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„Amit tehetsz, csepp a tengerben, de ez ad 
értelmet az életednek” 

(Albert Schweitzer)

A 2011/12-es Rotary év kormányzója, Ba-
logh György által választott gondolat jegy-
ében teljesítette klubunk azt az önzetlen 
szolgálatot („Service Above Self”, Rotary 
International), amely már tizenharmadik 
éve áll Szolnok helyi közösségének szol-
gálatában. A rotarysta szellemiséget kiváló 
elnök elődeim megalapozták, bölcs taná-
csaikkal és az alapítók segítő útmutatásával 

eredményes, konfliktusoktól mentes évet tudhatok magam mögött.
A barátság és a bizalom éve volt. A programjainkat a Hírlevél további ol-
dalain lehet tanulmányozni, én az elnök nézőpontjából közelítem meg a 
történteket. Olyan hátteret tudhattam magam mögött 2011/12-ben a klub-
ban, amely garanciát jelentett sikeres, eredményes programjainkra. Az el-
nöki munkám támasza az elnökség mellett a tagság feltétel nélküli bizalma 
és segítse ahhoz, hogy vállalásainkat a hagyományosan elvárt színvonalon 
teljesítsük.

Támogatóink segítségével mintegy kétmillió forintot tudtunk a fogyaték-
kal élők, a diákétkeztetés és iskolai alapítvány, valamint a helyi művészet 
számára utalni. Köszönettel tartozunk a helyi közösség adományaiért, a 
céljaink megvalósításában közreműködő és önzetlenül segítő cégeknek, 
vállalkozásoknak.
Nemzetközi aktivitásunk a hagyományos kapcsolatok és vállalások mellett 
– hosszú és rövid utas diákcsere programok, külföldi klubkapcsolatok fenn-
tartása – tovább bővült 2011/12-ben, megteremtve ezzel későbbi nemzet-
közi projektben az együttműködés lehetőségét.

A magyar district eseményei közül kiemelkedett a világelnöki látogatás, 
amelynek szegedi eseményein tudtunk részt venni. Az eseményen számos 
hazai és külföldi klub küldöttsége és határainkon túli districtek delegáltjai 
köszöntötték Kalyan Banerjee elnök urat és feleségét. A klubok ajándékai 
között a klubunk újraalapítására készült érmék közül egy már valahol In-
diában hívja fel az érdeklődők figyelmét hazánkra, városunkra, klubunkra.
Dr. Balogh György kormányzó úr látogatása klubunk életében – mint min-
den kormányzói látogatás – megtisztelő volt számunkra. A kibővített ünne-
pi klubülésen együtt voltak velünk a cserediákjaink, a Rotaract képviselői és 

családtagjaink, párjaink. Kellemes és meghitt beszélgetés során kormányzó 
úr szavaiból kiderült, hogy ő maga is nagyon fontosnak tarja a klubban 
végzett munka mellett a közösségi együttléteket, amelyek a barátságot, ösz-
szefogást erősítik.
Azt gondolom, hogy klubunk idei működése során a múlt évek kiváló ha-
gyományaira támaszkodva több családi, baráti rendezvényt valósított meg, 
összhangban a kormányzói gondolatokkal. A teljesség igénye nélkül né-
hány a gazdag listából: Adventi vacsora, tavaszköszöntő party, születésnapi 
ünnepség, kirándulások és persze az elmaradhatatlan, az elnöki évet lezáró 
tisztségátadás. A jó hangulatról a szervezők, vendéglátók, remek szakácsa-
ink gondoskodtak.
A barátság és a bizalom éve mellett a gyász éve is volt 2011/12. Elnöksé-
gem legnehezebb napjai teltek 2011 nyarán. Tragikus hirtelenséggel hagyott 
el bennünket Tóth Tamás barátunk, alig pár nappal a jó hangulatban telt 
milléri tisztségátadás után. Nagy Lajos, a klub 2001/2002 évi elnöke súlyos 
betegségében elhunyt – egymás után érték a veszteségek klubunkat. Példát 
mutattak ők a rotarysta magatartásban, szellemiségben, mércét állítva az 
őket követőknek.

Örömmel ünnepeltük két „legfiatalabb” tagunk felvételét. Köszönöm klub-
társaimnak, tiszteletbeli tagjainknak, hogy engem is követtek az elnökségi 
évem idején, támogattak, mellettem álltak, segítettek és javítani igyekeztek 
működésünket. A nyugodt, kiegyensúlyozott tizenharmadik rotarys évünk 
baráti segítségük nélkül nem valósulhatott volna meg. Köszönöm, és And-
rási Imre elnök úrnak is hasonló támogatást kívánok.

Meg kell köszönnöm a sikeres évet párjainknak, akik nélkül nem jöhetett 
volna létre a sok-sok megtervezett programunk. Életem párja, Zsuzsa is el-
fogadta a hétfő esték feláldozását, a Karácsony előtti ünnepi napokban az 
eltűnésemet a karácsonyi faluban, a rendezvényeink előtt szervezéssel, ter-
vezéssel töltött órákat, estéket, napokat. Elkísért, amikor elutaztam Zentára, 
Kecskemétre, Halberstadtba, bár a hosszú és megterhelő hétköznapok után 
a hétvégét inkább töltötte volna nyugalmasabban.

Kedves Olvasó!

Lapozgassa jó szívvel Hírlevelünket, amelyben barátaim bemutatják egy 
év történéseit. Mindannyian jó szívvel ajánljuk figyelmébe a Rotary Club 
Szolnok 2011/12. évi krónikáját.

ELNÖKI BESZÁMOLÓ A ROTARY CLUB SZOLNOK 2011-2012  ÉVÉRŐL
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jon tőlünk. Férjemmel örömmel fogadtuk a láthatóan nagyon erős 
elszántságot. 
A „felkészülés” során nagy izgalommal töltött el még a gondolattal 
való ismerkedés is, hogy féltve dédelgetett gyermekünk egy tanévig 
nem lesz jelen a család életében. Nehezen felfogató, furcsa érzés. Az 
úti cél Ecuador, igazi kihívás volt. Bújtuk az ismertetőket, sok-sok 
kérdés merült fel bennünk, melyekre a segítő Rotary tagoktól vá-
laszt kaptunk. Elindult a közösen gondolkodás, a felkészülési idő-
szak. Az előírt (és íratlan) feladatokkal lépésről lépésre haladva elő-
re. Előjelentkezési lap, meghallgatás, orientáció stb…, a készülődés 
hosszas, precíz folyamata. „Mindent megtettem? Mindenre gondol-
tam? Mindent elintéztem?” És a „nagy attrakció”, a bőrönd elkészült, 
belecsomagolva gyermekünk életének fontos emlékeivel, tárgyaival, 
a repülőgépre vonatkozó súlykorlátok figyelembe vételével. Most  
valami itt elkezdődött, elengedtük…

A „beteljesülés” megtörtént, döntésünknek megfelelően gyerme-
künk 2011. augusztusában belevágott a nagyvilágba. Kontinensek 
választanak el egymástól, ami nagy kihívás gyermeknek, szülőknek 
egyaránt.
A Rotary rendszere kitaposott út, ahol már sokan jártak. A hosszú 
évek folyamán a kiutazók kellő tapasztalattal bírnak ahhoz, hogy ta-
nácsaikkal mécsesként világítsanak. Ezeknek a tapasztalatoknak a 
következményei a szabályok. E szabályok először esetleg túl szigorú-
an hangzanak, de utána minden világossá válik, mi miért történik, 
miért van úgy, ahogy van. 
Fiunk, Lackó augusztusban készül szintén Ecuadorba egy tanévre. 
Ez év őszén brazil és mexikói cserediák fiúkat fogadunk. A Rota-
ry teremtette csoda számomra és a családunk számára a „cserediák 
évek” és mások (a másság) elfogadása, becsben tartása kezd teljesen 
természetessé, mindennapjaink részévé válni.
Kívánom, hogy Mindenkinek legyen sok szép átélt élménye a Ro-
tary ifjúsági programjában. A szervezőknek, tagoknak, segítőknek 
legyen kitartása, lelkesedése, ereje, hite a Rotary szellemiségében. 

Kispálné Vattai Anikó

Most már biztosan tudom:
… Köszönettel tartozom a Rotary Clubnak, mert semmilyen más 
módon nem engedtük volna el a 17 éves lányunkat, csak a tapasztalt, 
megbízható, felelősségteljes Rotary cserediák program keretén belül 
az éves külföldi kint tartózkodására. Ez-idáig minden körülmény és 
tapasztalás családunk döntésének helyességét igazolta. 
Anyai gondolkodásomnak befogadó és kiengedő szülőként is, ér-
zelmi és időbeli „állomásai” vannak. Első a „nyitás”, majd ezt követi 
az elszánt érzelmi „felkészülés”, végül a „beteljesülés” melyet életem 
legpozitívabb időszakai között tartok számon.  

Befogadó anyukaként:
A családdal közös – teljes egyetértést igénylő - döntés meghozata-
lát jelenti arról, hogy bárki fog hozzánk jönni, úgy ahogy van, elfo-
gadjuk, tiszteljük, segítjük és toleráljuk.   Felelősséget vállalunk egy 
másik, távoli országból hozzánk érkező gyermekért, aki számunkra 
Titok. Más kulturális és néha más szociális környezetből, számunk-
ra esetleg furcsa szokásokkal érkezik legszűkebb közösségünkbe, 
családunkba. Fogadott gyermekünkké és mindennapjaink részesévé 
válik. Segítségünkre szorul, mi tanítjuk meg beilleszkedni a „hazai” 
hétköznapokba. Bár most anyukaként nyilatkozom, de nagyon fon-
tos, hogy ez családi csapatmunka és meggyőződésem, hogy min-
denkinek akarni kell, mert ha nem, akkor nem szabad belefogni. 

A cserediák várása a Rotary Club tagjainak segítségével együtt - 
komoly odafigyelést, munkát igényel. Férjemmel együtt jó befoga-
dó szülők szeretnénk lenni, gyerekeink jó testvérek. A fogadással 
mindannyian szeretnénk szép élményekkel gazdagodni. Ez megfe-
lelő előkészítés nélkül nem megy. A cserediák fogadása komoly fele-
lősséget igénylő élethelyzet, ahol az egészséges felelősségérzetünk is 
felerősödik. Nagyon izgalmas, amikor befutnak az első információk 
és fotók, valamint beindul a kommunikáció a „kedves ismeretlen-
nel”.
Az előző tanévben cserediákként Ariana Starkot fogadtuk Floridá-
ból.  Nagyszerű közös élményekben volt részünk.

Kiutazó gyermek anyukájaként:
A „nyitás” itt akkor következett be, amikor Ancsi lányunk közölte 
velünk, hogy bár lassan egy éve érlelődik benne, de most lett biztos 
benne, hogy Ő menni szeretne külföldre, cserediák szeretne lenni. 
A korábbi megnyilatkozásai a Rotaryval kapcsolatban teljesen pozi-
tívak voltak, de addig elképzelhetetlennek tartotta, hogy elszakad-

gONDOLATOK A CSEREDIÁKOT BEfOgADÓ ÉS gYERMEKÉT 
KIUTAZTATÓ SZüLŐKTŐL…

A Kispál család

Kispál Lackó, Kispál Ancsi, Alonso, Ariana és Tiago
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A Rotary egyik legszebb programja a nem-
zetközi diákcsere.
Különböző országok fiataljai megismer-
hetik egymás kultúráját, iskolarendszerét, 
megtapasztalhatják a családok mindennapi 
életét.

A Rotary Club Szolnok az elmúlt 12 évben 
36 cserediák kiutazását segítette, s ugyan 
ilyen létszámban fogadtunk is tengeren túli 
diákokat, főleg az Egyesült Államokból, 

Mexikóból és Brazíliából. Ugyanez a három ország a legnépszerűbb 
a kiutazni vágyók körében is.

A program nagymértékben hozzájárul a megértéshez, a toleranciá-
hoz, amit bizonyítanak a külföldön lévő szolnoki gyerekek és a Szol-
nokon tanuló külföldi gyerekek élménybeszámolói is.

Külön köszönet a külföldi diákokat befogadó családoknak és a Ver-
seghy Ferenc Gimnázium tantestületének.

Dr. Nagy Tibor
ifjúsági felelős 

Tavaly áprilisban ért az a nagy szerencse, hogy elutazhattam Indi-
ába, ahová régóta vágytam. Miért pont India? Ezt a kérdést már 
sokan feltették nekem, őszintén szólva én is feltettem magamnak 
indulás előtt a reptéren (illetve az utam során még párszor), de nem 
tudok rá egyenest választ adni. Mindig az egzotikus országok von-
zottak, szeretek a saját kultúrámtól nagyban eltérő kultúrákat meg-
ismerni, és ami a legfontosabb, szeretem a kihívásokat. India pedig 
nagy kihívás volt…
Ahogy kiléptem a repülőből Kolkatában (Calcutta), egy teljesen 
más világ tárult elém. Egy ország, ahol megállt az idő Mahatma 
Gandhi idejében. Másnak talán sokkolóak lettek volna a reptéren 
legelő tehenek, a rengeteg ember színes száriban, az émelyítő curry 
és gyümölcs illat, valljuk be, szennyvízzel vegyítve, de nekem szere-
lem volt első látásra. És ez az érzés azóta se múlt el.
Fantasztikus, kalandos két hetet töltöttem el itt, olyan helyeken jár-
tam, ahová turisták sosem mennek, megismertem különböző kul-
túrákat, embereket. A Mount Everest havas csúcsát látni a reggeli 
napfényben a Himalaya-ban leírhatatlan élmény!
India sokszor próbára tette a nyitottságomat, pl.: 24 órás vonatút 
patkányokkal és csótányokkal, érdekes kinézetű ételek, a meleg víz 
és az angol WC teljes hiánya, mégis mindennél jobban visszavá-
gyom. Először nehéz megbirkózni az elképesztő szegénység látvá-
nyával (Kolkata gyakorlatilag egy nyomornegyed), de ha az ember 
túllép ezen, akkor megláthatja, mennyi szépséget rejt magában ez 
az ország. 

Nagy Zsófia Ilona

CSEREDIÁKOK JÖNNEK, 
MENNEK…

KÉT HÉT INDIÁBAN

Nagy Zsófi a gyerekek közöttA világ tetején a Changu-tó partján cserediákok társaságában

Kis lámákZsófi a teakertben Kolkatai forgatag
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It was so fun! One thing about Christmas that I was not used too was 
Mikola’s day on December 6th I thought it was so cool for the kids in the 
family, but it didn’t help all the weight I gained on exchange. Still it was so 
nice. They also took me skiing to Ukraine for New Years that was really a 
new experience and  so much fun!! 
Come January 7 I changed host families. I was so excited but really ner-
vous at the same time. They were so welcoming and treated me like part 
of the family I love them they are amazing! They have taught me a so 
much about the culture, helped me improve my Hungarian Immensely, 
and traveled quite a bit with them. They have taken me skiing to Aust-
ria, also to Eger, Budapest, and Vargazstas. I have also traveled quite a 
bit with Rotary I have been to Venice Italy, Auschwitz and Krakow in 
Poland, Vienna in Austria, Budapest, Debrecen, Sátoraljaújhely , Szeged, 
and Miskolc. They have the best trips of my life. A really special thing for 
me that I will never forget, for my Birthday the other exchange student 
who also live in Szolnok and my host family threw me a big surprise party 
which honestly was one of the sweetest thing anyone’s ever done for me! 
And I will never forget it!
My stay in Hungary is sadly coming to an end. I have learned a new cul-
ture and a new language, I have made so many friends and two second 
families, I have had new and amazing experience’s that I will never forget. 
Hungary will always be a small part of me, and will always be in my heart. 
I will never forget anything everyone has done for me here. It has been the 
best time of my life. I Hope to maybe visit you all again one day! 

Thank you so much to everyone who has been a part of my life here. A 
special Big Thanks to Rotary International for making this possible! 
Sincerely

Terry Loyd

Dear Rotary, 
 I have now been living in Szolnok, Hungary for almost ten 
months. It has been one of the best years of my life and if I had the chance 
I would do it all over again. When I first arrived I was nervous and scared 
of what was to come. I  remember getting off the plane and freaking out 
because I was all by myself in a foreign country not even coming close 
to speaking or understanding the language. I panicked very briefly and 
thought to myself. What if my host family isn’t here to meet me? How will 
I recognize them? When I meet them will they like me? How will I com-
municate with them?  I then soon came across a family holding a sign up 
with my name on it holding a gift and some flowers, I quickly realized I 
had nothing to worry about and that this would be an amazing year.
 On my first couple of weeks everything seemed completely dif-
ferent. The food, the style, the way people did things in general. In other 
words I was having some major culture shock.  Everything was so inte-
resting, I loved it all! I adjusted nicely and by October I was more accus-
tomed to everything. By this time of the year it was about time for the ho-

lidays. Well Halloween and Thanksgiving. In the states they are such big 
holidays me and my family back home always get together and celebrate. 
I had heard these holidays aren’t really celebrated here. So at this point the 
homesickness was starting to hit me. So my host family was super kind 
and helped me throw a traditional Thanksgiving feast for them. We had a 
big dinner with all their family. It was really nice! It really helped me with 
the homesickness I was feeling a lot better by the end of November. But 
then came Christmas and I was starting to get a little homesick again.  But 
I was also really anxious to see how Christmas and New Years was celeb-
rated here. For Christmas my host family was amazing they included me 
in all the festivities and really made me feel like I was part of their family. 

TERRY

Terry cserediákok társaságában

Debreceni emlék Kertész Bélával

Kalandra fel!Terry a Tiszavirág hídon



6

family 2. RC Szolnok and 3. All the friends that make this year for me 
WAY EASIER.
As I had impressions before and after of Hungary and in Hungary, I as 
well have many many experiences but, unfurtunatly, if I write the all I will 
never finish . One of my best experiences of my exchange year, and I 
also think in my life is TRAVELING. That’s it, traveling, I have already 
lost the count of how many travels I have made during my year, and all of 
them FANTASTIC. Another great experience was getting the chance to 
intercat with a completely different culture, language and way of life. Of 
course the most intresting one. Third but not last, the simply fact of living 
in Europe, the OLD CONTINENT. For us, the mexicans (also latins), 
visting Europe is a once in a life time opportunity and I had the chance 
to live here for more that 10 months, as I said before I am indeed a lucky 
person. 

To all of the people reading this or hearing it, I just want to say two im-
portant things. Fisrt, I want to take this moment to thank my Rotary Club 
in Szolnok, for everything they did for me! You people are amazing and 
keep it that way. Second my family, I have no words to describe how I feel 
living with the Sticz, they changed me, of course in a postive way. I don’t 
know how I will say good bye to them when the time comes. They are just 
too damn speacil for me!

Juan Carlos Cruz Cortes 

To be honest, when I realized I was going on a exchange year program to 
Hungary my expetations about the country were not very interesting be-
cause in Mexico, my sponsoring country, I did not hear a lot of  Hungary. 
All that changed August 27th, 2011 the date a I arrived at Hungary. One 
of my first impressions was that I needed to be self-confident about being 
in another country also I needed to be strong because I was going to face 
a serious set of challenges and problems and with no help. At the start of 
the year I was scared because of many things, and I don’t think I am the 
only exchange student in the world that felt the way I felt during the first 
weeks. But as they say, “Good things come for a reason” the moment I 
met finally with the my host family, the Sticz , all that fear went away. I 
have to say that I am blessed for having probably one of the GREATEST 
family I have ever met, so yes indeed I am a lucky one. Going back to the 
impressions, Szolnok, the city that has hosted my for the last 9 months, 
was “different”. As many know Mexico is way bigger than Hungary and

I noticed that the moment I was in Szolnok; at first I thought that it was 
not even a city, more like a country-side or even a village, again I was 
wrong. I was wrong because this city is now in my heart and will never 
leave, you will probably ask WHY? Well there are 3 main reasons. 1. My 

Ősszel még csak a hatalmas utazni vágyás, és kíváncsiság hajtott, mos-
tanra viszont teljes képet kaptam a hosszú-utas cserediákság feladatáról, 
fontosságáról. Megértettem, mit jelent egy országot, s annak népét képvi-
selni, s megmutatni kultúránkat, ezer éves szokásainkat. Azt is megtud-
tam- köszönhetően a nálunk vendégeskedő cserediákoknak, hogy bár-
mit teszek, azt a magyarok szokásának tudják majd be. 
Sokat tanultam Kertész Béla igazgató úrtól, a magyar Rotary-mozgalom 
ifjúsági felelősétől, aki energiáját nem sajnálva interneten keresztül okí-
tott minket a gyors és pontos válaszadásra, kényszerített a nagyméretű 
fotók pixelének kisebbítésére - ennek hasznát azóta számtalanszor vettem 
privát fotók küldésénél is - és neki köszönhetem, hogy tudok magyaros 
gulyáslevest főzni!
A szolnoki felejthetetlen hétfő esti beszámolók végighallgatása, mind kül-
földön lévő magyaroktól, mind a nálunk vendégeskedő diákoktól, meg-
értette velem, hogy mennyire szükséges a precíz beszámolók küldése, 
hisz a kiküldő klub felelősséggel érez irántam. 

IMpRESSIONS AND ExpERIENCES IN HUNgARY

KIUTAZÓ DIÁKOK fELKÉSZíTÉSE

A zászló mindig velem van

Egy mexikói a magyar télben

Barátok között
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Ez, a folyamatában kapott betekintetés, sokkal hasznosabb volt, mintha 
egy teljes hétig folyamatában kaptuk volna az instrukciókat, hisz mindig 
volt hosszabb idő az új dolgok „emésztésére”. Összességében a Rotary- 
klub Szolnok részéről teljes felkészítést kaptunk. Az, hogy hogyan sáfár-
kodunk az óriási lehetőséggel, már csak rajtunk múlik!
Köszönve az óriási lehetőséget, kívánok szép nyarat, kellemes pihenést! 

Rusvai Bianka
 

Családunk minden tagja nagyon boldog, hogy kapcsolatba kerülhettünk 
a Rotary Klubbal és hogy megismerkedhettünk Veletek. Rendkívül ki-
emelkedő és hasznos munkát végeztek, szerintünk nagyon magas szín-
vonalon.
A rendszeres kapcsolattartás tinédzser diákok esetében nagyon fontos, 
ami szerintünk itt megfelelően kialakult a havi rendszerességgel megtar-
tott ifjúsági találkozókkal. Mindenki élvezettel hallgatja az újabb és újabb 
élményeiket az éppen külföldön tartózkodók életéről, s nekik is rendsze-
res elfoglaltságot jelent. Nem mellesleg érezhetően élvezettel osztják meg 
a szerzett élményeket, tapasztalatokat.
A felkészítő találkozót nagyon hasznosnak tartjuk, rengeteg információ 
elhangzik, lényegében minden kérdésre választ kaptunk akkor.
Az országos orientációkkal kapcsolatban szeretnénk egy olyan javaslatot 
tenni, hogy amennyiben lehetséges és megoldható az egy hosszabb hétvé-
ge keretében,  az akkor Magyarországon tartózkodó külföldi cserediákok 
a kiutazó diákjainkkal együtt tölthessék el azt az időt. Ekkor megindulhat 
az információ csere, diákjaink első kézből gyűjthetnek leendő lakhelyük-
ről ismereteket, leendő iskolájukról fontos híreket.

Javaslatok a kiutazók részére:   
1. Álljon több apróság (pl. kitűző, katalógus, szóróanyag Magyarország-

ról, a Szolnoki Rotary Klub életéről, naptár, stb.) rendelkezésükre, 
amit terjeszthetnek a külföldiek között.

2. A Szolnoki Klub tarthatna közös találkozót a nálunk tartózkodó kül-
földi, illetve a hazai leendő és volt cserediákok részére, amikor közö-
sen bejárják Szolnok nevezetességeit, séta közben ismerkedhetnek, 
beszélgethetnek.

Munkátokat nagyra értékeljük és nagyon köszönjük!
Kálmán család

Kálmán Tamás vagyok és Mexikóban, Ciudad Juarezben töltöttem az 
elmúlt egy évet. Ez a város közvetlenül az amerikai határon fekszik. Az 
emberek nagyon sűrűn átjárnak az Egyesült Államokba, mivel ott olcsób-
ban meg lehet kapni ruhát, ételeket. Amikor megtudtam, hogy ebbe a 
városba fogok jönni, megijedtem azoktól a dolgoktól, amiket a TV-ben 
mondanak, illetve amiket az interneten láttam. Amikor megérkeztem, fé-
lelmem nem hagyott alább egy szemernyit sem, mert az utcákon nagyon 
sok a rendőr, hatalmas fegyverekkel. Majd ahogy eltöltöttem az első hete-
met, rájöttem, hogy az a része a városnak, ahol én lakom, az tökéletesen 
biztonságos és nem történik semmi olyan dolog, amitől tartanom kéne. 
Azok a dolgok, amiket a TV lead, mind a város olyan pontjain történnek, 
amik veszélyesek, szegényebb környékek. De melyik az a város a világon, 
melynek nincs veszélyes pontja? Emellett szerintem ebben a városban 
élnek a világ legnagyobb szívű emberei. Elkezdtem élni az életemet, el-
kezdtem megismerni a cserediákokat és sok új barátot szereztem már az 
első napokban, akik aztán egész cserediákságom alatt mellettem voltak.

A városban cserediákok huszonhatan voltunk a világ minden pontjáról. 
Volt brazil, kolumbiai, francia, orosz, thaiföldi, tajvani, indiai és én kép-
viseltem a magyarokat. Nagyon összebarátkoztunk, mindenki nagyon jól 
ismeri a másikat, így huszonhatan olyanok voltunk, mint egy kis család. 
Mindig együtt csináltunk mindent. Az iskolában is együtt voltunk mind-
annyian, ami sokat segített.
Az iskola maga teljesen különbözött a magyar stílustól, de érdekes volt 
látni, hogyan tanulnak a világ másik pontján a velem egykorú fiatalok. 
Maga az iskola már augusztusban elkezdődik, de már májusban vége 
van. A diákok nem kapnak szinte minden nap osztályzatot, hanem a havi 
teljesítményükre kapnak egyet, és ez beleszámít az év végi vizsgák ered-
ményeibe is. Ahol én voltam, az volt a legjobb iskola a városomban, de 
nem az egyetlen. Ez egy magán iskola volt, mert itt Mexikóban ez átlagos. 
A nyilvános iskolák, ahová otthon járunk, itt nem hoznak akkora sikere-
ket. Szerettem nagyon az iskolámat. A tanárokkal is összebarátkoztam, 
rendkívül rendes emberek voltak. A legtöbb időt két kolumbiai fiúval és 
egy orosz lánnyal töltöttem. Ha csináltam valamit, azt biztos, hogy velük, 
hármójukkal vagy minimum az egyikükkel. Olyanok voltak nekem, mint 
a testvéreim. Nagyon fontosak a számomra.
Az első család, akikhez kerültem, nagyon jó szívvel fogadtak, és a test-
véreim, akik ott voltak, nagyon közel állnak a szívemhez. Részben nekik 
köszönhetem, hogy már az elején sokat tanultam spanyolul is, és ami a 
legfontosabb, hogy az első hónapokban, ami szerintem a legnehezebb a 
cserediákságban, ők mindig ott voltak és mindenben segítettek. A máso-
dik család, akikhez kerültem egy kicsit megijesztett, mert abban a család-
ban még soha nem volt fiú. Van két lányuk és a cserediákok is, akik ott 

A Rotary ifjúsági program vezetője Kertész Béla 
cserediákok társaságában

Első fogadó családom

MExIKÓBAN JÁRTAM
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Őszintén szólva nem volt könnyű megszokni az iskolai légkört, de ahogy telt 
az idő, és az osztályon belül barátnőket szereztem, minden sokkal könnyebben 
ment. Emlékszem, hogy segítettek ebédet szereznem a büfében, ugyanis ott 
nincs sor, ahová be lehet állni. A lányok a büfé előtt egymást lökdösik, és az 
eladó nevét kiabálják.  Ezek a különbségek elsőnek nehezen elfogadhatóak, vagy 
legalábbis annak tűnhetnek, de megtanitott arra, hogy nekem kell alkalmaz-
kodnom. Nekem kell felvennem a helyi szokásokat, és nem másoknak kell az 

déli része az országnak sokkal látványosabb, mint az északi. Hatalmas pi-
ramisokat láttunk és a kultúrával is megismerkedhettünk. Majd egy teljes 
hónapon keresztül utazgattunk.
Amit a legnehezebben viseltem, azok az ételek voltak. Én személy szerint 
nagyon szeretek enni, így aztán nagyon hiányzik a magyar íz, a változato-
sabb étrend. Nagyon finom ételei vannak a mexikói konyhának is, és sok 
fajta, de mégis a magyar ételekhez számomra nem fogható. De megszok-
tam a napi chili evést, és meg is szerettem.
Az én Rotary klubom volt az egyik legnagyobb klub a városban. Az em-
berek nagyon barátságosak segítőkészek voltak. Nagyon sok programot 
szerveztek nekünk, és igazából nem hagytak bennünket unatkozni. Kul-
turális programokra vittek, focimeccset nézhettünk meg, koncert jegye-
ket vásároltak nekünk. Nagyon izgalmas tíz hónapot töltöttem ezeknek 
az embereknek a társaságában.
Én nagyon szeretném megköszönni mindenkinek, aki támogatott ebben 
a cserediákságban,  elsősorban a családomnak, a Rotary Klubomnak, 
tagjainak és nem utolsó sorban a barátaimnak, akik mindig mellettem 
voltak. Rengeteg mindent megtanultam ez alatt az egy év alatt. Hatalmas 
barátságok születtek, sírtunk, nevettünk, de ami a legfontosabb, hogy 
mindig jól éreztük magunkat. Nagyon fontos számomra ez az egy év és 
soha az életemben nem fogom elfelejteni azokat az élményeket, amiket 
itt szereztem.
Köszönöm mindenkinek!
   Kálmán Tamás

A cserediákság azt jelenti, hogy egy évre új életet kell kezdeni egy másik ország-
ban, kontinensen és olyan élményeket szerezni, amelyeket más körülmények 
között sosem tapasztalhatnánk.
Még mindig jól emlékszem, amikor az átszállásokkal együtt közel egy napos 
repülőút után megérkeztem Cuencába. A fogadó anyukám a repülőtéren várt 
egy szál virággal és a kommunikáció a mutogatás szintjére szűkült. Mostanra 
már folyékonyan beszélgetünk bármilyen témában és a kapcsolatunk nagyon 
különleges számomra. Az ecuadori családom fontos pillére volt ennek az évnek, 
és úgy érzem, hogy a világ két pontján van két családom, és bárhol legyek életem 
során, ide mindig visszatérhetek.

Egyébként mi a cserediákokkal is egy családot alkotunk. Az év folyamán ame-
rikai, svájci, osztrák, német, francia és belga cserediákokkal oszthattam meg a 
hétköznapjaim. Két amerikai barátnőmmel  jártam ugyanabba az iskolába, és jó 
érzés volt tudni, hogy nem voltam egyedül külföldi diák. Az ecuadori leányisko-
lám teljesen eltér szokásaiban az otthoni iskolámtól. Az iskolán belül szigorúan 
kötelező egyenruhát hordani, nem lehet körmöt festeni.

voltak mind lányok voltak. Nem tudtam, hogy tudok majd beilleszkedni 
egy olyan családba, ahol még nem volt fiú. De meg kell, hogy mondjam 
ez a család tökéletes volt. Semmiben nem szenvedtem hiányt és teljesen 
úgy éreztem magam mintha az én családom lenne. Nagyon örültem, 
hogy ilyen kellemes környezetbe kerültem és nagyon fognak nekem hiá-
nyozni mindannyian.

A mexikói kultúrával a nagy kirándulás alkalmával ismerkedtünk meg 
igazán, melynek neve Ruta Maya. Ott megismerhettük egész Mexikót. 
Lementünk egészen a déli csücskébe az országnak. Ez teljesen különbözik 
az északi résztől, sokkal zöldebb, több fa van, az emberek más akcentussal 
beszélnek és az ételek is részben eltérnek. De azt kell, hogy mondjam, a 

Legjobb barátaimmal a tengerparton

Cserediákok Ciudad Juarezben

Ide jártam iskolába

Ecuadori emlék

CSEREDIÁK ÉVEM ECUADORBAN
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én otthoni szokásaimat figyelembe venni. Mindezek mellett hatalmas élmény 
volt, amikor a beilleszkedést követően részt vettem az iskolai életben. Spanyolul 
társalogtam, értettem az órákat, és sok esetben a véleményem is kikérték egy 
adott temával kapcsolatban.
Ha egy városba cserediák érkezik, az mindig nagy szenzáció. Soha nem tapasz-
talt érdeklődéssel vesznek körül az emberek és mindenki tudni akarja honnan 
jöttem, hány éves vagyok és melyik családnál lakom. Az utcán folyton “meg-
bámulnak”, dudálnak. Előfordult az is, hogy nyilvános helyen lefényképeztek. 
Ecuador dél-amerikai ország, éghajlata merőben eltér egy európai országétól.  
Az emberek gondolkodásmódja, életkörülményei, szokásai is különbözőek.  
Ezért nagyszerű az, hogy Rotarys családokhoz kerülünk, akik megtanítanak 
felvenni a „helyi ritmust”. Ecuadorban például mindig taxival és sosem busszal 
közlekedünk. A taxisofőrök mindig több pénzt számítanak fel a külföldieknek, 

„Szűkebb” családom

A kormányzó Juan és Terry cserediákok társaságában

Balogh György kormányzó és Kiss László elnök

mint a helyieknek, ezért jó tudni az árakat. Fogadó apukám mondta nekem egy-
szer, hogy Ancsi, itt alkudni nem lehetőség, hanem kötelezettség. 

A Rotary minden évben szervez különböző programokat a cserediákok részé-
re annak érdekében, hogy megismerjék az adott ország kulturáját. Hambeli 
szigetén egy spanyol nyelvi táborban spanyolul tanítottak minket. Eljutottam 
Amazóniába is, ahol bennszülöttekkel ismerkedhettünk. Manabiban cseredi-
ák társaimmal együtt egy hatalmas óceán parti táborban vettünk részt.  Életem 
egyik legszebb élménye, hogy a Rotary segítségével elutaztam a Galápagos- 
szigetekre, ahol búvárkodtam, láttam pingvineket és a világ legkülönlegesebb 
állatfajait. Utolsó programként egy hónapja beutaztam Ecuadort, az összes helyi 
különlegességet (óriás banán, kakaóültetvények, struccok stb.) láthattam. 

Egy év eltelte után úgy érzem, hogy Ecuador az otthonom és most már mindig 
két helyre fog húzni a szívem. Nekem itt minden város (különösen Cuenca), 
szórakozóhely, bevásárlóközpont egy-egy történetet jelent. Azok a kapcsolatok, 
amelyek a cserediák év alatt köttetnek, egy egész életre szólnak.  Sose feledem az 
itteni barátaim, szeretteim, családom, akik végig segítettek ezt az évet feledhetet-
lenné tenni számomra. Mérhetetlen hálával tartozom az otthoni családomnak, 
de legfőképpen a Rotarynak, hogy lehetővé tették számomra, hogy egy évig eb-
ben a csodálatos országban éljek. Én már tudom, hogy a Rotary egy színvonalat 
mutat, és a program pártfogása alatt bármilyen segítségre számíthatunk a világ 
bármely pontján.

Kispál Ancsi

2011.09.03-án a szolnoki Rotary klubok rendezésében már ötödik alkalom-
mal került a figyelem középpontjába a szolnoki orgonahangverseny. A fellépő 
művészeknek, Szabó Balázs orgonaművésznek és Havasi Katalin szopránéne-
kesnek köszönhetően ismét kellemes élményben részesülhettek a vendégek. 
A jótékonysági rendezvény bevételének ünnepélyes átadására került sor a Ka-
ritász szolgálat javára a Baross úti klubhelységünkben 2011.10.17-én. Az ese-
mény jelentőségét az is emelte, hogy a 1911 District kormányzójaként, Balogh 
György barátunk is aktívan közreműködött a 267.000 Ft-ról szóló adomány-
levél átadásában. 
Ezt követően a kormányzó úr szokásos országjáró körútjának részeként először 
a klubhelységünkben ismertette kormányzói programját. Kiemelt szerepet tu-
lajdonított az Rotary mozgalom alapelveinek.  A levegő is izzott amikor a csa-
ládról és a barátságról tartott sajátos hangvételű beszámolót. Említést tett a lét-
számtervek megtartásán felül a taglétszám bővítésének fontosságáról. Nagy el-
ismeréssel beszélt a szolnoki Rotary Club rendezésében megvalósult V. District 
konferenciáról, melyben kiemelte Dr. Nagy Tibor tagtársunk érdemeit.  
A későbbiekben a Galéria étterem lovagtermében 19 órától kibővített klubösz-
szejövetelt tartottunk családtagokkal, cserediákokkal.  Kormányzó úr és Kiss 
László elnök úr is – most már sokkal szélesebb közönség előtt – megismételte 
előadását és újult erővel hangsúlyozta a barátság és a taglétszámbővítés fontos-
ságát. Beszámolt kormányzói programjáról, a következő district konferencia 
szervezésének állásáról, illetve tájékoztatott minket a világelnöki fogadás elő-
készületeiről.
A jó hangulatú vacsora közben a kormányzó közvetlenségével és őszinte ér-
deklődésével elnyerte mind a tagság, mind a cserediákok bizalmát- mondhat-
juk, barátságát.  
Köszönjük Kormányzó Úr látogatását! 

Dr. Szakács Attila

ROTARY CLUB SZOLNOK - KORMÁNYZÓI LÁTOgATÁS
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2011/2012-ben Kalyan Banerjee indiai világelnök a Rotary Világszer-
vezet 101. elnöke. Munkájának része, hogy összefogja a világ mintegy 
29.000 klubjának munkáját és szellemiségét. Az idén 70 éves világelnök 
Indiában Gudjarat államban, Vapi városában él és egy agrokémiai üzem 
tulajdonosa. 
Még csak 30 éves volt, amikor tagja lett a Rotarynak, 33 évesen klubel-
nök és 38 évesen már kormányzó volt. Felesége Binota. Két gyermekük 
és négy unokájuk van.
Kalyan Banerjee elnökségének egy éve alatt több mint 200 országot láto-
gatott meg.
A Rotary életében jelentős esemény volt, hogy 2012. március 26-án Sze-
gedre látogatott Kalyan Banerjee, akinek tiszteletére Romániából, Szerbi-
ából, Szlovákiából, az Amerikai Egyesült Államokból, és Ausztráliából is 
érkeztek rotarysták.
A világelnök érkezése okán háromnapos Rotary Tavaszt rendeztek a 
Szent-Györgyi Albert és a Tisza Rotary Clubok. A Klauzál téren színes 
programokkal várták a látogatókat, miközben adományt gyűjtöttek. A 
Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány javára több mint 700 
ezer forintot adtak át. 
 A hindu vallású világelnök jelmondata: „Találjátok meg önmagatokat, 
hogy magatokhoz öleljétek az emberiséget”.
A szegedi világelnöki találkozón a Rotary Club Szolnokot képviselték:

 Kiss László Elnök
 Dr. Nagy Tibor  Ifjúsági szolgálat
 Antal Attila Titkár
 Csószity Zoltán Foundation megbízott 
 Kovács József Alelnök

A Világelnöki találkozó jó alkalom volt arra, hogy megerősítést kapjon 
a magyar Rotary mozgalom a további sikeres működéséhez, a barátság 
elmélyítéséhez, és a jó kapcsolat ápolásához, valamint további közös jó-
tékonysági projektek szervezéséhez a magyar és a külföldi klubok között 
egyaránt.

Kovács József

Az 1999. Pünkösdjén újjáalakult Rotary Club Szolnok tagjai 2012-ben is 
összegyűltek, hogy méltóképpen ünnepeljék a klub létrejöttét. A megem-
lékező Charter ünnepség 2012. június 9-én volt a klubüléseknek helyszínt 
biztosító Galéria étteremben.

Az ünnepi klubülést Dr. Szakács Attila, a 2011/2012. év háznagya nyitotta 
meg. Ezt követően Kiss László elnök kedves szavakkal köszöntötte az ün-
nepi klubülés résztvevőit. A klubelnök külön köszöntötte Szűcs Sándort, a 
Verseghy Ferenc Gimnázium igazgatóhelyettesét, valamint Rakos Miklóst, 
Dr. Szalóki Istvánt és Dr. Mrena Istvánt a Rotary Club Szolnok tiszteletbeli 
tagjait és az ünnepségen megjelent feleségeiket. 

A Charter ünnepségen Kovács Márton, a Szolnoki Szigligeti Színház szín-
művésze Illyés Gyula: Haza a magasban című versét szavalta el, majd Tom 
Waits: I hope that I don’t fall in love with you illetve Johnny Cash: Hurt című 
szerzeményét adta elő gitáron.

VILÁgELNÖKI TALÁLKOZÓ SZEgEDEN

2012  ÉVI ROTARY CHARTER üNNEpSÉg

A szolnoki Rotary klub tagjai a világelnöki látogatáson.

Kötetlen beszélgetés a világelnökkel

Kiss László a 2011/2012. Rotary-év értékeléseként kiemelte a klub helyi kö-
zösség érdekében tett erőfeszítéseit és több sikeres rendezvényről számolt be. 
Megemlítette a nagy létszámú Rotary-bált, a karácsonyi borkínálást, vala-
mint az orgonahangversenyt. E három sikeres jótékonysági rendezvény ösz-
szesen mintegy 2 millió forinttal segítette a támogatandó célokat. Kiss László 
a sikeres rendezvények között említette a fröccskínálást, a Rotary Mecénás 
Díj átadását, valamint a Tisza Moziban tartott filmfesztiválon átadott Rota-
ry-díjat.

A klubelnök kiemelte az ifjúsági csereprogramok és a nemzetközi kapcso-
latok fontosságát. Utalt arra, hogy jelenleg is két diákunk van külföldön és 
ugyancsak két cserediák tartózkodik nálunk. A délvidéki kapcsolataink – 
Zenta, Kikinda, Palics, Szabadka - elsősorban Csószity Zoltán segítségével 
gyümölcsözően fejlődnek, úgyszintén biztatóan alakul az RC Halberstadttal 
való klubkapcsolat. Fontos momentumként említette Balogh György kor-
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MEgHíVOTT ELŐADÓINK VOLTAK

Ünnepélyes hangulat

Kiss László elnök feltűzi Czeglédi Sándor Rotary jelvényétA Charter résztvevőinek egy csoportja

Czeglédi Sándor

Karmazin György

Csernák Péter

Rakos Miklós- a kép bal szélén

mányzó látogatását, illetve a Rotary világelnökének szegedi látogatását.
A hivatalos rendezvények mellett komoly közösségformáló erőként értékelte 
Kiss László a családi rendezvényeket, mint Sticz Feri születésnapja, az egri 
látogatás, az adventi vacsora vagy a családi hétvége német barátainkkal Ba-
latonszemesen.
A taglétszám alakulásával kapcsolatban megemlítette, hogy távozott a klub-
ból Schwertner János, viszont a klub tagja lett Dr. Túróczi Imre és Czeglédi 
Sándor. A Rotary-évet két szomorú esemény árnyékolta be, Tóth Tamás tag-
társunk és Nagy Lajos volt elnök halála.
Végezetül Kiss László elnök kiemelte a barátság és az önzetlen szolgálat sze-
repét, majd megköszönte a klub elnökségének és tagjainak az egész évben 
nyújtott segítséget
Ezután ünnepélyes eseményre került sor. Czeglédi Sándor új klubtársunk 
tett fogadalmat, majd az ünnepség Andrási Imre soros elnök szavaival és Dr. 
Szakács Attila Rotary-harangütésével zárult.

Dr. Teszár László
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rész jutott programunk megszervezéséből és utunk során mindvégig fá-
radhatatlanul kísért bennünket mindenhová és lelkes idegenvezetőnk is 
volt - kedves feleségével, Ilonával, családi házukban láttak minket ven-
dégül.

A megérkezésünket követő napon fogadta csoportunkat Halberstadt 
polgármestere, aki röviden vázolta a város történelmét, elmondta, hogy 

milyen rendkívülien jelentős változások zajlottak a német újraegyesítést 
követő időszakban. Nem titkolt büszkeséggel sorolta polgármester úr a 
város kiemelkedő infrastrukturális elemeit, illetve a jelenkori gazdasági 
adatokat.

Ellátogattunk a Halberstadthoz közeli Harz-hegységbe, ahol csodálatos 
túrát tettünk a németes alapossággal kiépített túraútvonalon. Útközben 
megtekintettük a szomszédos városkát, Wernigerodot, amely városkát 
csodával határos módon elkerülte a II. világháborús pusztítás, így a kör-
nyék kiemelkedő turista centrumaként nem csupán szép kastélyával, ha-
nem a belváros középkori házaival, XVI. századbeli Rathausával is ámu-
latba ejt évente pár százezer távolból érkezett vendéget.

Az elutazásunkat megelőző este során került sor a Halberstadti Rotary 
Klub 20. Charter ünnepségére. Kardos Tamás fotóművész klubtársunk 
„Az én Magyarországom” címmel rendezett műveiből kiállítást az ala-
pítási évfordulónak helyet adó teremben, s német barátaink is érdeklő-
déssel tanulmányozták a magyar tájakat, nevezetes épületeket és magyar 
embereket bemutató fotókat.
A Charter során meleg szeretettel, kedves szavakkal köszöntöttek ben-

Alig egy éve annak, hogy látogatóba érkeztek hozzánk Halberstadtból 
a helyi Rotary Klub tagjai Ulrich Hecht vezetésével. A látogatás célja az 
volt, hogy lehetőség szerint klubjaink, s azok tagjai között partneri-baráti 
kapcsolat alakuljon ki, s ezen a létesítendő alapon a későbbiekben akár 
közös nemzetközi projekteket valósítsunk meg. A halberstadti klubbal 
való kapcsolatfelvételt a klubtagság egyhangúlag támogatta.

2011. május 17. napján klubunk tagjai közül hatan (Kiss László, Dr. Nagy 
Tibor, Kardos Tamás, Antal Attila, Dr. Teszár László és Dr. Barazutti 
László – két barátunk feleségével és Flanek László budapesti rotarysta 
barátunkkal együtt - utaztunk Halberstadtba, ahol már az első este alkal-
munk volt megtapasztalni, hogy létezik – nem is akármilyen - németes 
vendégszeretet, vendéglátás is. Ulrich Hecht – akire egyébként igen nagy 

HALBERSTADTI LÁTOgATÁS

A 20. éves Charter ünnepség Halberstadtban

Portréalkotás közben

A halberstadti dóm előtt

Flanek László a kapcsolat motorja

Kiss László beszédet mond a halberstadti charteren
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vagyunk megérteni a körülöttünk zajló eseményeket, és így tudunk 
reagálni az aktuális kihívásokra. Úgy gondolom, ha megismerjük a 
körülöttünk élő népek, nemzetek kultúráját, szokásait, hagyományait, 
befogadóbbakká válunk és képesek leszünk közösen gondolkodni, dol-
gozni, akkor a ma már esetenként misztikusnak tűnő BÉKE szó is egyre 
inkább beépül lelkünkbe és szellemiségünkbe. 
Véleményem szerint a Rotary egyik útja a BÉKE ÚTJA, amelyet könnyű 
kimondani, de megvalósításához tenni kell. Nagyon jó úton járunk, ha 
a szerb szomszéd jó reggelt-tel köszönti a magyart, és a magyar dobar 
dan-nal a szerb szomszédot. Az élet gyakran olyan kihívások elé állít 
bennünket, amelynek a megoldásához, leküzdéséhez az összefogás el-
kerülhetetlen. Mondhatnánk azt is, hogy egységben az erő, ahol a tudás, 
a jó szándék, az akarat és a szeretet megnyilvánul. Ezt én úgy hívom, 
hogy ISTENI PROGRAM, ahol a határon túli együttműködés a meg-
határozó és mindig arról szól, hogy: Hogyan segíthetsz másokon? 
A Rotary magyar kormányzója a következőképpen fogalmaz: „Amit 
tehetsz, csepp a tengerben, de ez ad értelmet az életednek”.

Csószity Zoltán

A Szerbiát és Montenegrót magába foglaló 2483. számú szomszédos 
disztrikt több mint 80 Rotary klubbal büszkélkedhet. Mi szolnoki rota-
rysok régóta építjük és ápoljuk kapcsolatainkat az ottani klubokkal. El-
sősorban a zentai Rotary klubbal, akik megalakulásánál 6 évvel ezelőtt 
az RC Szolnok is bábáskodott.
A szabadkai, a kikindai, a magyarkanizsai és a pancsevói Rotary klu-
bokkal is baráti kapcsolatokat ápolunk, támogatjuk egymás jótékonysá-
gi rendezvényeit, humanitárius programjait. Óriási előnyt jelent, hogy 
bizonyos vajdasági klubokban a tagság nagy része beszél magyarul, 
különösen igaz ez Zentára, ahol a lakosság több mint 80%-a magyar.
Rendszeresen részt veszünk a szabadkai 
Rotary Club hagyományos szüreti jóté-
konysági rendezvényén, amelynek nagy-
szabású voltát mutatja, hogy azon 6000 
étkezési jegyet értékesítenek. Klubunk 
folyamatosan képviselteti magát a zentai 
Tiszaparti fesztiválon, a farsangi bálon és 
charter ünnepségen, ezzel is támogatva a 
helyi társadalom célkitűzéseit. Természe-
tesen a délvidéki klubok is aktívan hozzá-
járulnak a szolnoki és országos rendezvé-
nyek sikeréhez.
A kommunikáció és az együttműködés 
azért is nagyon fontos, mert így képesek 

BARÁTI KApCSOLATOK A ROTARY 2483  DISZTRIKTJÉVEL

Fogadás Ulrich Hecht (középen) barátunk házában

A zentai farsangon

Munkában a szolnoki sütőbrigád Tökfesztivál Kikindán

nünket, magyar vendégeket, s hangot adtak annak a reményüknek, 
hogy a klubjaink közötti kapcsolat folyamatosan fejlődni, erősödni fog, 
s hosszútávon mindkét klub, mindkét város és régiója számára hasznos 
rotarysta együttműködés bontakozik ki. Kiss László Elnökünk megkö-
szönte a vendéglátást, s egyetértve a német barátaink reményeivel, utalt 
arra, hogy a kapcsolatok erősítése, mélyítése minden bizonnyal folytatód-
ni fog a jövőben is.

Szép élményekkel gazdagodva, utunkkal reményeink szerint a nemzetkö-
zi rotarysta barátságot erősítve tértünk haza, s várjuk, hogy a Halberstadti 
Klub tagjaival ismét találkozhassunk Szolnokon.

Dr. Barazutti László
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Türelemmel viselt hosszú betegséget kö-
vetően elhunyt Nagy Lajos, a Rotary Club 
Szolnok 2001/2002. évi elnöke.

Nagy Lajos már a Rotary Club Szolnok 
1999. évi újjáalakulását megelőzően aktív 
szerepet játszott a Rotary-asztaltársaság 
működésében, majd a klub alapelveinek 
kialakításában, működésének megszerve-
zésében, a tagok kiválasztásában és a klub-
bá alakulás folyamatában.
A kezdeti időszakban többször vállalt sze-
repet a megalakult szolnoki Rotary Club 

elnökségének munkájában, s szervezőkészségével, munkabírásával jelen-
tős mértékben járult hozzá a klub eredményes működéséhez. Bár klub-
tagsága 2004-ben megszűnt, mégis több jelentős projektben vállalt vezető 
szerepet - így a görög katolikus templom harangjának elkészültében, a 
Szolnoki Művészeti Egyesület megalakításában vagy a Zounok ispán szo-
bor létrejöttében.
Szakmai kvalitásai mellett jó emberi tulajdonságai, nyílt szókimondása, 
csendes eleganciája, szituációérzékenysége, színes egyénisége, humora 
örökké hiányozni fog.

Emlékét tisztelettel őrizzük:
Rotary Club Szolnok

50 éves korában tragikus hirtelenséggel el-
hunyt Tóth Tamás, a Rotary Club Szolnok 
tagja, aki több éven keresztül töltötte be a 
klub kincstárnoki feladatait.

Tóth Tamás 2001. június 16-án lett a klub 
tagja és hosszú éveken keresztül játszott 
meghatározó szerepet a klub működés-
ében. A pénzügyi-számviteli és gazdasá-
gi ismeretekkel rendelkező Tóth Tamás 
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy kincs-
tárnoki időszaka alatt a Rotary Club Szol-
nok egyesület egy nyugodt, kiegyensúlyo-

zott és jogkövető gazdálkodást folytatott.

Tóth Tamás klubtagsága mellett a klub rendezvényeinek állandó mecé-
nása volt, legyen szó Rotary-bálról, karácsonyi adománygyűjtésről vagy 
kulturális-művészeti programok támogatásáról.

Kiemelkedő matematikai képességei lehetővé tették számára, hogy a leg-
bonyolultabbnak tűnő pénzügyi-gazdasági összefüggéseket is közérthe-
tően, világosan fogalmazza meg.

Szakmai kvalitása, humora, életvidám egyénisége, munkabírása, szpon-
zori tevékenysége korai halálával nagy űrt hagyott maga után.

Emlékét tisztelettel őrizzük:
Rotary Club Szolnok

NAgY LAJOS  (1947-2011)

TÓTH TAMÁS (1961-2011)

Egy régi rotary bálon barátokkal

Nagy Lajos családja és barátai körében

Tóth Tamás feleségével Tündével

Nagy Lajos (középen) szolnoki és eastwoodi rotarysokkal
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Húsz évvel ezelőtt költöztem 
Szolnokra, és mára a város min-
den tekintetben az otthonommá 
vált. Olyan érzésekkel és kötő-
désekkel, mintha mindig itt él-
tem volna.
Egerben születtem, a gyerekko-
rom családi biztonságát Füzes-
abony jelentette.
Az egri, majd a miskolci diák-
évek a tanulás mellett a közös-
ségi élet lehetőségét, életre szóló 
barátságok kialakulását jelentet-
ték számomra.

Gépészmérnök, marketing 
szakközgazdász és környezetirá-

nyítási szakértő vagyok. Jelenleg irányítási menedzsment-rendszerekkel 
foglakozom. Pályámat ”járműjavítós”-ként kezdtem, és amíg csak tehe-
tem, munkámmal, szakmai tudásommal ennek a közösségnek szeretnék, 
sikereket, elismerést és társadalmi megbecsülést szerezni.

A munkám mellett nagyon fontos számomra a természet szeretete, az élő 
környezet megismerése és védelme, mely iránti rajongásomat néhai bá-
tyámnak, Czeglédi Istvánnak köszönhetem. 
Hobbim a vadászat és a horgászat. A szükséges felszerelések mellé egyre 
gyakrabban viszek magammal fényképezőgépet, leginkább saját magam 
szórakoztatására, az izgalmas pillanatok és a természet szépségeinek 
megörökítésére. A tiszavirágzást mint különleges, Szolnokhoz és a Tisza 
folyóhoz tartozó természeti jelenséget régóta figyelemmel kisérem. A 
születés, a beteljesedés és az elmúlás – emberi mértékkel nézve – töredék-
nyi idő alatti lefolyása lenyűgöz. 
A fotózás világát Kardos Tamás szerettette meg velem. Az amatőr mó-
don, de annál nagyobb lelkesedéssel készített képeim, az ő segítségével 
kezdtek egyre tudatosabb és karakteresebb formát önteni. Az ő fotóit fi-
gyelve egy teljesen más világ tárul elénk, akár a Magyarországon akár a 
külföldön készült képeit nézzük. Az ő látásmódja felhívja a figyelmet az 

ÚJ TAgUNK: CZEgLÉDI SÁNDOR
emberekre a tájban, a pillanatokban rejlő részletekre. Szolnok utcái, terei 
életre kelnek, épületei megszépülnek objektívén keresztül.
Munkám és hobbim mellett nagyon fontosak számomra a családi és a 
baráti kötelékek. Nőtlen vagyok, de évek óta élek boldog kiegyensúlyozott 
párkapcsolatban. 
Nagyon örültem, amikor barátaim, Kardos Tamás, Dr. Szabó Attila és Dr. 
Teszár László lépésről- lépésre ismertették meg velem a szolnoki Rotary 
Klub tevékenységét. 
A négy kérdés próbát magánemberként és a napi munkám során is fon-
tosnak tartom, mert az igazi értékteremtést szolgálja.
Az elmúlt néhány hónapban a Rotary Club Szolnok tagjai között olyan 
társakat ismerhettem meg, akiknek objektív világnézetük, aktív életmód-
juk, tenni akarásuk mellett összetartásuk és jó hangulatuk is nagyban 
hozzájárul városunk közösségeink, intézményeinek érdekében végzett 
jószolgálati célok és projektek megvalósításához.
Munkám során is igyekszem ezeket a célokat szolgálni. Legyen szó szak-
mai feladatról, közösségi programról vagy kulturális rendezvényekről, 
melyek széles skálájába akár egy-két fotókiállítás is belefér. Ezt mindig 
önzetlenül, a közösség érdekeit szem előtt tartva, a magamtól elvárt ala-
possággal tettem és teszem meg. Járműjavítósként a hagyománnyá tett 
nyílt napok és üzemlátogatások szervezésével több ezer érdeklődőnek, - 
felnőttnek, gyermeknek egyaránt -, sikerült kellemes perceket és felejthe-
tetlen élményeket szerezni. 

Remélem, hogy képességeim és lehetőségeim engedte keretek között, 
tehetek annyit ezért a közösségért hogy a Rotarys fogadalmat betartva, 
sokáig, büszkén vallhatom, hogy e csapat tagja vagyok.

Czeglédi Sándor

Czeglédi Sándor előadást tart a Rotary klubban

  Élő hidroplán        fotó: Czeglédi Sándor

  Tiszavirágzás        fotó: Czeglédi Sándor
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Túróczi Imre vagyok, 1960. április 29-én szü-
lettem Szolnokon. Nagy családból származom, 
két nővérem és két bátyám van, így élvezhetem 
a nagy család előnyét, a kölcsönös támogatást, 
a problémák megbeszélését, és egymás segíté-
sét, ami akkor is jól esik, ha segítséget adhatok, 
és segítséget kaphatok. 

Egy kis faluból, Hunyadfalváról származom, 
amely Szolnoktól 25 km-re Kőtelek, Nagykö-
rű közelségében található. Általános iskolai 
tanulmányaimat Kőteleken végeztem, majd 

a szolnoki Vásárhelyi Pál Közgazdasági Szakközépiskolában érettségiztem. 
Több felsőfokú végzettséggel rendelkezem, alapvetően közgazdasági, me-
nedzsment területen. Oktatói tevékenységem mellett folyamatosan kapcsola-
tot tartok a vállalkozásokkal, a reálszférával. Adóügyi, számviteli tanácsadást 
folytatok. Jelenlegi munkám mellett ez jelentősen korlátozott, de a gyakorlati 
élet ismeretét minden oktató számára fontosnak tartom.
Társadalmi tevékenységet aktívan folytattam és folytatok jelenleg is. Egy jól 

ÚJ TAgUNK: DR  TÚRÓCZI IMRE
működő alapítványt közreműködésemmel hoztunk létre általános iskolai 
diákok támogatására. Rákóczifalva városban 11 évig voltam társadalmi meg-
bízatású alpolgármester, melyről rektori munkám miatt kellett lemondanom. 
Rákóczifalva és Szolnok város közéletében folyamatosan aktívan részt veszek.
A Szolnoki Főiskolán és annak jogelődjénél 1989 óta dolgozom különböző 
tanári beosztásokban, 2010 óta az intézmény rektoraként tevékenykedem 
főiskolai tanári beosztásban. Szeretem a munkámat és igyekszem sikeresen 
szolgálni Szolnok város és a térség oktatását, felsőoktatását.
Házasságot 1981-ben kötöttem, feleségem Túrócziné Páldi Erzsébet, egy adó-
tanácsadó, könyvelő cég vezetője. Két gyermekünk van, idősebbik Túróczi 
Gergely egy építőipari vállalkozásnál dolgozik friss diplomásként gyakor-
noki munkakörben. Fiatalabbik gyerekünk Túróczi Imre a média világában 
tevékenykedik, rádiós műsorvezető és a szórakoztatóipar Szolnokon ismert 
személyisége.
A Rotary Clubba történő felvételemet azért tartom fontosnak, mert a környe-
zetemet támogató embernek ismerem magam, és erre vonatkozóan megerő-
sítést kaptam és kapok.

Dr. Túróczi Imre

Ez is eljött… Kicsit hamarabb, mint gondol-
tam, talán nem is olyan felkészülten, mint 
elődeim, de a Rotary-ban kötelező évenkénti 
rotáció mindenkit felelős vállalásra szólít.
Igen, nem lesz egyszerű ez az év, és innen 
már egy sem, hiszen a „nagy elődök” sor-
ban vállalták eddig az elnöki teendőket. Úgy 
gondolom,hogy az eddigi elnökök szívvel lé-
lekkel tették a dolgukat, amit legjobb tudásuk 
szerint elvártak maguktól, és mindennek meg-
van az eredménye, hiszen nagyon jól működő 
klubot tudhatunk magunkénak.

A sor azonban véget ért, illetve vannak még néhányan a régi tagok között, 
akiket nem sikerült rábírni az elnöki tisztség vállalására, de személyemmel 
elkezdődött az újabb tagok szerepvállalása.
Nagy megtiszteltetés ez nekem, hiszen a belépésem (2010) előtt már évekkel 
hallottam barátaimtól a Rotary mozgalomról, a klubról, de elérhetetlennek 
tűnt a dolog. Aztán két jó barátom megszólított, és íme, már én vagyok az 
elnök. Örömmel és büszkeséggel tölt el a tudat, hogy az elkövetkező évben 
én vezethetem és szolgálhatom ezt a híresen jól működő klubot, baráti kö-
zösséget. Igen, mert a Rotary nem egy szokványos klub, „a Rotary olyan 
világszervezet, amelyben különböző foglalkozású emberek készek vállalni a 
humanitárius szolgálatot. Szakmai és magánéletükben magas etikai alapelve-
ket követnek. Arra törekednek, hogy a világban terjedjen a megértés és a jó 
szándék. Ezeket az ideálokat ápolják a Rotary klubokban a rotaristák baráti 
összejöveteleiken. Az egyes rotaristák ezeket az ideálokat képviselik és ezek 
szerint élnek.” És ez nem csak hangzatos szöveg, a klubunkra ez a jellemző. 
Számos tevékenységben, rendezvényben mutatkozik meg ez az önzetlen, ba-
ráti, humanitárius szellemiség.
Olyan szintre emeltük az évek során rendszerességgel a városban az ez irányú 
tevékenységeinket, hogy ma már meghatározó a klub szerepe. A legszínvo-
nalasabb bálok egyike a Rotary bál, mindenki várja az adventi borkínálást, az 

ifjúsági hosszú csereprogram szinte állandó 
2-3 fős létszámmal kiválóan működik, hozzá-
járulunk a városi programok színesebbé téte-
léhez (mécsesúsztatás, orgonahangverseny). 
Számos értéket halmoztunk fel.
Tagjaink közé örömmel lépnek a város elis-
mert, meghatározó polgárai, sokan ismernek 
bennünket, számítanak ránk. Ez az eredmény 
azonban nagyon sok kötelezettséget jelent. 
Nekem, mint új elnöknek kötelességem meg-
őrizni értékeinket, ébren tartani tagjainkban 
a rotarista eszméket, erősíteni a klubtagok 
klubhoz, illetve egymáshoz kötődését, szí-
nessé, színvonalassá tenni a rendezvényeket. 
Ígérem, mindent megteszek hagyományaink, értékeink megőrzésében, to-
vábbfejlesztésében. Az elnöki felkészítőn elhangzott figyelmeztetésként, „a 
klub olyan lesz, mint az elnöke”. Érzem a felelősséget a vállamon és bár elég 
sok feladatom van polgári foglalkozásommal, családommal kapcsolatban is, 
hiszem és tudom, tovább megyünk előre a kijelölt úton, mert nem egyedül 
kell azt csinálnom, számíthatok barátaimra, akik elfogadtak vezetőjüknek 
erre az esztendőre.  Én is számítok minden rotarys barátomra!
Ebben a változó gazdasági környezetben meg kell erősíteni pénzügyi hely-
zetünket, meg kell felelnünk a megváltozott törvényi szabályozásoknak, a 
meglévő programjainkat tovább kell vinni, és foglalkozni kell további tagfel-
vételekkel is. Mindezeket azonban a klubtagok teherbírásához szeretném iga-
zítani, nem kell erőltetnünk semmit, nem szabad a túlvállalásokkal a meglévő 
értékeket csorbítani.
Végezetül a világelnök, Sakuji Tanaka ez évi jelmondatával zárom soraim: 
„Peace Through Service  - Béke a szolgálaton keresztül…”

ELNÖKI TERVEK A 2012/13-AS ROTARY ÉVRE

Andrási Imre
soros elnök
(2012-13)

Sakuji Tanaka 
soros Rotary világelnök



17

2008. októberében nyitotta meg kapuit 13 fő számára az intézet büszkesége, 
a Tiszavirág Lakóotthon, az új, európai színvonalú, akadálymentes 3 
szintes, lifttel ellátott lakóotthonunk. Enyhe és középsúlyos értelmileg sérült 
fiatalok vették birtokba a modern konyhát, étkezőt, nappalit, konditermet. A 
berendezett 2 ágyas, fürdőszobával ellátott szobákban 5 nő és 8 férfi kapott 
helyet, közöttük egy down-szindrómás pár is.
A Nappali Intézmény  szülői kezdeményezésre 1985-ben alakult, elsők között 
az országban. Elsősorban családban élő, értelmileg akadályozott emberek 
foglalkoztatását, szabadidejük hasznos eltöltését és a szülők tehermentesítését  
tűzte ki célul. Jelenleg 20 férőhely áll rendelkezésre. A nappali ellátásban a 
szakemberek által vezetett, változatos fejlesztő és szinten tartó foglalkozások, 
színes szabadidős- és sporttevékenységek és nem utolsó sorban munkajellegű 
tevékenységek jelentik a napi elfoglaltságot. Az igénybevevők számára 
étkezést, egészségügyi- és mentálhigiénés ellátást, üdülési lehetőséget, társas 
kapcsolatok kialakítását biztosítjuk anélkül, hogy a sérült fiatalnak el kellene 
szakadni a családi környezetből. A nappali otthon az ápoló, gondozó otthon 
közelében van.
A Szociális Foglalkoztató Intézet Gondozotti Közösségéért („Szoci-fogi”-

A Rotary Club Szolnok a 2011. évi jótékonysági bor-és teakínálást kilen-
cedik alkalommal rendezte meg a tavalyi színhelyen, a Kossuth téri kará-
csonyi faluban. Ebben az évben kétféle borból kínáltuk meg az adakozó 
kedvű vendégeinket, akik szinte évről-évre visszatérő arcok. 300 liter vö-
röst illetve 150 liter fehérbort forraltunk. A vörösbort az egri, a fehérbort 
pedig a Mátravidéki bortermelőktől szereztük be. 
Az idei borkínálásra sikerült a kis házikónkat világos és fűtött komfortúvá 
varázsolni, és három darab saját bor és teaforraló edénnyel is gazdagodott 
a klub. Így minden adott volt a sikeres projekt végrehajtásához.  
A kínálást december 1-jén indítottuk és december 23-án fejeztük be. Az 
idő kegyes volt hozzánk, hiszen szép havas, igazi téli környezetben jóté-
konykodhattunk. A kínáló  klubtagok és Rotaractos barátaink jó kedvvel 
és jó hangulatban gyűjtötték az adományokat, amely kicsivel meghaladta 
a négyszázezer forintot, amit idén is a Liget Otthon lakóinak adtunk át. 
Köszönet a sikeres adománygyűjtésért minden Rotarys társunknak, Ro-
taractosnak és persze a visszatérő adományozó szolnokiaknak.  Remél-
jük, hogy a 2012-es tizedik adventi borkínálásunk is hasonló hangulatban 
és sikerekkel zárul majd.

Sticz Ferenc

Az intézmény teljes neve „Liget Otthon” fogyatékos Személyek Ápoló, 
gondozó Otthona és Nappali Intézménye  Az intézmény alapítója Szolnok 
Megyei Jogú Város Közgyűlése, míg fenntartója Szolnok Megyei Jogú Város 
Önkormányzata.
Az intézmény székhelye: 5000 Szolnok, Liget u. 27. Ellátási területe nappali 
ellátás keretében a Szolnoki, a Jászberényi, a Törökszentmiklósi és a 
Kunszentmártoni Kistérség közigazgatási területe, a többi ellátás esetében 
Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területe.
Az intézmény által ellátott személyek köre: középsúlyos és súlyos értelmi 
fogyatékos személyek. Az intézmény alapvető feladata folyamatos, magas 
színvonalú szociális ellátás biztosítása. Mentális gondozás, támogatás, 
segítségnyújtás, meglévő képességek szinten tartása, folyamatos fejlesztése, 
valamint speciális életvezetési technikák elsajátítása, esetenként önálló életre 
való nevelése.
Az intézmény Bentlakásos intézete (ápoló-gondozó otthon) 40 fővel 1991-
ben alakult. Jelenleg 39-en élnek itt, olyan társaink, akik önálló életvitelre 
nem alkalmasak, otthonukban nem gondozhatóak, ezért teljes körű ellátást 
igényelnek. A gondozási alapszolgáltatásokon túl nagy gondot fordítunk a 
szabadidő hasznos eltöltésére is. Fejlesztő-felkészítő és munka-rehabilitációs 
foglalkoztatás zajlik az intézetben. Akik nem képesek ezekbe a munkákba 
bekapcsolódni, számukra terápiás foglalkoztatást biztosítunk. 
A lakók aktívan bekapcsolódnak a Magyar Speciális Olimpia szövetség és a 
Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület tevékenységébe. Részt vesznek 
ezen szervezetek nemzetközi, országos és regionális rendezvényein. Színjátszó 
csoportjuk több országos elismerést kapott. 
2003. márciusában 10 fiatal birtokba vehette az anyaotthontól néhány 
méterre lévő családi házat, a Napvirág lakóotthont   A korszerű konyha, 
fürdőszobák, modern bútorokkal berendezett és technikai eszközökkel 
felszerelt helyiségek a teljesebb, normalizált életforma lehetőségét nyújtják a 
lakók számára. 5 db kétágyas szoba áll a lakók rendelkezésére. Az intézet által 
nyújtott szolgáltatásokat kívánságuk szerint igénybe vehetik. Életvezetésüket 2 
szociális szakképesítésű dolgozó segíti. 

ADVENTI BORKíNÁLÁS

A KARÁCSONYI BORKíNÁLÁS TÁMOgATOTTJA: A LIgET OTTHON

Adventi borkínálás

A Rotary Club adományából vásárolt kerti bútorok
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ért) Alapítvány közhasznú szervezetet 1999-ben alapították.
Célja a hátrányos helyzetű csoportok, ezen belül a Liget Otthon Fogyatékos 
Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézete lakói üdülésének, 
sport-, kulturális és művészeti tevékenységének anyagi támogatása, valamint 
a Liget Otthon és egyéb hazai és külföldi intézmények közötti kapcsolatok 
ápolásának segítése.
A Liget Otthon Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és 
Nappali Intézete lakói 2002. februárjában megalakították a Liget Otthon 
Sportegyesületet, melynek célja a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés, 
a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása. 
Az egyesület tagja a Magyar Speciális Olimpia Szövetségnek, rendszeresen 
részt vesz annak hazai és nemzetközi versenyein az alábbi sportágakban: 
atlétika, úszás, kerékpározás, mozgásélmény, tollaslabda, hófutás, kosárlabda. 
Az egyesület sportolói több világjátékon is részt vettek, így Írországban, 
Japánban, és az USA-ban is.

Dr. Teszár László
Liget otthon bentlakásos intézet

Kedves Rotary tagok! 
Már beszámoltunk arról, hogy a Liget Otthon Sportegyesület a 
forraltbor kínálásból összegyűjtött adomány egy részét két kirándulás 
buszköltségének fedezésére fordította.
Az adomány másik felét az egyesület 3 kiváló bowlingos sportolója kapta. 
Kiss Anikó, Szabó Anikó és Burka János a sporteredményeik alapján 
bekerültek a görögországi speciális olimpiai csapat utazó keretébe. A 
segítségetekkel így be tudtuk fizetni ennek a nagyszerű versenynek az 
utazási költségeit.
A fiatalok az athéni versenyen fantasztikusan szerepeltek!
Kiss Anikó és Szabó Anikó párosban aranyérmet, míg Burka János 
egyéniben arany, míg párosban bronzérmet szerzett.
Sportolóink méltóképpen képviselték a magyar és a szolnoki színeket a 
nyári speciális olimpián.
A sportolók nevében is köszönjük minden Rotary-tagnak a támogatást!

Molnár Melinda
Liget Otthon SE elnöke

SZOLNOKI SIKEREK ATHÉNBAN

Az éremhalmozó sportolók

A Rotary Club Szolnok és a Szolnok Tisza Rotary Club ötödik alkalom-
mal rendezte meg a Belvárosi Nagytemplomban a Jótékonysági Orgona-
hangversenyt. A fellépő művészek - Szabó Balázs orgonaművész és Ha-
vasi Katalin szopránénekes – az elmúlt évekhez hasonlóan, honorárium 
nélkül vállalták a fellépést, hozzá járulva az adománygyűjtés sikeréhez. A 
művészek ez alkalommal is elkápráztatták a mintegy 180 fős hallgatósá-
got, Balázs bravúros játékával, Katalin énektudásával és hangjával. 
A koncert eredményeként 2011. évben a szervezéssel kapcsolatos költ-
ségek levonása után 267 000 Ft támogatást nyújtott át a Karitász szerve-
zetének, akik az összeget a rászoruló családok étkezésének támogatására 
fordították étkezési csomagok összeállításával.
Köszönet a két fiatal művésznek az önzetlen közreműködésért, a hallga-
tóságnak a támogatásért, a szervezőknek a munkájukért.

Váci László

JÓTÉKONYSÁgI ORgONAHANgVERSENY 2011

Orgonahangverseny
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Köszönetet mondunk a Rotary Club Szolnok egyesületnek többéves 
múltra visszatekintő áldozatos tevékenységéjért és nagylelkű adakozásá-
ért. A Club fontosnak tartotta a társadalmi felelősség vállalást a nehézsor-
sú családok gyermekeinek étkeztetésében. Nyitottak voltak a tanulásukat 
elősegítő eszközök előteremtésében, annak méltó körülmények közti át-
adásában, a használhatóságuk elősegítésében. 
Jó dolog a mai világban, hogy vannak még nagylelkű adakozók, akik egy 
színvonalas hangversenyre vagy előadásra pénzt áldozva hozzájárulnak 
az ilyen, és ehhez hasonló nemes célok megvalósításához. Az adomá-
nyokból összegyűjtött közel 300.000Ft-ból tartósan 20 fő rászoruló gyer-
mek étkeztetését tudtuk folyamatosan biztosítani az iskolákban.
A közös célok és feladatok megerősítették a Rotary Club Szolnok és a 
Belvárosi Főplébánia Szent Erzsébet Karitász Csoportjának együttmű-
ködését, kapcsolatát, példát mutatva ezzel másoknak, mely szerint: „Jót 
tenni jó!”
A Belvárosi Főplébánia Karitász Csoportja idén májusban ünnepelte 
fennállásának 20. évfordulóját. Egyéb tevékenységeink mellett gondot 
fordítottunk iskolai tanárok és ifjúságvédelmi felelősök segítségével a va-
lóban támogatásra szoruló gyermekek feltérképezésében. Akik ezt a fel-
adatot végzik, átérzik annak a felelősségnek a súlyát, ami ránk nehezedik 
és talán jobban meg is értik, mit jelent ma szegénynek, kiszolgáltatottnak 
lenni! 

A ROTARY CLUB SZOLNOK ÉS A KATOLIKUS KARITÁSZ A SZEgÉNYEKÉRT…

Az orgonahangversenyen összegyűlt adomány átadása 
a Karitász képviselőinek

Talán a leírtakat az apostol szavai is megerősítik: „Bizony mondom nek-
tek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.” (Mt 
25.40)
A Jóisten fizesse és áldja meg nagylelkű tetteiket és adományaikat!

Vajk Ödön Ferenc
Szent Erzsébet Karitász Csoport Vezető

A Rotary jótékonysági 
hangversenyek egyik visz-
szatérő művésze Havasi 
Katalin, aki Szlovákiában 
született Kassa városában. 
Édesapja révén, aki ope-
raénekes és kórusvezető, 
már korán megismerkedik 
a zene világával. 1996-ban 
a Magyar Rádió és Televí-
zió Énekkarában énekel a 
Budapesten megrendezett 

Szuperkoncerten, Placido Domingo és Jose Carreras operaénekesek vendégsze-
replésével. Énekesi profiljában az oratórikus műfaj dominál, ezen a területen átfo-
gó repertoárja alakult ki. Az opera és operett műfajban is otthon érzi magát. Olyan 
neves énekesekkel énekelt együtt, mint Peter Dvorsky vilaghirű tenorista, vagy 
Kovácsházi István, Molnár András, Tóth János a Magyar Állami Operaház szólis-
tái. Többször fellépett a váci Szimfonikus zenekarral Farkas Pál vezetésével. Kon-
certezett többek között Bednarik Anasztázia és Szabó Balázs orgonaművészekkel 
és Mága Zoltán hegedűművésszel. Magyarország számos városában fellépett, de 
vendégszerepelt már Angliában, Olaszországban, Romániában, Németországban 
és Ausztriában is. 
Kórusokkal való együttműködése jelentős. Jelenleg a váci Székesegyház Cecí-
lia kórusának, Magyarország legnagyobb, 120 tagú kórusának hangképzője és 
szólistája. 2009 szeptemberétől az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Karvezetés 
és kántorképző szakán folytat tanulmányokat Tardy László, a Mátyás templom 
Karnagya tanítványaként. 2008 óta Szardínián több városban vendégművészként 
rendszeresen hangképző kurzusokat tart az oristanoi Polifonica Arborense kórus-
nak valamint más vendégkórusoknak, akikkel a záróhangversenyeken is szerepel.

A jótékonysági orgona-
hangverseny másik vissza-
térő művésze Szabó Balázs 
a fiatal zenész-generáció 
egyik legsokoldalúbb te-
hetsége. Rangos nemzet-
közi versenygyőzelmeivel 
már zeneakadémista ko-
rában megalapozta azóta 
is töretlenül felfelé ívelő 
karrierjét. Orvos szülők 
gyermekeként született 
Miskolcon, zenélni 15 éves korában kezdett. Meghatározó mű-
vészi impulzusokat Prof. Christoph Bosserttől kapott, akinek irá-
nyításával Németországban megszerezte az orgona mestere címet. 
A budapesti tanulóévek alatt, 2007-ben a svájci St. Maurice-i orgona-
verseny első díja jelentette a belépést a nemzetközi hangversenyélet-
be, amit a franciaországi Biarritzban nyert első díj és különdíj követett 
2009-ben. 2011 óta a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen tanára,  
kiváló ismerője a történelmi orgonáknak, a különböző stílusok alapos ismereté-
ből felépített korabeli hanginterpretáció elmélyültséggel és drámai kifejezőerővel 
párosul játékában. 
Szabó Balázs művészi és szakértői tevékenysége mellett régi billentyűs hangsze-
rek restaurálásával is foglalkozik. Fő tevékenységi területe a XIX. Század hang-
szerei. Restaurátorként specializálta magát a Mustel féle mesterharmónium és 
a francia típusú fúvó légrendszerű harmóniumok restaurálására. Munkáiban 
nagy hangsúlyt fektet a hangszerek eredeti állapotának és hangzásának megőr-
zésére, visszaállítására. Ennek érdekében csak korabeli technikával az eredetivel 
megegyező anyagokból dolgozik hangszerein.

HAVASI KATALIN SZOpRÁNÉNEKES SZABÓ BALÁZS ORgONAMŰVÉSZ

Havasi Katalin szopránénekesnő Szabó Balázs orgonaművész
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jelezte a vacsora közeledtét, amelyben szintén nem kellett csalódnunk. 
Volt minden ,,mi szem-szájnak ingere”, mindenki megtalálhatta a saját 
ízlésének megfelelő finomságot. A minőségi ételekhez természetesen mi-
nőségi italok jártak az egri Tarjányi Pincészet felajánlásának köszönhető-
en, amelynek képviselője –egy tündéri kedves borász-kismama - szívesen 
adott tanácsot és információt minden érdeklődőnek.
Mindannyian tudjuk azonban, hogy egy igazán jó estéhez kevés a finom 
étel és a jó bor. A legfontosabb a jó társaság! A bál elején még lekötöttek 
a feladataim, nem jutott sok idő beszélgetésre, ám a vacsora alatt és után 
sorra ismerkedhettem meg kedvesebbnél kedvesebb emberekkel, az ado-
mányozókkal, a Rotary Club tagjaival, a Szolnoki Művésztelep alkotóival. 
Hamarosan úgy éreztem, mintha régi barátokkal tölteném az estét, igazi, 
jó beszélgetések jöttek létre, melyek már-már elfeledtették velem, hogy 
háziasszonyként, nem pedig vendégként érkeztem.
Volt azonban az est folyamán még egy hálás feladatom. Segíthettem ki-
sorsolni a tombola játék rengeteg, értékes ajándékát.
A bál természetesen sok-sok zenével és tánccal ért véget, azt hiszem 
mindannyiunk örömére.
Feledhetetlen szép estét tölthettem együtt csodálatos emberekkel, csodá-
latos helyen, amiért – úgy hiszem - én tartozom köszönettel!
  

      Huszárik Kata

Adni jó! Másokon önzetlenül 
segíteni öröm. Mégis, mintha 
napjainkban egy kicsit megfe-
ledkeztünk volna minderről, 
legtöbben teljesen elmerülünk 
a napi robotban, próbáljuk 
megoldani saját problémáinkat 
és közben, talán észre sem vesz-
szük, hogy más a segítségünkre 
szorulna.
Többek között ezért is voltam, 
nagyon boldog, amikor tavaly 
novemberben engem ért a 
megtisztelő feladat: legyek a Ro-
tary Club Szolnok X. jótékony-
sági báljának háziasszonya.
Hogy őszinte legyek, nem kis 
izgalommal készültem a fel-

adatra, mert – noha színészként számomra a reflektorfény nem idegen 
- egy ilyen elegáns rendezvény méltó lebonyolítása kihívást jelent. Szeret-
tem volna – a magam szerény lehetőségeivel - én is hozzájárulni ahhoz, 
hogy ez az este feledhetetlen legyen mindazok számára, akik ez évben, a 
meglehetősen drága belépőjegy megvásárlásával a Szolnoki Művésztelepet 
támogatták.
Noha már több alkalommal jártam a Megyeháza csodálatos díszter-
mében, az est eleganciája mégis meglepett. A lépcsősor végén udvarias 
pincérek kínáltak itallal minden érkezőt, a díszterem teljes pompájában 
ragyogott, az asztalok kifogástalanul, tökéletesen dekorálva várták az es-
télyi ruhás vendégeket. A színpad két oldalán várt az újabb meglepetés. A 
Szolnoki Művésztelep – mint az est támogatottja - rögtönzött kiállítással 
kedveskedett az adományozóknak. Az alkotások közül néhány, az est fo-
lyamán kisorsolásra került, tombola játék keretében.
Az elegáns vendégek lassanként elfoglalták helyüket az asztaloknál, és sok 
szimpatikus, ismerős és ismeretlenül is ismerős arc fordult várakozással - 
a kissé  ,,remegő térdű” háziasszony felé, - felém. 
A bál megkezdődött. A tapintatosan rövidre szabott, intelligens és hu-
morral átszőtt beszédek után, zenés összeállítást hallgathattunk meg a 
szolnoki Szigligeti Színház két kiváló művésze, Kertész Marcella és Dósa 
Mátyás előadásában.
A szomszédos helyiségekből átszűrődő finom illatok és halk csörömpölés 

A x  ROTARY BÁL HÁZIASSZONYA VOLTAM

Huszárik Kata

Jó a hangulat

Pogány Gábor Benő köszönetet mond a támogatóknak

Telt ház a Rotary-bálon
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zekas Magdolna és Simon Ferenc még ma is a művésztelep megbecsült 
művészeiként alkotnak. 

2002-ben a művésztelep centenáriumára megújult egyik épületszárnyban 
újrakezdte munkáját az ötvenes években megszüntetett Szolnoki Művé-
szeti Egyesület. Ez az egyesület, ami 1902-ben felépítette és működtette a 
művésztelepet, ma ugyanazt a munkát folytatja, amit nagy múltú elődje 
oly sikeresen tett évtizedeken keresztül. Pályázatokat ír ki meglévő mű-
termeinek hasznosítására, ennek során az elmúlt évtizedben pezsgő mű-
vészeti életet biztosított a város számára. Az itt élő művészek újra európai 
rangra emelték az itt folyó munkát. Két műtermet Kert Galéria néven 
üzemeltetünk, ami Verebes György művészeti vezetőnek köszönhetően 
bekerült az országosan elismert és keresett népszerű kiállítóhelyek közé. 
Egy műtermet fenntartunk a testvérvárosi kulturális kapcsolatok mű-
vészcsere programjaira. 

A kiállításokon kívül számos művészeti programot szervezünk. Így ke-
rül minden évben megrendezésre a Művésztelep születésnapját ünneplő 
ARTjáró összművészeti fesztivál. Az ARTicum országos képzőművészeti 
biennálé, és párja a pARTicum szabadtéri szoborkiállítás a Nemzetközi 
Képzőművészeti illetve, Tudományos Filmszemle társrendezvényeként 
2002 óta folyamatosan öregbítik Szolnok hírnevét. 

A Művésztelep hagyományápolására és nyitottságára jellemzően képző-
művészeti szakköröket működtet különböző korosztályok számára. Az 
egyesület szakmailag támogatta a Magiszter Szolnoki Művészeti Szakkö-
zépiskola megszületését és ma is felelősnek érzi magát az ott folyó szak-
mai munkáért. Partnerkapcsolatokat építünk és tartunk fenn iskolákkal, 
múzeumokkal, önkormányzatokkal, szakmai és civil szervezetekkel. 

Tíz éve támogatónk a Rotary Club Szolnok, melynek tagjai aktív szerepet 
vállalnak egyesületünk tagságában és vezetőségében egyaránt. 2012-ben 
a Rotary bál teljes bevételével támogatta a klub a Művésztelepen folyó 
munkát, amelyért ezúton is köszönetemet fejezem ki.

Pogány Gábor Benő

A Szolnoki Művésztelep kivételes helyen fekszik, két folyó, a Tisza és a 
Zagyva találkozásánál, az egykori szolnoki vár helyén. Az ezer éves tör-
ténelmi helyszín mai napig befolyásolja az itt élő és alkotó művészeket. 

A Szolnoki Művésztelep története értelemszerűen szorosan összefügg a 
magyar történelemmel, így annak nagy korszakai is azon keresztül váll-
nak érthetővé.

A XX. század elejének európai művészeti törekvéseinek magyar mesterei  
témakeresésük során fedezik fel az akkor még szabályozatlan Tisza festői 
környezetét. A plan-air  festészet a tájon kívül kereste az egzotikumot is, 
aminek témát adtak az itt élő vándor cigányok, faúsztatók, hajóvontatók, 
bőgőhajósok, és a szolnoki piac színes forgataga, amelynek helyszíne a 
város főtere volt. A kor nagy művészei itt készült műveiket Európa ismert 
kiállító termeiben Bécsben, Münchenben, Párizsban… állították ki, az ott 
festett műveket, pedig ide hozták. Ennek az „európaiságnak” a korai meg-
jelenése városunkban magas színvonalra emelte a kultúrát.

Az I. világháborúig terjedő időszak alatt, a legjelentősebb magyar mes-
terek nevei fémjelezték a szolnoki művésztelepet, ami csak tovább foko-
zódott a két világháború között, melyet Aba-Novák Vilmos és köre tett 
felejthetetlenné. Ez a magas színvonalú művészi munka folytatódott a II. 
világháború után is, és az 1950-es években idekerült művészek közül Fa-

A 110 ÉVES SZOLNOKI MŰVÉSZTELEp

Verebes György festőművész

Egy régi képeslap a Művésztelepről

Pogány Gábor Benő átveszi a Rotary bálon 
összegyűjtött adományt
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díjas szikvízkészítő mestere) biztosította. A gyerekekre gondolva szörp-
kínálás is volt. A fröccskínáláshoz szükséges faházat a Szolnoki Tiszavi-
rág Fesztivál főszervezője, Kovács Ákos biztosította a számunkra, míg a 
bortárolásban és a faház áramellátásában a Galéria Étterem vezetője Fü-
löp Attila segítette klubunkat.

A nagy sikerre való tekintettel idén is megrendezte klubunk a fröccskíná-
lást. 2012. június 12-16. között a VII. Szolnoki Tiszavirág Fesztiválon kí-
náltuk a „hungaricumot”. Faházunk ismét a Tiszai Hajósok terén kerül el-
helyezésre. 2012-ben a Béres Szőlőbirtok és Pincészet Kft. adományának 
köszönhetően a Világörökség részét képező Tokaj-hegyaljai borvidékről 

származó száraz furmintot, illetve a Kunsági borvidékről a Klément Csa-
ládi Borászat kékfrankos rozéját kínáltuk. A fröccshöz szükséges szikvi-
zet, valamint a hűtéshez a jeget idén is Varga Lajos barátunk biztosította 
a klub számára.

A 2012. évi II. Fröccskínálásunk bevételét a „A Verseghys Diákokért” ala-
pítvány részére ajánlottuk fel.

Szabó Attila

A Rotary Club Szolnok tagsága 2011 tavaszán úgy határozott, hogy a már 
hagyományosan megrendezett sikeres adventi forralt bor- és teakínálás 
mintájára fröccskínálást szervez. Örömmel mondhatjuk el, hogy a Ro-
tary Club Szolnok I. fröccskínálására 2011. június 14-18. között került 
sor a VI. Szolnoki Tiszavirág Fesztivál keretében. Szolnok egyik megha-
tározó kulturális és gasztronómiai eseménye biztosított helyszínt a fröcs-
cskínáláshoz szükséges faházunknak. Fröccskínálásunknak kettős célja 
volt: egyrészt egy „dupla hungaricummal”, azaz a fröccsel és a szikvízzel 
szerettük volna jobban megismertetni a fesztivál látogatóit, másrészt a 
látogatóktól kapott támogatásokból, adományokból tudta klubunk 2011 
őszére kitűzött céljait megvalósítani. A rendezvényünk mind a klubtagja-

ink, mind a szórakozni és jó fröccsöt inni vágyó közönség számára nagy 
sikerrel zárult. A szolnoki polgárok ismét bizonyították, hogy klubunk 
töretlen támogatói.

A fröccskészítéshez szükséges borokat az Egri Borvidékről Dr. Barócsi 
Zoltán (a Károly Róbert Főiskola főborásza), míg a szikvizet (szódát) Var-
ga Lajos (az Áldásvíz Kft. ügyvezető igazgatója, a Magyar Szikvízkészítők 
Jedlik Ányos lovagrendjének nagymestere, aranykoszorús, Jedlik Ányos 

Szép, eredeti, sajátos, 
büszke szokás ez a mé-
cses-úsztatás. Nekem - ezt 
azért hadd áruljam el -, 
akkor a legszebb, mikor az 
élő vízre, magára a Tiszára 
bízzuk ezeket a pislákoló, 
a vízzel, a széllel küzdő kis 
lángokat. (Iskolai ünnep-
ségeken, a tiszai ciánszeny-
nyezés megemlékezésén, 
stb.) A fényük imbolyog, 
egyre halványabban pislá-

kol, előbb csoportosan úsznak, majd széjjelsodródnak a habokban. 
Egy darabig tán követhetnénk is a partról az imbolygó lángot, s ahol 
már szem elől tévesztjük, még hosszan állva elmélázhatnánk azon, 
kiét meddig sodorja a víz, hol oltja ki a szél, lesz-e kanóc, mely végül 
is tövig ég.

fRÖCCSKíNÁLÁS

MÉCSES-ÚSZTATÁS - 2011  AUgUSZTUS 31 

A legkisebbnek bodzaszörp dukál Rotary sapkában

 Egy évvel ezelőtt is itt álltunk. Mennyire más volt akkor. Ömlött az 
eső, mindenhol sár és viharkabát, esernyő és kalucsni. Mégis sokan 
voltunk itt, sokan voltunk és Tóth Tamás. Róla és érte szóljon ma 
a műsor. Én neki, ha tetszik, helyette gyújtom meg a lángot! Az Ő 
életét látom majd tovalebegni a túlsó part felé. Nem tudom, kinek 
az ötlete volt eredetileg a mécses-úsztatás elindítása. Gondoltunk 
ilyenkor Zounuk ispánra, Szent Istvánra, városnapra, középkori hő-
sökre, törökverő, labancverő várvédőkre, szolnoki eleinkre. S azon 
kapjuk magunkat, hogy mi is ismertünk egy ilyen városépítőt, egy 
ilyen fejlesztőt, mecénást, egy ilyen nagy szolnokit. Akivel együtt él-
tünk, együtt tevékenykedtünk, ismerhettük, s lehet, hogy nem tud-
tuk elmondani neki azt, hogy milyen büszkék vagyunk rá.

Az amúgy is jó ötletnek bizonyuló elképzelések válnak gyakorlat-
tá, hagyománnyá, de megfigyelhető, hogy néha a tartalom lassan 
módosul, változik. Kedves Rotarysok! Így leszünk mi a mécses-úsz-
tatással. Ahogy majd szaporodnak az élet természetéből kifolyólag 
ezek a vízen imbolygó, nekünk oly kedves, „saját lángok”, úgy fo-

Dr. Horváth László beszédet mond
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Ebben a hosszú, küzdelmes, fájdalmas, de mindenképp sikeres 
munkában volt Zounuk ispán Szent István belső udvari embere, 
bizalmasa, e térségben hatalmának letéteményese. A kevés forrás 
alapján egyik első szervezője volt a későbbi Szolnok vármegyének, 
mint közigazgatási egységnek, mely akkor még Erdély belsejéből, 
hosszan elnyúlva, a Tiszáig, a mai Szolnok városig tartott. Az is-
pánságot, és az első palánkvárat ő építhette ki. Méltó ezért, hogy 
e település immár ezer éve az Ő nevét viselje. Méltó ezért, hogy a 
városnap vigiliáján róla is szóljunk. Méltó már csak azért is, mert 
ő az új keresztényi államért, Szent István örökéért és a hitéért életét 
is áldozta. Hiszen a kevés nevét megörökítő forrás egyike épp az ő 
mártíriumát örökíti meg, mikor is a Vata féle felkelés lázadói őt is 
letaszítják a hegyről a mélybe Budán, Gellért püspökkel együtt, a 
későbbi Gellért hegyről.

Emlékezünk, s jól is van ez így. Szép, eredeti, sajátos, büszke szokás 
ez a mécses-úsztatás. Nekem akkor a legszebb, mikor az élő vízre, 
magára a Tiszára bízzuk ezeket a pislákoló, a vízzel, a széllel küzdő 
kis lángokat. A fényük imbolyog, egyre halványabban pislákol, s mi 
ott látjuk hőseinket, példaképeinket, elődeinket is a megannyi kis 
lángoló csónakon.

Dr. Horváth László

gunk mögé látni idővel egy saját vízen úszó panteont. Ez egyáltalán 
nem baj, sőt épp így válik mindig aktuálissá, még ha szomorúan 
aktuálissá is ez az esemény. Csak azt kérem hát ezért tőletek, ma-
gunktól, hogy legyen mindig, aki meggyújtja a lángot!
Nem minden nagy embert ismernek fel, ismernek el a maga idejé-
ben. Így volt ez Szent Istvánnal is. „Véreskezű” Géza, az apa, méltán 
szerezte meg ezt az állandó eposzi jelzőt a korabeli krónikásoktól. 
Hatalmat centralizálni nem lehet érdeksérelem, harc és fájdalom 
nélkül. Kell a sikeres házasság, a jó szövetséges, az egyházi áldás, 
a megbízható rokonság, de még jobb a harcedzett katona, a vakon 
engedelmeskedő hadsereg. István pedig még a saját családjával is 
konfliktusba került az utódlást illetően. 

Az ősi elv Koppányt jelölné utódnak, a keresztény gyakorlat az el-
sőszülöttet, Vajkot. A kíséretére, a feleségével érkezett német lova-
gokra, szláv, görög, latin papokra támaszkodva tudja csak kiépíteni 
nyugat-európai mintára a keresztény magyar államot, mely - mint 
tavaly is említettem -, nem öncél, hanem voltaképpen a megmara-
dás, a fennmaradás záloga. Munkájának legrövidebb summázata-
ként most is azt mondhatom, hogy míg István uralomra kerülésekor 
az Ostmark (Ausztria) és Bizánci végvidékeken véget ért a civilizá-
ció, elfogytak az utak, egy amolyan „fekete lyuk” tátongott Európa 
közepén, addig halálakor hazánk már nemcsak képletesen, de gya-
korlatilag is fölkerült az európai térképre.

Szabó Ágota és Szabó Inez Sokan voltunk

ADVENTI VACSORAEST
2011. december 12-én a karácsonyi bor-és teakínálási jótékonysági 
akciónkkal egy időben rendeztük meg klubunk családi program-
ját, adventi vacsoraestünket. Negyvennél is többen jelentünk meg 
párjainkkal, külföldi cserediákokkal, a művészekkel és barátainkkal 
együtt. Verebes György és Erdei Gábor rövid műsora után az elnöki 
köszöntés a karácsony és a szeretet összefüggéseiről szólt. 
Megemlékeztünk azokról a barátainkról is - Tóth Tamásról és Nagy 
Lajosról - , akik már nem ülhettek le idén az ünnepi asztal mellé. 
Koccintottunk a Rotary kelyhekkel, megajándékoztuk a párjainkat, 
majd Csószity Zoltán köszöntője után kezdődött a vacsora és a kö-
tetlen beszélgetés.

Kiss László
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Rotary kereket ábrázolta.
A szülinapi buli a jótékonysági orgona hangverseny után kezdődött.  Az 
egész csapat a templomból a gyaloghídon átsétálva, közösen érkezett. Fi-
nom ételeket fogyasztottunk, amelynek elkészítéséhez Feri is hozzájárult.
Azóta szlogenné vált, hogy ebben az évben is a jótékonysági orgona 
hangverseny után átsétálunk Sticz Feri 51. szülinapi bulijára.

Köszönöm minden klubtagnak, hiszen Nélkületek nem lett volna ilyen 
bensőséges, igazán baráti Feri 50. szülinapja.

Sticzné Pataki Edit

Úgy gondoltam, hogy 
ezt a különleges ese-
ményt egy igazi baráti 
körben is meg kell 
ünnepelni, Feri rota-
rys barátaival. Sokáig 
tervezgettem, hogy 
milyen formában ün-
nepeljünk. Ebben na-
gyon sokat segítettek 
a rotarysok. Kardos 
Tamás nagyon jó ötle-
tet adott, hiszen csinál-
tunk közösen egy friss 
újságot 1961-ből. Eb-
ben az 1961. augusztus 
1-ére jellemző hírek 
mellett, Feri gyermek-
korától egészen nap-
jainkig voltak képek, 
melyben külön olda-
lon szerepelt a Rotary. 

Teszár Laci vezetésével egy dal is született, amely humoros formában 
ölelte fel ezt a fél évszázadot. Sok szép ajándékot kapott Feri, így a klub 
Pogány Gábor Benő plasztikáját ajándékozta Ferinek, amely stílusosan a 

2012. február 17-én búcsúztattuk a telet a hagyományos farsangi ünnepségünkkel. 19 órára megérke-
zett a Galéria étterembe a cserediák programban résztvevő külföldről érkezett fiatalok népes csapata, 
összesen 22 vidám diákot köszönthettünk rendezvényünkön. Négy kontinens képviselői jelmezes 
bemutatkozása maradandó élmény volt a vendégsereg számára. Az ország vendéglátó klubjaiból ér-
kezett diákok nagyon jól érezték magukat.
Vendégeink között üdvözölhettük a zentai klub négy fős delegációját és a Rotaract képviselőit. 
A nemzetközi kapcsolatban érintett minden fogadó és küldő család megtisztelte a rendezvényünket.
A jelmezek ezen az estén is felejthetetlenek voltak. Horvát Gyuláék olimpiai csapata, mexikói jelme-
zek, Zorro, japán – Csószity család, és a sárga virág és egy méh 
dongása megalapozta a jó hangulatot.

Az ABBA szolnoki fellépése fantasztikus volt, Attila, Szilvi, 
Tünde és Attila – bár ez ABBA helyett inkább ASZTA lett – 
előadása komoly kihívója lesz a városban az Év koncertje cím 
többi várományosának. 

Kiss László

STICZ fERI TAVALY 50 ÉVES LETT!

fARSANg 2012

Sticz Feri és felesége Edit

Horvát Gyula és olimpiai csapata

Rocksztár a farsangon Az ABBA együttes és a „Money, money, money...” Virág és méhecske

Jó kezekben a fakanál
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Anyukájával Dettivel. Egy kicsit még nagy rá a mentőmellény, de mire 
belenő, már tapasztalt hajós lesz.
A bemutató után német barátaink Flanek Laci vezetésével elindultak Hé-
víz szépségeivel ismerkedni. Többeket az éhség és a kíváncsisága az or-
szág élvonalába tartozó Kistücsök Étterem felé vonzott. Persze akadt, aki 
a hajózás élményét választotta. Ebéd után már szinte mindenki a hajókon 
volt és a várt kellemes szél is megérkezett. Versengtek a hajók és a hajósok 
Szemes és Zánka partjai között. Aki akarta a kormányzás élményét is ki-
próbálhatta, majd este hatalmas pincéjében Bujdosó Zsigmond fogadott 
bennünket. Az este még Elnökünkkel, Flanek Lacival és a német csapat 
vezetőjével megbeszéltük a közös projekt újabb lehetőségeit és megerősí-
tették 2012 május 19-i Charterükre történő meghívásukat is. Az este és a 
hivatalos hétvégi program a búcsúzkodásokkal ért véget. Vasárnap regge-
li után kellemes emlékekkel indulhattunk haza.

   Horvát Gyula

Derült idő várta, szikrázó napsütés fogadta szeptember 30-án pénteken a 
2011 évi Rotary Családi hétvégére érkezőket Balatonszemesen.
Elsőként Lakatos Laci érkezett. Kisvártatva megjött Sticz Feri segítőivel, 
Kürti Lacival és párjával. El is kezdték azonnal az előkészületeket a bog-
rácsos vacsorához. Lesz itt minden jó estére, gulyás vadhúsból, csülök, 
káposztával és meglepetésként desszertnek túrógombóc. Természetesen 
a munka közben harapunk hozzá a mangalica szalonnából. Hamarosan 

befutnak Kövecses Feriék és Zentáról Sok Oszkárék Berényi Laciékkal.
Hável Gabi kivisz bennünket elektromos meghajtású motoros hajójával a 
tóra. A víz tükörsima. A kis csapat csodálja a panorámát körben. Ez egy jó 
„Alibi”. Közben folyamatosan érkeznek a többiek, Kiss Laciék, Deák Ro-
biék, Kovács Józsiék a gyerekekkel, Barazutti Laci, majd Szakács Attiláék 
és Csószity Zoliék Nagy Tibiékkel. Teszár Laciék érkezését követően gör-
dülnek be halberstadti barátaink Flanek Laci vezetésével. Eljöt Schäfer és 
felesége, Möllhoff és felesége, Schachtner és felesége, valamint Splitthoff. 
Újra eljöttek Magyarországra Joachim Wintjen, Ulrich Hecht és Markus 
Wolf feleségeikkel. Sajnos Rusték betegség miatt nem tudtak elindulni.
A Dél-Balaton híres borász családja a Légli család legidősebb tagja idő-
sebb Légli Ottó is eljött unokájával, hogy bemutassa nekünk borait. A 
finom vacsora mellé bizony jól esett kortyolni a Légli Blanc 2010 évjára-
tából, Légli János hegyi Sauvignon Blancjából. Többen most találkoztunk 
először a Légli Lugassal, a Gesztenyés Rajnai Rizlinggel és a Légli Cha-
riesaval. Szombaton már a kikötőben sétáló korán kelők arcát csiklan-

dozták a reggeli napsu-
garak. Egy kis kávézás 
és Becherovka után 
már el is indult az első 
hajó a tóra keresni egy 
kis szelet. Sajnos nem 
jártunk sikerrel. De 
már készülődtek a ki-
kötői daru alatt a hyb-
rid hajó bemutatására. 
Tóth József az ELAN-
NAL Kft ügyvezetője 
és Szabó Zoltán a hajó 
vezetője voltak segítsé-
günkre. 11 órára min-
den érdeklődő ott volt 
a hajónál. Még Ádám, 
a legifjabb Rotarysta 
is megérkezett szülei-
vel Antal Attilával és 

CSALÁDI HÉTVÉgE BALATONSZEMESEN
Balatonszemes 2011. szeptember 30 - október 2.

Mikor szállhatunk hajóra?

Gyülekezés a német vendégekkel a kikötőben

Horvát Gyula eligazítja az újonc német és magyar matrózokat

Mennyire szeretlek!

A legkisebb hajós: Antal Ádám
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Dr  Nagy Tibor Dr  Szabó AttilaLakatos László

Sticz ferenc
soros elnök
(2013/14)

Dr  Kürti László

AZ ELNÖKSÉg TAgJAI 2012-13-BAN

TAgOK

Dr  Túróczi Imre
kincstárnok

Szalay ferenc

Kovács József
alelnök

Dr  Szakács Attila

Andrási Imre
elnök 

(2012/13)

Kiss László
volt elnök 
(2011/12)

Antal Attila
titkár

Horvát gyula

Kövecses ferenc

Dr  Deák Róbert

Kardos Tamás
háznagy

Csószity ZoltánCzeglédi Sándor Jánosi ZsoltDr  Barazutti László Dr  Horváth László

Vass Lajos
(pártoló tag)

Dr  Teszár LászlóSzutorisz-Szügyi 
Csongor

Váci László

TISZTELETBELI TAgOK

Dr  Szalóki IstvánTuróczy IstvánRakos MiklósDr  Mrena IstvánErdei györgy pogány gábor 
Benő

Vas József
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AZ ELNÖKSÉg TAgJAI VOLTAK 2011-12-BEN

A ROTARY KEHELY HASZNÁLATBAN

Andrási Imre Antal Attila

Dr. Szakács AttilaKovács József

Horvát Gyula

Vas József

Kiss László



A Rotary Klub Szolnok Egyesület köszönetet mond mindazoknak, akik 2011. évi személyi jövedelemadójuk 

1%-át javunkra ajánlották fel. A befolyt támogatás összege 315.000,- 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, Kiss László elnök (2011/2012), 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 2013. 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 2012. 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 2013. január 22-én, a magyar kultúra napján megrendezésre 
kerülő városi ünnepségen adjuk át.

Rotary Mecénás Díj kuratóriuma

2012. január 22.-én a Rotary Mecénás Díj létrehozása óta a 11. alkalommal 
Kiss László elnök adta át a díjat – hasonlóan az eddigi alkalmakhoz - a Magyar 
Kultúra Napja Szolnok városi ünnepségén. Sajátságos volt az esemény, ameny-
nyiben a díjat egy volt klubtag, az alkotó élete teljében 2011-ben elhunyt Tóth 
Tamás kapta posztumusz elismerésként. Az ünnepi rendezvényen a díjat az 
elhunyt özvegye, Tóthné Fodor Tünde asszony vette át.
A díj alapító okirata nem zárja ki azt, hogy a díjazott az alapító RC Szolnok tagja 
legyen, azonban az elbírálás során a kuratórium - a működési szabályzatának 
megfelelően - az általánosnál nagyobb körültekintéssel jár el, ha a díjazásra elő-
terjesztett személy a klub tagja. 
Az előzőek figyelembevételével sajátságosnak tekinthető a díjazás két szem-
pontból is. Először azért tekinthető annak, mert a díjazott elhunyta után került 
sor a díj részére történt odaítélésre. Ugyancsak az általánostól eltérő momen-

tum volt az, hogy a Rotary Club Szolnok egyik tagja mecenatúrájának elisme-
rése történt meg ez alkalommal. Bár – Kardos Tamás és Lakatos László sze-
mélyében - két mecénás-díjazott is van a klubtagok között, de ők mindketten a 
díjazást követő években lettek az RC Szolnok tagjai. 
Tóth Tamás díjazását a Szolnoki Művésztelep ügyvezetője, Verebes György fes-
tőművész terjesztette elő. Kiemelte, hogy Tamás barátunk a megelőző három 
évben 880.000 Ft-tal támogatott különböző kulturális célokat, rendezvényeket. 
Támogatta továbbá a szolnoki „Tapintható – láthatatlan” szobor megvalósítását 
is. A kuratórium, illetve a klub tagjai - az előzőeken túlmenően - a díj odaítélé-
sekor egy mecénási életmű elismerését is kifejezésre juttatták. 

   Dr. Szalóki István
kuratóriumi elnök

ROTARY MECÉNÁS-DíJ fELHíVÁS

ROTARY MECÉNÁS DíJ – 2012 


