emlékkövet a 
Rotary alapításának 75. évfordulójára az RC Sintra.

Dr. Nemes András
Portugáliai emlék...

Világot járva – Rotarystákra találva

Rotary International

Elmúlt egy év...

Képes beszámoló
VII. Rotary Charter ünnepség (2006. pünkösd)

A Tisza Táncegyüttes fellépése Szutorisz-Szügyi Csongor elnök (2005/2006) köszöntője
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Új klubtabjaink – balról jobbra: Kiss László, Vas József, Kardos Tamás, Lakatos László – ünnepélyes felvétele a jelvénytűzéssel

Az ünnepség résztvevői a Galéria Étteremben Oldott hangulatban

Az elnöki nyaklánc átadása Demeter Istvánnak Elnöki gratuláció

Az RC Szolnok 2006/2007. évi elnökségének tagjai.
Balról jobbra: Szutorisz-Szügyi Csongor, Lovász F. Sándor, Kiss 
László, Demeter István elnök, Dr. Hoksári László, Szoboszlai 
Zsolt, Dr. Kertész Róbert

A 2006. évi Charter ünnepség résztvevői
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Mialatt a beszámoló megírására készültem, belelapoztam az 
előző évek kiadványaiba. Kíváncsi voltam, miről is írtak ko-
rábbi elnöktársaim. Eredmények, sikerek, ahogy ez ilyenkor 
illik. Célok, amiket elértünk, és amelyekre nem maradt idő 
vagy energia. Töretlen hit az alapértékek mellett, a jóakarat 

és barátság erősítése, segítés másokon. Ha az a siker mércéje, 
hogy hány projektet valósítottunk meg a korábbi évek hagyo-
mányosnak mondható rendezvényeiből, és hány újat indítot-
tunk el, akkor az elmúlt év is sikeresnek mondható. Bizonyos 
tekintetben még sikeresebb is, mint az előzők, mert nőtt az 
eredményes projektek száma. Elkerültük az ígéretesnek in-
duló, később mégis sok problémát felvető kezdeményezések 
támogatását. Sőt, lezártunk néhány ügyet, melyet már ne-
hezen cipelt magával a klub. Mindezek ellenére én nem-
vagyok elégedett magammal. Sok tervemet nem sikerült 
megvalósítani, és az év folyamán is hullámzó teljesítmény 
jellemezte a munkámat. Szerettem volna visszatérni a Rotary 
szigorú szabályrendszeréhez, elérni, hogy működjenek a bi-
zottságok, a maga posztján tegye mindenki a dolgát. Lehet, 
hogy nem a legjobb időpontban, és nem kellően előkészítve 
próbálkoztam újításaimmal, de sok esetben úgy éreztem, a 
tagság most mást szeretne. Ilyenkor az ember persze elgon-
dolkodik, mi lehet az oka annak, hogy amiről oly sokszor és 
sokat beszélünk, megbukik a döntési szakaszban. A kérdésre 
nem sikerült a választ megtalálni. Őszintén szólva kedvem 

Peter-Christian Herbrich District Governor (középen) 
látogatása klubunkban

A Rotary Club Szolnok 2006/2007. évi elnökségének tablója

Szoboszlai Zsolt
alelnök

Lovász F. Sándor
titkár

Demeter István
elnök

Dr. Hoksári László
titkár

Kiss László
háznagy

Dr. Nagy Tibor
ifjúsági felelős

Dr. Kertész Róbert
soros elnök

Szutorisz-Szügyi Csongor
előző elnök

Tóth Tamás
kincstárnok

Demeter István

Elnöki beszámoló
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szegte néhány ilyen próbálkozás. Most a saját bőrömön is 
megtapasztalhattam azt, ami már a korábbi években is szemet 
szúrt, hogy szeretünk feladatokat adni az aktuális elnöknek. 
Elvárásaink vannak vele szemben. Olyan dolgokban is, ami 
nem az elnöki munka része.
Panaszra azért nincs okom. Voltak jó néhányan, akik ak-
tívan segítették a munkámat, és ha nem is beszéltünk róla, 
észrevették, ha nehezebben tudtam ellátni a feladataimat, és 
segítettek. Önként. Voltak olyanok is, akik alig vettek részt 
az elnökség munkájában, egyáltalán a klubéletben. Mi sem 
függetleníthetjük magunkat a környezetünktől.
Család, magánélet, munkahely. Itt kell először helytállni és 
egyensúlyt teremteni, csak ezután jöhet a Rotary. Aki ezt nem 
így gondolja, az nem a Rotary értékrendjét képviseli. Sok 
tagunk életében volt olyan esemény, ami befolyásolta korábbi 
aktivitását. Minket is elértek a társadalomban végbemenő vál-
tozások. Mint ahogy sokan nagyon helyesen megfogalmaz-
ták, a mi klubunk nem az unatkozó milliomos nyugdíjasok 
klubja. A mi tagságunk néha erején felül vállal feladatokat.
Érdemes lenne akkor a saját magunkkal és klubtársaink-
kal szemben támasztott mércét is ehhez igazítani. Legyen 
az tisztségviselő vagy tag, mindegy. Jóakarat és barátság 
erősítése – írtam fentebb – először a klubban, aztán a többi 
klub felé, és akkor majd még eredményesebben kifelé is. Ez 
lehet a helyes sorrend.

Kedves olvasó, rotarys barátaim!

Senki ne higgye, hogy borúlátó lennék a klub jövőjével kap-
csolatban. Én sem lettem kiábrándult, megkeseredett ember. 
Büszke vagyok a közösen elért eredményekre, és tanultam 
kudarcainkból is. Nem szégyenlem kimondani, szívesen adom 
át a helyem az új elnöknek. Kívánom neki, hogy kevesebb te-
her nyomja majd a vállát, és aktív segítséggel, jó hangulatban 
vezesse a klubunkat a következő Rotary évben. Ha majd egy 
év elteltével elérkezik a visszatekintés pillanata, mindannyian 
az elégedettség hangján, jó érzéssel gondoljunk rá.
Emlékeztetőül néhány sikeres esemény, rendezvény:
Első Rotary véradó nap
III. Rotary Módszervásár
V. Rotary jótékonysági bál
Adventi vacsora
Tudományos Filmszemle díjazása
Felhőteve hátán című könyv megjelenésének támogatása
Karácsonyi borkínálás
Rotary Mecénás Díj kiadása
ÉFOSZ Színházi előadás támogatása
Első jótékonysági hangverseny
Csabai István és Jenei Gyula könyvének támogatása
Cserediák Program
Köszönet mindenkinek, aki a programok sikeréhez hoz-
zájárult. Kívánom, hogy az újraalakuló magyar Districtben 
töretlen lendülettel és eredményes munkával még sok éven át 
öregbítsük a Rotary hírnevét.

Harmadik alkalommal rendeztük meg Szolnokon azt 
az immár nemzetközivé bővült konferenciát, melyen a 
magyarországi klubok közül nagy számban képviseltették 
magukat, illetve két határon kívüli (vajdasági) klub is részt 
vett.
A jó hangulatú, rengeteg információt hordozó rendezvényről 
teljes dvd-felvétel, fotógyűjtemény és az ismertetett 
projekteket összefoglaló rezümé készült, s ezeket a 
dokumentumokat novemberben eljuttattuk a konferenciát 
megtisztelő kluboknak.
A rendezvény, számos szolnoki rotarys önzetlen munkája 
nyomán ismét jelentős, ezúttal több mint 260 ezer forintos 

nyereséget hozott, mely összeg a szolnoki klub működését, 
kulturális, jótékonysági munkáját segíti.
A III. Rotary Módszervásár Konferencia résztvevői: RC 
Budavár, RC Budapest City, RC Budapest-Tabán, RC Eger, 
RC Kecskemét, RC Mosonmagyaróvár, RC Sátoraljaújhely, 
RC Sopron-Pannónia, RC Szabadka (Vajdaság), RC Szeged, 
RC Szentendre, RC Szentes-Csongrád, RC Szolnok, RC 
Veszprém, RC Zenta (Vajdaság).
Reméljük, hogy 2008-ban ismét sok Rotary Clubbal, régi és 
új barátainkkal találkozhatunk Szolnokon!

Szoboszlai Zsolt
III. Rotary Módszervásár Konferencia (2006. október 28.)

Projektek 2006/2007
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Előadók és hallgatóság

Zentai barátaink is ellátogattak erre a programra Koncentrált figyelem

Klubtársunk, Dr. Kertész Róbert bemutatja a török kori Tisza-
híd feltárásának eredményeit a szolnoki hídfőnél

Egy jóízű beszélgetés

A módszervásár résztvevői a TISZApART Moziban
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Dr. Kürti László
Rotary véradó nap 

2006. július 28-án rendezte meg a szolnoki Rotary Club az 
első – reményeink szerint hagyományt teremtő – véradó 
napját. A helyszín ideális volt, a TISZApART Mozi fogadta be 
a Hetényi Géza Kórház Véradó Állomásának szakembereit, 
illetve a véradókat. 

Talán a júliusi időpont, talán az első szervezésből adódó 
rutintalanság miatt kígyózó, tömött sorok nem alakultak 
ki  a véradó napunkon, de  a szervező Rotary Club tagjait 
vigasztalta az a gondolat, hogy minden leadott csepp vérre 
szüksége van valakinek!

Immár ötödik alkalommal került megrendezésre, 2006. 
november 25-én a szolnoki Megyeháza dísztermében 
jótékonysági bálunk. Fővédnöke az 1910-es District Governor, 
Peter-Christian Herbrich volt.
Ezúttal a 180 résztvevő három igen eltérő, de egyaránt 
jelentős célt támogatott: az Értelmi Fogyatékosok és Segítőik 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesületét, az alapításának 
60. évfordulóját ünneplő neves Tisza Táncegyüttest, valamint 
a Belvárosi Nagytemplom orgonájának felújítását, egyenként 
410.000 forinttal.
A bál háziasszonyi teendőit Csete Beáta látta el. A jelenlévők 
színvonalas szórakoztatása a Tisza Táncegyüttes előadása, a 
Hemo-Diamond Táncklub versenytánc-bemutatója és annak 
a Rúzsa Magdolnának a felejthetetlen énekprodukciója révén 
valósult meg, aki idén május 12-én Magyarországot képviselte 
a Helsinkiben megrendezett Eurovíziós dalfesztiválon. Mihail 
Volkov, orosz származású festőművész színes grafikákat
készített a vendégekről.  Visszatérő program lett a Kecskeméti 
Casino rulett és black jack bemutatója. 

A Hozam Étterem hagyományosan ízletes és eredeti 
négyfogásos vacsorát, éjféli falatokat, valamint az 
elmaradhatatlan Rotary-tortát szolgálta fel, melyhez párosult 
az egri Bakondi Pincészet borkóstolója. A hölgyek kerámia 
ékszertartó kosárkát egy szál orchideával, az urak pedig a 
klub csoportos névjegykártyáját vehették át ajándékként.
A táncos esthez az élőzenét Esze Jenő és zenekara adta 
Perczel Kováts Orsolya szólóénekével. Ezúttal is külön 
Drink bár és Szivar-sarok várta a táncban megpihenőket. A 
számos felajánlásnak köszönhetően éjfélkor újra átélhettük 
a tombolahúzás izgalmait. A résztvevők jókedvét Gavaldik 
Zoltán fotói örökítették meg.
A sikeres szervezési és kivitelezési feladatokban az alábbi 
klubtagok vállaltak részt: Csószity Zoltán, Demeter István, 
Erdei György, Dr. Hoksári László, Horvát Gyula, Kardos 
Tamás, Dr. Kertész Róbert, Kiss László, Lakatos László, Dr. 
Nagy Tibor, Szoboszlai Zsolt, Szutorisz-Szügyi Csongor, 
Tóth Tamás, Váci László és Vas József. Ezúton mondok nekik, 
valamint minden résztvevőnek és támogatónak köszönetet 
önzetlen segítségükért.

Kovács József
V. Rotary jótékonysági bál

Külföldi cserediákok és a First Lady – Demeterné EszterVendégekre várva: a Csószity nővérek  
Teszár Dávid társaságában
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Elnöki üdvözlet A jótékonysági bál támogatottjainak képviselői

Vendégek érkeznek Szabadkai rotarys barátaink

A bál főrendezője, Kovács József Rúzsa Magdolna felejthetetlen énekprodukciója

Casino I. Casino II. Borkóstoló



9

A Tisza Táncegyüttes fellépése Szalay Ferenc polgármester úr feleségével és az Operaház 
miniszteri biztosával, Vass Lajos klubtagunkkal

Mihail Volkov festőművész alkotás közbenSzivar-sarok

Tombola Esze Jenő zenekara Perczel Kováts Orsolyával

Táncra perdülve
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Új év, új kihívások!
Igaz volt ez a mondás a 2006. évi forraltbor-kínálás 
megszervezésére is. „Elvesztettük” ugyanis a jól megszo-
kott és belakott faházunkat, és így rögtön a szervezés 
elején új „lakóhelyről” kellett gondoskodnunk.
Néhány napig úgy tűnt, hogy sikerül a térre gördítenünk 
egy igazi nagy boroshordót, ami a további évekre is 
megoldotta volna a problémánkat, de ez a reményünk 
gyorsan tovaszállt. Ekkor sietett segítségünkre a Szolnoki 
Sportcentrum, és biztosított számunkra a célnak töké-
letesen megfelelő kis faházat.
Ezt követően már szinte „rutinból” ment minden, a finom
szekszárdi vörösbor illata, a jótékonysági adományozás 
szándéka most is sok-sok adakozót vonzott hozzánk. 
Támogatóinknak köszönhetően ebben az évben is szép 
összeggel sikerült „meglepni” a Liget Otthon lakóit, hiszen 
250.000 Ft-ot adtunk át a hagyományokat követve a Liget 
úton a karácsonyi ünnepség során.
Az összegyűjtött adományból a Liget Otthon számítógépes 
rendszerének fejlesztése vált megoldhatóvá.
Köszönjük támogatóinknak, minden kedves, önzetlen 
adományozó lakosnak!

Dr. Kürti László
Forraltbor-kínálás 2006-ban

Forraltbor-kínálás pillanatképei

A Rotary Club Szolnok az újjászervezését követő évben, 2000-
ben „Rotary Mecénás Díj”-at alapított. A díj létrehozásával 
a klub célja – évente egy alkalommal – a város kulturális 
örökségének megóvását, a kulturális javak gyarapítását, a 
szellemi-kulturális élet fejlesztését anyagi erőfeszítésekkel 
támogatók elismerése volt.

2003 kivételével a díj minden évben kiadásra került. A 
legutóbbi alkalommal először fordult elő, hogy valamennyi 
javaslat ugyanazon mecenatúra elismerésére irányult: a 
2007. évi díjat két japán hölgy, Ahiko Yuko és testvére, 
Domon Eriko részére ajánlották odaítélni. Nevezettek 
Szolnok japán testvérvárosának, Yuzának lakosai, akik az 
édesapjuktól örökölt kiváló állapotú, közel 25 millió Ft értékű 

Dr. Szalóki István
A 2007. évi Rotary Mecénás Díjasok
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versenyzongorát Szolnoknak adományozták. Ezzel a város 
kiemelkedő kulturális értékkel gyarapodott.
A földrészeken átívelő baráti kapcsolatok jelentős szerepet 
töltöttek be a nemzetközi adományozási és szállítási folyamat 
lebonyolításában. A yuzai és a szolnoki önkormányzatok 
munkatársainak szoros együttműködése ugyancsak 
jellemző volt. Ennek révén a hangszert 2006. szeptember 
1-jén, a Város Napján adták át az Aba-Novák Kulturális 
Központban rendezett ünnepi hangverseny keretében, 
melyen személyesen megjelent az adományozó testvérpár. 
A nagy sikerű hangversenyen a zongora megszólaltatója 
az ugyancsak japán Aki Fugii zongoraművésznő volt. A 
Szolnoki Szimfonikus Zenekart Izaki Masahiro karmester 
vezényelte, akit azóta a zenekar főzeneigazgatójává neveztek 
ki. A művésznő és a karmester egy jótékonysági hangverseny-
sorozatot kezdeményezett a dévai gyermekek támogatására. 

Aktív közreműködésükkel ennek eredményes lebonyolítása  
megtörtént Szolnokon és a Szimfonikus Zenekar erdélyi 
hangversenykörútján.
A felvillantott eseményekből könnyen megállapítható, hogy 
a két japán hölgy az adományával egy sor olyan rendezvényt 
generált, mely jelentős hatással lehet Szolnok jövőbeni 
kulturális életére.
Az adott körülmények között mind a Rotary Mecénás Díj 
kuratóriuma, mind a klub tagsága a döntést illetően könnyű 
helyzetben volt. Ezt jelezte a díj odaítélésének egyhangúsága.
A díjat 2007. január 22-én, a magyar kultúra napján rendezett 
városi ünnepségen a díjazottak távollétében Kubota Toyokazu, 
a Japán Nagykövetség főtanácsosa vette át.
A Rotary Mecénás Díj ez alkalommal került először külföldi 
állampolgárok birtokába.

Köszönőlevél
Nagyon szépen köszönjük ezt a szép díjat. 
Az édesapánk halála előtt a Yuza Rotary Club elnökeként 
nemzetközi ifjúsági csereprogrammal foglalkozott. Emi-
att is úgy döntöttünk, hogy az öröksége, vagyis a zon-
gora Yuza és Szolnok nemzetközi kapcsolatára is segítség 
lenne.
Az édesapánk nagyon imádta a zenét, ő furulyázott is, 
és mellette nekünk zongorázott. Még emlékszünk arra a 
pillanatra, amikor látta azt a videót, amikor Yuza vegyes 
kórusában voltam én (Ahiko Yuko) is, akkor is nagyon 
elérzékenyült a program szépsége miatt. Az is segített a 
döntésben, hogy nálunk voltak a Tiszaparti Gimnázium  
diákjai, akiket érdekelt a zongora.
Mi szinte csak kimondtuk a zongora elajándékozását, 
azonban sokan segítettek nekünk, vagy csupán egyetértet-
tek velünk (Takahashi Yoshiaki úr, Murai Hitoshi úr, Si-
pos László úr, és még számos támogatást is kaptunk), ezt 
levélen keresztül is szeretnénk megköszönni. Bizonyára 
mindenkinek az együttérzésével tudtuk átküldeni a zon-
gorát. Innentől kezdve imádkozunk, hogy  Szolnokon 
nagy sikere legyen a zongorának.
Még egyszer köszönjük ezt a szép díjat.

Ahiko Yuko
Domon Eriko 

A hosszú utat megtett versenyzongora
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Dr. Hoksári László
A Belvárosi Nagytemplom orgonájának története*

A templom 1754-ben épült fel, a tornyot ekkor kezdték építeni 
a szentély mögött, s ez (nem a mai, hanem egy szerényebb 
toronysisakkal) 1758-ban készült el.
10 évvel később, 1768. december 24-én, karácsony vigíliáján 
szólalt meg az első orgona, az akkori házfőnök, Áts 
Bonaventúra jóvoltából, aki a jótevők adományait erre a 
nemes célra fordította (Historia domus 1. kötet 37. oldal). 
125 év elteltéveI, a 19. század végére aktuálissá vált egy 
új orgona építése. 1894-ben a híres pécsi orgonakészítőt, 
Angstert bízták meg a munkával. Május 8-án szakértők 
vették át a hangszert a legapróbb részletekre kiterjedő alapos 
vizsgálat után, és nemcsak átvehetőnek, hanem kitűnő, ritka 
sikerült orgonának minősítették. 1894. pünkösd ünnepén 
áldották meg a hangszert, és egy lélekemelő hangverseny 
keretében vették birtokba (HdIV. 35. oldal). 
1925. november 18-án Almássy Sándor főispán védnöksége 
alatt katolikus férfiak egy csoportja tanácskozott az orgona
felújításáról, s akkor merült fel a bővítés és átépítés gondolata 
(HdV. 161. oldal). 1926 augusztusában készült el, amikor több 
regiszterrel kiegészítették az orgonát, ám ezáltal túlságosan 
is zsúfolttá vált a szekrény. Ekkor alakították át a fújtatós 
rendszert motorossá (HdV. 170. oldal). Az orgona így 30 
regiszteres, 2018 síppal rendelkezik. 

Az utolsó felújítás 1985-ben volt. Ekkor a mechanikus 
vezérlést elektromos rendszerűvé tették, azonban anyagiak 
hiánya miatt az átalakítás nem egészen szakszerűre sikeredett. 
Ezért is volt szükséges a mostani felújítás. 
Az orgona teljesen új játszóasztalt kapott. Szintén elektromos 
rendszerű, de egy lényegesen modernebb változat, a 
regiszterek beállítása programozható, segíti az orgonista 
munkáját.
A felújítást Paulusz Frigyes budapesti orgonaépítő mester 
végezte, Kovács Szilárd orgonaművész diszpozíciós tervei 
alapján.
A felújításnak még csak az első üteme fejeződött be. Szükséges 
egy második ütemben az elöregedett és hangos orgonamotor 
kicserélése két kisebb, csendesebb motorra. S a tervekben 
szerepel egy harmadik ütem is, amelyben néhány regiszter 
bizonyos finomítására és kiegészítésére kerülne sor a lehető
legoptimálisabb hangzás érdekében.
Klubunk 2006-ban az V. Rotary Bál bevételéből 410 000 Ft-
tal támogatta az orgona felújítását.

*Forrás: Belvárosi Láng 2006. december 13. VIII. évf. 6. szám

A Rotary Club Szolnok adományának átadása Turai Jánosnak, a Belvárosi Nagytemplom plébánosának

A felújított orgona megszólaltatása



13



14

A szolnoki Belvárosi Templom orgonájának felújításához 
nyújtott támogatás új lehetőséget nyitott számunkra. 
Rendezzünk jótékonysági orgonahangversenyt! Hamarosan 
megalakult a hangversenyt szervező bizottság, melynek 
tagjai: Demeter István elnök úr, Váci László volt, Kertész 
Róbert leendő elnök. Vezetője Hoksári László. Turai János 
plébános atya szívesen fogadta kezdeményezésünket, és 
rendelkezésünkre bocsátotta a helyszínt.
Nem volt nehéz időpontot választani – május a legszebb 
hónap! A támogatandó célt nagy gondossággal jelöltük ki, 
hogy illeszkedjen a helyszínhez és a klub hagyományaihoz. 
A hajléktalanok és rászorulók étkeztetése alapvető emberi 
szükségletet elégít ki. A Karitasz szolnoki csoportja rend-
szeresen visz melegételt a hajléktalan szállóra. Így rajtuk 
keresztül célba érhet támogatásunk.
Már csak a művész kiválasztása váratott magára. Alapvető 
fontosságú volt, hogy tiszteletdíj nélkül vállalja el a fellépést. 
2005-ben Egerben egy elnöki/titkári képzési rendezvény 
részeként a bizottság tagjai közül hárman részt vettünk egy 
fiatal páros – orgonista és szoprán énekesnő – koncertjén,
amely lenyűgöző élményt nyújtott. Miskolc-Tapolcai rotarys 
barátaink segítségével kapcsolatba léptünk Szabó Balázzsal, 
aki készségesen vállalta énekes partnerével együtt a fellépést.

Megterveztük és kinyomtattuk a meghívó plakátokat, 
belépőjegyeket. Sajtótájékoztatón tártuk a nagyközönség elé 
terveinket. Örömmel tapasztaltuk, hogy a média támogatását 
sikerült megnyernünk.
Május 19-én, szombaton este 7 órakor már szép számban 
gyülekeztek a vendégek. Mintegy száz érdeklődő jelenlétében 
Szabó Balázs megszólaltatta az orgonát, felcsendült Havasi 
Katalin szopránja. Az igényesen összeállított és előadott 
műsort a közönség hatalmas vastapssal köszönte meg. A 
többség számára meglepetést okozott az érett előadásukhoz 
mérten fiatal, szinte „gyermekkorú” művészek látványa.
A klub a jótékonysági orgonahangverseny bevételéből 
180.000 Ft-tal támogathatja a szolnoki Karitasz csoport 
közreműködésével hajléktalanok étkeztetését, mely több száz 
melegétel adag elkészítését és kiosztását biztosítja.
Az est sikerén felbuzdulva megerősödött az elhatározás: 
hagyományt teremtünk! A májusi jótékonysági orgona-
hangversenyt rendszeresen megszervezzük, mely így a Rotary 
év második felének kiemelkedő eseménye lesz.

Dr. Hoksári László

Új kezdeményezés: jótékonysági orgonahangverseny hajléktalanok étkeztetésére

Hallgatóság Havasi Katalin szoprán énekesnő

Turai János plébános köszönetmondása és ajándékátadásaSzabó Balázs orgonaművész Dr. Hoksári Lászlóval
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Előzmények
Az elmúlt év nyár végén a kulturális híradásokból ismertté 
vált, hogy a Magyar Állami Operaház az utóbbi évben 
ellentmondásos időszakot élt át. Ezt érzékelve a Magyar 
Köztársaság kultúráért felelős minisztere Vass Lajos urat, 
szolnoki klubtársunkat nevezte ki miniszteri biztosként 
az intézmény élére. Felmérve a helyzetet, tájékozódása 
során derült fény arra, hogy ennek a remek intézménynek 
a működéséhez külső szereplők, szponzorok mindössze 35 
millió forinttal járulnak hozzá, ami az éves működési költség 
0,5 %-át sem teszi ki. 
Cél
A világ nagy Operái mögött jelentős szponzori kör áll, ezt 
szeretnénk a Magyar Állami Operaháznál is megteremteni 
úgy, hogy közben a magyarországi Rotary Clubokat és a Rotary 
mozgalmat népszerűsítjük. A közös projekt – reményeink 
szerint – a magyarországi klubok közötti munkakapcsolatot, 
egymás jobb megismerését is szolgálja.
Projektötlet
Azzal a javaslattal álltunk a magyarországi Rotary Clubok 
elé, hogy a Rotary mozgalom szponzorálási tapasztalatával 
segítsen abban, hogy az Operaháznak kellő számú és erejű 
támogatója legyen.
Minden klubtól csak egy szponzor felkutatását kérnénk. 
Így minden magyarországi Rotary Clubnak lenne egy-egy 
Operaház szponzora.

A Magyar Állami Operaház vezetése és társulata keresi annak 
a módját, hogy a magyarországi Rotary Cluboknak milyen 
módon kínálhatna együttműködést, hogyan tudná a hazai és 
az egyetemes kultúra ezen intézménye a Rotary mozgalmat 
népszerűsíteni.
Projekt előkészítés
Megszondáztuk a magyarországi klubtagságot, milyen 
fogadtatása lenne egy ilyen tartalmú – a szolnoki klubtól 
kiinduló – projektnek. A visszajelzések nagyon kedvezőek, 
több rotarys barátunk kinyilvánította segítő szándékát.
Pontosítandó, hogy a szponzorok felkutatásáért cserébe 
milyen ellentételezést (pl. Rotary páholy) kérhetnénk.
Az önálló District alakulását követően időszerű lesz az 
Operaház vezetése és a Rotary klubok képviselői közötti 
kapcsolatfelvétel.
Várható eredmény
Az együttműködés konkrét formájának kialakítása céljával 
a Magyar Állami Operaház  vezetése hamarosan meghívja 
a Rotary Clubok képviselőit egy személyes konzultációra.  
Reményeink szerint az önálló Districtbe tömörülő magyar-
országi klubok többsége, idővel pedig mindegyike számára 
vállalható lesz ez a kulturális misszió.

Schwertner János
Operaház projektötlet

2006. 05. 15. Kovács Mihályt, 
a Tisza Táncegyüttes egyesüle-
tének vezetőjét hallgattuk meg  
az együttes történetéről, a 60. 
évforduló megünneplésének 
előkészületeiről. Ezt követően 
az Értelmi Fogyatékosok és 
Segítőik Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Érdekvédelmi 
Egyesületének elnöke, Berecz-
ki Istvánné és titkára, Gulyás 
Ferencné szólt egyesületük 
tevékenységéről.
Később mindkét szervezetet 
a 2006. évi, V. Rotary báli 
bevételből támogattuk.

2006. 05. 22. Vörösvári Zsolt előadása hangzott el kertépítésről. 
A kert: árnyék, fény, állatokról, rovarokról, madarakról szól, 
a négy évszakról és sok minden másról. A közösen végzett 
munkáról tett megjegyzése: „Ha egy bérház lakói egyszerre 
vennék a levegőt, akkor a bérház felszállna, mint egy luftballon. 
Ám ez, mint tudjuk, nincs így.”

2006. 05. 29. Szutorisz-Szügyi Csongor elnök szervezésében 
megrendezett nyílt est, amelynek előadóit a Szolnokiak 
Szolnokról című, klubunk kiadásában megjelent könyv 
szerzői közül választották ki. Mai vendégünk: Vida Péter 
színművész. A beszélgetésre három témakört ajánl:
1. Tehetség – kontra szorgalom.
2. Ízlés – ki a sztár?
3. Politika és színész.
A jelenlévők kérdései azonban sok más területet is érintve 
záporoztak a felszabadultan válaszolgató, szemmel láthatóan 
feloldódott művészre.
Vendégkönyvünkbe ezt írta:
Köszönöm a Rotary Club előkelő meghívását, egy igazi, 
baráti beszélgetés kerekedett, nagyon jól éreztük magunkat és 
egymást.
„ Az ember a jóra mindazonáltal mégsem teljességgel képtelen.” 
(I. Kant)
A rossz az egyszerűbb, a jobb több lépcsőfokos. Azért emeljük 
meg a lábunkat….

Dr. Hoksári László
Előadások a Rotary Clubban 2006-2007-ben

Vida Péter színművész
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2006. 06. 19. Ismét nyílt, Szolnokiak Szolnokról est: Lukácsi 
Huba tanár úr előadása. Köszönthette volt tanítványait, 
munkatársait. Vázolta életpályáját, Szolnokról való távo-
zásának okát, énekelt és énekeltetett minket, Wilder egy 
drámájának zárósoraival búcsúzott (leszállt az éjszaka, lejárt 
az idő).
Vendégkönyvünk őrzi: Valahol minden emberben van valami 
örökkévaló!
2006. 08. 07. Dr. Lepény Éva dél-afrikai kirándulásukról 
számolt be, amelyet Lloyd  cserediákunk meghívására tett a 
lányaival.
2007. 01. 29. Antal Attila bemutatkozó előadása: szóba került 
tánc, olvasás, fényképezés, PDA, GPS navigáció, hifi, rádiózás
a Szolnoki Naplóban, rádióvezérelt órák, időjárásjelző 
állomások, új programrendszerek béta tesztelése (most épp 
a Windows Vista, MS Office 2007, IGo My way), repülő-
szimulátorok, és két cica.

2007. 03. 12. Pál Balázs, a Cora üzletlánc új szolnoki igazgatója 
mutatkozott be, és adott tájékoztatást az értékesítés világáról.
2007. 03. 19. Tolvaly Ferenc: El Camino – Az út című filmjét
tekintettük meg, mely a spanyol Szent Jakab-zarándokutat 
mutatja be. Ezt követően meghallgattuk a szolnoki Lustyik 
István útibeszámolóját, aki végigjárta a magány, elcsöndesülés 
és lelki feltöltődés zarándoklatát.
2007. 04. 16. Dr. Balogh Ákos, a város hosszútávú város-
fejlesztési koncepciójának készítője  látogatott klubunkba. 
Bevezetett minket a tervezés folyamatába, fogadta a 
koncepcióhoz a javaslatokat, véleményeket a civil- és 
versenyszféra partnersége jegyében.
2007. 04. 23. Káldi Imre, a Szolnoki Cukorgyár értékesítési 
igazgatója a cukorról, cukorgyártásról, érdekességekről szólt. 
Megállapítása intő jel: van realitása annak, hogy néhány 
év múlva megszűnik Magyarországon a cukorgyártás. A 
szolnoki gyáregység a Mátra Cukor Zrt. része, központja 
Hatvanban, másik gyára Szerencsen van.

Rotary Ifjúsági Cserediák Program, 2006/2007.

Évről évre nagy izgalommal fogok neki az ifjúsági
csereprogram elmúlt évi történéseinek összefoglalására.
Az idén sincs ez másképp.
Azt hiszem azonban, hogy a főszerep e programban a kiutazó 
és beutazó gyerekeké.
A 2006/2007. évi Nemzetközi Rotary Cserediák év szolnoki 
szempontból igencsak mozgalmasra sikerült.
Négy külföldi diák (Astrid Hildebrandt, Ausztrália; Amanda 
Heykoop, Amerikai Egyesült Államok; Susana Gonzales, 
Chile; Victor Ramirez, Mexikó) fogadása mellett két diákot 
sikerült bevonni a programba, Úri-Szabó Olga elsőként 
Szolnokról jelenleg is Németországban „eszi a cserediákok 
kenyerét”, s úgyszintén elsőként került Szolnokról Chilébe 
Oláh Cintia.
Még „zsúfoltabbnak” ígérkezik a 2007/2008. év, ami a Rotary 
Club 8. éve lesz a programban:
Öten készülnek a tengerentúlra!
Katona Fruzsina Japánba, Kertész Lilla, Sticz Regina Mexikóba, 
Szabó Emese Argentínába, Vígh Máté Ausztráliába utazik. 
Hárman közülük a Verseghy Ferenc Gimnázium tanulói, egy 
diák a Varga Katalin Gimnázium, egy pedig a Vásárhelyi Pál 

Közgazdasági és Postaforgalmi Szakközépiskola tanulója.
Szolnokra két diák érkezik: Mariana Leite Araujo Brazíliából 
és Christine Hawley Kaliforniából.
Ez tovább népszerűsítheti a programot Szolnokon!
A nyáron pedig Schwertner Bianka a Rotary rövid programja 
keretében Németországba utazik egy 2 hetes táborba.
Mindannyiuknak sikeres és szerencsés utat kívánok.
A Rotary Club Szolnok Ifjúsági Bizottsága (Dr. Nagy Tibor,
Csószity Zoltán, Váci László, Dr. Kürti László) nevében ezúton 
mondok köszönetet mindazoknak, akik munkájukkal, aktív 
szerepvállalásukkal hozzájárultak a program sikeréhez.
Külön megemlítem a Verseghy Ferenc Gimnáziumot, ahol 
a külföldi gyerekek tanulhattak egy évig, a volt és leendő 
fogadó családokat (Bálint Endre, Demeter István, Katona 
János, Dr. Kertész Róbert, Oláh László, Schwertner János, 
Sticz Ferenc, Szabó Zoltán, Szoboszlai Zsolt, Dürwanger 
Gyöngyi, Szutorisz-Szügyi Csongor, Dr. Teszár László, Tóth 
Ferenc, Weszp Mihály).
A felsorolásból is kitűnik, egyre terjed a városban a 
program.

Dr. Nagy Tibor

Múlnak a gyermekévek…
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1. Rotary Nemzetközi Diákcsere Program célja
A Rotary Nemzetközi Diákcsere Program célja, hogy a világ 
különböző országaiból érkező fiatalok megismerjék egymást,
más országok, földrészek életét, nyelvét és kultúráját. 
Kiemelkedő tanulmányi eredményű, átlagosnál jóval 
érdeklődőbb, idegen nyelvet már jól beszélő, más országok 
kultúráját elfogadni és megtanulni akaró diákok kapnak 
lehetőséget, hogy cserediákként, országuk „nagyköveteként” 
képviseljék hazájukat távoli, sokszor teljesen ismeretlen 
országokban. 
Azok, akik kiérdemlik ezt az óriási lehetőséget, hozzájárulnak 
a népek közötti megértés fokozásához, amiből kiutazó és a 
fogadó közösség egyaránt profitál.

2. A Rotary Nemzetközi Diákcsere Program felépítése
Minden diák a Rotary International (RI) által támogatott 
Youth Exchange Program (YEP) keretében vesz részt a 
csereprogramban. A kiutazó diákot (cserediák) a küldő klub 
jelöli ki, és egy fogadó klub fogadja. A végső kiválasztás és a 
célország megjelölése az adott Rotary Kerület (Rotary District) 
által létrehozott Rotary Kerületi Diákcsere Iroda (District 
Rotary Youth Exchange Office - RYEO) feladata. (A magyar
„iroda” megnevezése: Magyar RYE Iroda). A jelentkező 
diák által kitöltött, a küldő klub által aláírt és továbbított 

jelentkezési anyagot a kiválasztást követően a küldő RYEO 
iroda továbbítja a fogadó Rotary kerület RYEO-nak. A fenti 
lépések betartása a feltétele annak, hogy a csere hivatalosan 
a Rotary International által támogatott Youth Exchange 
Program keretében történjen. Mivel a diákcsereprogramban 
a Rotary International, a részvevő Rotary kerületek és klubok 
szerepe közvetítő jellegű, ezért a diákcsere sikeréért a küldő 
klubot, a Magyar RYE Irodát, a fogadó District diákcsere 
bizottságát, a fogadó klubot és a Rotary Internationalt 
semmiféle anyagi felelősség nem terheli. Ugyanakkor fontos 
tudni, hogy a Rotary a világ legnagyobb, kormányokhoz 
nem kötődő nemzetközi szervezete. A Rotary tagok az 
egész világon lakóhelyük köztiszteletben álló, megbecsült 
polgárai. A Rotary Nemzetközi Diákcsere a Rotary égisze 
alatt történik, Rotary tagok aktív közreműködésével. Habár 
a fogadó családok nem feltétlen Rotary tagok, a diákcseréért 
a Rotary vállalja az erkölcsi felelősséget, bármilyen probléma 
esetén a fogadó Rotary Club köteles segítséget nyújtani. A 
Rotary diákcsere nem üzleti alapon nyugszik, azt a rotarysták 
önzetlen segítsége teszi lehetővé.

3. Cserediák Jelölt és Cserediák
Rotary Nemzetközi Diákcsere Program Tengerentúli Hosszú 
Utakra vonatkozó Általános Feltételek elfogadásával, 
valamint az adminisztrációs díj befizetésével a küldő Rotary

ROTARY INTERNATIONAL DIÁKCSERE PROGRAM ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A chilei cserediák, Sue rendhagyó előadása a klubbanA cserediák programban részt vevő egyik szülőt, Katonáné 
Zsuzsát tájékoztatja Dr. Nagy Tibor
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Club és a Magyar RYE Iroda által kiutazásra kiválasztott 
jelentkező „Cserediák Jelöltté” válik. A „Cserediák Jelöltből” 
akkor válik ténylegesen “Cserediák”, miután visszaérkezik 
a fogadó Districttől a kitöltött garanciapapír. A kiutazás 
megszervezése a kiutazó feladata.

4. Kiutazás helye
A rendelkezésre álló helyek elosztását a küldő Rotary 
Clubok ifjúsági felelőseivel történő konzultáció után a
Rotary Nemzetközi Diákcsere Program Magyar Bizottsága 
végzi. Mivel a Rotary Nemzetközi Diákcsere Program egyik 
legfontosabb célja minél több ország bevonása a diákcserébe, 
ezért a Magyar RYE Iroda nem garantálja, hogy a kiutazás 
a jelentkező által megadott országba vagy nyelvterületre fog 
történni. 
A rendelkezésre álló lehetőségek szinte mind tengerentúlra 
szólnak. Jelenleg az alábbi országokba juthatnak el magyar 
diákok: Argentína, Ausztrália, Brazília, Chile, Ecuador, 
Dél-Afrika, Japán, Kanada, Mexikó, Németország, Tajvan, 
Thaiföld, USA.
A célországot minden esetben a Rotary Nemzetközi Diákcsere 
Program Magyar RYE Irodája határozza meg. Ezt a jelentkező 
és törvényes képviselői a Rotary International Diákcsere 
Program Tengerentúli Hosszú Utak Általános Feltételeinek 
aláírásával automatikusan elfogadja. 
A rendelkezésre álló utak elosztása a partner Districtektől 
kapott visszajelzés alapján történik. A fogadóképesség jelzése 
nagy valószínűséggel azt jelenti, hogy a szóban forgó District 
fogadja a magyar Rotary Diákcsere Iroda által kijelölt diákot, 
de előfordulhat, hogy mégsem sikerül megoldaniuk az 
elhelyezést. Ebben az esetben a magyar Rotary Diákcsere 
Iroda új partnert kell hogy találjon, ami új célországot is 
jelenthet.

5. Anyagi kötelezettségek
A csereprogramban történő részvétel anyagi felelősséget is 
jelent a cserediák törvényes képviselőinek. A Rotary Clubok 
segítenek a program sikeres működtetésében, a programnak 
azonban önfinanszírozónak kell lennie. A legfontosabb, a
cserediákot, illetve törvényes képviselőit terhelő költségek a 
következők:
Repülőjegy
Intézése a cserediák, illetve törvényes képviselői feladata! A 
célországtól függően ez 150-350 ezer forint. Egyéves „open 
ticket” megváltása kötelező, a fogadó klub által megjelölt 
repülőtérig (ez általában helyi légijárat igénybevételét is 
jelenti). A fogadó klubra vonatkozó részletek (érkezés 
időpontja, repülőtér) sokszor csak a kiutazást röviddel 
megelőzően derülnek ki, ezért előfordulhat, hogy a 
repülőjegyet csak az indulást nem sokkal megelőzően lehet 
megváltani. 
Biztosítás
Intézése a cserediák, illetve törvényes képviselői feladata! 
Kb. 300-450 $. A biztosítás megkötése nem csak a kiutazó 
alapvető érdeke, hanem feltétele a kiutazásnak. Biztosítás 
nélkül kiutazni nem szabad, annak hiányában a cserediák 
hazaküldhető! A biztosítás hiányából származó károkért, 
következményekért és anyagi veszteségért a küldő klub, a 
Magyar RYE Iroda, a fogadó District diákcsere bizottsága, a 
fogadó klub és a Rotary International semmiféle felelősséget 
nem vállal! A legtöbb fogadó District/klub előírja, hogy 
melyik biztosító társaságtól kell a megfelelő betegség- és 

balesetbiztosítást kiváltani, aminek kötelező eleget tenni. 
Ebben az esetben követni kell a fogadó District/klub 
utasításait. Amennyiben a fogadó District/klub nem írja 
elő azt, hogy kinél kell megkötni a biztosítást, úgy azt 
Magyarországon kell megváltani.
Vésztartalék (‘Emergency Fund’)
Biztosítása a cserediák, illetve törvényes képviselője 
kötelezettsége! A fogadó District/klub megköveteli, 
hogy minden cserediák rendelkezzen 4-500 $ (a pontos 
összeget a fogadó District/klub szabályzata határozza 
meg) tartalékösszeggel, amit a klub a diák részére nyitott 
bankszámlára helyez el, vagy más módon őriz. A pénz 
csak rendkívüli esetekben használható fel (orvosi költség, 
gyógyszer, ruházat, iskolai könyvek vásárlása stb.), és vállalni 
kell, hogy amennyiben az összeg egy meghatározott szint alá 
csökken, azt pótolni kell. A pénzt általában a hazautazást 
megelőző hónapban kapja vissza a cserediák.  
Fakultatív kirándulás(ok) biztosítása 1.000-2.000 $, a cse-
rediák, illetve törvényes képviselője kötelezettsége! A 
fogadó District/klub az év folyamán általában 1-2 fakultatív 
kirándulást szervez. Ennek időtartama és költsége nagyon 
változó, néhány száz dollártól kétezer dollárig terjedhet. A 
részvétel természetesen nem kötelező. Nem minden fogadó 
District/klub szervez fakultatív kirándulást! 
Kiegészítő zsebpénz
A fogadó klub megfelelő fogadószülőkön keresztül teljes 
ellátást biztosít, fedezi az iskoláztatás költségeit, és ellátja 
zsebpénzzel a gyerekeket (általában 50-100 $/hó). Ez utóbbi 
azonban csak szigorúan zsebpénznek elegendő. Ha a cserediák 
szeretne néhány apróságot vásárolni, ha ruházkodásra, 
tankönyvre kell költenie, csak otthoni támogatásra számíthat, 
a fogadócsalád semmiképpen nem kötelezhető a teljes körű 
ellátáson felül bármiféle további támogatásra.
Indulás előtti itthoni költségek
Kötelező egyenruha (blézer) vásárlása, amelyre fel kell varrni 
a névtáblát, magyar címert, RYEP Hungary logót (amelyeket 
az Ifjúsági Iroda biztosít).
Névjegyek készíttetése.
Elegendő mennyiségű ajándék és szóróanyag biztosítása. 
Jelentkezési és adminisztrációs díj
Jelenleg 140.000,- Ft jelentkezési és adminisztrációs díjat kell 
befizetni minden olyan jelentkezőnek, akinek jelentkezését a
Magyar RYE Iroda elfogadta. 
Az összeg tartalmazza a felkészítések (2 klubszintű és 2 
országos), a farsangi összejövetel és a debreceni felkészítő 
tábor költségét, a kötelező blézer elkészítését, a Rotary 
ajándéktárgyakat (póló, jelvény stb.), illetve a beérkező 
cserediákok programjainak költségeit.

6. Beutazó cserediák fogadása
A Rotary Nemzetközi Diákcsere Program legfontosabb eleme 
a „csere”. 
Fogadási kötelezettség (ettől a küldő klub eltekinthet!) 
A kiutazó törvényes képviselői vállalják, hogy összesen egy év 
időtartamra cserediákot fogadnak. A fogadási kötelezettség 
az „Általános Feltételek” aláírásával lép életbe. A fogadást a 
kiutazást megelőzően, illetve a kint tartózkodás ideje alatt, 
de legkésőbb a kiutazó cserediák hazaérkezését követő 1 
éven belül kell biztosítani. A fogadás időszakát a küldő klub 
ifjúsági felelőse egyezteti a kiutazó törvényes képviselőivel. 
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A fogadó család (a kiutazó cserediák törvényes képviselői) 
kötelezettsége - a fogadó klub által nyújtott zsebpénzen és a 
Rotary rendezvények költségén kívül - a beutazó cserediák 
teljes körű ellátásának biztosítása.

Kötbér kötelezettség (a kötbér kötelezettségtől a küldő klub 
eltekinthet!)
Abban az esetben, ha a cserediák törvényes képviselői – a küldő 
Rotary Club felszólítása ellenére – fogadási kötelezettségük-
nek nem, vagy csak részben tesznek eleget, úgy a törvényes 
képviselőket 25.000 Ft/hó kötbérfizetési kötelezettség terheli
a küldő Rotary Club felé. A kötbérfizetési kötelezettség
a beutazó cserediák magyarországi tartózkodásának 
időtartamára terheli a törvényes képviselőket (abban az 
esetben, ha a fogadási kötelezettségnek részben eleget 
tettek, a kötbérfizetési kötelezettség a fennmaradó időszakra
vonatkozik).  

7. Lemondás
Kiutazás meghiúsulása fogadó District/klub lemondása 
miatt.
A célország kijelölése (erre február végén kerül sor) még nem 
jelent automatikusan kiutazást. A rendelkezésre álló utak 
elosztása a partner Districtektől kapott visszajelzés alapján 
történik. A fogadóképesség jelzése nagy valószínűséggel 
azt jelenti, hogy a szóban forgó District fogadja a Magyar 
RYE Iroda által kijelölt diákot, azonban előfordulhat, hogy 
mégsem sikerül megoldaniuk az elhelyezést. Amennyiben 
partnerünk időben jelzi a problémát, a magyar Rotary 
Diákcsere Iroda megpróbál más helyet biztosítani (ami 
általában más célországot is jelent). Előfordulhat azonban az 
is, hogy ez nem sikerül, ami a kiutazás meghiúsulását jelenti, 
amelyért a Rotary egyetlen jelen általános feltételekben 
megjelölt szerve sem tartozik anyagi felelősséggel a cserediák 
jelölt, illetve törvényes képviselői felé.

Kiutazás meghiúsulása kiutazó lemondása miatt
Amennyiben a kiutazó lemondja a kiutazást, nagyon nehéz 
helyzet elé állítja mind a küldő klubot, mind a Magyar 
RYE Irodát. Mivel a kiutazó lemondása miatt a cserébe 
beutazó diák fogadását nem lehet lemondani, ezért a küldő 
klubot (akinek diákot kell fogadnia, annak minden anyagi 
vonzatával együtt) és a Magyar RYE Irodát egyaránt komoly 
hátrány éri. 
Fogadási kötelezettség
Amennyiben a kiutazást a cserediák törvényes képviselői 
mondják le, az nem mentesíti őket a fogadás kötelezettsége 
alól.
Vis Maior
A fogadási kötelezettség, illetve a kötbérfizetési kötelezettség
csak vis maior esetén nem terheli a cserediák törvényes 
képviselőit. A vis maior tényét hitelt érdemlő módon kell 
igazolni a küldő Rotary Club felé.
Jelentkezési díj visszafizetése
Amennyiben a kiutazás azért hiúsul meg, mert a Cserediák 
Jelölt elhelyezését a Magyar RYE Iroda nem tudta megoldani, 
a jelentkező a befizetett jelentkezési és adminisztrációs díjat
teljes egészében visszakapja.

Amennyiben a kiutazás a Cserediák Jelölt törvényes 
képviselőinek lemondása miatt hiúsul meg, úgy a befizetett
jelentkezési és adminisztrációs díjat a következő mértékben 
fizeti vissza a Magyar RYE Iroda:
Március 31. előtt történő lemondás esetén 50.000 Ft kerül 
visszafizetésre.
Április 30. előtt történő lemondás esetén 35.000 Ft kerül 
visszafizetésre.
Április 30. után történő lemondás esetén nincs visszafizetés.

8. Kint tartózkodás alatt betartandó szabályok
A Rotary Nemzetközi Diákcsere Program általános szabályai
A Rotary Nemzetközi Diákcsere Program általános szabályait 
a Rotary International által kiadott ‘RI Youth Exchange 
Handbook’, tartalmazza. A kézikönyv letölthető a nemzetközi 
Rotary honlapról (www.rotary.org), vagy nyomtatásban 
rendelkezésre áll a küldő klub ifjúsági felelősénél.

Fogadó District/klub szabályai
A fogadó District/klub sok esetben saját szabályokat állít fel, 
amelyeket a garanciapapírral együtt megküld a cserediáknak. 
Ezek a szabályok minden esetben összhangban vannak a 
Rotary Nemzetközi Diákcsere Program általános szabályaival. 
A szabályok elfogadásáról általában a kiutazás előtt írásban 
nyilatkozni kell közvetlenül a fogadó Districtnek/klubnak.
A szabályok be nem tartásának következményei
A szabályok be nem tartásának következményeit minden 
esetben a kiutazó cserediáknak kell viselnie. A küldő klub, 
illetve a Magyar RYE Iroda nem szólhat bele a fogadó 
District/klub döntéseibe. 

 9. Idő előtti hazatérés
A cserediákot a szabályok megszegése miatt a fogadó District 
hazaküldheti.  Erre bizonyos esetekben automatikusan 
(kábítószer használat, a fogadó ország törvényeinek 
megszegése, ittasság stb.), más esetben a fogadó District 
Diákcsere Bizottsága döntése alapján kerül sor. Előfordulhat, 
hogy nem fegyelmi, hanem egyéb okok (egészségügyi, 
kóros honvágy stb.) miatt dönt a fogadó District Diákcsere 
Bizottsága a hazaküldés mellett. (Természetesen a diákcsere 
programban résztvevő rotarysták célja a sikeres csere, az idő 
előtti hazaküldéshez csak végső esetben folyamodnak). 
A fogadó District Diákcsere Bizottságának döntését kizárólag 
saját maga hozza, abba a küldő Rotary Clubnak és a Magyar 
RYE Irodának beleszólása nincsen. 
A hazaküldésből származó hátrányokért, anyagi veszteségért 
a küldő klub, a Magyar RYE Iroda, a fogadó District Diákcsere 
Bizottsága, a fogadó klub és a Rotary International semmiféle 
felelősséget nem vállal.  
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Kedves Rotary!

A nevem Oláh Cintia, és jelenleg Chilében cserediákoskodom 
az Önök segítségével. Szeretném megragadni az alkalmat, 
hogy köszönetet mondjak az összes személynek a Rotaryból, 
aki segítette, hogy megkapjam ezt az óriási lehetőséget, hogy 
képviseljem Magyarországot, és Chilében tölthessek el egy 
gyönyörű évet.
2006. augusztus 18-án indultam el a hatalmas útra. Az 
óra délután 6-ot ütött, és tudtam, el kell indulnom… 
6:10 perc… még mindig könnyes szemek néztek rám, és 
ölelő kezek kulcsolódtak össze körülöttem és szorítottak 
magukhoz. De az idő sürgetett, így tehát elindultam, lassú 
és bizonytalan léptekkel a repülőtér szürke bevezetőútján.  
A csomagomat húzva magam után vissza-visszanéztem, 
de már tudtam… nincs „visszaút”. A repülőgép felszállása 
közben le-lepillantottam a reptérre és Magyarországra, és 
azon gondolkoztam, mi fog rám várni az elkövetkező 12 
hónapban. (féltem…)
Apró könnycseppek csordogáltak le arcomon, de tudtam, 
már elindultam ezen a bizonyos úton. Ezután csak Párizsig 
volt időm gondolkodni, mert ezt követően felgyorsultak az 
események. Következett a 15 órás repülőút. Argentínába 
érkezve jelentkeztek a bizonyos első „pánik tünetek”, a 
gyomromban kis csomót éreztem, és izgatottan vártam 
a leszállást Chilébe. A reptérre érkezve a család összes 
tagja kint várakozott, és még 6 személy a Rotaryból egy 
hatalmas táblával, melyre színes betűkkel rá volt rajzolva: 
Bienvenída Cintia – Üdvözlünk Cintia. A megérkezésemet 
követően hatalmas öleléssel fogadtak! A reptérről kiérve egy 
gyönyörűséges várost láttam, és azonnal a hatalmába kerített 
Santiago. Egy fejlett nagyváros, tele üvegépületekkel, melyek 

ablakairól a nap sugarai vetik fényüket egész Santiagóra, és 
a város csillogásban tündököl. A hegyláncot (Cordillera De 
Los Andes), amely határt képez Chile és Argentína között, 
hótakaró borítja. Első estémen a család elvitt egy kilátóba, 
ahonnan be lehet látni egész Santiagót (5 perc gyalog). A város 
fényben tündökölt, és nyugodtságot, mozgalmasságot foglalt 
magába. A kettő együtt képzi az egész város gyönyörűségét, 
ahogy az épületeken a fények csillogó pontjai játszadoznak 
egymással.
Az első hetem a beilleszkedésről és az alkalmazkodásról szólt, 
alkalmazkodni az új dolgokhoz, megismerni Chile kultúráját 
és az emberek szokásait. 
Az iskolám egy katolikus iskola, ahol egyenruhát kell 
viselnünk. Kék szoknya, fehér blúz, nyakkendő és fekete 
kis „topánka”. Reggelente imádkozni kell, és alkalmanként 
a diákok még a gyónhatnak is. Az iskola lehetőséget ad 
arra, hogy a diákok segítséget nyújtsanak a szegény vagy  
sérült gyerekeknek, minden hónapban lehetőség van, hogy 
ellátogassanak egy kórházba, ahol a szeretetükkel segítenek 
ezeken a gyerekeken.
Az iskolában mindenkinek van egy szekrénye tekerős lakattal, 
amely nekem a legjobban tetszett. Csak a 3-4. osztályosok 
vannak összevonva, és alkotnak fiú-lányosztályt. Mindenki
nagyon nagy szeretettel fogadott, és nagyon sok barátra 
tettem szert. Egyszerűen leírhatatlanul boldog vagyok.  A 
család 5 gyereke is ebben az iskolában tanul: a 4 éves Jacinta, 

Oláh Cintia
Levél a Rotarynak Chiléből

Chilei partoknál

Virágok találkozása

Rotary magyar cserediákok beszámolói, 2006/2007.
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a 12 éves Trinidad, a 14 éves Catalina, a 17 éves Constanza és 
a 19 éves Matias.
Az angoltanár anyuka minden reggel elvisz minket az 
iskolába, ahol 8:10 perckor kezdődik a tanítás, és 4:00-kor, 
mikor véget ért, a fizikatanár apuka jön el értünk.
A Rotary nem nagyon szervez heti gyűléseket, mivel 45 
cserediák tartózkodik jelenleg Chilében, 10-es csoportokban 
vagyunk szétszórva, egész Chilében tehát elég nehéz 
megszervezni a találkozásokat. Nagyon szerencsésnek érzem 
magam , hogy Santiago 10-es csoportjába kerültem. Először 
csak a kirándulásokon találkoztunk a többi cserediákkal, de 
a 4 kirándulás eléggé összekovácsolt bennünket. Szeretném 
megköszönni a szüleimnek is, hogy lehetőséget adtak, 
hogy mind a 4 kiránduláson részt vehessek, amit a Rotary 
szervezett! Észak-Chile, Dél-Chile, a Húsvét-szigetek és 
Patagónia. Az öregebb, tapasztaltabb cserediákok, akik előző 
években tapasztalták meg azokat a dolgokat, amiket most 

én éltem át, mesélték, hogy a fiatalokat a megszervezett
találkozásokon nem zavarja, hol alszanak: földön vagy 
ágyon… Ugyanolyannak tekintik, mivel együtt van a „csapat”. 
És amíg ezt meg nem tapasztaltam a saját bőrömön, nem 
tudtam elhinni, hogy ez tényleg igaz! Úgy gondolom, a 2006-
2007. évi chilei cserediákcsoport nagyon sok baráti szálat 
kötött, melyekről soha nem fogunk elfelejtkezni. 
Chile ugyanúgy veszélyeket is rejt magában, amikhez 
alkalmazkodnom kellett. Chilében van egy bizonyos 
pókfajta, aminek csípése halálos. Az ellenszert 1 órán belül 
be kell juttatni a szervezetedbe, mert ha erre nem kerül sor, 
az orvosok már nem tudnak rajtad segíteni. Tehát már az első 
héten meg kellett tanulnom kb. az összes pókfajtát, ami létezik 
ezen a környéken, melyiknek milyen hatása van az emberre. 
A pókok elkerülése érdekében mindennap takarítanak, mivel 
ez a pókfajta a koszosabb helyeken fordul elő. Chile másik 
veszélyes pontja a földrengések. Eddig 6 földrengést éreztem 
az ittlétem alatt, de már eléggé hozzászoktam, és persze 
képzést is kaptam, mit kell tennem, ha esetleg egy nagyobb 
erősségű földrengésre kerülne sor. 
1 éven keresztül egy családnál tartózkodtam. Az összes 
cserediák lehetőséget kapott az egyszeri cserére, de én nem 
éltem vele, és a család sem szerette volna kihasználni ezt a 
lehetőséget. Úgy gondolom, nagyon sok mindent tanultam 
ez alatt az egy év alatt, és rengeteg élményre tettem szert, 
melyet Önöknek köszönhetek.
A cserediákok éve nagyon sok mindent foglal magába: 
alkalmazkodás, az új kultúra megismerése, Magyarország 
képviselése és ismerősök, barátok szerzése. Úgy gondolom, 
köszönetet kell mondanunk azért, hogy a Rotary szervezete 
létezik, és ezeket a lehetőségeket nyújtja számunkra.

Kedves Rotary Club, kedves Olvasók!

A nevem Úri-Szabó Olga. 17 éves vagyok, Szolnok 
belvárosában lakom. A Verseghy Ferenc Gimnázium 11. 
matematika speciális osztályába járnék, ha ezt az évet nem 
Németországban tölteném.
Jelenleg Közép-Nyugat Németországban, a Ruhr-vidéken 
(Nordheim-Westfahlen District-1900) lakom egy „kis-nagy” 
városban, Hammban. Kisváros, mert a német nagyvárosokhoz 
képest „csak” 185 ezer lakos lakja, és „nagy“ város mert itt, 
Nordheim-Westfahlenben (Köln után) a második legnagyobb 
területe van. A fogadó Rotary Clubom neve RC Hamm, 
körülbelül 60 – csak férfi – tagja van.
Augusztus 5-én nagyon izgatottan hagytam el Magyarországot, 
és németországi landolásommal  elkezdődött a cserediákévem. 
Az első családomnál, Hamsenéknél, nem volt igazából 
fogadótestvérem. A húgom, Inga külföldön tartózkodott 
– szinten cserediákként –, a bátyám, Christoph és a nőverem, 
Nina Németország egy másik tartományában jártak 
egyetemre. Az apukám, Wolfgang fizika- és matematikatanár
volt az első iskolámban, de emellett szenvedélyes vadász. 
Szabadidejében legtöbbször elment a közeli erdőbe, ahol 
a vadászterülete volt, és gyakran csak késő este jött haza. 

Az anyukám, Angelika, eladónő volt egy sportboltban. 
Délutánonként, az én legnagyobb örömömre finomabbnál
finomabb sütiket sütött.
A counselorom öreg evezős, így amint megtudta, hogy én 
is evezek, azonnal magával vitt a hammi evezősklubba. A 
klubéletbe elég gyorsan be tudtam illeszkedni, nagyon kedves 

Úri-Szabó Olga
Németországi élményeim

Berlin

Egymás között
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embereket ismertem meg ott,  szabadidőm egy részét azóta 
velük töltöm.
És ami persze szerves része  a cserdiákévnek, és mindennapi 
programot ad: az iskola. Az első iskolám neve Märkische 
Gymnasium. Egy hatalmas iskola, több mint 1600 diák, 
50 osztály. A 11. évfolyamot – a német iskolarendszer 
miatt – velem együtt még 120 diák a környező iskolákból 
kezdte meg. Ez volt a fő oka, amiért 5 hónap után az iskola 
cserélése mellett döntöttem. Az új iskolám neve: Freiherr von 
Stein Gymnasium, és mint majdnem minden gimnázium 
Németországban, ez is hatalmas. De nekem valahogy  a légkör 
jobban tetszik, mint az előző iskolámban, és nagyon jól érzem 
magam itt. A tantárgyaim hasonlóak, mint otthon, azzal  a 
különbséggel, hogy míg otthon egy matematikai speciális 
osztályt látogatok, a német oktatás inkább a nyelvekre van 
kihegyezve. A diákok tanulnak angolul, franciául, spanyolul, 
latinul és esetleg még oroszul is.
Időközben nekem  is a saját bőrömön kellett éreznem, 
milyen nehéz is családot váltani. Bár szerencsére minden 
családom nagyon jó volt. A második családom, Düchtingék. 
Itt 3 testvérem volt. A legnagyobbik, Maren (16), másik 
gimnáziumot látogatott, mint én, Gerrit (14) pedig egy 
harmadikat, és csak hogy teljes legyen  a kör, Helen (12) 
egy privátiskolába járt. Így vehette igazán észre az ember 
reggelente, mikor az anyuka az iskolába vitt minket, milyen 
nagy is ez a város valójában.  Az apukám, Wilhelm építész 
volt. A bátyjával együtt egy nagy építőcégük van, amivel 

egész Németországban, de még külföldön is építkeznek. Az 
anyukám, Michaela német- és művészettörténész tanárnő, de 
csak heti egyszer ad német órát külföldieknek.
A harmadik családom, Bergenthálék, ahol most lakom, és az 
évem végéig még maradni is fogok. Az apukám, Paul szemész. 
A praxisa a házunktól 500 méterre van, de ő mégis mindig 
autóval jár. Az anyukám, Regina is a praxisban dolgozik. 
A hobbijuk a golfozás, mint ahogy a 2. családomnak is. Ha 
van idejük, kimennek a golfpályára játszani, néha engem 
is magukkal vittek, de nálam még hiányzik a golftudás. A
húgom, Monika (22) pszichés beteg, ezért most egy külön 
lakásban lakik, ahol felügyelők  segítenek neki, ha valami 
gondja támad. A bátyám, Benjamin (24) péknek tanul, most 
egy malomban dolgozik gyakornokként.
A szabadidőmben az evezésen és a barátaimmal való 
találkozáson kívül elég sokat utazom. Németországban a 
cserediák-találkozókat nem a Rotary Club maga szervezi, 
hanem egy régi cserdiákokból álló szervezet, az úgynevezett 
Rotex. A Rotex által már sok cserediák-találkozón vettem 
részt (Hagen, Iserlohn, Bielefeld). De emellett tettünk túrákat 
is. Az első túrára októberben, az őszi szünetben került sor. Ez 
egy úgynevezett német túra volt, ahol Németország néhány 
nagyvárosát láthattuk: Hamburg, Berlin, Dresden, Weimar és 
München. A túra nagyon jól sikerült, már izgatottan vártam a 
következőt, amire márciusban került sor, a tavaszi szünetben. 
Ez volt az Európa-túra. 18 nap alatt Európa csodálatos 
városait jártuk/rohantuk végig:  Prága, Bécs, Velence, Firenze, 
Pisa, Miláno, Monaco, Nizza, Lyon, Párizs és végül Brüsszel. 
Fantasztikus volt! Ezeken a túrákon mindig 50 cserediák vett 
részt, és nagyon jól ereztük magunkat.
A gimnázium után szeretnék az orvosi egyetemre jelentkezni, 
ezért nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy lehetőség 
van itt Németországban egy kicsit belelesni a kórházak 
életébe, a Rotary Clubomban ugyanis nagyon sok orvos van, 
az ő segítségükkel kaptam ezt a lehetőséget. Az első alkalom 
egy rövid látogatás volt, 1 napon keresztül egy gyerekklinikán 
néztem az orvosok munkáját. A második alkalom már 
hosszabb volt, ekkor 2 héten keresztül mint „nővérke” 
dolgoztam az Evangelisches Krankenhaus sebészeti osztályán, 
ahol a műtét előtt és után fekszenek a betegek. A munkám volt 
az ételt felhozni, szétosztani, segíteni a betegeknek, ha valami 
gondjuk van, szóval ilyen kis mindenes voltam. A munka 
nagyon tetszett, és megerősített benne, hogy ha lehetséges, 
én is az orvosira szeretnék járni.
A cserediák évem alatt úgy érzem, elég jól megismertem 
a német kultúrát, a nyelvet. De emellett nem csak 
Németországra, hanem az egész világra egy nagy ablak nyílt 
előttem, megtanultam, mi az igazi tolerancia a más népekkel 
szemben. Ez számomra felbecsülhetetlen értékű, és ezért a 
Rotary Clubnak tartozom köszönettel. Különösen szeretném 
megköszönni a szolnoki Rotary Clubnak, hogy ennek az 
álomnak a beteljesülését lehetővé tette nekem.

Családom – Bergenthal gyerekek

Karnevál Kölnben
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Amanda Heykoop 
Thank you Szolnok, thank you Hungary!

Sziasztok
I am Amanda Heykoop from Michigan, USA. 
First of all I would like to thank everyone for such a great 
year in Hungary. It was an amazing year! Also, I would like to 
thank everyone for all the help. This was not an easy year but
it was worth it. There were a lot of ups and downs but it was
a great year. Hungary is a very beautiful country and I really 
like it here. It is a lot easier to travel by public transportation 
than in America. I have been to a lot of different cities here
such as Szeged, Eger, Veszprém, Miskolc, Budapest, and 
Pécs. I would have to say my favorite city in Hungary is Pécs 
because it is a very beautiful city and has lots of nice places 
to see; for example the castle, the love locks, and has a nice 
centrum. I also really like the Hungarian food, my favorite is 
fruit soup or langos. I also really like the Hungarian culture, 
for example on Easter how the boys throw water on the girls 
and on Christmas it is celebrated on December 24th, 25, and 
the 26th.
My school in Hungary is Verseghy Ferenc Gimnazium. It is 
a very good school and the people there are very friendly. I 
go to the 11/D. Class and I really like my class because they 
are really nice and helpful.  I went to my school’s Szalávagato 
and it was very intresting for me to see because we don’t have 
anything similar in the States. I really liked how they did the 
traditional Hungarian dance and the costumes. 
I would also like to thank both of my host families, the 
Demeter family and the Szoboszlai family. They were both
wonderful and very helpful. When I first came to Hungary
I didn’t speak any Hungarian so it was very difficult but my
host familes were very helpful and encouraging. They also
made me feel like part of the family and not just an exchange 
student living in their house.   
I consider this one of the best years of my life, I got to 
experience so many different things, and I got to live in a
different culture and learn a new language. I also got to travel
a lot and see many different things.
Thanks again to my families and Rotary Club for
everything!

Köszi Szépen

Amanda Heykoop 
Köszi Szolnok, köszi Magyarország!

Sziasztok
Amanda Heykoop vagyok az amerikai Michigan államból.
Először is szeretném megköszönni mindenkinek ezt a 
nagyszerű évet Magyarországon! Valamint szeretnék 
köszönetet mondani mindenkinek a nekem nyújtott összes 
segítségért. Nem volt egy könnyű év, de megérte. Sokszor volt 
fent és lent, de csodálatos év volt. Magyarország egy nagyon 
szép ország, és igazán szerettem itt lenni. Sokkal könnyebb itt 
tömegközlekedéssel utazni, mint Amerikában. Sok különféle 
városban jártam, mint például Szeged, Eger, Veszprém, 
Miskolc, Budapest, Pécs. Pécs a kedvencem, mert nagyon 
szép város, és rengeteg látnivalója van, pl. a vár, a szerelmi 
lakatok, és csodálatos a belváros. Igazán kedvelem a magyar 
ételeket is, kedvencem a gyümölcsleves és a lángos. Kedvelem 
a magyar kultúrát, pl., amikor húsvétkor a fiúk meglocsolják
vízzel a lányokat, és hogy a karácsonyt december 24-én, 25-
én, 26-án ünnepelik.
Magyarországi iskolám a Verseghy Ferenc Gimnázium. 
Nagyon jó iskola, és mindenki barátságos. A 11. d-be járok, 
és szeretem az osztályt, mert aranyosak és segítőkészek. Részt 
vettem a szalagavatón, és nagyon érdekes volt megfigyelni,
mert nálunk, az Államokban nincsen ehhez hasonló. Nagyon 
tetszett, ahogy hagyományos ruhákban a tradicionális 
magyar táncot járták. 
Szeretnék köszönetet mondani fogadó családjaimnak, 
a Demeter és Szoboszlai családoknak. Csodálatosak és 
segítőkészek voltak. Amikor Magyarországra érkeztem, 
semmit sem tudtam magyarul, így nagyon nehéz volt, de 
fogadócsaládjaim nagyon biztatóak és segítőek. Segítettek, 
hogy családtagnak érezzem magam, nem pedig egy 
cserediáknak, aki a házukban lakik. 
Úgy tekintek erre az életem egyik legjobb évére, hogy sok 
mindent megtapasztaltam, megéltem egy más kultúrát, és 
megtanultam egy új nyelvet. Sokat utaztam, és megnéztem 
különféle dolgokat.
Még egyszer mindent köszönök a családjaimnak és a Rotary 
Clubnak! 
Köszi Szépen

Észak és Dél A Szoboszlai családnál
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Susana Gonzales
My life in Hungary

For me this year in Hungary was so beautiful, but a really 
difficult experience to change from one country to another.
The culture shock was too much. Since the Chilean way of
living is so different from the Hungarian lifestyle.
The first days were difficult but as I learned the experience of
moving to another country and I began to love it. 
I am still learning. If you ask me it is a life changing experience 
that few people have the opportunity to live. You do become 
a better person and you learn to love people that you would 
never imagined meeting in other situations.
You become part of a family and you leave a mark on the 
hearts of many people. It is too special to explain unless you 
have experienced it.
I attended Verseghy, I believe that it is a very good school, 
with some very nice teachers who often helped me.
It was also very difficult because everyone is a different
person from different backgrounds and we were all put
to live together and learn how to get along, not only did I 
learn about the Hungarian culture I also learned about all 
the different cultures of the exchange students.  Maybe this
it is the importance of being an exchange student, learning 
to tolerant different things, and to accept them and to value
them. You can’t learn in a book, it is necessary to live through 
it to understand it better.
I wish that many more people could have the opportunity to 
live through such a strong experience.  
I had the opportunity of travelling to other countries and 
together with Rotary of Austria and some friends that are 
exchange students, where will go  to an Euro tour to other 
Europe’s countries.
I am deeply grateful for all those who were with me, for the 
support that I needed when I had no one else.
I will not forget them when I go back to my country, I m sure 
I will speak a lot about Hungary.
I have another family distributed by the world.
I will never forget this year, the country and the people. As 
for now i can say that, I am a happy person thanks to what I 
have a lived.

Susana Gonzales
Magyarországi életem

Ez az év Magyarországon számomra csodálatos, de igazán 
nehéz volt megtapasztalni egyik országról átváltani egy 
másikra. Túl sok volt a kulturális sokk, mivel a chilei életforma 
teljesen különbözik a magyarországitól.
Az első napok nehezek voltak, de ahogy megtanultam 
mozogni ebben az országban, szeretni kezdtem. 
Még mindig tanulom…. Ha engem kérdeznek, ez egy 
életformaváltás-gyakorlat, ahol néhány ember lehetőséget kap 
egy másik életforma megtapasztalására. Jobb személyiséggé 
válsz, és megtanulod szeretni azokat az embereket, akikkel 
egyébként nem is találkoznál.
Egy család része leszel, és sok ember szívében hagysz nyomot. 
Nehéz ezt megmagyarázni, hacsak nem te is átélted ezt már.
A Verseghybe járok, azt hiszem ez egy nagyon jó iskola, 
kedves tanárokkal, akik gyakran segítenek nekem.
Azért is nehéz év volt ez, mivel mindenki egy külön 
személyiség, különböző háttérrel, és együtt kellett élnünk, 
megtanulni az együttélést. Nem csak a magyar kultúrát 
tanultam meg, hanem a cserediákok kultúráit is. Talán ez 
a jelentősége a cserediákságnak, megtanulni tolerálni a 
másságot, elfogadni és értékelni. Ezt nem lehet könyvből 
megtanulni, ezt át kell élni, hogy megértsd..
Remélem, sokkal több embernek megadatik a lehetőség, 
hogy átélje ezt a nehéz tapasztalást.
Lehetőségem volt más országokba is eljutni, sőt az osztrák 
Rotaryval és néhány cserediák társammal egy európai túrára 
készülünk. 
Mély tisztelettel köszönöm mindenkinek mindazt a segítséget, 
amit kaptam.
Nem fogom elfelejteni őket, ha visszatérek a hazámba; 
biztos vagyok benne, hogy sokat fogok mesélni majd 
Magyarországról.
Van egy világ által adott másik családom! 
Sohasem felejtem el ezt az évet, az országot és az embereket. 
Ahogy ezt most mondom, boldog emberként köszönöm meg 
mindazt, amit átéltem. 

Kiránduláson a Katona családdalEgyütt
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Victor Ramirez
Viva Hungria!

I think that when you are an exchange student you get a really 
valuable sight of the country you are living in, since you see 
everything with the eyes of a person that has been raised in 
a different culture, so you feel curious and attracted to all the
different lifestyles and situations that you can find. You learn
that every country is beautiful because is unique and you also 
learn to respect and love it because of it.
Between Hungary and me happened the same thing. It is 
amazing how suddenly you find yourself surrounded by
things you had never seen before. The first time is like you
want to freeze the moment. It happened to me in Budapest, i 
was with two friends from Mexico and one from Argentina in 
the Citadela. It was late in the night and it was the end of the 
summer. That was my first sight of the dream I came here to
find. Watching the castle, from above and the Parlament and
the Lánchíd further away, all crowded with the night lights of 
what many people promised me it was going to be the most 
beautiful sight I would ever witness. 
What I did not know then is that the most amazing and life 
changing experience were going to be the Hungarians and 
not the beautiful historical building and natural wonders. 
People that come from such a different background than
mine, and have a totally different view of life. It’s impossible
to describe Hungarians in one word since they are separated 
by ways of thinking. Not so long ago Hungary lived under 
a communist regime that made about everything forbidden. 
The people who were born lived and grew old under it think
in such a different way than their children, the ones that lived
the change, and than their grandchildren who lived after
the regime changed and life changed dramatically. The old
people will always think different than the youngsters, but
here in Hungary that difference is so huge.
As a Mexican, I loved the fact that Hungarians are so strongly 
linked to their past, I envy and admire that, because in 
Mexico we are losing that respect and affection that we used
to have to our past. Hungarians nowadays still look back to 
their history and remember, with either joy or sadness, the 
events that created their country and their identity.
And well I could actually be writing all day about what I have 
learned from Hungary and Hungarians. So many different
things come to my mind, things that had made me change, 
and have changed the way I look at the world. I am really 
grateful that I had this opportunity that have opened my 
mind and fed my curiosity to get to know all the different
cultures in the world, but most important. To get to know 
the people. Because there are no boundries for those who are 
open-hearted and willing to live and love the world we live 
in. 
You have teached me so much about life and about myself, 
thank you Hungary!

Victor Ramirez
Éljen Magyarország!

Azt hiszem, ha cserediák vagy, mélyen beleláthatsz az ország 
életébe, amelyben laksz. Mivel mindent egy olyan ember 
szemével látsz, aki egy másik kultúrában nőtt fel, ezért 
kíváncsi vagy mindenféle helyzetre és életstílusra, amelybe 
belecsöppensz. Megtanulod, hogy minden ország szép, mert 
egyedi, és ezért megtanulod tisztelni. 
Magyarország és az én esetemben is így történt. Eszméletlen, 
hogy hirtelen olyan dolgok között találod magad, amiket 
azelőtt sohasem láttál. Az első pillanat olyan, hogy meg 
akarod állítani. Ez történt velem Budapesten; két mexikói 
és egy argentín barátommal voltam a Citadellán. Nyár végi 
éjszaka volt. Ez volt az első alkalom, hogy megláttam az 
álmot, amiért idejöttem, hogy megtaláljam. Nézve a várat, 
látva a Parlamentet és a Lánchidat a távolban, mind esti 
fényekkel megvilágítva, amit annyian ígértek nekem, hogy ez 
lesz a legszebb az életemben, amit valaha látni fogok.
Amit akkor még nem gondoltam volna, hogy a 
legnagyszerűbb és az életemet megváltoztató élmény a 
magyar emberek lesznek, és nem a gyönyörű történelmi 
épületek vagy a természeti csodák. Olyan emberek, akik az 
enyémtől különböző háttérrel rendelkeznek, és teljesen más 
életszemléletük van. Nem is olyan régen Magyarország még 
kommunista uralom alatt élt, ami mindent tiltott. Azok az 
emberek, akik ez alatt születtek, éltek és öregedtek meg, 
máshogy gondolkodnak, mint a gyerekeik, akik megélték a 
változást, és az unokáik, akik a kommunizmus után éltek, 
és az élet drasztikusan megváltozott. Az idősebbek mindig 
máshogy fognak gondolkozni, mint a fiatalabbak, de itt
Magyarországon ez a különbség roppant nagy.
Mexikóiként, ami engem lenyűgözött, hogy a magyarok 
mennyire ragaszkodnak a múltjukhoz. Irigylem és imádom 
ezt, mert mi Mexikóban lassan elveszítjük a múltunkhoz 
való ragaszkodást. A magyarok még ma is visszatekintenek 
a történelmükre, és emlékeznek, örömmel vagy bánattal az 
eseményekre, melyek országukat és öntudatukat alakították.
Nos hát, egész nap írhatnék arról, hogy mit tanultam 
Magyarországról és a magyarokról. Különböző dolgok jutnak 
eszembe, melyek megváltoztattak engem és a világnézetemet. 
Igazán hálás vagyok, hogy ilyen lehetőséget kaptam, amely 
felnyitotta a szemem, és csillapította kíváncsiságomat, hogy 
minél több kultúrát ismerjek meg a világon. De a legfontosabb 
az emberek megismerése. Mert nincs határ azok számára, 
akik nyitottszívűek, élni akarnak és szeretik a világot, amiben 
élünk.
Sokat tanítottál nekem az életről és magamról. 
Köszönöm Magyarország!

Külföldi cserediákokkal

A Duna-parton mit keresek?
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Rotary több nézőpontból

Míg évszázadokon keresztül az volt a szokás, hogy az 
egyszerű ember ki sem mozdult a falujából, szülőhelyéről, ma 
a gyermekeink egyre nagyobb számban messzi országokba 
utaznak, sokan ott tanulnak, később esetleg munkát is ott 
vállalnak. 
2007 januárját írjuk, amikor papírra vetem ezt a pár sort 
Kertész Robi felkérésére. A témát magam választhattam ki, 
ezzel könnyítve vagy nehezítve a dolgomat.
Egy hónapja, decemberben történt: autózva Ferihegy felé azon 
gondolkodtunk a párommal, hogy pontosan mikor és melyik 
terminálra is érkezik meg lányunk gépe, s közben sikeresen 
rossz sávba soroltunk, oda, ahová a személygépkocsik nem 
mehetnek be. Nézegettük, hogyan juthatunk vissza a „jó” 
útra, amikor két élesszemű rendőr elégedetten elénk toppant, 
s közölték velünk a tényállást, amit már mi is tudtunk, hogy 
rossz helyen vagyunk, s bizony ezért a felelőtlen magatartásért 
fizetnünk kell. Hiába minden szó, hogy elnézést, épp
keressük a kiutat, „már késő.” A csekk kitöltéséhez fürge 
gondolkodásuknak köszönhetően csak húsz percre volt 
szükségük. Ezen idő alatt a lányunk, akinek a gépe hamarabb 
szállt le a vártnál, s csomagjai elkóboroltak a légben, már az 
épület előtt keresett bennünket. Épp a jószándékú rendőrök 
ügyintézésébe csöppent, akik most vették észre, hogy valóban 
csak a lányunkért jöttünk, s nem holmi huligán betolakodók 
vagyunk. Kicsit bűnbánóan kevesebb összeget írtak a csekkre, 
s elköszöntek. Lányunk elképedve kérdezte, hogy itthon a 
rendőröknek nem a segítés-e a dolguk? Szükségszerű-e a 
rosszindulatú büntetés?
Változás? Mi is az a változás? Az, hogy nem lovaskocsival, 
hanem autóval közlekedünk? Az, hogy nem levelet írunk, 
hanem e-mailt küldünk egymásnak? 
Felnőnek a gyerekeink. Azt gondoltuk, hogy egy szebb, 
elfogadóbb, pozitívabb szemléletű országban fognak majd 
élni. A mi radarjainkban van a hiba? Ismertségi körünkben 
azt látjuk, a Rotary mozgalom segítségével a gyermekeink meg-
tapasztalják más országok mentalitását, a világhoz-élethez 
való (pozitív) hozzáállásukat. Általában hazajövetelük után 
jön a „kultúrsokk”. A külföldön átélt pozitív gondolkodás,  
segítőkész hozzáállás, egymás tisztelete, megértése helyett, 
itthon rosszindulatú megjegyzéseket, irigységet, folyamatos 
sírdogálást, negatív gondolatokat hallanak, függetlenül az 
emberek tényleges helyzetétől. 
Már István király is azt szorgalmazta, hogy soknemzetiségű 
ország legyünk, mert akkor színesebb, kreatívabb az ország 
elméje, ha világlátott emberek lakják. Károly Róbert, 
Mátyás király kimondottan támogatták a külföldön történő 
„mesterré” válást, s a hazatérő diákok gazdagították, 
fejlesztették az országot.
Most azt látjuk, hogy inkább csak mennek a fiatalok, s vissza
nem szívesen jönnek. Nincs perspektíva, nincs jövőkép, nincs 
összefogás. 
Mi a jó gyermekeinknek? Ha az országtól távol, nyelvükben, 
kultúrájukban más emberek között próbálják megtalálni 
boldogulásukat? Csak bízunk benne, hogy előbb-utóbb 

mégiscsak itthon foly-
tatják munkájukat, itt 
találják meg számítá-
saikat, s itt érzik majd jól 
magukat.
Szociális területen dol-
gozom. Rengeteg re-
ményvesztett emberrel 
találkozom. Nagy része 
nem a segélyre vár, 
szeretne dolgozni, de 
reménytelen helyzetben 
érzi magát: mert 
szétesett a családja, mert 
munkanélküli lett, mert 
40 év fölötti, mert nő, 
mert roma…, s egy idő 
után elveszíti az energiáját, hogy harcoljon saját magáért, s  
nincs ereje újrakezdeni, már csak túlélni akar.
Úgy tűnik, a szegényeken, elesetteken – a hivatásos segítőkön 
kívül – csak a sorstársak akarnak segíteni, csak ők értik 
meg, ők tudják mit jelent elesettnek lenni. Szerencsére ma 
már megjelentek azok a „fehér hollók”, akik tudják, hogy 
fontos a társadalmi szolidaritás, önkéntes munkát vállalnak, 
vagy legalább adójuk 1 %-át felajánlják támogatásra. Öröm 
számomra is, amikor a szolnoki Rotary Club is ilyen jótékony 
akciókat szervez, de tudom, az igazi változásokhoz folyamatos 
segítség, példamutatás kell. Más, szerencsésebb országokban 
heti 1-2 óra önkéntes munka beépül sok ember életébe, s ez 
megduplázódik érzésben, hiszen az egyik adja, és a másik 
kapja a figyelmet, törődést. Ez óhatatlanul segíti a társadalom
egybenmaradását, a megértést és embertársaink tiszteletét. 
Bízom benne, hogy mi is – rotarys családok, cserediákok 
– ténylegesen segíteni tudunk néhány rászorulónak, s mintát 
tudunk nyújtani másoknak.
Mikor lesz változás? … Lesz-e szemléletváltás?
Én csak egy szülő vagyok, s szeretném, ha a gyermekeink, az 
ismerőseim, az embertársaim egy toleránsabb társadalomban 
élhetnének, ahol nemcsak ismerik, hanem alkalmazzák is a 
karitatív, szolidáris magatartást. Szeretném, ha a gyerekeink 
a hasznos külföldi tanulás, tapasztalatszerzés után szívesen 
jönnének haza, mert segítőkész, egymást tisztelő, támogató 
emberek közé térnének vissza. (S ez nem csak, és leginkább 
nem pénz kérdése.) 

Szutorisz-Szügyiné Mezei Julianna
Változás?
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Oldott pillanatok 2006/2007

Kicsi, de lelkes természetkedvelő csapatunk június végén egy 
pompás hegyi túrával fejezte be a 2005/2006-os Rotary évet. 
Két motorral és Tóth Tamás kifogyhatatlan tartályúnak vélt 
terepjárójával vágtunk a nyugati végeknek. Veszprém után 
kiderült, Tamás barátunk tévedett. Amíg Tamás a gázolajért 
elstoppolt a közeli faluba, a többieknek volt bőven idejük az 
útmenti fák árnyékából a dunántúli lankákban gyönyörköd-
ni.
A világ legszebb hegyéhez érve (úgymint: Szent György-
hegy), a legrövidebb úton közelítettük meg a világhírű ba-
zaltorgonákat, amelyek, úgy tűnik, még most is mozgásban 
vannak. A 36 fokos hőségben 2 órányi keresgélés után futni 
hagytuk őket, így nem kerültek lencsevégre, mi viszont a 
szomjhalál szélére, igen. A Szutorisz kúrián (a’la faházak) a 
gyors  feléledés után elindultunk a hegy derekán körbesétál-
va a természet további csodáit megnézni s megkóstolni. 

Pincéről pincére járva, hallgatva Tóth Jánosnak, a Badacsonyi 
Borlovagrend elnökének csudás meséit, tanulva a borkóstolás 
fortélyait, majd a Badacsony és Szigliget hegyei közt megcsil-
lanó Balatont nézve, a Szászi pince harmatos borait ízlelgetve, 
úgy éreztük: szép az élet.
Egyébként sem hallgatag csapatunk a Horváth pincénél már 
szakértő módon azonosította be a hegy jellegzetes aromáit.  
Az estet, illetve éjszakát szomszédunkban, Marton Józsi bará-
tunk pincéjénél  fejeztük be, ahol még néhány fajta jó bor s 
nóta mellett megfőztük bográcsunkban a vacsorát. Körülbelül 
20 igen finom fehér, vörös és rozé bort sikerült a nap során
végigkóstolnunk, így éjfél felé szép csendben sorra aludni 
tértek a legények. Másnap még indulás előtt néhány rekesz jó 
borral felmálháztuk járgányainkat, a tankot leellenőriztük, s 
vígan poroszkáltunk kies alföldi városkánkba. 

Szutorisz-Szügyi Csongor
Hegymagasi bortúra (2006. június)
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Az elhatározás
A Rotary Club Szolnok tagsága a 2007. március 26-i 
összejövetelen úgy határozott, hogy a klub tagjai között 
kialakult baráti kapcsolatok elmélyítése, az összetartozás 
jelképi bővítése, egy-egy összejövetel ünnepi hangulatának 
emelése érdekében, illetve a Rotary International Magyar-
országi Districtjének 2007. évben történő létrehozása 
tiszteletére egységes arculatú „Rotary-poharat” készíttet a 
tagok részére.

Az előállítás
A Takács és Társa Kristály Kft. (3242 Parádsasvár, Arany
János u. 18.) kollekciójából kiválasztott kézicsiszolású, ún. 
„sűrűmintás” ólomkristály vörösboros pohár egyedi módon 
gravírozott: egy ovális mező felső zónájában „Rotary Club”, 
alul „Szolnok” felirat, míg a középső részen egy klubtag 
monogramja helyezkedik el. A pohár – tekintettel a cég által 
biztosított állandó mintázatra – pótolható, illetve azonos 
mintázattal később is előállítható.
A leírt módon gravírozott pohár csak a klub tagjai és a 
tiszteletbeli tagok, illetve „Vendég” felirattal a klub vezetősége 
által meghívott/fogadott vendégek részére készíttethető. A 
klubtagok hozzátartozóik, vendégeik számára tetszőleges 
számban szerezhetnek be hasonló, de a leírt gravírozással el 
nem látott poharat kereskedelmi forgalomban a Kft-től vagy
más helyről. 

A tulajdonlás
A poharak előállítási, illetve vételára kifizetését a klubtagok
egyénileg biztosították, így azok az ő tulajdonukat képezik. 
Ennek megfelelően valamely pohár károsodása esetén a 
pótlásról annak tulajdonosa gondoskodik.

A tárolás, megóvás
A poharak használati időn kívüli tárolásáról, megóvásáról, 
használat esetén annak helyszínre szállításáról a kezdeti 

időben minden klubtag maga gondoskodik. A későbbiek 
során törekedni kell arra, hogy a tárolás együttesen történjen,               
az összejöveteleknek helyet biztosító (jelenleg a szolnoki 
Tisza Szálló) étterem/kávéházban (pl. egy üveg vitrinben) 
történő elhelyezéssel. Ezáltal a klubtagok távolléte esetén a 
monogramjaikkal ellátott poharak „együttléte” jelképezi a 
klubtagság összetartozását.

A poharak használata
A poharak elsősorban ünnepi alkalmakkor (Charter 
évforduló, adventi vacsora, egyéb ünnepi ebéd, vacsora stb.) 
történő használatra készültek. A használatról – az elnökség 
tagjainak véleménye figyelembevételével – a mindenkori
elnök dönt.
Az ünnepi eseményen minden klubtag poharába azonos 
minőségű és mennyiségű bort töltenek. Az elnök minden 
tagot koccintással köszönt. Ezt követően biztosítani kell azt, 
hogy valamennyi klubtag egymást, majd a saját vendégét 
is hasonlóan üdvözölhesse. A Rotary-pohár ünnepélyes 
használata esetén az elnök „Egészségünkre!” köszöntése után 
lehet elfogyasztani a pohár tartalmát.
Míg az előzőekben leírt köszöntésben minden jelenlévő klub-
tag részt vesz, a pohárban lévő bor fogyasztása/elfogyasztása 
ajánlott, de nem feltétlenül elvárt. 
Az első, ún. „elnöki” vagy „komoly-pohár” elfogyasztása után 
a klubtagok tetszés szerint fogyaszthatnak bort a poharukból. 
A Rotary-pohárból egyéb ital fogyasztása nem kívánatos.
A Rotary-poharak használatára első alkalommal 2007. 
május 26-án, a Rotary Club Szolnok Charterének nyolcadik 
évfordulóján kerül sor.

*
Az előzőekben leírtakat az RC Szolnok tagjai a 2007. május 
21-i összejövetelükön – a jegyzőkönyvben foglaltakkal 
egyezően – egyhangúlag elfogadták.

Dr. Szalóki István
Rotary-pohár létesítése és használata
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Adj halat az éhezőnek, és aznap megmented a haláltól.
Tanítsd meg halászni! Örök életre jóllakott lesz,

és sem ő, sem családja nem szenved majd hiányt.

(távol-keleti mondás)

Alapítását tekintve immár a 100 évet meghaladta a Rotary 
világszervezet, melyben különböző foglalkozású emberek 
vállalnak humanitárius szolgálatot. Szakmai- és magánéletük-
ben magas etikai alapelveket követnek, és arra törekednek, 
hogy a világban terjedjen a megértés és a jószándék. Ennek 
legfontosabb alappillére a klubtagok önzetlen szolgálata, 
önkéntes munkája az együttműködés baráti légkörében. Ma 
világszerte 166 országban 31.500 Rotary Clubnak közel 1,2 
millió tagja van.
A 2007. év kiemelt fontossággal bír a magyarországi Rotary 
Clubok életében. Ez év június 30-án újjáalakul az önálló 
Magyar Rotary Kormányzóság, 1911-es Rotary District néven. 
Jogelődjét még 1941-ben oszlatták fel, és csak közel fél évszázados 
Csipkerózsika-álom után, 1989-től – Ausztriával, Szlovéniával, 
Horvátországgal, Bosznia-Hercegovinával közös vezetésben 
– kezdhette meg újra működését a fokozatosan gyarapodó 
magyar Rotary közösség. Mivel a közelmúltban a magyar klubok 
száma elérte a negyvenet, lehetővé vált az önállósulás. Az 1911-
es Rotary District választott tisztségviselőit, köztük Dr. Kovács 
Imre governor urat volt szerencsénk személyesen is megismerni 
a 2007. március 9-11. között Miskolc-Tapolcán megrendezett, 
a 2007/2008 Rotary év tisztségviselőinek felkészítő tréningjén. 
Nekünk, szolnoki rotarystáknak a 2007. év az önálló Magyar 
Rotary Kormányzóság újjáalakulásán túlmenően azért is fontos, 
mert klubunk jogelődje 1932. október 23-án a Tisza Szálló ma 
kávéháznak elnevezett különtermében alakult meg, és ez év 
őszén ünnepeljük ennek az első alapításnak a 75. évfordulóját. 
Ez a klub ugyan csak rövid ideig, mindössze 7 évig működött, 
mégis jelentős eredményeket értek el:
- Előadássorozatot szerveztek, melyek kéthetenként kerültek 
megrendezésre. Nyitottak voltak, a klubtagok mellett vendégeket 
is meghívtak. Ezáltal fontos szerepet játszottak a város 
szellemi életében is. A klubtagok és vendégelőadók a korszak 
legfontosabb kérdéseit érintették: világgazdasági helyzet, 
államkölcsönök visszafizetése, mezőgazdaság helyzete, fiatalok
munkához jutása. A klub azonban nem csak a gazdasággal 
foglalkozott, hanem az előadások, vitaestek keretében többek 
között a nevelés és a filozófia témakörei is szerepeltek.
- A város kulturális életének fellendítésére Szolnoki Hét 
elnevezésű kulturális rendezvénysorozatot kezdeményeztek a 
polgármesternél.
- A Leánylíceum felszerelésére 1.000 pengőt gyűjtöttek.
- Év végén a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódóan jótékonysági 
rendezvényeket szerveztek.
- Szolnok város Speyer-kölcsönének visszavásárlására tervezetet 
dolgoztak ki, melyet a város elfogadott.
- Nemcsak helyi, hanem országos jelentőségű volt a klubnak 
a Duna–Tisza-csatorna megépítése érdekében kifejtett 
propagandája.

- Ápolták a kapcsolatot más Rotary Clubokkal: előadókat 
fogadtak magyar és külföldi klubokból, és ők is vállalták 
előadások tartását a budapesti Rotary Clubban, Orosházán és 
Miskolcon.
A Rotary Club Szolnok 1999 pünkösdjén alakult újjá 23 taggal: 
Dr. Antal Székely Ferenc, Barócsi János, Deák József, Erdei 
György, Dr. Hoksári László, Jaczkó György, Dr. Fazekas Attila, 
Dr. Kertész Róbert, Dr. Kürti László, Lovász Ferenc Sándor, 
Dr. Mrena István, Nagy Lajos, Németh Róbert, Pogány Gábor 
Benő, Dr. Sulyok Attila, Dr. Szalóki István, Dr. Székely Péter, 
Szoboszlai Zsolt, Szutorisz-Szügyi Csongor, Dr. Teszár László, 
Tóth Ferenc, Turóczy István és Váci László. Elgondolkodtató, 
hogy az eltelt 8 év alatt a kilépett alapító tagok aránya meghaladja 
az 50 %-ot, jelenleg 11-en vannak soraink között. Első kilépőnk, 
Deák József, már nem sokkal a megalakulást követően távozott 
klubunkból. Utolsó kettő kilépő alapító tagunk közül Dr. 
Mrena István 2006. december 11-én jelezte szándékát, azzal 
az indokkal, hogy befejezi aktív munkaviszonyát, és nyugdíjba 
vonul munkahelyéről, a Szolnoki Főiskoláról. Míg a másik 
tag, Erdei György, ez év május 14-ei klubülésünkön jelentette 
be, hogy úgy érzi, nem tud eleget tenni a saját maga által 
támasztott elvárásoknak a Rotaryt illetően. Ugyanakkor sikeres 
tagfelvételeknek köszönhetően klubunk létszáma ma 27 fő.
A Rotary Club Szolnok 2007 pünkösdjéig 8 sikeresnek 
mondható évet tudhat maga mögött. Amennyiben figyelembe
vesszük a hivatalos megalakulást megelőző „őskort”, illetve 
az azt követő in Gründung állapotot, klubunk 10 esztendőt 
meghaladó közelmúlttal rendelkezik. Ezen időszak 
dokumentumainak  összegyűjtése, egységes koncepció szerinti 
rendszerezése, áttekinthetővé tétele, nyilvántartása nem kis 
feladat elé állít minket.
Köztudott, hogy a rotarysok minden évben új elnököt és 
elnökséget választanak. Ez a rotáció lehetőséget ad arra, hogy a 
klubok dinamikája ne törjön meg, új tartalommal töltődjenek 
fel, és előbb-utóbb mindenki kipróbálja magát elnökként 
is. Odafigyelve arra, hogy a kontinuitás megmaradjon, és a

Perspektívák

Dr. Kertész Róbert
Elnöki tervek a 2007/2008-as Rotary évre

Pünkösdi királyság

Leendő és volt elnökök. Balról jobbra: Dr. Kertész Róbert, 
Szoboszlai Zsolt és Tóth Ferenc
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A Rotary Club Szolnok működésének finanszírozására
lehetőség szerint igénybe vesszük a Nemzeti Civil 
Alapprogram által nyújtott pályázati lehetőségeket. A klub 
céljaival, tevékenységével kapcsolatos pályázati felhívásokat 
a tagság és az elnökség figyeli, elnökségi vagy klubdöntés
után kerül sor a pályázati anyag összeállítására és a pályázat 
benyújtására.
Sikeres pályázatainkkal speciális céltámogatást nyertünk el 
a 2005/2006-os Rotary évben, amelynek áthúzódó feladatait 

továbbvittük ebben az évben. A klubiroda informatikai 
infrastruktúrájának fejlesztésére kapott támogatásból 
fejlesztettük honlapunkat, digitálisan is elkészült a 4. 
Hírlevél.
Rendszeresen tudunk pályázatot benyújtani működési 
költségek támogatására. Pályázatainkon eddig mindig 
sikerült – sajnos évről évre csökkenő összegű – támogatást 
szereznünk kiadásaink csökkentésére.

Kiss László
Pályázatokról, külső források bevonásáról

feladatra történő felkészülés zökkenőmentes legyen, minden 
megválasztott, leendő elnök már ciklusának megkezdése előtt 
egy évvel tagja lesz az őt megelőző elnökségnek is. Így engem 
2007/2008-as elnöknek 2005 végén kért fel Demeter István, 
akkori leendő elnök, és ajánlott elnökségének tagjai között a 
Rotary Club Szolnokban. Az egyhangú igen azt jelentette, 
hogy a Rotary Club Szolnok 9. elnöke lettem. Bizalom és 
megtiszteltetés, ugyanakkor hallatlan felelősség is egyben az 
immár háromnegyed évszázados múlttal rendelkező klubban 
a fenti tisztséget betölteni. 
A 2007/2008-as Rotary év programját alapvetően az 
határozza meg, hogy ebben az évben ünnepeljük klubunk 
jogelődjének, az 1932-ben alapított Szolnoki Rotary Clubnak  
75 éves évfordulóját. Emlékkő állítását tervezzük az akkori 
alapító tagok nevének felsorolásával. Emléktáblát szeretnénk 
avatni a klubüléseknek a két világháború között helyet adó 
Tisza Szálló falán, és azon klubtagoknak is, akikről utcát 
neveztek el Szolnokon. A sors úgy hozta, hogy a klubülések 
rendjében május 7-e óta változás állt be: a Galéria Étteremből 
visszatértünk az 1932-es megalakulás helyére, a Tisza Szálló 
kávézójába. Ez egyben alkalmat adott arra, hogy a régi-új 
helyszín megszervezése mellett javaslatot tehessek a kezdés 
időpontjának előrehozására is, mely így 19 óra lett.
További terveim között szerepel, hogy visszatérjünk a 
klubunkban évek óta hagyománnyá nemesedett havonkénti 
négyes beosztású rendszerhez:
1. minden hónap első hétfőjén ifjúsági nap,
2. klubbal való foglalkozás, projektek állásának áttekintése,
3. klubtag előadása,
4. vendégek előadásai – nyitott klubülés (Szolnokiak Szolnokról 
című vallomás- és interjúkötet szerzői, más Rotary Clubok 
tagjai, különböző foglalkozási területek elismert képviselői 
stb).
Folytatni szeretném klubunk alapprogramjait: Ifjúsági
Diákcsere, jótékonysági bál, karácsonyi forraltbor- és teakínálás, 
Rotary Mecénás Díj átadása, Rotary farsang, jótékonysági 
orgonahangverseny, az éves működésünket reprezentáló 
Rotary Hírlevél kiadása. A korábban felmerült projektötletek 
közül szeretnénk megvalósítani a 2000-ben megfogalmazódott 
Rotary Liget tervét. Új kezdeményezésként pedig a már 

Budapesten és Kecskeméten sikeresen megvalósított Tapintható 
láthatatlan projektet kívánjuk Szolnokon útjára bocsátani. 
Reményeink szerint városunk főtere egy olyan képzőművészeti 
alkotással gazdagodhat, mely a látók mellett a vakoknak és 
gyengén látóknak is maradandó élményt adhat.
Bízom benne, hogy a tagság támogatni fogja elképzeléseimet. 
Alapító tagként kezdettől fogva részese és alkotó formálója 
voltam/vagyok a klubéletnek. Számos projektben dolgoztam 
együtt rotarys barátaimmal. A klubbéli – gyakran éjszakába 
nyúló – beszélgetések és a közös munka során ismertük meg 
igazán egymás erényeit és gyengéit egyaránt. Nagyon fontos 
számomra ez a közösség és azok az értékek, amiket képvisel. 
Remélem, hogy jó hangulat és baráti szellemű, hatékony 
együttműködés jellemezi majd klubüléseinket. Ezen 
elképzelésemmel összecseng, amit Váci László alapító tagunk 
2007. május 8-án kelt levelében írt: „…egy-egy projektünk sikere 
attól függ, hogy a tagság mennyire áll mögé, és mennyire tekinti 
sajátjának. Nem elég megszavazni egy projektet, egy kis részt 
mindenkinek hozzá kell tenni. A siker mindannyiunkon múlik, 
és nem csak azon a pár emberen, akik a projektbizottságban 
feladatot vállaltak. Csak a közös munka tud közös sikert hozni.”
Visszakanyarodnék írásom alcímére – pünkösdi királyság – 
egy gondolat erejéig. E népi hagyományokból eredő fogalom a 
Rotary Club Szolnokra kétszeresen is igaz. Egyrészt pünkösdkor 
van az RC Szolnok Charter ünnepsége, amikor is megtörténik 
a tisztségek átadása. Másrészt az új az elnök és elnökségi tagok 
megbízatása behatárolt ideig, csupán egy évig tart. Hiszem, 
hogy terveink jelentős részét valóra tudjuk váltani ebben az 
előttünk álló 2007/2008-as Rotary évben, és jövő pünkösdkor 
egy jól működő klubban tudom átadni a stafétát Csószity 
Zoltán barátomnak, leendő elnök úrnak.
A Rotary a segítségnyújtást projektjei révén valósítja meg. Mint 
ahogy Mádl Ferenc egykori köztársasági elnök úr felesége, 
Dalma asszony néhány évvel ezelőtt a budavári Tapintható 
láthatatlan projekt zárásaként megvalósult térplasztika 
felavatásánál megfogalmazta: „…Sokszor beszélünk az emberi 
méltóságról, a másik ember megsegítéséről, a felebaráti szeretetről. 
A szó ereje hatalmas lehet, de nem elég. Tettekre van szükség. 
S még valamire: alkotó együttgondolkodásra, a másik ember 
méltóságát és cselekvőképességét megőrző segítségnyújtásra…”



A Rotary Clubok nemzetközi hálózatának szellemiségével egyezően a Rotary Club 
Szolnok a maga elé tűzött célok megvalósítására törekedve Szolnok város és környéke 
kulturális örökségének megóvását, a kulturális javak gyarapítását, közkinccsé tételét, a 
szellemi-kulturális élet fejlesztésének előmozdítását anyagi erőfeszítésekkel támogatók 
elismerésére 2000-ben Rotary Mecénás Díjat alapított.

A díj 2007. évi odaítéléséhez a klub – az alábbiak figyelembevételével – kéri és várja a
civil és egyéb szervezetek, baráti körök, egyének javaslatait.
1./ A díj adományozásának szabályzata szerint javaslatot lehet tenni arra a természetes 
vagy jogi személyre, aki a közelmúltban a legnagyobb mértékben támogatta a 
bevezetőben körvonalazott célok megvalósítását.
2./ A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra méltónak talált személy nevét, címét, valamint 
az elismerni kívánt tevékenység, teljesítmény azonosítható módon megfogalmazott 
leírását, lehetőség szerint pontosan megjelölve a mecenatúra mértékét.
3./ A javaslatot 2007. november 15-ig kérjük írásban eljuttatni a klub címére: Rotary 
Club Szolnok, 5000 Szolnok, Baross u. 20.
További felvilágosítás a kuratórium elnökétől, Dr. Szalóki Istvántól kapható (tel.: 56/
241-359; 20/377-47-40).
4./ Egy évben legfeljebb egy díj ítélhető oda. Indokolt esetben a díj megosztható. A 
klub fenntartja a jogot arra, hogy adott évben a díjat nem adja ki.
A Rotary Mecénás Díj magas művészi értékű kisplasztikából – Pogány Gábor Benő 
szobrászművész alkotása – és oklevélből áll. A díjat 2008. január 22-én, a magyar 
kultúra napján megrendezésre kerülő városi ünnepségen adjuk át.
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