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A 2010-2011. évben a Rotary vi-
lágelnöke, Ray Klinginsmith jel-
mondata vezérelt bennünket: 
„Building Communities - Bridging 
Continents” (Kovácsolj közössége-
ket – köss össze kontinenseket)! A 
Rotary Klub Szolnok tagjainak és 
tiszteletbeli tagjainak hagyomá-
nyos célja az önzetlen szolgálat és 
a barátság erősítése. A széles körű 
támogatottságot élvező projekt-
jeink egyre sikeresebbek. Ered-

ményeinket a Rotary International elnöke dicsérő oklevéllel 
ismerte el.

Elődeink törekvéseit folytatva eredményes évet tudhatunk 
magunk mögött. Ebben az évben is sokat tettünk a helyi kö-
zösségekért. Hagyományainkat követve végeztük a Szolnok 
városban ismert adománygyűjtő tevékenységünket. Támo-
gattuk a város zenei kultúráját, a fogyatékkal élők sportegye-
sületét és a Caritas étkeztetési akcióját. A Belvárosi Temp-
lomban rendezett jótékonysági orgonahangverseny nemcsak 
különleges művészeti élményt nyújtott az érdeklődőknek, ha-
nem a rászorulók támogatását is szolgálta a szolnoki Caritas-
nak juttatott adományok révén. Az adventi forraltbor- és te-
akínálást a Rotaract klub tagjaival együtt szerveztük.  Az így 
összegyűjtött adományokat ebben az évben is a Liget Otthon 
fogyatékkal élő lakói kapták. A hagyományos, jótékonysági 
Rotary Bál nettó bevételéből a Szolnoki Szimfonikus Zene-
kart, a Jobb Velünk a Világ Mozgalom 2010. évi rendezvényét, 
valamint a Szandaszőlősi Római Katolikus Egyházközség 
orgonavásárlását támogattuk. Idén is szerveztünk véradást. 
A filmszemlén ismét átadtuk a Rotary különdíjat. A Város 
Napi rendezvények előestéjén - Szolnok névadójára emlékez-

ve - mécseseket úsztattunk Zounok Ispán emlékművénél. A 
város Kultúra Napi rendezvényén az Aba- Novák Kulturális 
Központban átadtuk a Rotary Mecénás Díjat, melyet az idén 
a Jászkun Volán Zrt. vehetett át a kultúrát és a Rotary céljait 
segítő tevékenységéért. Pénzt gyűjtöttünk a szolnoki Ország-
zászló felállításához, részt vettünk az avatáson.

Kiemelt feladatot jelentett számunkra, hogy klubunk rendez-
hette Szolnokon az 1911 Rotary Disztrikt éves konferenciáját, 
melynek során lehetőség nyílt városunk értékeinek bemuta-
tására is. Alapítónk, a RC Budapest-Duna közreműködésével 
fogadhattuk a németországi RC Halberstadt képviselőit Szol-
nokon, és Charter évfordulónk alkalmával együttműködési 
megállapodást írtunk alá.

Az év során erősödött a klub összetartása. Családi program-
jainkon: a balatonszemesi hétvégén, az adventi vacsorán, a 
bowling- és minigolf partin, a „tavaszköszöntőn”, a villányi 
kiránduláson, a „sétáló Rotary” programjain formálódott 
közösségünk, erősödtek a baráti szálak. Megalakult fiatal ba-
rátaink  Rotaract Egyesülete Szolnokon is. Formálódik a Höl-
gyek Asztaltársasága. Óceánon túlról érkező cserediákjaink 
és a távoli földrészekre küldött szolnoki diákok más kultúrá-
kat megismerve, alkalmazkodva, tanulva szereztek nemzet-
közi tapasztalatokat, élményeket.

Köszönöm a helyi vállalkozásoknak, Szolnok város polgá-
rainak, barátainknak, családtagjainknak, hogy támogatták 
tevékenységünket. Segítettek, hogy segíthessünk. Köszönöm 
valamennyi aktív klubtag és a tiszteletbeli tagok önzetlen 
munkáját. Ebben az évben is jó érzés rotarystának lenni.

ElnöKI bESzáMoló A RotARy Klub SzolnoK 2010-2011  ÉVÉRől

Horvát Gyula
Elnök

(2010-2011)

Az elnökség tagjai 2010-2011-ben

Vas József
kincstárnok

Kiss lászló
ijúsági felelős, 

következő elnök
(2011/12)

turóczy István
alelnök

Sticz Ferenc
háznagy

Dr  nagy tibor 
volt elnök 
(2009/10)

Antal Attila
titkár

Horvát Gyula
elnök 

(2010/11)
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A Rotary Club Szolnok és a Rotary Club Szolnok Tisza ne-
gyedik alkalommal rendezte meg a Belvárosi Nagytemplom-
ban a Jótékonysági Orgonahangversenyt. A fellépő művészek 
- Szabó Balázs orgonaművész és Havasi Katalin szopránéne-
kes – az elmúlt évekhez hasonlóan, honorárium nélkül vál-
lalták a fellépést, hozzá járulva az adománygyűjtés sikeréhez. 
A művészek ez alkalommal is elkápráztatták a hallgatóságot, 
Balázs bravúros játékával, Katalin énektudásával és hangjá-
val. 
A koncert eredményeként 2010 október 10-én 267 000 Ft tá-
mogatást nyújtott át a Caritas szervezetének, akik az összeget 
a rászorulók étkezésének támogatására fordították  étkezési 
csomagok összeállításával.
Köszönet a két fiatal művésznek az önzetlen közreműködé-
sért a hallgatóságnak a támogatásért a szervezőknek a mun-
kájukért.

JótÉKonySáGI oRGonAHAnGVERSEny

A szolnoki Karitász 1992-ben alakult. Tevékenységünk alapja és mozgató rugója az Isten és  em-
bertársaink iránti  szeretet. Munkálkodásunk során igyekszünk felkutatni és segíteni rászoruló 
embertársainkat. Támogatóink nagylelkű adományain keresztül  lehetőségünk  nyílt  a  nagycsa-
ládosok  megsegítésére. Külön köszönetet mondunk  a  Rotary  Klub  Szolnok gyermekétkezte-
téshez  nyújtott  segítségéért.
Tevékenységeink közé tartozik  a  hetenkénti  ruhaosztás  és  az  időnkénti  élelmiszerrel  való  
megsegítés. Felkutatjuk a magányos, idős embereket és lehetőségeinkhez  mérten  támogatást  
nyújtunk  nekik. Segítünk a kórházi lelki gondozásban is. Különös  gondot  fordítunk  városunk  
hajléktalanjaira. A hazánkat ért sajnálatos  természeti  katasztrófák  esetén  segítséget  nyújtunk 
(bútor, ruhanemű, élelem).
Feladataink  emberi  erővel  nehezen  lennének  megoldhatóak, ezért  összejöveteleinken  kö-
zös  imában  kérjük  Isten  segítségét,  hogy  szolidaritást  tudjunk  vállalni embertársainkkal  a  
bajban. „A szolidaritás elsősorban azt jelenti, hogy mindenki  felelősséget  visel  mindenkiért”  
(XVI. Benedek pápa).

SzEREtEt,  SzolGálAt

A hallgatóság egy csoportja

Horvát Gyula átadja az adományt a Szolnoki Karitász 
képviselőinek

A fellépő művészek: Szabó Balázs és Havasi Katalin
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A Rotary Club Szolnok 2010. november 27-én rendezte meg 
a Megyeháza dísztermében a hagyományos Rotary bált, ez-
úttal már kilencedik alkalommal. A bál fővédnöke a 1911-es 
Rotary District kormányzója Kercsmár András, míg főszeve-
zője Lakatos László volt.

A bál háziasszonyának szerepét Csete Beáta vállalta el. A mű-
sorban fellépett Mága Zoltán hegedűvirtuóz, Szolnok város 
díszpolgára és a Petőfi Musical Stúdió.

A négyfogásos vacsorán gasztronómiai különlegességek sze-
repeltek, amelyet a Hozam Klub Étterem konyhaművészei 
szolgáltattak. Az est hangulatát és egyben a Rotary bál bevé-
telét az éjfélkor megtartott tombola emelte.

Az eddig megtartott Rotary bál céljai kivétel nélkül egy-egy 
nemes ügyet szolgáltak. Így a korábbi Rotary bálok bevételé-
ből támogatta a klub a többek között a gyermekbénulás ellen 
küzdő Polio Plus programját, a rákbetegek életminőségét ja-
vító programokat, a Szolnoki Gyermekotthon Kézműves Há-
zát, a Szolnoki Idősek Otthonát, a Tisza Táncegyüttest, a Ver-
seghy Ferenc Gimnázium 175. éves ünnepi rendezvényeit, a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szolnoki Csoport fogyatéko-
sok nappali intézményét, a Szív-és Érrendszeri Betegek Reha-

A tavaszi hónapok mozgalmasnak bizonyultak a Liget Ott-
hon lakói számára. A Rotary Klub munkájával, segítségével, 
forraltbor kínálással összegyűjtött  pénzösszeget a Liget Ott-
hon sportegyesülete két kirándulás megszervezésére fordítot-
ta. Az értelmileg sérült fiatalok életében az otthoni megszo-
kott környezetből való kiszakadás mindig nagyszerű élmény. 
A fiataloknál hatványozottan érzékelhető, hogy az új ingerek 
és a változatos környezet mennyire feltölti őket jókedvvel és 
pozitív energiával. 
Május elején sportegyesületünk olyan tagjai indultak útnak, 
akik a természetjárás kényelmesebb tempóját kedvelik: a Ter-
mészettudományi Múzeum állandó kiállításait és a rovarki-
állítást, valamint a dinókiállítást járták végig. Kipróbálták a 
múzeum interaktív és játékos feladatait is. Május végén a sza-
badidő eltöltés egy mozgalmasabb formájára  kerülhetett sor: 
Bükkszentkereszt környékére szerveztünk túrát. Harminc 
fiatallal vágtunk neki a több órás természetjárásnak, gyönyö-
rű tájakon. A sportolók lelkesen és kitartóan  teljesítették a 
kitűzött távot erdőkön és a tisztásokon keresztül. 
A Liget Otthon lakói nevében köszönjük a rotarysták támo-
gatását!

Molnár Melinda
Liget Otthon SE elnöke

bilitációs Egyesületét, a Közép-Tisza-vidék természetvédelmi 
programjait, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségé-
nek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei szervezetét, a Vakok és 
Csökkentlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesületét.

A IX. Rotary bál bevételei is mindenki által támogatható ne-
mes célt szolgáltak. Ezúttal a bál résztvevői a Szolnoki Szim-
fonikus Zenekart, a Jobb Velünk a Világ Mozgalom 2010. 
évi rendezvényét, valamint a Szandaszőlősi Római Katolikus 
Egyházközség orgonavásárlását támogatták.

IX  RotARy JótÉKonySáGI bál

KIRánDuláS A lIGEt ottHon SpoRtolóIVAl

Dr. Kürti László és asztaltársasága

A bükkszentkereszti kirándulás résztvevői
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A Szolnoki Szimfonikus Zenekar 2010-ben ünnepelte alapí-
tásának 45.évfordulóját. A közel félévszázados zenekar főze-
neigazgatója immáron negyedik esztendeje Izaki Maszahi-
ro, a nemzetközi hírnévnek és elismerésnek örvendő japán 
karmester. Szakmai koncepciója, emberi hozzáállása, és a 
zenekart működtető Kft. menedzsmentjének közös munkája 
eredményeként 2009-ben az együttes I. kategóriás zenekarrá 
minősült, és ezt a pozíciót ez évben is megőrizte.
Az együttes állandó résztvevője a város és a megye egyházi és 
világi rendezvényeinek, és közreműködője a Szolnoki Szig-
ligeti Színház zenés darabjainak. Repertoárja a barokktól a 
kortárs zenéig szinte minden stíluskorszakot felölel. A város 
és a térség zenei igényeinek kielégítése mellett kiemelkedő 
feladatának tekinti az ifjúság zenei nevelését is.
A zenekar Európa számos országában, így Ausztriában, Né-

Az egyházközség tevékenysége széleskörű, sokrétű. Feladatát 
Szandaszőlősön 1947 óta végzi önálló egységként. Elsődleges 
feladata a hitélet összefogása a településen. Hetente négyszer van 
szentmise: két hétköznap, szombaton gyerekek számára külön, 
és az egyházközség életének csúcspontja, a vasárnapi szentmi-
se.  Az irodai munkák, szolgáltatások végzése az egyházközség 
zavartalan működésének fenntartása céljából történik, így teme-
tések, esküvők, keresztelők és ezekkel kapcsolatos szolgáltatások 
ügyintézése, nyilvántartása, anyakönyvek vezetése, pénztári 
nyilvántartás. Az oktatási tevékenység évek óta folyamatos: óvo-
dáskortól egészen felnőttkorig hittan oktatás történik. A plébá-
nia épületében különböző csoportok számára foglalkozásokat 
tartanak, ahol a hasonló életkorú, és érdeklődési körű emberek 
találkoznak csoportonként egymással és vezetőjükkel.

Rendszeresen tartanak közösségi rendezvényeket: lelki napok, 
előadások, hangversenyek, zarándokutak, táborozások, szabad-
idős programok, megemlékezések, stb. Nyaranta hatvan-hetven 
tanuló nyolc éves kortól huszonéves korig hittanos táborban 
vesz részt, ami mindig nagy sikert arat a résztvevők körében. A 
tábor anyagi fedezetének egy részét, a Váci Egyházmegye által 
meghirdetett pályázat biztosítja, ami jelentős anyagi segítséget 
jelent a szülők számára. Nemrég fejeződtek be a templom külső 
és belső felújítási munkálatai, az oltárkép felújítása, a templom 
környékének rendbetétele pl. járda, parkoló készítése. A felújítá-
si munkák költségeinek egy részéhez a szolnoki önkormányzat 
biztosított támogatást.  

Az egyházközség aktívan bekapcsolódik Szolnok város kulturális 
életébe. A szandaszőlősi Szent Orbán templom hangversenyek-

nek, megemlékezéseknek is otthont ad. Ezen események közt 
rangos helyet foglal el a 2011-es év programsorozata a templom 
fennállásának 100. évfordulója alkalmából. A jubileumra való-
sulhatott meg a közösség régi álma, hogy templomuknak  orgo-
nája legyen. A templom közössége ezúton is köszönetet mond a 
Rotary Klubnak, hogy jelentős adomány összegyűjtésével járult 
hozzá e terv megvalósulásához.

A SzolnoKI SzIMFonIKuS zEnEKAR 
ÉS A RotARy Klub SzolnoK EGyÜttMűKöDÉSE

oRGonA A SzolnoK-SzAnDASzőlőSI 
RóMAI KAtolIKuS EGyHázKözSÉGnEK

metországban, Lengyelországban, Olaszországban, Finnor-
szágban, valamint Európán kívül Japánban is fellépett. 2010 
szeptemberében harmadik alkalommal volt az együttes japán 
koncertkörúton.
Megtisztelő számunkra, hogy élvezhettük a Rotary Club 
anyagi támogatását, melynek révén el tudtuk végeztetni 
hangszereink karbantartását. Köszönet azért, hogy egy olyan 
exkluzív, nemzetközi rendezvényen, mint a Disztrikt Kon-
ferencia, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar szolgáltathatta a 
művészeti programot. Bízunk benne, hogy most született 
kapcsolatunk a jövőben is folytatódik, s ezáltal közösen, egy-
mást támogatva népszerűsíthetjük hazánk és Szolnok város 
komolyzenei kultúráját.

Patkós Imre ügyvezető
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

Kómár István atya átveszi az adományt
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A 2010. évi jótékonysági bor-és teakínálást a klub immár 
nyolcadik alkalommal rendezte meg a Kossuth téren felál-
lított karácsonyi faluban. A forralt bort, csakúgy, mint az 
előző években vörös borból készítettük, amit a szekszárdi 
borvidékről szereztünk be, mert mottónk változatlan: for-
rón, jó szívvel, jó minőséget kínálunk az adományozók-
nak. 
A programot december 12-én indítottuk, és egészen ka-
rácsony estéig forraltuk a bort és főztük a teát. A közel 
három hét alatt majdnem 400 liter bor és 200 liter tea fo-
gyott. A nagyobb összegű adományokat Rotary-emblémá-
val díszített bögre ajándékozásával ismertük el.
Hála a finom italoknak, a jó hangulatnak és főként ado-
mányozó barátainknak, ez a  projektünk is sikerrel zárult, 
melynek eredményeként 317 540 forintot adhattunk át a 
Liget Otthon lakóinak. Köszönet ezért minden támogató 
intézménynek, minden együtt érző adományozónak és a 
programban részt vevő rotarystáknak és rotaractosoknak.

A “Liget Otthon” Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó 
Otthona és Nappali Intézete fennállásásnak 20. éves évfor-
dulóját ünnepli ez év június 1-jén. 
Bár a bentlakásos intézet valóban éppen  20 éve ezen a na-
pon „született”, már 1985-ben létrejött a Városmajor úton 
egy nappali intézet, melynek célja az volt, hogy a sérült fi-
atalok közösséget alkossanak, értelmesen töltsék el hétköz-
napjaikat. Rövidesen megszületett az igény a bentlakásos 
otthonra is, melynek céljai és feladata hasonlított az eddi-
giekhez, ám sokan kerültek az otthonba olyanok, akik kicsi 
koruktól csupán intézetben élhettek, mert igazi otthonuk 
nem volt.

A Liget Otthon 1991.június 1-én nyitotta meg kapuit 40 ér-
telmi sérült felnőtt számára.Az elmúlt 20 év során 2 lakóott-
hont adtak át azoknak a fiataloknak, akik képesek az önál-
lóbb életre, ebben az évben pedig a Nappali Kreatív Műhely 
megnyitása történt, ahol az alkotó tevékenység nagy része 
zajlik, de itt kapnak helyet a szabadidős foglalkozások is.

A Liget Otthonban végzett minőségi munka színvonalát a 
16 éves múltra visszatekintő színjátszó csoport, valamint  a 
Liget Otthon Sportegyesület mutatja. 
Színjátszóink minden évben nagyon sikeresen szerepelnek 
az épek között a Globe fesztiválon, második éve vastapsot 
kapnak az Ádámok és Évák – középiskolásoknak meghir-
detett -  versenyén. Sportolóink pedig a Magyar Speciális 
Olimpia Szövetség által szervezett nemzetközi versenyeken 
minden alkalommal dobogósok. Az elmúlt években Japán-

ADVEntI ADoMányGyűJtÉS

A lIGEt ottHon HÚSz ÉVE

Adventi hangulat

A 20 éves évforduló ünnepi gálájának fináléja

ban, Idaho (USA) államban, Szlovéniában, Varsóban sze-
reztek csillogó érmeket, idén pedig 3 sportolónkat válogat-
ták be az Athénban júniusban megrendezésre kerülő Nyári 
Világjátékokra. 

Színjátszóink a 10 éves évfordulón tehetséges szolnoki kö-
zépiskolásokkal közösen állították össze a műsort. Azóta  
sokat tanultak, idén már önálló műsorral állnak ki “ország-
világ” elé a Liget Otthon táncosai, énekesei, színjátszói. Az 
ANKK-ban megrendezésre kerülő ünnepi gálán szülők-
nek, hozzátartozóknak, rokonoknak, barátoknak kívánják 
megmutatni, hogy a fogyatékos ember nem értéktelen. Igaz 
ugyan, hogy biztatással, segítséggel, részükről nagy-nagy 
szorgalommal, de kiemelkelkedő teljesítményre képesek.
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Az 1920. június 4-én aláírt trianoni békaszerződést a magya-
rok diktátumként élték meg. A szerződéssel Magyarország te-
rületét harmadára, állampolgárai számát a korábbi 42 %-ára 
csökkentették. A döntéssel 3,3 millió magyar származású em-
ber - bár a szülőföldjén maradt, de megkérdezése, szándéka 
nélkül - az új országhatáron kívülre került, egy idegen ország 
állampolgára lett. Gazdasági és egyéb szempontból az ország 
még az előbbieknél is nagyobb veszteséget szenvedett el.
A trianoni döntést nem csak a magyarok érezték, érzik iga-
zságtalannak. Számos idegen államférfi mondott róla elítélő 
véleményt az 1920-as években: 
Lloyd George angol miniszterelnök szerint: „Az egész doku-
mentáció, melyet szövetségeseink a béketárgyaláson rendel-
kezésünkre bocsátottak, csaló és hazug volt.” 

Francesco Nitti olasz miniszterelnök véleményéből: „Ma-
gyarország megcsonkítása annyira becstelen, hogy senki sem 
vállalja érte a felelősséget. Mindenki úgy tesz, mintha nem 
tudna róla, mindenki szemérmesen hallgat. A népek önren-
delkezésre való hivatkozás csak hazug formula…” 

V. I. Lenin: „Rájuk erőltették a békét, de ez a béke uzsorás 
béke, gyilkosok és mészárosok békéje… ezek olyan feltételek, 
amelyeket útonállók késsel a kezükben diktálnak a védtelen 
áldozatoknak.”

A két világháború között az országban számos helyen ország-
zászló állításával ítélték el a békediktátumot. 1934 és 1944 
között Szolnokon az Eötvös téren állt  országzászló. 1990-
et követően sokan fejezték ki óhajukat, hogy legyen ismét 
országzászlója a városnak. 2008-ban mint kezdeményező, 
majd megrendelő és a megvalósítás irányítója a Szolnokért 
Egyesület állt élére az ügynek, ezzel az óhajokat, a szavakat 
tettek követték.  2011. március 5.-én az Országgyűlés Elnöke 
jelenlétében a Tisza partján az új gyaloghíd északi feljárója 

mellett leplezték le az Új Szolnoki Országzászló emlékművet. 
Alkotói igyekeztek elérni, hogy a magyarok összetartozásá-
nak jelképe ne legyen politikai értelemben megosztó. A 3,8 
m magas süttői mészkő posztamensre az ország, a megye és 
a város címerén kívül a honfoglalás korából származó Szol-
nok-strázsahalmi tarsolylemez mintázatát és a hasonló korú 
rakamazi korongon látható turul-ábrázolást vésették. Ezen 
áll a 9 m magas zászlótartó rúd, rajta a 8 négyzetméteres 
nemzeti zászlóval.

A létesítmény 12,2 millió forintot kitevő költségét közadako-
zásból finanszírozták. Az adományt nyújtók között egyaránt 
voltak természetes- és jogi személyek. Az utóbbiak között a 
civil szervezetek egyike a Rotary Club Szolnok volt. A klub-
tagok szép példáját mutatták a civil szervezetek közti össze-
fogás lehetőségének,    szükségességének. A klubtagok közül 
többen támogatást nyújtottak magánszemélyként is. Az RC 
Szolnok állandó összejövetelei helyétől, a Galéria Étteremtől 
mindössze néhány lépésre lengeti a zászlót a tavaszt hozó 
márciusi szellő…

Dr. Szalóki István

ÚJ oRSzáGzáSzló SzolnoKon

Az országzászló SzolnokonA szolnoki országzászló háttérben a Tiszavirág híddal  
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A Rotary Club Szolnok 12 éves történetének legnagyobb 
megtiszteltetésében részesült, amikor Kercsmár András 
kormányzó úr felkérte a klubot az esemény megszervezé-
sére és lebonyolítására. Örömmel vállaltuk.
2010. október 2-án megalakult a klubtagok által delegált 
szervező bizottság:  Horvát Gyula elnök, Kiss László kö-
vetkező elnök, Csószity Zoltán, Szutorisz-Szügyi Cson-
gor, Nagy Tibor, Kardos Tamás, Kövecses Ferenc, Andrá-
si Imre részvételével.  A bizottság vezetésére a kormány-
zó Nagy Tibort kérte fel.

Megbeszélések hosszú sorozatával alakítottuk a progra-
mot és véglegesítettük a helyszíneket. A konferencia ese-
ményeit a Szolnoki Főiskola campusának főépületében, a 
Tiszaligetben tartottuk, esti programhoz pedig a 109 éves 
Művésztelepre „kirándultunk”. 

A REnDEzVÉnySoRozAt pRoGRAMJA:

2011. május 6. péntek délután: Magyarországi Rotary 
Clubok Szövetségének közgyűlése.
Este: sátoros vacsora a Művésztelep parkjában a Campus 
Étterem és az RC Szolnok tálalásában. Kísérő program-
ként Verebes György festőművész barátunk bemutatta 
a több mint száz érdeklődőnek a Művésztelepen alko-
tók műtermeit, alkotásait. Tanúi lehettünk ezután, hogy 
Gyuri barátunk a muzsikát is csodálatosan tudja „feste-
ni”. A hűvös idő ellenére  nagyon jó hangulatú estét tölt-
hettünk el rotarysta barátainkkal és partnereikkel.
2011. május 7. szombat : Disztrikt Konferencia 

Horvát Gyula elnök nyitotta meg a konferenciát Szalay 
Ferenc klubtársunk, Szolnok Megyei Jogú Város polgár-
mestereként köszöntötte a résztvevőket.
Kercsmár András kormányzó beszámolt  az elmúlt év 
magyarországi és nemzetközi Rotary eseményeiről.
Thomas Watzenböck, a Rotary International elnökének 
képviselője köszöntötte a résztvevőket.
Kovács Antal disztrikt kincstárnok pénzügyi beszámoló-
ja.
Bancsics Ferenc, a Rotary Foundation Bizottság elnöké-
nek beszámolója.
A külföldi cserediákok nagysikerű fellépése, ahol bemu-
tatták többek között a magyaros vendégszeretet kedves, 
de találó paródiáját.
Balogh György, a 2011/2012. rotary évre megválasztott 
kormányzó (DGE) programbeszédet tartott.
Dr. Ungvári Zsigmond, a 2012/2013. rotary év kijelölt 
kormányzójának (DGN) előadása az Early Actról.
Kosár Dezső, 2013/2014. rotary év kijelölt kormányzójá-
nak (DGNN) bemutatkozása és előadása. 
Dr. Kőszegi Árpád, a Rotaract Magyarország képviselőjé-
nek (DRR) beszámolója.
A konferencián az RC Szolnok világelnöki oklevelet ve-
hetett át kiváló munkája jutalmaként. A magyarországi 
46 klub közül a világelnök értékelése alapján a második 
legjobb magyar rotary klubnak bizonyultunk a szegedi 
Szent-Györgyi Albert Rotary Club mögött. 

Kercsmár András kormányzó az ifjúsági munka és a 
Disztrikt Konferencia szervezése elismeréséül Nagy Ti-
bor volt elnöknek Paul Harris Fellow-díjat adott át.
A szombati program zárásaként  gálavacsorát rendezett a 
kormányzó a résztvevők tiszteletére. A vacsora mottója, 
„Folyók és hidak” jól rímelt az idei világelnöki mottóra: 

IV  DISztRIKt KonFEREnCIA, SzolnoK, 2011  MáJuS 6-7 

Verebes György bemutatja vendégeinknek a Művésztelepet 

Dr. Nagy Tibor átveszi Kercsmár András Kormányzótól 
a Paul Harris Díjat
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„Building Communities - Bridging Continents” Ková-
csolj közösségeket –Köss össze kontinenseket. A klubunk 
által támogatott Szolnoki Szimfonikusok nagy sikerrel 
adták elő Mozart Figaró házassága c. operájának kereszt-
metszetét.

A Konferenciára összesen mintegy 180-an jöttek el a két 
nap alatt. Vendégeink szombaton délelőtt és délután is 
városnéző séta során ismerkedtek vendégeink Szolnok-
kal. A séta alatt megtekinthették azokat a helyszíneket, 
amelyekhez a Rotary Club Szolnok támogatásai okán is 
kötődik: Országzászló, Rotary-kő, Zounok Ispán szobra, 
a „Szolnok 1585” című, tapintható térplasztika.

Úgy érezzük, helytálltunk a konferencia szervezésében, 
lebonyolításában, és Szolnok városát is sikerült méltón 
bemutatni vendégeinknek. Elismerés illeti a klubtago-
kon kívül a rendezvényt támogató Szolnoki Főiskolát, a 
Campus Éttermet,  a Szolnoki Szimfonikus Zenekart, va-
lamint Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatát.

Kercsmár András kormányzó előadása

Horvát Gyula elnök a Világelnök Elismerő Oklevelével

Három elnöki pár a Gálavacsorán (balról jobbra):  
Horvát Gyula és Földi Éva, Dr. Nagyné Varga Ilona és Dr. Nagy Tibor, 

Szutorisz-Szügyiné Mezei Julianna és Szutorisz-Szügyi Csongor
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Hogy is kezdjem? Úgy gondolom, jó ötlet azzal kezdeni, hogy mennyire 
hálás vagyok a Rotary Clubnak. Ez az év csodálatos volt számomra: olyan 
élményeket kaptam, amelyek által más szempontból szemlélem a vilá-
got. A szolnoki egy évem megváltoztatott:  nyitottá tett más helyzetek és 
kultúrák iránt. Ráébresztett, hogy bárhol találhat az ember jó barátokat, 
és történelmet írhat, akárhonnan is jön. Emlékeket gyűjtöttem, amiket 
sosem felejtek el. Ez a tapasztalat arra is késztethet, hogy más szabályokat, 
hagyományokat kövessek, rálássak más életmódok lehetőségeire. Ami-
kor már nagyon hiányzik a családod, akkor találhatsz kedvességet, meg-
értést és szeretetet más emberekben.
Az egyik legjobb dolog a cserediákságban az utazás. Lehetőségem volt 
sok gönyörű helyre eljutni a családommal és a barátaimmal. Magyaror-
szág nagyon gyönyörű ország, telis-teli érdekes helyekkel, történelemmel 
és hagyományokkal.
És az étel! Nemcsak az íze csodálatos, hanem az is, ahogyan készül. Any-
nyira, hogy 10 kiló plusszal megyek haza. Sosem felejtem el a töltött ká-
poszta, a csülkös bableves, a halászlé, a gulyás, a paprikás krumpli és a 
palacsinta ízét. 

 EGy ÉVEM MAGyARoRSzáGon

A levél írása előtt sokat gondolkoztam, mit is lehetne írni egy  össze-
foglaló levélben, ugyanis 10 hónap alatt annyi újdonságot  tapasz-
taltam és élményt szereztem, hogy napokig írogathatnék Ezért én  
most a legfontosabb gondolataimat és érzéseimet fogalmaztam meg.
Magyarország elhagyása előtt sok kérdéssel és kíváncsisággal készü-
lődtem családommal erre a hosszú utazásra, ami igazából egy rövid 
rész az életemben. Természetesen a kultúra, a nyelv, a szokások, a 
hagyományok és az ecuadori élet megtanulásanak/megértésének 
céljával érkeztem ebbe a latin országba. Édesapám azt mondta: ”én 
úgy érzem, hogy kész vagy kimenni és egyedül élni a nagyvilágban”. 
Én az elmúlt hónapban tudtam reagálni neki erre a kijelentésre, 
ugyanis akkor éreztem úgy, hogy értem és érzem Ecuadort. Az út 
előtt nem lehettem kész minderre, ami itt várt engem, az egyedüli 
magyar cserediákot Ecuadorban. Igazából ez a cserediák év, erről 
szól ez a fantasztikus utazás. Megértettem az emberek mentalitását,  
megszoktam a hagyományokat és a családom életstílusát, barátságo-
kat kötöttem, új kapcsolatokra tettem szert és beszélek egy romanti-
kus latin nyelvet, a castellanot (spanyolt).
Ecuador természetileg egy elvarázsoló ország. Az év során volt al-
kalmam megismerni az ország különböző tájegységeit, a hegyeket, 
a vulkánokat, a dzsungelt és a tengerpartot. A rengeteg naturális 
gyümölcsökről nem is beszélve, el sem tudom képzelni, milyen lesz 
otthon inportált banánt enni vagy mennyire fogom hiányolni a reg-
geli isteni gyümölcsleveket, vagy mangó es a kókusz édes ízét. Nem 

Az ECuADoRI CSEREDIáK ÉVEM!

Alonso, Ariana, Tiago

Tiago  és Alonso

Volt alkalmam megismerni néhány magyar ünnepet, mint az 1848-as 
forradalom és szabadságharc ünnepét, továbbá más hagyományos ün-
nepet: szilveszter, farsang, húsvét és pünkösd. Az ősz nagyon kellemes 
volt. Itt a tél hideg, de nagyon gyönyörű. Még sosem voltam hidegebb 
helyeken, de túléltem. Mostanában  meleg van, ami azért jó, mert el kell 
kezdenem újra hozzászokni. 
Nem tanultam meg a magyar nyelvet teljesen, de úgy érzem megvan az 
alapom, hogy értsek és kicsit beszélgessek magyarul. Az iskola kiváló volt 
és sokat segített, hogy szervezetten éljek és persze, hogy magyar - és eu-
rópai történelmet tanuljak. Még az angolom is fejlődött, és sok magyar 
nyelvű filmet néztem. Nagyon örülök, hogy lehetőségem volt itt énekelni. 
Az iskolámban a szalagavatón, egy divatbemutatón, a Verseghy-bálon, 
néhány partin és találkozón, az utcán és a budapesti metrón, és  Szolno-
kon a Kossuth téren, ahol a karácsonyi vásáron még finom forralt bort is 
kínáltunk.
Örömmel és boldogsággal telt ez az év, de persze volt néhány szomorú 
pillanat is, ami  kell ahhoz, hogy érjünk és felnőjünk. Ez az év új tapaszta-
latokat és szenzációkat adott.
Úgy érkeztem Magyarországra, hogy tudtam: nagyon jó évem lesz, de 
úgy megyek haza, hogy tudom: ez volt életem legjobb éve. Nagyon szé-
pen köszönöm.

 Alonso Tamborero Lara  
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Zsombi

Ecuadori emlék

Ilyen magasak a hegyek! Ecuador - a világ közepe

maradhat ki a tengerparti étel sem, rákok, halak és kagylók. És még 
számtalan pikáns ételről írhatnék, hogy mennyire egészségesek és 
finomak.
Muszáj vagyok szót említeni a gyönyörű latin lányokról is, akiket  
nagyon fogok hiányolni a szép fehér magyarok társaságában.
Az utazás legnehezebb része most jön. A hazautazás egy nagyon 
érdekes pontja a cserediák évnek. Természetesen itt hagyom a meg-
szokott ecuadori életemet, családokat barátokat és magát az orszá-
got is. De az a gondolat a különleges, hogy hogy fogok vélekedni a 
saját otthonomról, Magyarországról.
Ezért jó cserediáknak lenni, mert megismertem egy másik világot 
és ezért tudom becsülni azt, ahonnan jöttem. Kevesen vagyunk ma-
gyarok, de büszkék lehetünk a világ bármelyik pontján a vérünkre, a 
gulyáslevesre, a zenészeinkre, a feltalálóinkra vagy Puskás Ferencre, 
akit mindenki ismer még akkor is, ha nem tudják, melyik kontinen-
sen  található Magyarország.

 Üdvözlet a klubnak - Zsombi
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Teszár Balázsnak hívnak, és Németországban töltöttem egy csodálatos évet. 
Leírhatatlan mindaz, amit kint átéltem, de azért egy rövid próbát teszek vele.
Egy Apolda nevezetű thüringiai kisvárosba kerültem (kb. 25 000 lakos), 
ahol az időm nagy részét töltöttem (iskola), viszont 3 különböző településen 
voltam fogadó családoknál. A kezdés nem volt egyszerű. Az első családom 
nem beszélt angolul, én pedig nem beszéltem németül. Az iskolában is 
németül beszéltek velem, így az angol óra egy csoda volt, végre értettem 
valamit. Mivel ezt a szituációt kellemetlennek éreztem, elhatároztam, hogy 
ennek, amilyen gyorsan csak lehet, véget vetek, és megtanulok németül. Így 
az iskolában az órákon mindig nálam volt a német-magyar könyvem, és 
abból tanultam. Egy hónapon belül már beszéltem, így az egykori hátrányom 
az előnyömre vált. A tanárok és a diákok rendesek voltak, és sokat segítettek, 
főleg az elején, amiért nagyon hálás vagyok.  Erőfeszítésem talán nem volt 
hasztalan, mert a cserediákoknak rendezett német nyelvi versenyen második 
lettem.
A cserediákságom alatt az összes lehetőséget igyekeztem kihasználni, mind 
a Rotary rendezvények, mind a tanulás, a sport, a zene, és a „német kultúra/
városok megismerése” terén. A Rotary-programokon mindig részt vettem, a 

EGy SzolnoKI CSEREDIáK 
nÉMEtoRSzáGbAn

Az apoldai atlétikai csapat

I loved staying with one host family the entire year. I got to know them 
so well over 10 months instead of only 3 or 4. I felt like I really became 
part of the family. Being able to stay with one host family really made my 
exchange as pleasant as it was. My host sister became my best and closest 
friend in Hungary. We would talk for hours straight, both in English and 
in Hungarian.
Being able to celebrate Christmas and Easter with my host family was 
really special for me. Back with my family in Florida, these holidays were 
large family celebrations so the large celebrations it helped dealing with the 
threat of possible homesickness. I was always involved in something with 
someone in my host family. 
One thing I loved about being on exchange in Hungary was the fact that 
Hungary is so in touch with its culture. From food to traditional art forms, 
Hungary continues to maintain ties with its rich history. I was able to learn 
traditional folk dance from my host sister and host father as well as take part 
in a disznovagas with my host grandparents.
As part of the 12th class, I was able to take part in both the Szalagavato and 
the Ballogás celebration. Being able to take part in these really made me feel 
like I was part of the class. However there were a few drawbacks in being in 
the last class. All of the other students were all so focused on their studies 
that it was difficult to meet with them outside of the school. As a result, I 
never really had a chance to get to know many people in my class. 
Also, I would recommend having more than one Hungarian lesson for the 
exchange students in a week; only one class period was not enough time 
for us to learn much from our teacher at the school.  I feel that it would 
also be more productive to have a planned lesson, rather than something 
improvised. In our lessons, we tended to get off topic or learn something 
that was not likely to be of use for our level of speaking. 
I took lessons at a music school in Szolnok throughout the year to keep up 
my flute playing. When I first started with my teacher, it was difficult to 
communicate what level I was at playing-wise. Things got easier throughout 
the year as my Hungarian level grew. I just had my final exam for the music 
school. Although I was sick that day, my performance went fairly well. 
I enjoyed every single moment of my year on exchange.  Given the choice, I 
would gladly choose to come back to Hungary in the future. Thank you so 
much for everything.  

Ariana

ARIAnA

Ariana a fogadó családja körében

Ariana és Kiss László ifjúsági felelős
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A cserediák évem  Magyarországon nagyon gyorsan eltelt.  Szereztem 
sok barátot, bejártam az országot és Európát, nagyon sokféle emberrel 
találkoztam. 
A súlyom  nyolc  kilóval több, mert a magyar étel  nagyon finom! Nagyon 
szeretem a családomat! Mindenkit megőrzök a szívemben. Próbáltam 
megtanulni a magyar nyelvet, és szerintem egy kicsit sikerült. Ez volt a 
legjobb év az életemben! Köszönöm szépen mindenkinek, a Rotarynak, a 
fogadó családomnak!  Emlékezni fogok örökre mindenre  és mindenkire. 
Szívesen várom Önöket  Brazíliában!

Tiago Barros Beltrao Vieira de Melo 

EGy bRAzIl CSEREDIáK 
KöSzönEtE

Római vakáció

Eurotour - 2011 Vatikán

Egy csipet Brazília

Jól látható a láthatósági mellényem?

A hóember barátom

németet intenzíven tanultam, „többletsportokat” űztem (tízpróba, capoeira, 
calisthenics, úszás, ping-pong, kosárlabda, röplabda, foci), sokat zenéltem 
(gitár, berimbao), és hétvégeken lehetőség szerint igyekeztem minél több 
várost megnézni, illetve ismerősöket meglátogatni. Unatkozni lényegében 
nem volt időm. Az Európa Túrán is volt szerencsém részt venni, ami egy 
3 hetes utazás volt busszal a következő városokon át: Hannover, Brüsszel, 
Bruges, Párizs, Avignon, Pisa, Nizza, Monaco, Firenze, Róma, Vatikán, 
Velence, Salzburg, Bécs, Budapest(!), Prága, és végül Drezda. Ez a túra volt a 
cserediák-év csúcsa, hihetetlenül jól éreztem magam, és
 sikerült jó barátokra szert tennem. Ebben az egy évben több mindent 
tapasztaltam meg, mint eddigi életem során. Itt tanultam meg, hogy 
mennyivel könnyebben veszi az ember az akadályokat, ha mindig jókedvű és 
pozitív, és hogy minden (rossz) szituációból a lehető legjobbat kell kihozni, 
és talán mindenekfelett, hogy mit is jelent igazán embernek lenni.
Szeretnék hálás köszönetet mondani a Rotary mozgalomnak, így a szolnoki 
Rotary klubnak, hogy ebben a csodás élményben részesülhettem, és cikkemet 
egy idézettel szeretném zárni, amit anno egy brazil cserediáktól hallottam, 
aki Magyarországon töltött egy évet: „Ne sírj, mert vége, mosolyogj, mert 
megtörtént.”

Teszár Balázs
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2010 júniusában az elnökséget Horiguchi Naomi vette át 
Orgovány Líviától. Első komolyabb projectünkkel a haj-
léktalanokat támogattuk egy nagyobb, városi ruhagyűjtési 
akcióval. Ezt követő programunk szintén a hajléktalanokat 
célozta meg, klubunknak, a Szolnoki Cora-val, és a Hu-
mán Szolgáltató Központal összefogva több bevásárlóko-
csinak megfelelő élelmiszert sikerült gyűjtenie a rászoru-
lóknak. Ezek után, mint minden évben, részt vettünk a de-
cemberben megrendezésre került Adventi borkínálásban. 
A 2011es évben klubunknak abban a megtiszteltetésben 
lehetett része, hogy saját városában, Szolnokon rendez-
hette meg az idei Rotaract országos konferenciát, melyen 
közel 80 vendéget fogadhattunk összesen 9 klubból. Majd 
ezt követően közreműködhettünk a Rotary District Kon-
ferencián is.

A közeljövőben részt szeretnénk venni az EFOTT-on, 
mely alkalmával a  Rotaractot  kívánjuk reklámozni a fia-
talok számára. Idén részt szeretnénk venni a gulyás feszti-
válon, valamint a minden évben megrendezett borkínálá-
son a Rotary-val karöltve. Fő feladatunk idén az új tagok 
toborzása lesz.

 Füle Róbert
Leendő Rotaract Szolnok elnök

Már tavaly is nagy sikere volt az arcfestésnek és lufi-hajtoga-
tásnak a húsvéti városi program keretében, ez idén sem volt 
másként, sőt! Mivel ez már nem az első effajta megmozdulá-
sunk, a szervezéstől kezdve a megvalósításig minden nagyon 
flottul ment, összeszokott csapatként dolgoztunk. Szerencsé-
re pénteken és szombaton az időjárás is oké volt (azt nem 
mondanám, hogy remek, mert egy kis szél plusz esőcske csak 
előfordult) így a főteret megint benépesítették a 2-10 év közti 
nyuszik, cicák, oroszlánok és pókemberek. Ismét volt Szol-
nok totó, amelyik szülő helyesen kitöltötte – súgtunk azért! 
- az a csemetéjének csokinyulat is nyert a lufiállatok mellé, 
ennek is sikere volt . 

A befolyt támogatás összegének nagyságán mi is meglepőd-
tünk, nem egészen másfél nap alatt 44.000 forint gyűlt össze, 
ami nem kis dolog! Az adománnyal ez alkalommal Down-
kóros, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalokat támogatjuk. 
Örülünk, hogy kis csapatunk ilyen szépen és hatékonyan 
együtt tud dolgozni egy jó cél érdekében.

RotARACt SzolnoK

RotARACtoS FIAtAloK AKCIóI

A Szolnoki Rotaract megalakulásának oklevele

Kercsmár András kormányzó szolnoki rotaractosok társaságában

Vidám rotaractos fiatalok
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Nagy feladat várt áprilisban a Szolnoki Rotaractra – idén 
tavasszal mi szerveztük az országos konferenciát. Mivel 
ilyen téren még nincsenek tapasztalataink, izgalmas he-
teknek néztek elébe a szervezők, hogy olyan helyszínt, 
szállást és ellátást biztosítsanak a résztvevőknek, ami 
mind az érdemi munka – workshopok, előadások - mind 
az elmaradhatatlan bulik számára megfelelő legyen. Sze-
rencsére Szolnoknak van egy igen szép része, a Tiszali-
get, ami a nemrég átadott gyaloghídnak köszönhetően a 
városközpontból nagyon könnyen és gyorsan elérhető. 
Rekordmennyiségű Rotaractos érkezett Tisza-parti váro-
sunkba, és már az első este sikerült megismerni a neveze-
tességeket. Nem csoda, hogy a konferencia picit később 
kezdődött, de ez Rotaractos körökben megszokott dolog, 
és azon sem zúgolódott senki, hogy a későbbi kezdés fo-
lyományaként még fél hétkor is nagyban ment az eszme-
csere, csak a konyhásnénik toporogtak türelmetlenül.
A délelőtti  tréningek a szervezők meglátása szerint is jól 
alakultak,  az  Új  Tagok Tréningjén  a  friss  Rotaracto-
sok  sok hasznos  információt  tudhattak  meg  a Rotaract 
világáról a „régi Rotaractosok” számára pedig  egy  profi  
tréner  tartott  képzést,  amely  a  vélemények  alapján 
mindenkinek  közvetlen  szakmai  és személyes  előnyök-
kel  járt. Minden klub  beszámolt  jelenlegi  helyzetéről, 
programjairól,  kilátásairól,  majd  az országos  elnökség  
tette  ugyanezt  a „másik  oldalról”. Íme  néhány dolog a  
fontosabb  hírekkel, változásokkal kapcsolatban:
Jó hír, hogy megalakul  a  Magyar  Rotaract Klubok  Or-
szágos  Szövetsége, amelyhez  minden  klubnak csatla-

RotARACt DIStRICt KonFEREnCIA SzolnoKon

A konferencia résztvevői

Tanácskozás után jólesik az ebéd

koznia kell minél hamarabb, a Rotary  akaratának  meg-
felelően. Ennek elsődleges előnyei az átláthatóbb gazdál-
kodás  és  a pályázati lehetőségek kibővülése. További 
fontos döntés, hogy elfogadtuk a költségvetést. Az őszi 
konferenciához  képest  az a legfontosabb  változás,  hogy  
az országos  keretből  300.000  Ft-tal járulunk  hozzá  a  
Vörösiszap-projekthez,  illetve  a  teljes  év  végi mara-
dékot  a  Hungary  Roundtrip megszervezésére  ajánljuk  
fel,  ám ennek  pontos    összege  még bizonytalan. Nem 
maradt el a jövő évi tisztségviselők megválasztása sem, 
akiknek ezúton is eredményes munkát kívánunk!
A szolnoki district konferencia a visszajelzések alapján 
sikeres volt, amiért klubunkból különösképpen Horigu-
chi Naomi elnököt és Bódi Béla tagunkat illeti köszönet, 
hiszen a szervezés oroszlánrészét ők bonyolították le –  
profin!
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MEGHíVott VEnDÉGEInK ElőADáSAI

2010. 11. 22. Dr. Túróczi Imre: A Szolnoki Főiskola 2011. 04. 18. Vass Zoltán: A toborzásról

2010. 10. 11. Dr. Szabó Attila: Biogáz termelés és hasznosítás  2011. 03. 21. Mészáros János: Az országos területrendezési tervtől a 
búboskemencéig  

2010. 09. 20. Cserháti András: Globális és hazai makrogazdasági kitekintés  2011. 02. 21. Dr. Deák Róbert: A fiatal jogász élete Szolnokon  

2010. 07. 26. Dr. Szakács Attila: Az RC Debrecen után Szolnokon 2011. 01. 24. Rózsa József:  A sokszínű sport  

2010. 07. 19. Kövecses Ferenc: Bemutatkozó előadás 2010. 12. 13. Dr. Péter István: Az állatok jogairól  
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Magamról pár szót….
Deák Róbert Lajos nevén 
kerültem anyakönyvezés-
re, a múlt század hetvenes 
évei elején, egészen pon-
tosan 1970. november hó 
15. napján. Szolnokon 
születtem, szolnokinak is 
vallom magam, és egye-
temi éveimet leszámítva 
mindvégig Szolnok váro-
sában laktam, és jelenleg 
is itt lakom egy belvárosi 
társasházi lakásban. Mint 
ahogy már utaltam rá, 

általános-és középiskolai tanulmányaimat is Szolnokon 
végeztem, majd az ELTE Állam-és Jogtudományi Karán 
diplomáztam jogászként, 1995. év januárjában.  Gyakor-
lati éveimet részben a fővárosban, bírósági fogalmazóként, 
részben pedig szolnoki ügyvédi irodákban töltöttem, majd 
„majd jól megérdemelt jutalmamként” 1997. év október 
hó 01. napjától egyéni ügyvédként tevékenykedem saját 
tulajdonú szolnoki ügyvédi irodámban.

Ismerkedés a Rotaryval…
Magáról a Rotary mozgalomról, annak nemzetközi jelle-
géről és tevékenységének lényegéről már több mint 10 éve 
tudok, azonban az elmúlt év végéig csak az írott sajtón ke-
resztül voltak információim a szolnoki klub működéséről, 
elsősorban a szolnoki klub karitatív tevékenysége nyomán. 
Az év elején aztán – egy borbarát kör rendezvényén – régi 
jó ismerősöm Csószity Zoltán ismertetett meg kissé kö-

DR  DEáK RóbERt 
zelebbről a Rotary mozgalommal, és meghívása alapján 
vendégként részt vettem az éves Rotary Bálon, majd ké-
sőbb pedig a klub által szervezett farsangon. Mindkét ren-
dezvény „mély nyomokat” hagyott bennem, és nagyon sok 
olyan értékes emberrel ismerkedtem meg, akikkel aztán 
később – most már talán elmondhatom – baráti viszonyba 
kerültem. Innen már egyenes út vezetett oda, hogy Csó-
szity Zoli barátom meghívására bemutatkozzam a klub-
ban, majd miután nagy örömömre a tagság előzetesen úgy 
ítélte meg, hogy esetleg méltó lehet a tagságra, ez év má-
jusában – nem kevés, legalább 3 perc gondolkodást köve-
tően - igent mondtam, és immáron a Rotary Klub Szolnok 
tagja vagyok.

Van is már miről mesélnem…
Bár még csak egy hónapja vagyok tagja a klubnak, azon-
ban már annyira sok élményben volt részem, annyi tartal-
mas baráti beszélgetésen vagyok túl, hogy csak azt tudom 
mondani, a gyors döntés, esetemben jó döntés volt. 
Mit jelent nekem a Rotary…

A Rotary számomra több mindent jelent, és ezt nem ki-
zárólag számszerűsített fogalmakban tudnám körülírni. 
Nekem elsősorban egy fantasztikus közösség, ahol kor-
ban, szakmai és egyéb emberi jellemzőkben különböző, az 
egyéb közösség formákban már elismert személyek, poli-
tikai és vallási és egyéb hovatartozás nélkül és önzetlenül 
próbálnak meg karitatív tevékenységet kifejtve segíteni, és 
másokat is erre ösztönözni. És ez még csak a kezdet, egy 
hónapja vagyok tag, remélem még sok élmény, a tagok-
kal, barátokkal, családtagokkal hasznosan eltöltött óra vár 
rám…

Dr. Deák Róbert 

A villányi kirándulás csoporképe Dr. Deák Róberttel
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Dr. Szabó Attila vagyok 
nős, két kislány édesapja a 
Rotary Club Szolnok egyik 
új tagja. 2010. november 
29-én ért az a megtisztel-
tetés, hogy a Rotary Club 
Szolnok elnöke, Horvát 
Gyula barátom feltűzte a 
Rotarys tagságot jelképező 
kis jelvényt, amit azóta is 
büszkén viselek. A klubról 
és annak tevékenységéről 
már idestova 10 év tudok, 
hiszen két klubtársamat is 
volt kollégáim közt tudha-

tom: Dr. Nagy Tibort és Dr. Teszár Lászlót. Másik személyes, 
baráti kapcsolatom egy „régi” taggal, Jánosi Zsolttal van. Ő 
rajtuk, illetve a klub weblapján keresztül ismertem meg a 
klubot és annak, munkáját. 2010 októberében tartottam be-
mutatkozó előadásomat a Galéria étteremben és nem sokkal 
később meghívást kaptam a klub üléseire. Nagy örömmel 
mondtam igent, hogy ott lehessek a hétfői klubüléseken.
Magamról röviden: 1984 óta vagyok szolnoki lakos. Felsé-
gemmel, Tündével és két kislányunkkal, Inezzel (4éves) és 
Ágotával (2éves) Szolnok belvárosában élünk. 2001-2007 
között a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél voltam vízvédelmi 
ügyintéző, majd 2007-2010 között a Víz- és Csatornaművek 
Koncessziós ZRt. Szolnok csapatát erősítettem. 2010. febru-
ár óta a gyöngyösi Károly Róbert Főiskolán vagyok főiskolai 
docens és a Környezettudományi Intézet igazgatója. Doktori 
PhD fokozatomat 2008 őszén szereztem a Debreceni Egye-
temen.
A klubban eltöltött közel fél év alapján büszkén állítom, 
hogy nagyon jó ennek a „csapatnak” a tagjának lenni. Ez 
alatt az együtt töltött kis idő alatt is számos olyan élménnyel, 
tudással gazdagodhattam, amit ez úton is köszönök klubtár-
saimnak, barátaimnak.

Dr. Szabó Attila

DR  SzAbó AttIlA 
Szolnokon élve egysze-
rűen nem teheti meg az 
ember, hogy nem vesz 
tudomást a Rotary Club 
létéről. Találkozik vele 
az utcán emlékművek, 
emléktáblák formájában, 
találkozik vele a nagyobb 
rendezvényeken, nemzeti 
ünnepeken, jótékonysági 
gyűjtéseken, adventi bor-
kínáláson. Ott álltak az 
árvízi védekezésen, végig 
a töltés mentén a klub 
tagjai. Nálunk a Rotary 

az, mely a Mecénás díjjal minden évben elismeri a városért 
legtöbb anyagi áldozatot hozó támogatót, amely a temp-
lomnak orgonát, a Liget Otthonnak támogatást, a szimfó-
nikusoknak hangszert juttat. Így bár csak 2011-ben ért az 
a megtiszteltetés, hogy magam is Rotary-tag lehetek, de a 
tevékenység fő vonalát már egy jó évtizede kívülállóként is 
ismerhettem és becsültem.
Mint a megyei múzeumi szervezet és a szolnoki Damja-
nich János Múzeum igazgatója pontosan érzékelem, hogy 
bár tagadhatatlanul fontos és meghatározó a pillanatnyi 
gazdasági helyzet, a materiális anyagiak, de nemcsak ez 
működteti a világot. Néha egy jó szó, egy jókor érkező po-
zitív visszajelzés, egy segítő kéz, a civil társadalom ereje, a 
hasznos törekvések felkarolása, egy elesett felsegítése, egy 
kedves mosoly, egy befogadott külföldi cserediák sokszor 
nem pénzkérdés. Odafigyelésen múlik, a jó szándékon mú-
lik, az emberek hozzáállásán, tenni akarásán, megértésén, 
jóindulatán. Szolnokon pedig az ilyen típusú embereket 
a legnagyobb számban a Rotary tömöríti. Ezért megtisz-
teltetés, büszke és jóérzés közéjük tartozni, de nagy-nagy 
felelősség is. Ezen felelőségnek és kihívásnak szeretnék a 
továbbiakban megfelelni. És ez nem is olyan kevés…

Dr. Horváth László

DR  HoRVátH láSzló

Dr. Horváth  László a Zounok szobornál tartott Mécsesúsztatásnál Dr. Szabó Attila hivatalosan is klubunk tagja lett
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1956. 06. 22-én születtem 
Kecskeméten. 5 éves ko-
rom óta élek Szolnokon, 
igazi lokálpatriótának 
tartom magam.
Nős vagyok, feleségem 
Kövecsesné Polnik Ildikó 
Jászladányból származik. 
Két nagylány  édesapja: 
Yvette 17 éves, jelenleg 
a varga Katalin gimná-
ziumba jár a 2 tannyel-
vű osztályba. Evelyn 18 
éves, épp most érettségi-
zik ugyanott, s Szegedre 

megy tovább tanulni egyetemre.
Tavaly ilyentájt kapcsolódtam be a Rotary Club Szolnok 
életébe, mint külső „megfigyelő”. Majd rá néhány hónap-
pal, amikor is számomra egyértelművé vált a tagok magas 
műveltsége, s ráadásul a célokkal is azonosulni tudtam, 
felvételt nyertem a clubba.
Az a nagy megtiszteltetés ért, hogy a Rotary Club magyar-
országi elnöke személyesen tűzte rá zakómra a Rotarys 
tagságot jelképező kis jelvényt, amit azóta is büszkén vi-
selek. 

Hálásan köszönöm Csószity Zoltán és Kardos Tamás bará-
taimnak, hogy bemutatták nekem ezt a kitűnő társadalmi 
tevékenységet politika mentesen folytató társaságot, s ja-
vasoltak a régi tagok számára, hogy vegyenek be maguk 
közé.

Nagy örömmel mondtam igent.

Magamról még annyit írnék röviden, hogy 2 diplomám 
van. Egy főiskolai és egy egyetemi. Jelenleg – 20 éve – a 
média különböző területein tevékenykedem. Három hó-
napja éjjel – nappal egy új kereskedelmi rádió létrehozá-
sán dolgozom, amely a napokban indítja el adását Ama-
deus Rádió FM 102,4 MHz néven.

A klubban eltöltött rövid időszak alapján büszkén mond-
hatom, hogy jó döntés volt a „csapatnak” a tagjává válni. 

Örömöt okoz más, elesett emberek, kevés pénzből gazdál-
kodó civil szervezetek gondjain önzetlen módon, a magam 
szerény eszközeivel segíteni szervezői munkám, tudásom, 
kapcsolatrendszerem mozgósításával.

Kövecses Ferenc

Dr. Szakács Attila vagyok 
nős, egy 14-éves fiú édes-
apja. A Szent István Egye-
tem Gépészmérnöki ka-
rának elvégzése után nem 
volt kérdés, hogy a gazda-
sági szféra érdekel.  Úgy 
gondolom, megtaláltam 
a helyemet, ahogyan a 
Rotary mozgalomban is. 
Barátok közt, barátságban 
tudunk a közösségért, egy 
jó szervezetben, jó dolgo-
kat tenni. 
2008-ban derült ki, hogy 

kecskeméti, debreceni és szolnoki barátaim közül is sokan 
Rotary Club tagjai. Közülük többen is látták, hogy szíve-
sen állok mellé olyan programoknak, amik a szűkebb és 
tágabb környezetünkben élőknek próbál segítséget nyújta-
ni. Így karoltam fel a volt cégemnél a több mint 10-éve tar-
tó, általános- és középiskolákat is érintő, számítógép ado-
mányozó programot. Emellett 1994–től, munka mellett a 
Szent István Egyetemen és a Szolnoki Főiskolán az okta-
tói munkám során is fontos szerepet kap az önkéntesség. 
Doktori PhD fokozatomat 2004 júliusában szereztem meg 
a Szent István Egyetemen. 2010 júliusában a Szent István 
Egyetemtől a Címzetes Egyetemi Docensi megtisztelő cí-
met kaptam. 2009-re Madarász László és Mester Ferenc 
(2009/2010 RC Debrecen elnöke) ajánlására és meghívá-
sára az RC Debrecen tagjai közé kerülhettem. 
2010 év egy sorsdöntő év volt családom életében. Vissza-
költöztünk Szolnokra. Feleségem, Szilvia, az angol tanári 
állása után cégvezetőként ismerkedik a családi vállalkozás 
- Eurokerámia kft. - rejtelmeivel. Fiam, Dominik pedig a 
Belvárosi általános iskola 7. A osztályos tanulója lett. Jó-
magam az Allianznál eltöltött 20 év után a vállalkozói lét 
göröngyös útjára léptem. Egy országos biztosítási bróker-
cég -GP Consulting kft- megalapításában és irányításában 
kezdtem el dolgozni. Emellett egy alternatív energiákkal 
(napelemek, kollektorok, hőszivattyúk) foglalkozó cég - 
Alter Szol kft - tulajdonosai vagyunk. 2010 szeptemberét 
követően Csószity Zoltán barátom ajánlására az a megtisz-
teltetés ért, hogy a Rotary Club Szolnok tagjai közé fogad-
tak.
Remélem még nagyon sok tartalmas programon fogunk 
együtt részt venni.

Dr. Szakács Attila

KöVECSES FEREnC DR  SzAKáCS AttIlA
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Közhasznú tevékenység bevétele
Közhasznú célú működésre kapott támogatás  3.605eFt
Pályázati úton elnyert támogatás  300 eFt
Tagdíjak  640 eFt
Egyéb bevételek (bank kamat)  4 eFt
összesen:  4 549 eFt

Közhasznú tevékenység költségei
Ráfordításként érvényesíthető kiadások  4.760 eFt
Értékcsökkenési leírás  72 eFt
összesen:  4 832 eFt
Közhasznú tevékenység eredménye  - 283 eFt

Kimutatás vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról (eFt) A vezető tisztségviselők tiszteletdíjban nem részesültek.

Szöveges beszámoló a Rotary Klub Szolnok Egyesület 2010  évi közhasznúsági tevékenységéről

A Rotary Klub Szolnok Egyesület a bíróságon a Pk.62.447/1998. számú bírósági határozattal került nyilvántartásba, a közhasznú-
ságot 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. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
3. tudományos tevékenység, kutatás,
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
5. kulturális tevékenység,
6. kulturális örökség megóvása,
7. műemlékvédelem,
8. természetvédelem, állatvédelem,
9. környezetvédelem
10. gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet,
11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
12. emberi és állampolgári jogok védelme,
13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
14. 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.

Az egyesület 2010. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
A Rotary Klub Szolnok Egyesület az alapszabályában foglalt közhasznú céloknak megfelelően végezte tevékenységét a 2010. év-
ben.

Szolnok, 2011. május 23.

                                                                                                 Horvát Gyula sk.
                                                                                                          elnök

KIVonAt A RotARy Klub SzolnoK EGyESÜlEt 2010  ÉVI 
KözHASznÚSáGI JElEntÉSÉből
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Ray Klingingsmith
Elnök, Rotary International, 2010-11

BUILDING COMMUNITIES,  BRIDGING CONTINENTS

KOVÁCSOLJ KÖZÖSSÉGEKET- KÖSS ÖSSZE KONTINENSEKET
Világelnökünk erre a Rotary évünkre értékelési rendszert dolgozott ki, mely egyben iránymutatás is volt a kluboknak éves munká-
juk tervezéséhez és megvalósításához. Azok a klubok, melyek a világelnöki programban meghatározottak szerint munkálkodtak 
2010-2011 Elnöki Program Kitüntetést kaphattak. Klubunk az District egyik legjobbjaként részesült ebben a kitüntetésben.



22

Szalay FerencDr  nagy tibor Dr  Szabó Attilalakatos lászló Sticz FerencDr  Kürti lászló Schwertner János

Az ElnöKSÉG tAGJAI 2011-12-bEn
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Andrási Imre
következő elnök
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Kovács József
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Dr  Szakács Attila
háznagy

Kiss lászló
elnök 

(2011/12)

Antal Attila
titkár

Horvát Gyula
volt elnök 
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Dr  Szalóki Istvánturóczy IstvánRakos MiklósDr  Mrena IstvánErdei György pogány Gábor 
benő
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Az 1999-ben újjáalakult RC Szol-
nok tizenharmadik elnökeként 
nagy kihívásnak tartom a követke-
ző évet. Nagy a kihívás azért, mert 
egy jól működő, jól szervezett 
klub bízott meg az elnöki feladat 
ellátásával. Nagy a kihívás azért, 
mert a klub hagyományos prog-
ramjai önmagában elég feladatot 
jelentenek az elnök, az elnökség és 
a tagság számára. Nagy a kihívás 
azért, mert minden elnök szeret-

ne valamit hozzátenni saját elképzelése szerint a programok 
mellé – ezt úgy kell szervezni, hogy elviselhető terhet jelent-
sen mindannyiunk számára. És végül a legnagyobb kihívás 
megőrizni azt a baráti légkört, ami segít bennünket az ön-
zetlen szolgálat, a nemzetközi klubhálózat alapelvének telje-
sítésében.

AZ ÚJ ÉV FELADATAI:

Klubszolgálat
A klubtagság megőrzése és bővítése minden elnök legfonto-
sabb feladata. A 2010/11-es évben a klubtagság létszámában 
jelentősen erősödött. Objektív okok miatt távozó barátaink 
is vannak, új tagok felkutatása mindenképpen fontos feladat 
lesz. Terveim szerint két-három új tag felvétele kívánatos len-
ne 2012. júniusáig. Ez az önálló 1911-es district részéről is 
elvárás. A belépő és a frissen belépett tagok megtartását stra-
tégiai kérdésnek tartom. A minél korábbi bevonás, a progra-
mokban való aktív részvétel az egyik út, amely ebben a leg-
többet segíthet. Az elnökségben is szerepet kapnak az egy-két 
éves tagsággal rendelkező barátaink.
Ifjúsági programok
Folytatjuk az igen sikeres diákcsere programokat, a hosszú 
és rövid utak megszervezésében tudjuk segíteni a környe-
zetünkben tanuló fiatalokat. Két diák utazhat Mexikóba és 
Ecuadorba 1 évig, a klub Mexikóból és az Egyesült Államok-
ból fogad vendéget. Hagyományosan szervezzük az iskolát és 
az elhelyezést. Rövid utas programok a 2012-es kínálat függ-
vényében alakulnak.
Hagyományos rendezvények
Rendszeres, a város által már elvárt rendezvényeinket tovább 
folytatjuk. A teljesség igénye nélkül néhány: mécses úsztatás, 
Rotary bál, orgonahangverseny, adventi vacsora és adventi 
borkínálás, farsang.
Kapcsolatok
A klubhálózat alapelvei között szerepel a nyilvánosság. Ki-
váló honlapunk fenntartása egyik legfontosabb eszköze a 
nyilvánosság biztosításának. Szeretném a nyílt klubülések 
szélesebb körű meghirdetését elérni, a havonkénti előadások 

közül a következő évben legalább három – négy alkalommal 
nagyobb érdeklődésre számító témákkal megszólítani kör-
nyezetünket. Potenciális támogatók vagy későbbi klubtagok 
kerülhetnek ki a közönség soraiból. Tervezem érdekes és köz-
érthető tudományos vagy környezetvédelemmel kapcsolatos 
előadók meghívását.
A Rotarct támogatása, az együttműködés a fiatalok klubjának 
megőrzése érdekében alapvető feladatunk. Közös rendezvé-
nyek, tájékoztatás mellett a Szolnoki Főiskolával erősítendő 
kapcsolat bővítheti a Rotaract tagságát.
Az RC Tiszával való együttműködés az új klub első évében 
nem volt jelentős. A rendezvényeink kölcsönös látogatását a 
továbbiakban is fontosnak tartom, az esetleges közös progra-
mok szervezése még úgy tűnik, várat magára.
A meglévő külföldi kapcsolataink 2011. májusában tovább 
bővültek. Kapcsolatba léptünk a német RC Halberstadt kép-
viselőivel. Lehetségesnek tűnik egy Global Grants támoga-
tásra pályázni közös projekttel. A következő évben az egyik 
legnagyobb siker lehetne egy több országot érintő program 
kidolgozása és a végrehajtás előkészítése. Ezt a szándékot a 
német klub szolnoki látogatása során ki is fejezte.
Barátság ápolása, családi rendezvények
A klubülések elsősorban a munka és a feladatok szervezésé-
nek formális színterét jelentik. Havi egy alkalmat hagyomá-
nyosan a belső klubügyeknek fenntartunk, de a baráti szálak, 
kapcsolatok kialakulásához ez kevés. Tovább szeretném foly-
tatni azokat a rendezvényeinket, amelyek szűkebb – családja-
ink - és bővebb – barátaink – részvétellel szervezett kirándu-
lások, hétvégi programok lehetnek.
Források, működési feltételek biztosítása
A működéshez szükséges forrásokat a klub igyekszik a továb-
biakban is előteremteni. A forrásaink alapvetően továbbra is 
a tagdíjak, az SZJA 1%-a, pályázatok és forrásteremtő ren-
dezvények. Pénzügyileg a következő években a rendszeresen 
megjelenő többletterhek az eddigieknél nagyobb pénzügyi 
nyomást jelentenek, a kincstárnok precíz munkájával segít-
heti a stabil működést.

A rövid beharangozóban sok mindenre nem tértem ki. A 
klub elfogadott 5 éves terve meghatározza a működés jelen-
tős részét, a célok és feladatok alapját képezi. Hiszem, hogy 
a következő elnökség munkája a klub által elfogadott célok 
elérését fogja segíteni mindannyiunk megelégedésére.

A 2011-12-ES RotARy ÉV tERVEIRől

Kiss László
leendő elnök

(2011-12)



A Rotary Klub Szolnok Egyesület köszönetet mond mindazoknak, akik 2010. évi személyi jövedelemadójuk 

1%-át javunkra ajánlották fel. A befolyt támogatás összege 192.000,- 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. Teszár László, Horvát Gyula elnök (2010/2011), 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: 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

KöSzönEtnyIlVánítáS A FElAJánlott 1%-ÉRt

A Rotary Clubok nemzetközi hálózatának szellemiségével egyező-
en a Rotary Club Szolnok a maga elé tűzött célok megvalósítására 
törekedve Szolnok város és környéke kulturális örökségének meg-
óvását, a kulturális javak gyarapítását, közkinccsé tételét, a szellemi-
kulturális élet fejlesztésének előmozdítását anyagi erőfeszítésekkel 
támogatók elismerésére 2000-ben Rotary Mecénás Díjat alapított.
A díj 2012. évi odaítéléséhez a klub – az alábbiak figyelembevételé-
vel 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 jelentős 
mértékben támogatta a bevezetőben körvonalazott célok megvaló-
sítását.
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 2011. 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 – Po-
gány Gábor Benő szobrászművész alkotása – és oklevélből áll. A 
díjat 2012. január 22-én, a magyar kultúra napján megrendezésre 
kerülő városi ünnepségen adjuk át.

Rotary Mecénás Díj kuratóriuma

2010. decemberében öt elismerési javaslat érkezett a Rotary 
Mecénás-Díj kuratóriumához. A javaslatok áttekintése, megvitatása 
után a kuratórium a Jászkun Volán Zrt.-t terjesztette elő díjazásra. 
A vállalat egy szoborcsoport adományozásával járult hozzá a 
város látványosságai gyarapításához. Varga Gábor szobrászművész 
Tiszavirágpár című alkotását a felújított Tiszai hajósok terén, 
az új tiszai gyaloghíd északi feljárója közelében állították fel. A 
szoborcsoport képzőművészeti értékével kapcsolatban a kuratórium 
nem foglalt állást.  Előterjesztésével az adományozó szándékát, az 
adomány anyagi értékét tartotta szem előtt, tekintettel a Volán Zrt. 

példamutató társadalmi tevékenységére is. A klub tagjai minősített 
többségi szavazással az előterjesztést elfogadták. 
A 2011. évi Rotary Mecénás-Díjat január 22-én, a Magyar Kultúra 
Napján rendezett városi ünnepségen a klub elnöke, Horvát Gyula 
adta át. A Pogány Gábor Benő szobrászművész által készített 
kisplasztikát Pozsonyi István  a Volán Zrt.  jelenlegi vezérigazgatója 
vette át Sziráki Pál korábbi vezérigazgató társaságában.

Dr. Szalóki István
kuratóriumi elnök

RotARy MECÉnáS-DíJ FElHíVáS

RotARy MECÉnáS-DíJ – 2011 


