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Alapítva: 1932. október 23. Újraalapítva: 1999. május 23.

2009. szeptember

2008/2009. Rotary év
10 ÉVES AZ ÚJJÁALAKULT
ROTARY CLUB SZOLNOK

A Rotary Club Szolnok 1932-ben alakult, majd 1939-től
1999-ig szüneteltette tevékenységét.
2009. május 16-án ünnepeltük az 1999. május 23-án történt
újra alakulás 10. évfordulóját.
Az eltelt 10 év alatt a Rotary Club Szolnok mint közhasznú
egyesület több jótékonysági program bevételéből támogatta

hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő embertársainkat, a járványos gyermekbénulás visszaszorítását a világban, valamint
Szolnok város kulturális életét.
Programjaink a polgárok segítsége nélkül nem lehettek volna
sikeresek.
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ELNÖKI BESZÁMOLÓ

ELTELT EGY ÚJABB ÉV
Tavaly januárban tettre készen, teli tervekkel azon gondolkodtam, hogyan fogom megvalósítani vállalt feladatom,
hogy méltó elnöke lehessek a klubnak. Terveket készítettem,
célokat fogalmaztam meg. Kikértem a klubtagság véleményét
és az elnökséggel közösen összeállítottuk a 2008/2009-es év
programját.
Világelnökünk D.K. Lee jelmondata „Make Dreams Real”,
„Valósítsd meg az álmokat”. Kétségtelenül mindenki szeretné
álmait megvalósítani, de a mi esetünkben az álmok megvalósítása nem rólunk szól elsősorban, hanem mások álmainak
megvalósításáról és segítéséről. Az általunk kitűzött éves
program középpontjában is a jótékonyság áll, melynek - mint
tudjuk - nincsenek határai. Klubunk 5 éves tervcsomagot fogadott el.
Az előző évek gyakorlatával megegyezően következetesen teljesítettük a kitűzött és vállalt feladatainkat, mindig �gyelembe
véve a klubtöbbség véleményformálását és akaratát. Az évről
évre ismétlődő rendezvények folytonosságából (Jótékonysági
Rotary Bál, önkéntes véradás, karácsonyi tea és forralt bor
kínálás, Rotary Mecénás Díj, farsangi bál, stb.) kiemelném a
már 9 éve sikeresen működő nemzetközi diákcsereprogramot, mely keretében az idén négy külföldi diáknak biztosítottuk, hogy egy iskolaévet Magyarországon tanulhassanak,
ezáltal megismerjék kultúránkat, szokásainkat, hagyományainkat, nyelvünket. Négy szolnoki középiskolás diáknak tettük
lehetővé, hogy egy iskolaévet külföldön tanulhassanak. Nagy
örömünkre szolgált tavaly ősszel, hogy csatlakozhattunk a
budapesti Papp László Sportarénában megrendezett „Jobb
velünk a Világ” jótékonysági koncerten való részvételhez,
ahová sikerült két szolnoki intézményből egy autóbusznyi
fogyatékosnak biztosítani díjmentesen a részvételt.
Az elmúlt Rotary év kezdetén elindult a Rotaract Club szervezése, mely hivatalosan 2009. május 16-án egy színvonalas
Charter ünnepség keretén belül megalakult. Mivel most ünnepeltük a Rotary Club Szolnok újraalakulásának 10. éves jubileumát, talán ez volt az egyik legszebb születésnapi ajándékunk. Május 18-án a Rotary Club Szolnok és a szolnoki Szigligeti Színház és intézményei jótékonysági gálaestet rendeztek, ahová az ország számos helyéről és külföldről is érkeztek

vendégek. A Szolnok TV élőben közvetítette a gálaestet.
Lehetővé tettük, hogy szervezetünkhöz pártoló tagok is
csatlakozhassanak, amivel erősíteni szeretnénk a Rotary
holdudvarának azon részét, akik szintén szolgálatnak tekintik
a kultúra, az oktatás, az egészségügy, a környezetvédelem és
különféle karitatív tevékenységek támogatását. Gyakori mondás rotarys körökben, hogy a jótékonyság mindig a határon
belül születik, de a határokon nem áll meg, hanem tovább
ível. Ennek fényében a belföldi klubkapcsolataink mellett a
külföldi, elsősorban a vajdasági klubokkal való kapcsolatainkat ápoltuk és erősítettük.
Fontosnak tartom megemlíteni, hogy szépítettük, komfortosítottuk az irodánkat. A „Sétáló Rotary” egy új program, amit
a hónap ötödik hétfőjén (ha van ilyen) szervezünk a barátság
jegyében.
A 2008/2009-es Rotary évben támogattuk:
- a szolnoki „Liget Otthon” Fogyatékos Személyek
Ápoló, Gondozó Otthonát és Nappali Intézetét;
- a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szolnoki Csoport
fogyatékosok nappali intézményét;
- a Szolnoki nyári szabadtéri színházi előadásokat;
- a Szolnoki Véradó állomást;
- a Szolnokon tartózkodó külföldi cserediákokat;
- a Hetényi Géza Kórház urológiai osztályának
műszerbeszerzését;
- a gyermekbénulás felszámolását célzó
nemzetközi Rotary programot (End Polio Now);
- a szolnoki „Tisza-parti Nyár” rendezvénysorozatát;
- és másokat egyéni hozzájárulásokból.
Ezúton köszönöm a támogatását minden egyes klubtagnak
és mindazon magánszemélyeknek, intézményeknek és cégeknek, akik lehetővé tették, hogy teljesítsük szolgálatunkat
a társadalmi felelősségvállalásban.
Csószity Zoltán
Elnök (2008/2009)

Az elnökség tagjai 2008/09-ben

Antal Attila
titkár

Kardos Tamás
háznagy

Dr. Nagy Tibor
következő elnök
(2009/10)
ifjúsági felelős

Csószity Zoltán
elnök (2008/09)
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Kertész Róbert
volt elnök (2007/08)

Horvát Gyula
alelnök

Vas József
kincstárnok

KLUBSZOLGÁLAT

Mi a Klubszolgálat célja?
A tagság és a hatékony klubműködés erősítése. Ezt a célt szolgálta a minden hónap 4. hétfőjén megrendezett program, mely során
tagjaink beszéltek életükről, gondolataikról, a Rotaryhoz való viszonyukról.
2008. július 27.:
2008. augusztus 25.:
2008. szeptember 22.:
2008. október 27.:
2008. november 24.:
2009. február 23.:
2009. március 23.:
2009. április 27.:

Dr. Hoksári László és Antal Attila
Csószity Zoltán és Dr. Nagy Tibor
Tóth Ferenc és Tóth Tamás
Turóczy István és Kiss László
Sticz Ferenc gasztronómiai előadása
Vas József és Szutorisz-Szügyi Csongor
Kovács József és Lakatos László
Lovász Ferenc Sándor

Az elmúlt évben három új tagot vettünk fel: Sticz Ferencet, Jánosi Zsoltot, Szalay Ferencet.
Őket a 2009. május 16-i 10. Jubileumi Charter Ünnepségen avattuk fel.
A RC Szolnok tagjai 2008/2009-ben:
Antal Attila
Dr. Barazutti László
Csószity Zoltán
Erdei György tiszteletbeli tag
Dr. Hoksári László
Horvát Gyula
Jánosi Zsolt
Kardos Tamás
Dr. Kertész Róbert
Kiss László
Kovács József

Dr. Kürti László
Lakatos László
Lovász Ferenc Sándor
Dr. Mrena István tiszteletbeli tag
Dr. Nagy Tibor
Rakos Miklós tiszteletbeli tag
Schwertner János
Sticz Ferenc
Szalay Ferenc
Dr. Szalóki István tiszteletbeli tag
Szoboszlai Zsolt

Szutorisz-Szügyi Csongor
Dr. Teszár László
Tóth Ferenc
Tóth Tamás
Turóczy István
Vas József
Vass Lajos
Váci László

Dr. Hoksári László
ADVENTI CSALÁDI VACSORA, 2008. DECEMBER 19.

Horvát Gyula
FARSANG

2001 decemberében rendeztünk első alkalommal családi vacsorát
feleségeinkkel, köszönetül a hétfő esti, késő éjszakába nyúló távollét
elviseléséért. Csószity Zoltán soros elnök úr volt a szervezés
motorja már korábban is. Így történt legutóbb is. A Hozam Klub
hagyományos helyszín a közelgő Karácsony hangulatához.
Kardos Tamás háznagy úr alkalomhoz illően egy kis angyalka
csengőjével nyitotta az estet. A Tisza Szállóból szerencsére
átszállították a kiállított Rotary-poharakat, így a szertartás sem maradt
el. Elnök úr ünnepi beszéde szépen fejezte ki a Karácsony békéjét.
Nem maradt el a feleségeinknek átnyújtott kis ajándék sem. Nagy
Tibor ifjúsági felelős Kardos Tamás Szolnoki etűdök című könyvével
ajándékozta meg a külföldi cserediákokat: Luant, Joâot, Elayna-t és
Sivee-t. Hoksári László Fekete István karácsonyi novelláját olvasta
fel. Következett a szakácsmesteri remekek feltálalása és Kaszap
Zoltán értő ajánlásával a �nom borok kiválasztása. Koccintások
sora zajlott az amúgy is jó hangulatot növelve.
A klubtagság ismét szép számban képviseltette magát, a már
említetteken túl jelen volt párjával Szutorisz-Szügyi Csongor, Kiss
László, Kertész Róbert, Kürti László, Tóth Ferenc, valamint Szalóki
István tiszteletbeli tagunk is. Eljött közénk már sokadik alkalommal
alapító „atyánk”, Rakos Miklós is a Rotary Club Budapest-Duna
képviseletében. Meghívtuk a szerveződő Rotaract vezetőjét,
Orgovány Líviát is. Munkája miatt csak késve érkezett, de annál
jobb kedvvel Sulyok Attila barátunk. Ez az est is jól sikerült!

Ebben az évben, 2009. február 20-án, hamvazószerda előtti utolsó
pénteken a farsangi szokásoknak megfelelően összegyűltünk, hogy
vidám maskarákban elijesszük a telet és köszöntsük a természetet
megújító tavaszt.
A hagyományok ápolásával a Rotaryánusok családtagjaikkal,
barátaikkal, az alakuló Rotaract tagjaival és a cserediákokkal együtt
olyan vidám kötetlen összejövetelen vesznek részt, amivel még a
cserediákok zsebpénzéhez és nyelvtanulásához szükséges támogatás
jó részét is elő tudjuk teremteni.
Az est fénypontja volt a cserediákok bemutatkozása másképpen.
Itt megismertük a �atalok vidám, önfeledt, játékos arcát. Az idén
ismét többen jöttek el már országosan is. Rajtuk kívül még sok
régi visszatérő cserediákunk és szolnoki hazatért �atal, valamint az
óceánon túlra pályázó is ott volt.
Szeretnénk 2010. február 12-én, pénteken ismét az MRCSZ
támogatásával az országos cserediákprogram keretében szervezni a
farsangi mulatságunkat, most már a megalakult szolnoki Rotaract
Clubbal közösen.
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SZAKMAI SZOLGÁLAT

A Rotaryban nagyon fontos, hogy a tagok a helyi társadalom különböző szakmáit képviseljék, mintegy leképezve a közösség társadalmi összetételét.
Alapkövetelmény, hogy a klubtagok szakmájukon keresztül szolgáljanak és tanúsítsanak magas etikai normákat.
Antal Attila
Dr. Barazutti László
Csószity Zoltán
Erdei György
Dr. Hoksári László
Horvát Gyula
Jánosi Zsolt
Kardos Tamás
Dr. Kertész Róbert
Kiss László
Kovács József
Dr. Kürti László
Lakatos László
Lovász Ferenc Sándor
Dr. Mrena István
Dr. Nagy Tibor
Rakos Miklós
Schwertner János
Sticz Ferenc
Dr. Sulyok Attila
Szalay Ferenc
Szoboszlai Zsolt
Szutorisz-Szügyi Csongor
Dr. Teszár László
Tóth Ferenc
Tóth Tamás
Turóczy István
Vas József
Vass Lajos
Váci László

programozó matematikus, okl. villamosmérnök, számítógép és információtechnológia
ügyvéd
okl. közgazda, kereskedelem
okl. építőmérnök
háziorvos
okl. mérnök, pénzügyi szolgáltatás, kiskereskedelem
okl. tanár, katasztrófavédelem
fotóművész, reklám, propaganda
történész, régész
okl. középiskolai tanár
okl. mérnök-közgazda, rendszerszervező, képzés, tanácsadás
gyermeksebész
okl. gépészmérnök, gazdasági mérnök, ingatlanértékesítés
okl. pszichológus, személyzeti tanácsadás
okl. közgazda, felsőoktatás, bankszakember
okl. vegyész, okl. környezetvédelmi szakmérnök
zenetanár
területfejlesztés
agrármérnök
állatorvos
polgármester
szociológus
okl. pedagógus, humán és városfejlesztési igazgató
jogtanácsos, közigazgatás
okl. mérnök, minőségbiztosítás, tanácsadó
okl. matematikus, ingatlanfejlesztés, -bérbeadás, -forgalmazás
okl. faipari mérnök, kereskedelem, faipar
okl. gépészmérnök, gyártás, felsővezetés
igazgató
okl. ingatlangazdálkodó

NEMZETKÖZI SZOLGÁLAT
Zenta
2008. augusztus 28-án Zentára látogattunk: Kardos Tamás, Csószity Zoltán, Horvát Gyula, Nagy Tibor, Szoboszlai Zsolt, Sulyok
Attila és Antal Attila. A két klub közötti kapcsolat fejlesztési lehetőségeit vizsgáltuk.
2009. június 26-án Csószity Zoltán és Nagy Tibor képviselte klubunkat a zentai klub tisztségátadási ünnepségén.
Szabadka
2009. április 4-5-én a szabadkai Rotaract Clubnak volt évfordulója. Három tagunk, Lovász Ferenc Sándor, Szoboszlai Zsolt és Tóth
Ferenc vett részt az ünnepségen.
2008. szeptember 20-21-én Tóth Ferenc és Kürti László vett részt a hagyományos palicsi szüreti napokon.
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KÖZÖSSÉGSZOLGÁLAT

A Rotary közösségszolgálata magába foglalja a klub helyi közösségi életet javító projektjeit és tevékenységét.
2008/2009-es Rotary évben támogattuk:
- a szolnoki „Liget Otthon” Fogyatékos Személyek Ápoló,
Gondozó Otthonát és Nappali Intézetét;
- a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szolnoki Csoport
fogyatékosok nappali intézményét;
- a Szolnoki nyári szabadtéri színházi előadásokat;
- a Szolnoki Véradó állomást;
- a Szolnokon tartózkodó külföldi cserediákokat;
- a Hetényi Géza Kórház urológiai osztályának
műszerbeszerzését;
- a gyermekbénulás felszámolását célzó nemzetközi
Rotary programot;
- a szolnoki „Tisza parti Nyár” rendezvénysorozatát;
és másokat egyéni hozzájárulásokból.

tavalyi idegeskedés töredékére csökkent, hiszen az akkor kialakított jó gyakorlatot követtük a szervezés és a lebonyolítás
során.
Köszönet a szervezésben, a kínálásban résztvevő minden
klubtársunknak.
Az összegyűjtött adományból (ezúttal mintegy 300 ezer forint), hagyományosan a szolnoki „Liget Otthon” Fogyatékos
Személyek Ápoló, Gondozó Otthonát és Nappali Intézetét
támogattuk.
Külön köszönet azoknak, akik adományaikkal hozzájárultak
támogatási célunk megvalósításához.
Dr. Nagy Tibor ROTARY GÁLA
A Rotary Club Szolnok újjá alakulásának 10. évfordulója kapcsán 2009. május 18-án nagyszabású ünnepi gálát rendeztünk
a Szolnoki Szigligeti Színházzal közösen. Az est 2,5 millió forintos bevételét az alábbi célok támogatására fordítottuk:
- a Hetényi Géza Kórház urológiai osztályának
műszerbeszerzése;
- a gyermekbénulás felszámolását célzó nemzetközi
Rotary program (End Polio Now);
- a szolnoki „Tisza-parti Nyár” rendezvénysorozata.
A nemzetközi Rotary Alapítvány (Rotary Foundation) levélben köszönte meg támogatásunkat.
Köszönjük a résztvevőknek.

Dr. Kürti László III. ROTARY VÉRADÓ NAP
2008. november 8-án ismételten megrendeztük a Cora Áruház előcsarnokában véradó napunkat. Hagyományainkhoz
híven most is a Szolnoki Véradó Állomás, illetve a Megyei
Vöröskereszt segítségét kértük.
A véradók most is lelkesen vettek részt rendezvényünkön,
olyanokkal is találkoztunk, akik már az előző években is ellátogatott hozzánk. Lassan elmondhatjuk, hogy ez a rendezvényünk is egyre elfogadottabb, ismertebb lesz! Klubtársaink
közül is, aki csak tehette, „vérét adta” a kitűzött cél érdekében.
Köszönettel tartozunk a Rotary Club Szolnok nevében segítőinknek, illetve a Cora Áruház vezetőségének!

MEGHÍVOTT VENDÉGEINK
ÉS KLUBTAGJAINK ELŐADÁSAI
2008.07.07. Kardos Tamás: Malajzia, Thaiföld, Szingapúr
2008.07.21. Kürti László: Rönkvarázs
2008.09.11. Szutorisz-Szügyi Csongor: Miért éppen Korea?

Lakatos László VII. JÓTÉKONYSÁGI ROTARY BÁL

2008.09.15. Homolya László: Építészet és színház

2008. november 22-én rendeztük meg hagyományos, immáron VII. Rotary Jótékonysági Bálunkat.
A nagysikerű rendezvény fővédnöke Lakatos Jenő, az 1911-es
Rotary Disztrikt kormányzója volt.
A bál tiszta bevételéből a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Szolnoki Csoport fogyatékosok nappali intézményét, valamint a szolnoki nyári szabadtéri színházi előadásokat támogattuk.
Nagy sikere volt a grafológusnak és a horoszkóp készítőnek.
Külön köszönet a résztvevőknek, akik támogatták fenti céljaink megvalósulását.

2008.10.13. Vörösné Békéssy Klára: A Speciális Olimpia mozgalma
2008.10.20. Bajári Attila: A rendőrség helyzete
2008.11.10. Bor Zoltán: A Szigligeti Színház ma
2008.11.17. Jánosi Zsolt: A katasztrófavédelem helyzete Magyarországon
2008.11.24. Sticz Ferenc gasztronómiai előadása
2008.12.08. Verebes György: A Szolnoki ciklus című kiadvány
2009.01.22. Mrena István: A globális válság
2009.01.19. Szalay Ferenc: Szolnoki fejlődések
2009.02.16. Kun Szabó István: A MI-8 csapatszállító helikopter 40 éve
2009.03.09. Váci László: Tisza forrás
2009.03.16. Zsilka Sándor: Technikai újdonságok az optikában

Vas József FORRALT BOR ÉS TEAKÍNÁLÁS

2009.04.06. Pogány Gábor Benő: A Művésztelep helyzete és jövője

Hagyományos akciónkat az Advent idején, 2008. december
5-21. között rendeztük meg. A Kossuth téri Karácsonyi Faluban ízléses faházból kínálhattuk a test- és lélekmelegítő
italokat.
Számomra már „rutin feladatnak” bizonyult a szervezés. A

2009.04.20. Andrási Imre: Előadás az Ipari parkról
2009.06.08. Volkai János és Szappanos György: Rotary Irodalmi Díj
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KÖZÖSSÉGSZOLGÁLAT
Dr. Szalóki István

KOSZORÚZÁS NEMZETI ÜNNEPEINKEN

A Rotary Club Szolnok – a többi klubhoz hasonlóan
– a Rotary International, tehát egy több, mint száz éves
nemzetközi hálózat tagja. Mindez nem zárja ki azt, hogy a
többi hazai klubhoz hasonlóan nemzeti értékek szolgálatát
is felvállalja, legyen szó szociális-, kulturális-, oktatási- vagy
egyéb jellegű kérdésről, például a nemzeti ünnepeinken
történő megjelenésről.
A többi civil szervezethez hasonló módon az ünnepeinken
való szervezeti megjelenés, mint az egyik legjelentősebb és
legelismertebb szolnoki civil szervezetre nem volt jellemző az
újjászervezést követő években. Az utóbbi három esztendőben
változás tapasztalható. Ennek első jele 2005-ben jelentkezett.
A klub ugyan szervezetileg nem képviseltette magát a március
15-i városi ünnepségen, de a fogadó családokkal együtt ott
volt két rotarys cserediák: Patrice Armanacq Ausztráliából,
és Britanny Normandeau Kanadából. Ők örömmel vállalták
a közreműködést a Szolnokért Egyesület koszorújának
Damjanich tábornok szobra előtt történő elhelyezésében. Az
egyesület elnöke a nemes cselekedetüket levélben köszönte
meg.
2008 március idusán a klub már közvetlenül vett részt a
nemzeti ünnepünk eseményeiben. A klub elnöke ugyancsak
két cserediák (Christine Hawley – USA, Mariana Leite
Araujo - Brazília) közreműködésével már az RC Szolnok
koszorúját helyezte el Damjanich tábornok domborműve
alá, a róla elnevezett múzeum udvarán. Dr. Kertész Róbert
az elhatározásával nem csupán az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc kiemelkedő alakja előtt tisztelgett, de azzal
elfogadta a Szolnokért Egyesület elnökének – aki a klub
tiszteletbeli tagja is – koszorúzásra vonatkozó javaslatát.

Váci László

Ugyanis a múzeum névadójának közel negyed mázsás bronz
domborművét, Vetró András kézdivásárhelyi szobrászművész
alkotását 2006-ban az egyesület adományozta a múzeumnak.
Azóta már hagyományossá vált kis „házi ünnepség” keretében
kerül sor a koszorúzással egybekötött megemlékezésre.
Ennek résztvevői: a városi Önkormányzat, a Honvédség,
a Damjanich János Múzeum, a Fiumei úti Általános Iskola
tanulói és a kezdeményező Szolnokért Egyesület voltak. Ez a
kör bővült 2008-ban a Rotary Clubbal.
Csószity Zoltán elnök folytatásra méltónak találta a
korábbi kezdeményezést. Távollétében a 2009. év márciusi
ünnepségen a klub koszorúját dr. Nagy Tibor következő
elnök három cserediák (Sivee Charoenkoop – Thaiföld, Joâo
Pedro Shimizu da Roza – Brazília, Luan da Rocha Guerra
– Brazília) kíséretében helyezte a falra a dombormű alatt.
A koszorúzás után megtekintették a szolnoki csata 160.
évfordulója alkalmából rendezett nagy szabású kiállítást, és
a képtár gazdag anyagát.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc nem csupán
„magyar ügy” volt. Világtörténelmi jelentőséggel bírt. A
harcokban számos nemzetiség �ai vettek részt, estek a
harcok áldozatául. Szimbolikus jelentőségűnek tekinthető az,
hogy több mint másfél évszázaddal később távoli országok
�ataljai tevékenyen emlékeztek a korábbi magyar történelmi
eseményekre. Ha esetleg – talán éppen a hazájuk távoli
fekvése miatt – történelmünk egyik kiemelkedő eseményéről
otthon nem is szereztek tudomást, feltételezhető, hogy a
koszorúzáson történt közreműködésükkel a magyar nép
szabadságszeretete megmarad az emlékezetükben.

CHARTER 2009

Ebben az évben ünnepeltük az RC Szolnok újraalapításának
10. évfordulóját. A jeles esemény méltó megünneplésére és
a rendezvények megszervezésére még 2008 őszén bizottság
alakult.
A megemlékezés fontos eseménye volt a nyilvános ünnepi
klubülés, melyen oly sokan vettek részt, hogy a Városháza
dísztermébe pótszékeket kellet behelyezni.
Az ünnepi hozzászólók közül kiemelkedő volt Lakatos
Jenőnek az 1911-es Rotary District kormányzójának méltató
beszéde a szolnoki klubról. Az RC Szolnok meghatározó
szerepét hangoztatta a magyarországi Rotary mozgalomban.
Tóth Ferenc alapítóelnök az újraalakulás időszakát elevenítette
fel. Csószity Zoltán elnök az elmúlt 10 év programjainak
fontosságára hívta fel a hallgatók �gyelmét.
Ezt követően tekinthettük meg a dr. Kertész Róbert és
Szoboszlai Zsolt forgatókönyve alapján Skultéty József
szerkesztésében a Szolnok TV segítségével készült, a klub
elmúlt 10 évét bemutató �lmet. A szerkesztők által választott
szempontok szerint, a 10 évben megvalósított projektek

tükrében láthattuk az elmúlt évek eseményeit.
A �lm időkereteinek korlátai miatt – a legfontosabb projektek
mellett – nem volt lehetőség bemutatni a barátság és az
összetartozás érzését erősítő klubrendezvényeket.
Az ünnepi klubülés alkalmat nyújtott elismerésekre,
kitüntetések átadására. A klub kitüntetési bizottságának
javaslatára Paul Harris díjban részesült dr. Kertész Róbert
és Váci László. Szent-Györgyi Albert díjat kapott Szoboszlai
Zsolt. A klubban 10 éves munkájáért dr. Szalóki István,
az 5 éves tevékenységéért dr. Hoksári László, a 2008. évi
munkájáért Lovász Ferenc Sándor részesültek elismerésben.
A District kormányzó döntése alapján Szent-Györgyi Albert
díjban részesült még Tóth Ferenc, dr. Nagy Tibor és Csószity
Zoltán. A rendezvénysorozat kiemelkedő záróeseménye volt a
Szigligeti Színházzal közösen szervezett Jótékonysági Gálaest.
A gálaest bevételét a Rotary Polio programjára, a Hetényi
Géza Kórház urológiai osztályának műszerbeszerzésére és a
Tisza-parti Nyár programjának támogatására ajánlottuk fel.
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A ROTARACT CLUB SZOLNOK MEGALAKULÁSA

Mi az a Rotaract?
Arra a kérdésre, hogy „Mi a Rotaract” az ember legalább
186000 különféle megközelítésű választ fog kapni, ugyanis nagyjából ennyi Rotaract tag van világszerte. Talán a következő mondattal lehetne a legtömörebben összefoglalni a
Rotaract lényegét:
A Rotaract egy ifjúsági, jótékonysági szervezet, helyi kötődésű klubokból épül fel. A klubok nemzetközi szinten egy világhálózatot alkotnak.
Fontos kiemelni, hogy a Rotaract a Rotary leányszervezete,
amelyet a Rotary International hozott létre 1968-ban. Helyi
szinten a Rotaract klubok mindig egy Rotary klub, az ún.
szponzorklub mellett működnek, azzal szoros kapcsolatban.
A „Rotaract” szó a „Rotary in Action” szóösszevonásból
ered.
Miért ifjúsági szervezet a Rotaract?
Tagságát 18 és 30 év közötti �atalok alkotják és célközönsége
is a �atalság.
Miért jótékonysági szervezet a Rotaract?
Mert ráirányítja a �atalok �gyelmét a helyi közösség szociális
szükségleteire és problémáira. Azok orvoslására törekszik és
erre készteti a környezetét is. A helyi közösségért érzett felelősségtudat a szervezet egyik alapelve, amit – taggá válásáig
– minden rotaractosnak el kell sajátítania.
Miért – elsősorban – helyi kötődésű a Rotaract?
Mert – elsősorban – helyi közösségi alapú vagy egyetemi alapú klubok működnek világszerte, tagjaikat a helyi közösségből vagy az egyetemisták közül verbuválják. Tevékenységüket
pedig a helyi vagy az egyetemi közösség érdekében fejtik ki.
Mi a Rotaract Club?
A Rotaract nemzetközi szervezet helyi alapegysége. Tagsága
– elsősorban – a helyi vagy az egyetemi közösség tagjaiból
áll. Minden Rotaract Club rendszeresen – általában hetente
– klubülést tart, ami lehetőséget ad a tagok számára, hogy találkozhassanak egymással, közéleti dolgokról beszélhessenek,
az aktuális projekteket és jótékonysági akciókat megvitassák,
előadásokat hallgassanak egymástól vagy külső előadóktól,
vagy csak jól érezzék magukat.
Miért nemzetközi szervezet a Rotaract?
Mert az egyes Rotaract klubok nemzetközi szinten is kapcsolatban állnak egymással. Különböző területi elvű szerveződéseken keresztül (District Rotaract, Rotaract Europe, Roratact
International) folyamatosan információt szolgáltatnak tevékenységükről és magukról a többi klubnak. Ma a világ 155
országában több mint 8000 Rotaract klub működik és több
mint 186000 rotaractos tevékenykedik. Kell ennél nagyobb
kapcsolati rendszer?
Magyarországon jelenleg – velünk együtt – 13 Rotaract Club
működik: Budapesten (5 klub), Miskolcon, Nyíregyházán,
Szegeden, Baján, Tatabányán, Győrben, Pécsett és Szolnokon.
2008 őszén keresett meg Lovász Sándor a szolnoki Rotary
Clubból azzal az ötlettel, hogy lenne-e kedvünk a barátaimmal
egy Rotaract klubot létrehozni Szolnokon. Mivel akkor még
azt sem tudtam, mi az a Rotaract – a Rotaryról sem sokat –,

nekiálltam információt gyűjteni, és mivel láttam, hogy ez alapvetően egy baráti társaság és a közösséget támogatja különböző akciókkal, jótékonysági programokat szervez, egyből
tudtam, hogy jó helyen vagyok.
Nekiálltunk „befűzni” a barátainkat és elkezdtünk szerda
esténként „Rotaract gyűlés” címszóval hetente találkozgatni. Kezdetben a Rotary Club biztosított számunkra helyet a
Baross úti irodában, majd áttettük a szerda estéket a Kossuth
téri Art kávézóba.
Az első megmozdulásunk a novemberi Rotary bálon volt.
A forralt bor és teakínáláson is jelen voltunk.
A farsangi bálon már kicsit aktívabban vettünk részt: kitaláltuk, hogy a cserediákokkal csinálunk egy kis műsort.
Időközben tagságunk szépen növekedett és egyre inkább azt
éreztük, hogy jó lenne már egy saját programmal előrukkolni. Eldöntöttük, hogy a Kossuth téren megrendezésre kerülő
húsvéti „buliban” mi is megjelenünk mint arcfestő, léggömbhajtogató és tojás-hűtőmágnes készítő csapat.
Első önálló vállalkozásunk nagy sikert aratott – utólag is köszönjük a Rotary Club és Csószity Zoltán anyagi támogatását
–, tehát megszavaztuk az újrázást gyermeknapon, de akkor
már adományt is gyűjtöttünk a Csillagszem állatotthon javára. Összegyűlt 50000 forint, amin bolhairtót és eledelt vásároltunk az ott élő állatoknak. Eltöltöttünk egy estét sérült
�atalokkal a Tiszaligetben.
2009. május 16-án, a Rotary 10 éves Charter ünnepségén
felavattak minket, hivatalosan is megalakult a Szolnoki
Rotaract Club. Külön öröm volt számunkra, hogy az ország
több Rotaract klubja képviseltette magát az eseményen.
Néhány szó a tagságról: a kezdeti néhány fő az alakulásra
18-ra szaporodott, és vannak új érdeklődők is. Vannak köztünk diákok, művészek, régészek, mérnökök, tanárok, hogy
csak néhányat említsek; leg�atalabb tagunk 18, a legidősebb
32 éves.
Remélem a jövő évi hírlevélben egy sikeres Rotaract évről tudok majd beszámolni.
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Dr. Nagy Tibor

VÉGET ÉRT EGY FEJEZET
Kik jöttek hozzánk?

Véget ért egy fejezet... és elkezdődik egy újabb...
A tíz éves Rotary Club Szolnok 9 éve küld és fogad középiskolás korú �atalokat a világ minden részéről.
Közel tízezer napot töltöttek el szolnoki gyerekek a nagyvilágban és külföldiek Szolnokon.
Ez kis híján 30 év, egy emberöltő!
Emlékek, arcok, az első magyarul kimondott gondolatok, a
távoli levelek, amikben nyomon követhettük gyermekeink
kinti sorsát, élményeiket.
Most rövid szünet következik, mert 2009-ben nem jelentkezett a programra vállalkozó diák.
Négy év után átadva az ifjúsági program stafétáját Kiss László
barátomnak, tartsunk egy „létszámellenőrzést”:

Brazília
USA
Mexikó

2001-2002 Gyenge Gabriella
Kürti Vera
Szoboszlai Dóra

Brazília
D-Afrika
Ausztrália

2002-2003 Szabó Géza
Tóth Ferenc

India
Brazília

2003-2004 Demeter Éva
Nagy Zsó�a
Schwertner Janka
Tóth Balázs

USA
D-Afrika
Mexikó
Mexikó

2004-2005 Csószity Tünde
Csószity Eszter
Weszp Ákos

Mexikó
Ecuador
USA

2005-2006 Nagy Fruzsina
Schwertner Marcell
Teszár Dávid

Ausztrália
USA
Argentína

2006-2007 Oláh Cintia
Uri-Szabó Olga

Chile
Németország

2007-2008 Katona Fruzsina
Kertész Lilla
Sticz Regina
Szabó Emese
Vígh Máté

Japán
Mexikó
Mexikó
Argentína
Ausztrália

2008-2009 Kertész Márton
Kürti Fanni
Schwertner András
Szoboszlai Anna

Brazília
Argentína
USA
Brazília

USA
Brazília

2001-2002 Horiguchi Naomi
Nicole Neutzling
Hugo Morales Damian

Japán
Kanada
Mexikó

2002-2003 Stephanie N. Morrison
Oscar Eduardo Arellano

USA
Mexikó

2003-2004 Jana Walker
Jose Pompa Gil
Julian Gonzales Ramirez

USA
Mexikó
Mexikó

2004-2005 Lloyd Wallace
D-Afrika
Brittany Normandeau
Kanada
Maria Fernanda Ramirez Montealegre Mexikó

Kik vitték hírünket a nagyvilágba?
2000-2001 Kürti Anita
Szoboszlai Tamás
Váci Viktória

2000-2001 Susan Lettis
Marcelo Tavares Dias

2005-2006 Patrice Armanacq
Daniel Borges
Leticia Hernández

Ausztrália
Brazília
Mexikó

2006-2007 Astrid Hildebrand
Susana González
Amanda Heykoop
Victor Ramirez Sanchez

Ausztrália
Chile
USA
Mexikó

2007-2008 Ernesto Abraham Pacheco Rodriguez Mexikó
Mariana Leite Araujo
Brazília
Christine B. Hawley
USA
2008-2009 Luan da Rocha Guerra
Elayna Renes Napoli
Joâo Pedro Shimizu da Roza
Sivee Charoenkoop

Brazília
USA
Brazília
Thaiföld

A nyári (2-3 hetes), főleg európai országokba irányuló Rotary
táborok is tartósan népszerűek. Az eddigi nyári utakon
(Egyiptomtól Dániáig) Váci Viktória, Váci Melinda, Mészáros Lili, Kalmár Eszter, Schwertner Janka, Schwertner Bianka, Erdei Katalin, Csószity Gáspár, Erdei Gábor, Monostori
Gábor, Bálint Ádám, Teszár Balázs vettek részt. Szép példája
volt a nemzetközi ifjúsági kapcsolatoknak 2002-ben szolnoki �ataljaink látogatása az azóta testvérvárosunkká lett
Eastwoodban (akiket az RC Eastwood, testvérklubunk látott
vendégül), majd 2003-ban az angol gyerekek szolnoki vendégeskedése. Az idén Schwertner Bianka Törökországba, Teszár
Balázs Németországba utaztak, hogy ismerkedjenek más országok gyerekeivel, ill. a török és német kultúrával. Köszönet
a fogadószülőknek, a „kiküldő” szülőknek, a fogadó iskoláknak (Verseghy Ferenc Gimnázium, Varga Katalin Gimnázium – Szolnok; Pető� Sándor Általános Iskola és Gimnázium
– Budapest), a „keresztapáknak”, minden résztvevőnek, támogatónak.
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Teszár Balázs

A magyar emberek sokkal barátságosabbak és segítőkészebbek, mint amit valaha vártam.
Magyarország nagyon szép hely, igázzam szeretek itt lenni.
Nagyon sokat utazhattam, többet, mintha más országban lettem volna.
Talán egy nap visszajövök Magyarországra és ott tanulok…
Van egy nagy probléma: a magyar konyha nagyon �nom is!
Minden sokat eszek de itt tenlég sokat eszek. A gulyásleves és
a gombaleves nagyon jó, a paprikás krumpli pedig a kedvenc,
imádom a Túró-Rúdi!
Magyarul tanulni nagy kihívás volt. A nyelv nagyon tetszik.
Az eléjen nagyon néhez volt, mért senki tudom és nagyon
különleges, de ettől szép.
A Verseghy Ferenc Gimnáziumba jártam a 12. E osztályba.
Szeretnék köszönetet a tanárokkal, ki tanítanak engem, köszönöm a türelmüket és a segítségüket.
Szeretnék köszönetet mondani mindkettő családomnak ahol
laktam, az Úri-Szabó és a Kértesz családnak. Igazán szeretem
őket; és a Szolnoki Rotary Clubnak, nélkülük nem tölthetem
ezt volna a csodálatos évet Magyarországon!

FRANCIAORSZÁG, NANTES
A Rotary rövid
utas ifjúsági csereprogram keretében
2008. június 30-án
indultam Franciaországba, s egyben
első repülőutamra.
Este találkoztunk
az egyik Nantes-i
Rotary Club tagjaival. Családokhoz
kerültünk, ahol az első héten laktunk.
Az első két nap városnézéssel telt, egy hatalmas mechanikus
elefánt körbevitt minket a városon, s ahonnan csodálatos volt
a kilátás. Láttuk a nantes-i katedrálist, a kastélyt, nevezetes
szobrokat és még sok érdekességet.
Harmadik nap elvittek bennünket egy rendkívül szép és hatalmas parkba, ahol több órát töltöttünk.
A negyedik nap csónakázni mentünk, amely szintén nagy
élmény volt.
Az ötödik nap egy erdőtúra következett volna, de a kiszámíthatatlan időjárás következtében esett az eső, így helyette
elmentünk bowlingozni.
A hétvégén minden cserediáknak a fogadó szülei szerveztek
programot. Családommal elmentünk az Atlanti-óceán parti
nyaralójukba, ahol a hétvégét töltöttük.
A következő hetet már nem családoknál, hanem egy kisebb
táborban töltöttük, amikorra már eléggé összekupálódott a
társaság.
A búcsúest – amire műsorral készültünk – nagyon vidáman
telt. Mindenki jó érzéssel távozott a búcsúestről, s elköszöntünk egymástól a diákokkal. Sokukkal még ma is tartom a
kapcsolatot.
Köszönöm a szolnoki Rotary Clubnak, hogy lehetővé tették
utazásomat, amelyet sosem fogok elfelejteni.

Sivee Charoenkoop (Thaiföld)

EGY ÉV SZOLNOKON

Hello, Sivee Charoenkoopnak hívnak. Thaiföldről jöttem. 1992. november 12-én
születtem. Azért választottam
Magyarországot, mert nagyon
szép, tiszta, és az emberek barátságosak. Az első hónapban
volt a legnehezebb dolgom,
mivel minden más volt, mint
Thaiföldön.
A Verseghy Ferenc Gimnázium harmadik osztályos tanulója voltam.
Sok barátot szereztem.
Ami a magyar ételeket illeti, nem nagyon szeretem, de megeszem mindet, viszont azt nagyon nem szeretem, amikor valami édes a főétel.
Kedvenc évszakom a tél, szeretem a hideget, a havat, ami nagyon szép.
A magyar nyelv sajnos nem megy jól, mert nagyon nehéz és
teljesen más, mint a saját nyelvem (az ábécé is teljesen különbözik), ezért nehéz olvasni és beszélni a magyart, és emlékezni a szavakra.
Szeretném megköszönni a Rotary Clubnak, hogy ilyen csodálatos napokat szereztek nekem, nagyon élveztem és sosem
felejtem el ezt az 1 évet.

Joâo Pedro Shimizu da Rosa (Brazília)

A LEGHOSSZABB NEVŰ CSEREDIÁK
A Rotary Külföldi
cserediák beszámoló.
Joâo Pedro Shimizu
da Rosa vagyok,
Brazíliából cserediák,
Maríliaból
jöttem (Sao Paulo
államból). Szerintem én vagyok az a
cserediák, aki van a leghosszabb neve van egész Magyarországon.
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IDÉZETEK A KLUBNAK KÜLDÖTT HAVI BESZÁMOLÓKBÓL

Kertész Márton

Kürti Fanni

2008. augusztus
Nagy örömmel közlöm, hogy
megérkeztem Brazíliába, São
Pauloba (sunshine-citybe),
ahol eddig remekül mennek
a dolgok.
Van egy evezős osztálytársam, akinek a segítségével a
Pinheiros nevű evezős klubba járok evezni, ahol ismét új
ismerősökre tehettem szert.
2008. szeptember
Már el is telt az első hónapom São Paulo-ban és igen gyorsan.
Sűrűek a napjaim, minden nap van mit csinálnom.
Nagyon jól érzem itt magamat, ez a város igazán más, mint Szolnok vagy Magyarország, minden téren. Ennek vannak pozitív és
negatív oldalai is.
2008. október
A brazil haverokat már egyre jobban megismerem, sok közös
programot csinálunk. Nagyon jóban vagyok velük. Szervezünk az
osztálynak sok barbecue-t valakinek a házában, ott mindig jó a
hangulat.
2008. december
Először is szeretnék mindenkinek Boldog Új Évet Kívánni! Remélem mindenkinek sikeresebb lesz, mint 2008, ha az nem volt
elég sikeres!
A nyári szünet már december elején elkezdődött, az utolsó héten
voltak sportversenyek, ahol 800 méter futásban lazán első lettem.
2009. január
A szilvesztert otthon töltöttem a családommal és az egyik fogadónővérem barátjával. Jól éreztük magunkat, néztük a tűzijátékot, és mutatták a tévében, hogy São Paulo legnagyobb utcájában
(Avenida Paulista) több mint 2 és fél millió ember gyűlt össze,
hogy együtt ünnepelhessenek.
Miután visszaértem Rióból, elkezdődik újra az iskola, amit már
várok, csak az a baj, hogy minden nap 6 körül kell majd kelni újból.
2009. március
Már csak 4 hónapom van hátra napra pontosan. A hónap legnagyobb eseménye a 6 napos rotarys cserediák út volt az Iguaço vízesésekhez.
2009. május
Egyre gyorsabban telnek a hónapok, egyre közelebb van a vége. Be
kell látni, hogy lassan visszatérek Szolnokra, persze sokkal másabb
lesz minden. De egyelőre még nem akarok erre gondolni, hiszen
még van 10 hetem.
Június végén lesz a Feiras das Naçoes, amikor képviselnem kell
majd Magyarországot. Én vagyok itt az egyedüli magyar cserediák
a districtben, de a volt cserediákok Marival együtt majd segítenek
megszervezni a dolgokat.
Ezennel is szeretném megköszönni a RC Szolnoknak és családomnak hogy biztosítják számomra ezeket a csodálatos élményeket.

2008. augusztus
S.O.S. jelentem, sírós nevetős arcommal megérkeztem
Cordobába!
Mindenki beszélget, mosolyog..., egyszerűen csak LATINOK :)
2008. szeptember
Elkezdtem az iskolát..., amit
kezdek megszeretni!!! Az
eleje persze nehéz volt, mert
nem sokat értettem abból,
ami körülöttem zajlott, mindig próbáltam értelmes fejet vágni,
mikor kérdeztek valamit spanyolul, de persze ez nem mindig jött
össze...:)
2008. október
Hát eszméletlen gyorsan telik az idő... Már több mint két hónapja itt vagyok, szinte hihetetlen!!!
2008. december
December harmadik hetében a nővérem főszervezésével elmentünk egy rendezvényre, a neve Soñar Despierto, ezen az orientáción kb. 120 állami gondozásban lévő kisgyerek és 50-60 önkéntes játszópajtás vesz részt. A feladat annyiból áll, hogy egész nap
játszani kell a gyerekekkel, ölelgetni őket, nagyon sok csokit enni
velük, fényképeket csinálni, pontosabban ők csinálnak fényképeket, mert megőrülnek a fényképezőgépért. Szóval egyszerűen
csak egy napot eltölteni velük, úgy, hogy elfelejtessük velük a
sok-sok sérelmet, ami a lelkükben van. Hihetetlen érzés, amikor
saját magad érezheted, hogy majd megesznek, annyira vágynak
a szeretetedre, az ölelésedre, megkérdeztem az egyik kislányt,
hogy mit szeretne Karácsonyra és a nagy játéklista helyett csak
annyit mondott, hogy megtalálni a szüleimet!!
2009. január
Remélem otthon mindenkinek jól indult az Új ÉV!!!
Én egy Buenos Aires-i túrával kezdtem!!! A testvéremmel ketten
mentünk és 4 napig tartózkodtunk egy központi hotelben, vagyis inkább úgy fogalmaznék, hogy csak aludtunk, mert a 4 nap
az összesen 96 óra, na és ebből kb. 90 órát gyalogoltunk. :)
2009. február
Ááááááááááááááááááááá, már csak 4 levelet írhatok!!!! :( Borzasztóan gyorsan telik az idő!!!
2009. március
Szóval elkezdődött a suli itt Argentínában!!! Végül is nem kezdtem el az egyetemet, mert rájöttem, hogy sokkal nehezebb barátokat szerezni és nagyon jól érzem magam az újdonsült kis
iskolámban!!
2009. május
HIHETETLEN!!!!!! Én még tényleg nem fogtam fel!! Na, de nem
is baj!!! Sok még az a 38 nap!!! Vagyis de jó lenne, ha sok lenne!!!!!:(:)
Na még jelentkezem a júniusi levéllel, amit lehet, hogy már személyesen fogok felolvasni a klubban.

SÃO PAULO, BRAZÍLIA

CÓRDOBA, ARGENTÍNA
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IFJÚSÁGI SZOLGÁLAT
IDÉZETEK A KLUBNAK KÜLDÖTT HAVI BESZÁMOLÓKBÓL

Schwertner András

Szoboszlai Anna

2008. augusztus
Hogy is kezdődött ez az egy
év?
Budapest Ferihegy2, 11 óra,
több perces sorban állás és
pár furcsa kérdés után búcsú
a családtól egy évre. Ezek
után 10 órás repülő út következett.
... aztán leszólított a keresztapám, Warren. Ahányszor
megálltunk a dugóban,
Warren mindig azt mondta „Welcome to New York”.
2008. szeptember
Ez a hónap gyorsan eltelt, mivel tele volt élményekkel!
Ezek közül az első egy New York-i út volt. Csak 2 óra volt, plusz
a New York-i forgalom, az út nagyon szép.
2008. október
Mit is mondhatnék erről a hónapról, nem mást, mint hogy nagyon jól érzem magam a nagy Amerikában.
2008. december
A december hónapról sem lehetett elmondani, hogy élmények
nélkül telt. Szerencsére olyan fogadó családom van, hogy nem
érezhettem a családom nelküli Karácsonyt és Új Évet.
2009. január
Január számomra egy új esztendő kezdetét és egy új családot jelentett.
Január közepén elkezdődött a második félév, szerencsére sikerült
felvennem a gépelés tantárgyat a rajzóra helyett. Így az órarendem a következő: osztályfőnöki, matek, fotózás, angol, ebéd, tervezés, történelem, sport vagy tanulószoba és gépelés.
2009. február
Az iskolában e hónapra estek a színházi előadások, amit az előadóban játszottak. A darab címe “The King and I”, nem nagyon
izgalmas, de a feldolgazása káprázatos volt. Ebben a hónapban
megtartottam az előadásomat Magyarországról, nem a Rotary
Clubban, hanem a Women Clubban.
2009. március-április
Tavasszal lehetett sportot választani, fel lehetett íratkozni baseball-ra, teniszre, focira és sok más sportra. A teniszt választottam.
2009. május
Elkövetkezett a májusi beszámoló megírása és ezzel az utolsó
beszamoló levél is.
Az iskolában voltak izgalmak. Az egyik az év végi Final tesztek
írása. Minden tantárgyból van teszt.
Legjobban annak örülök, hogy májusban jelentkezhettem a
Rotary Nyugati túrájára. A túra két hét és bejárjuk Utah-t, Arizona-t és egy kicsit California-t. A látványosságok közül: Las
Vegas, Phoenix, Grand Canyon, Mount Rushmore.
Az ottani élményeimről már élőszóban fogok beszámolni, hiszen ez volt az utolsó tudósításom az Új Világból.

2008. augusztus
El sem hiszem, hogy máris
majdnem egy hónap eltelt
a megérkezésem óta. Augusztus 6-án este felszálltam a Frankfurtba induló
repülőgépre. Nagyon-nagyon rossz volt eljönni,
zokogva mentem át az útlevél- és csomagellenőrzésen. A szüleim, a nővérem,
Mari és az apukája vártak
rám. Aranyosak voltak, hoztak nekem virágot.
2008. szeptember
Lassan már két hónapja vagyok itt, úgy érzem sokkal otthonosabban mozgok, kezdem átvenni a brazil életvitelt.
... egyre jobban érzem magam, honvágyam már egyáltalan
nincs, legálabbis nem úgy, hogy haza akarok menni, hanem
néhány embert, dolgot ideteleportálnék.
2008. október
A legkiemelkedőbb esemény a húgom 15. születésnapja
volt, amit itt nagy banzájjal ünnepelnek.
2008. december
Húha, ebben a hónapban igazából a Karácsony es a Szilveszter volt a két jelentős esemény.
Hogy telt a Karácsonyom? 24-én reggel úgy ébredtem fel,
hogy ez valami hülyeség, nem lehet Karácsony napsütésben,
nem sok díszítés nélkül, fenyőfaillat nélkül és 30 fokban.
Aztán elérkezett a Szilveszter, amikor a családommal a
Yacht Clubba mentünk. Nagyon jól éreztem magam, el is
repült az idő gyorsan.
2009. január
Immár a hetedik hónapom is elkezdődött itt Brazíliában.
Hihetetlen.
Ebben a hónapban elmentünk São Paulo-ba, ezúttal a várost is jobban megismertem.
2009. február
Február elején véget ért a nyári szünet, a sulit ezúttal a húgom osztályában folytatom.
Már nem olyan unalmas a suli, sokkal több mindent értek,
mint az előző évben. Ha pedig mégis unatkozom, olvasással
és Sudokuval töltöm az időt.
2009. március
A márciusi hónap ismét nagyon gyorsan, és jól eltelt.
Igazából megint semmilyen kiemelkedő esemény nem történt, élem az életemet. Jól érzem magam nagyon.
2009. május
A május is hihetetlenül szuperül, és mozgalmasan eltelt.
Elmentem São Paulo-ba a húgommal és a barátnőjével a
McFly koncertre, angliai banda.
A búcsúbulik sorozata elkezdődött, most is egyről értem
vissza, holnap suli, aztán csütörtök-péntek szabadnap.
Juppiii

HONESDALE, PA, USA

ARAÇATUBA, BRAZÍLIA
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ROTARY MECÉNÁS DÍJ
Dr. Szalóki István

ROTARY MECÉNÁS DÍJ – 2009.
„A Rotary Club Szolnok tagjai Szolnok város és környéke kulturális örökségének megóvását, a kulturális javak gyarapítását,
közkinccsé tételét, a szellemi-kulturális élet fejlesztésének előmozdítását lehetőleg anyagi erőfeszítésekkel támogatók részére
Rotary Mecénás-Díj alapítását határozták el.”
(Alapító okirat, 2000. nov.)

A korábbi évekhez hasonlóan, 2009-ben is a Magyar Kultúra
Napján, január 22-én adta át a Rotary Mecénás Díjat a klub
elnöke, jelen esetben Csószity Zoltán.
A javaslatok közül a kuratórium egyhangúan a Béres Befektetői Zrt. részére ajánlotta a 2009. évi díjat odaítélni. A klubtagság az ajánlatot elfogadta. A minősített többségi döntés
annak határozottságát jelezte.
A döntéssel az RC Szolnok tagsága méltányolta a Zrt. magatartását a szolnoki Pelikán Bevásárlóközpont és Autóbuszpályaudvar beruházásának megvalósítása során. Egy 11 dbból álló szobor-együttes elkészíttetését és annak az épület
központi terében történő elhelyezését vállalta. A sok milliós értéket képviselő alkotásokat – a számos köztéri szobor,
érme, kisplasztika, így a Rotary Mecénás Díj megálmodója
és megformálója - Pogány Gábor Benő szobrászművész és
munkatársai készítették.
A beruházás során elkészített képzőművészeti alkotások – bár
az épületen belül helyezkednek el – annak mindenki által látogatható terében találhatók, így köztéri alkotásoknak tekinthetők. Jelentős mértékben növelik a városban található értékes kulturális alkotások számát, melyek kedvezően formálják
az itt élők és ide látogatók szép alkotások iránti igényét.
A beruházó példamutatóan járt el: a magas szintű tervezői,
kivitelezői munka megvalósítása során az épület funkcionális
céljai elérése mellett kulturális értékek előállítására is áldozott. Ezt ismerte el a Rotary Club a díj odaítélésével.

ROTARY MECÉNÁS DÍJ FELHÍVÁS
A Rotary klubok 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 2010. évi
odaítéléséhez a klub – az alábbiak �gyelembevételével – 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 2009. november 15-ig kérjük írásban eljuttatni a klub címére: Rotary Club Szolnok, 5000 Szolnok, Baross út 20. További felvilágosítás a kuratórium

elnökétől, Dr. Szalóki Istvántól kapható (tel.: 56/241359; 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 osztja ki.

A Rotary Mecénás Díj magas művészi értékű kisplasztikából – Pogány Gábor Benő szobrászművész
alkotása – és oklevélből áll. A díjat
2010. január 22-én, a magyar kultúra napján megrendezésre kerülő
városi ünnepségen adjuk át.
Rotary Mecénás Díj kuratórium
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MEGEMLÉKEZÉS
Dr. Szalóki István

IN MEMORIAM DR. SZEPESHÁZY KÁLMÁN

A RC Szolnok 6. Hírlevelében olvashattuk: 2008. március 3-án
elhunyt dr. Szepesházy Kálmán okl. geológus, az első Rotary
Mecénás-díjas. Végakaratának megfelelően 2008. március
11-én szülőfalujában, a gömöri Nagybalog (Veľký Blh, Szlovákia) község temetőjében helyezték örök nyugalomra.
Halálának első évfordulóján a Magyarhoni Földtani Társulat
(MFT) Tudománytörténeti Szakosztálya, a Budapesti Területi Szervezete, az Általános Földtani Szakosztálya és a Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) szervezésében ünnepi
emlékülést rendeztek az intézet dísztermében. Az előadások
előtt emléktáblával jelölték meg azt a császárfát, melyet dr.
Szepesházy Kálmán magról nevelt, majd sok évvel ezelőtt elültetett az intézet kertjében.
Az emlékülésen szép számban összegyűlteket a MÁFI igazgatója, Kordos László távollétében Brezsnyánszky Károly korábbi igazgató, MFT választmányi tag köszöntötte. Szepesházy
Kálmán geológiai munkásságáról az egykori munkatársak,
Juhász Árpád és Szederkényi Tibor tartottak előadást „Az
Alföld alatti �is-zóna felfedezése...” címmel.
A szolnoki kapcsolatairól ugyancsak elhangzott egy előadás.
(Kertész Róbert – Szalóki István: Dr. Szepesházy Kálmán – a
Rotary Mecénás díjas.) Ebben bemutattuk Kálmán bácsi által 1999-ben a szolnoki Damjanich János Múzeumnak adományozott 123 db kép közül a legjelentősebbekről készített
diákat. Szóltunk az ajándékozás körülményeiről, a 2000-ben
alapított Rotary Mecénás Díjról (RMD), az első díjazott általunk ismert érdemeiről, a díj elnyerése után fokozottan megmutatkozó Szolnokhoz kötődéséről és egyebekről.
A díszteremben fotókon mutatták be a miskolci Herman
Ottó Múzeum részére adományozott szőnyeggyűjteményt,
melyhez kiegészítésként csatolták az előadásunk néhány fotóját is, többek között a RMD kisplasztikáról, és egy csoportképről, melyen a díj átvétele után az ünnepelt a klubtagok körében látható. Szóltak Szepesházy Kálmánról, mint a Rákóczi
Szövetség Balogvölgyi Szervezetének mecénásáról és örökös
tiszteletbeli elnökéről, a budai Hospice általa történt támogatásáról, a MFT által alapított „Szepesházy Kálmán Díj”-ról.
Az eladások után több hozzászólás hangzott el.
Az emlékülés végén a jelenlévők egységes megállapítása volt,
hogy ki-ki sok értékes információval rendelkezett Kálmán
bácsiról, de sokoldalúsága, erényei sokasága, jótéteményei
teljes ismeretét senki sem birtokolta.
Az előadónapot követő vasárnap, március 8-án Nagybalog
községben a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete, a Református Egyházközség és a Csemadok Nagybalogi
Alapszervezete szervezett megemlékezést a községben élők
által nagyon tisztelt Szepesházy Kálmán sírhantjánál, majd a
református templomban és az iskolában.
A rendezvényen még nagyobb számú érdeklődő vett részt,
mint a budapesti eseményen. Megtekintettük a CoburgKoháry uradalom erdészházát, ahol meglátta a napvilágot.
A számos helyről (pl. Budapest, Rimaszombat, Putnok, Fülek, Ózd, Miskolc) érkezők között a szolnokiak képviseletében a temetőbeli megemlékezés végén én is elhelyeztem egy

sírcsokrot valamennyiünk tisztelete jeléül.
A református templomban az ökumenikus istentisztelet után
leleplezték a Szepesházy emléktáblát, mellyel a templom felújításához nyújtott anyagi támogatását ismerték el. Az iskolában a szeretetvendégség után �lmvetítésre került sor, majd
a halála előtt alig egy évvel megvásárolt kis házát tekintettük meg, ahol 2007 nyarán boldogan töltött el néhány hetet.
Évek óta az volt a vágya, hogy a halála előtt legyen egy kis
háza a szülőfalujában, ahol ha hazautazik, lehajthatja a fejét,
majd lehunyja a szemét... Amint a Nagybalogban élő barátja
elmondta, 2008 áprilisában tervezte az odautazást, de Budán
egy március 3-i esemény örökre közbeszólt...

13

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Kivonat a Rotary Klub Szolnok Egyesület 2008. évi közhasznúsági jelentéséből
Közhasznú tevékenység bevétele
- Közhasznú célú működésre kapott támogatás
- Pályázati úton elnyert támogatás
- Közhasznú tevékenységből származó bevétel
- Tagdíjak
- Egyéb bevételek
Összesen:

9.306 eFt
2.417 eFt
864 eFt
837 eFt
14 eFt
13.438 eFt

Közhasznú tevékenység költségei
- Ráfordításként érvényesíthető kiadások
- Értékcsökkenési leírás
Összesen:

4.451 eFt
229 eFt
4.680 eFt

Közhasznú tevékenység eredménye

8.758 eFt

Kimutatás vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
( eFt )
A vezető tisztségviselők tiszteletdíjban nem részesültek.
Szöveges beszámoló a
Rotary Club Szolnok 2008. évi közhasznúsági tevékenységéről
A Rotary Club Szolnok Egyesület a bíróságon a Pk.62.447/1998. számú bírósági határozattal került nyilvántartásba, a közhasznúságot
2000. június 20-ai kezdő hatállyal az 1548. szám alatt vette nyilvántartásba a bíróság.
Az egyesület közhasznú tevékenységének minősül, elkötelezett a segítőkészség mellett a mindennapi életben és ezt a következő,
alapszabályában is rögzített tevékenységei gyakorlásán keresztül igyekszik elérni, melyek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem,
gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
emberi és állampolgári jogok védelme,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység
kivételével,
19. euro atlanti integráció elősegítése,
20. közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által – igénybe vehető-szolgáltatások,
21. ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység.
Szolnok, 2009. május 25.
Csószity Zoltán sk.
Elnök
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LEENDŐ ELNÖKI TERVEK
Dr. Nagy Tibor

ELNÖKI GONDOLATOK A TIZENEGYEDIK ÉVRE

A Rotary világszervezet (Rotary International) sok évtizedes
hagyománya, hogy a világelnökök egy-egy mottóval hívják fel
a �gyelmet az elkövetkező év fontos Rotary célkitűzéseire.
A 2009/2010. Rotary Év világelnöke, John Kenny az alábbi
mottót választotta: „THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR
HANDS”, azaz „A ROTARY JÖVŐJE A TI KEZETEKBEN
VAN”. Igen, a mi kezünkben van. Tőlünk függ, hogyan alakítjuk, formáljuk klubunkat és ezáltal az egész Rotary társadalmat. Az elkövetkező évben én leszek a Rotary Club Szolnok
elnöke, ami nagy megtiszteltetés számomra. Az előttünk álló
év programját az elmúlt, sikerekben gazdag 10 év jelöli ki. A
Rotary alapeszméje az önzetlen szolgálat („SERVICE ABOVE
SELF”). E köré a gondolatok köré lehet/kell programunkat
kialakítani. Egy angol mondás szerint oly rövid az élet, hogy
csak a jóra kell oda�gyelni, engedni kell, hogy megtörténjenek
a jó dolgok: „Let the good times roll.” Ennek jegyében a jövő
évi vezetőség az elmúlt tíz év jó gyakorlatait kívánja folytatni,
megtartva a már kialakult helyi hagyományokat, de követve a
Rotary International és a 1911 Rotary District elvárásait. Ahogyan John Kenny világelnök úr mondja, a Rotary arculatát
nem a Világelnöki központban, Amerikában alakítják, hanem
a klubokban. Tőlünk függ, milyen lesz az előttünk álló év, ill.
évek. A Rotary az elmúlt 104 év alatt kialakította a maga nagyon egyszerű, de világos szerkezetét, melynek sikeres működtetése tőlünk, rotaristáktól függ. Álljon itt szemléltetésül azaz
ábra
(http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/222en.
pdf), mely kitűnően illusztrálja a Rotary építményét/struktúráját.

Egy sikeres klub tehát a Rotary stabil fundamentumára tud
csak építkezni. Ez a fundamentum a Rotary célkitűzéseiből
ered, melyeket az ún. négy szolgálat szem előtt tartásával lehet megvalósítani.
Mi a Rotary célja?
Az alábbi táblázat jól összefoglalja a Rotary célját, s azok
megvalósulásának útjait, a Rotary négy szolgálatát.
ROTARY CÉLJA
a szolgálat eszményének,
mint a jó ügy alapjának támogatása és táplálása:

A ROTARY NÉGY SZOLGÁLATA
A négy szolgálatot az 1920-as években fejlesztették ki, hogy tisztázzák a Rotary céljait.

ELŐSZÖR:
a barátság ápolásával,
amely alkalmat ad hasznosnak bizonyulni mások
számára;

KLUBSZOLGÁLAT
A tagság és a hatékony
klubműködés erősítésére
összpontosít.

MÁSODSZOR:
a magán- és hivatásos életben a magas etikai alapelvek, valamint minden, a
közösség számára hasznos
tevékenység értékeinek elismerése által;

HIVATÁS
(SZAKMAI)
SZOLGÁLAT
Bátorítja a rotaristákat,
hogy a szakmájukon keresztül szolgáljanak és tanúsítsanak magas etikai
normákat.

HARMADSZOR:
valamennyi rotarista felelősségteljes magán, hivatásbeli és nyilvános tevékenységének támogatásával;

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT
Magába foglalja a klub közösségi életet javító projektjeit és tevékenységét.

NEGYEDSZER:
a jó szándék ápolásával,
amely a népek közötti
megértést és békét szolgálja olyan dolgozó fér�ak/
nők világközössége által,
akiket a segítőkészség ideálja egyesít.

NEMZETKÖZI SZOLGÁLAT
Azokat a tevékenységeket
öleli fel, melyek kiterjesztik
a Rotary humanitárius küldetését az egész földkerekségen és elősegítik a megértést és a békét.

A fenti célokat csak együtt, a Rotary eszméjének megtartásával, a helyi adottságok kihasználásával érhetjük el.
A Rotary jövője a mi kezünkben van.

Az elnökség tagjai 2009/10-ben

Antal Attila
titkár

Dr. Teszár László
háznagy

Horvát Gyula
következő elnök
(2010/11)

Dr. Nagy Tibor
elnök (2009/10)
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Csószity Zoltán
volt elnök (2008/09)

Kiss László
alelnök,
ifjúsági felelős

Vas József
kincstárnok

Kiss László

PÁLYÁZATOK FELHASZNÁLÁSA 2008/2009

A támogatási időszakban a hagyományoknak megfelelően a Nemzeti Civil Alap (NCA) pályázati kiírásaiból a klub tevékenységének
megfelelően nyújtottunk be pályázatot a civil szervezetek működési támogatására és a civil szervezetek nemzetközi szervezetek
számára �zetendő tagdíj támogatására. Az utóbbi lehetőséggel most próbálkoztunk először, könnyítve a tagdíjak terhein.
Működési célra 300.000,- forintot nyert a klubunk. A felhasználási cél a belföldi tagdíjak részbeni �nanszírozása és a könyvelői
költségek csökkentése volt. A tagdíjbe�zetéseinkből felszabaduló összegeket így fel tudtuk használni például a Baross úti
klubhelységünk fejlesztésére, szépítésére, ahol már megfelelő körülmények között tudtunk klubüléseket tartani és vendégeket
fogadni ebben az évben.
A külföldi tagdíj�zetési kötelezettségeink könnyítésére 117.000,- forintot nyert klubunk. A felszabaduló be�zetett tagdíjainkra
nagy szükség volt a 10 éves évfordulónkhoz kapcsolódó rendezvények szervezéséhez.
Jelenleg a pályázatok elszámolási időszaka folyik, az elszámolásokat az NCA felé időben benyújtottuk, az eredményt a napokban
várjuk. Az internetes pályázati rendszeren keresztül benyújtott anyagok – pályázatok, elszámolások, nyilatkozatok – az ellenőrzési
funkciók miatt formailag rendszeresen megfelelőek, valamivel könnyebbé téve így a pályázók adminisztrációs munkáját.
A 2009/2010-es támogatási időszakra ismét nyújtottunk be pályázatot a fenti két témában. Az előző évhez hasonlóan működésre
ismét háromszázezer forintot nyertünk, hirdetésre, könyvelési költségek és belföldi tagdíjak költségeinek részbeni csökkentésére
tervezzük a támogatási összeget. A külföldi tagdíjakra benyújtott pályázatunk sajnos nem nyert. Folyamatosan követjük az NCA
pályázati kiírásait, lehetőséget keresve a pályázati források további bővítésére.
A klub költségvetésében a pályázati bevételeket kiemelkedően fontosnak tartjuk, hiszen költségeink legnagyobb részét a
tagság tagdíj�zetéséből fedezzük. Költségeink között semmilyen személyi ki�zetés nincs, minden tevékenységünket önként,
térítésmentesen végezzük. Amennyiben pályázati forrás nincs, úgy a folyamatosan növekvő költségek miatt emelni kellene a
tagsági díjat vagy más módon kellene a bevételeinket növelni.
A pályázatokon nyert pénzek az SzJA egy százalékából kapott támogatásokkal együtt biztonságot jelentő anyagi hátteret jelentenek
a klub működésében. Köszönjük mindkettőt támogatóinknak!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A FELAJÁNLOTT 1%-ÉRT
A Rotary Klub Szolnok Egyesület köszönetet mond mindazoknak, akik 2007. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át javunkra
ajánlották fel. A befolyt támogatás összege 172.940,- Ft, melyet teljes egészében közhasznú egyesületünk működésére
fordítottunk.
A jövőben is köszönettel fogadjuk a megtisztelő támogatásokat:
Adószám: 18832024-1-16
Bankszámlaszám: K&H Bank 10404508-45020997
Internet: www.rotaryszolnok.hu
E-mail: titkar@rotaryszolnok.hu

A ROTARY CLUB SZOLNOK HÍRLEVELE
Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Nagy Tibor elnök (2009/2010), Rotary Club Szolnok
Fotók: Antal Attila, Kardos Tamás
Szerkesztőbizottság: a Rotary Club Szolnok elnöksége
Nyomdai munkálatok: Fotogruppe Kiadó Kft., Szolnok
Tördelés: Dancza József
Megjelent 100 példányban
Klubtalálkozó: minden hétfőn 19 óra, Galéria Étterem, 5000 Szolnok, Szapáry u. 1.
Internet: www.rotaryszolnok.hu E-mail: titkar@rotaryszolnok.hu
Levelezési cím: Rotary Club Szolnok, 5000 Szolnok, Baross út 20.
Adószám: 18832024-1-16 Bankszámlaszám: K&H Bank 10404508-45020997

