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ELNÖKI BESZÁMOLÓ A ROTARY CLUB SZOLNOK 2012-2013. ÉVÉRŐL
Nagy tervekkel kezdtem az évet, egy
szerintem jól megválasztott elnökséggel.

Az otthon lakói, és a sportolói számára ez egy nagyon fontos segítség.
Az évet hagyományosan adventi vacsorával zártuk, melyet egy egyszemélyes bizottság rendezett, Csószity Zoli személyében, Köszönet
érte.

Az első program a Szolnok Napjához kötött, immár hagyományos
Mécsesúsztatás volt, mely nem adománygyűjtő rendezvény. Az időpont
és a program összeállításánál, azonnal
megtanultam, a klubnak van ugyan
elnöke, vannak közös döntések, de vannak tagok, akik szeretik az utolsó pillanatig változtatgatni a dolgokat. Végül
is minden eddiginél nagyobb létszámú közönség elé csöppentünk a
Városnapi színházi műsorról, és köszönet Horváth Laci barátunknak,
valamint Szutorisz-Szügyi Csongornak, minden rendben volt. Ez a
program szerves részévé vált a városnapi rendezvényeknek, már számítanak rá az emberek.

Aztán jött a farsang, melyből az átalakult kormányzóság segítségével
kétnapos, országos rendezvény lett. Horvát Gyula barátunk által vezetett bizottság kitett magáért, szellemes jelmezek, profi lemezlovas és
sok vidám klubtársunk, cserediák és vendég aktív részvételével fergeteges hangulat alakult ki. Aztán elkezdődött az utolsó adománygyűjtő
program, a fröccskínálás szervezése. Ebben az évben a szolnoki iskolákból összegyűjtött taneszközök Csángóföldre juttatását támogattuk.
Mint azt az elnöki belépőmben ígértem, a meglévő programjainkat
továbbvittük, szerintem nagyon jól, mi is és támogatottaink is meg
lehetnek elégedve.
Év közben nem csak hivatalos, kifelé irányuló programjaink voltak,
hiszen a rendszeres hétfői klubüléseken túl több belső programunk
is volt. Voltak sikeres Sétáló Rotary rendezvényeink családoknál, voltak kihelyezett üléseink más éttermekben, dolgozott a borbizottság,
hiszen sikeres kirándulást szerveztek. Előadóink is kitettek magukért,
ebből a korhű katonai felszereléseket bemutatót emelném ki. Nagyon
jól működött a cserediákprogram, a hozzánk érkezők, és a tőlünk kiutazó diákok is elégedettek voltak, bár az itt lévők nem tanultak meg
annyira magyarul, ahogy azt mi gondoltuk.

A következő az Orgonahangverseny volt, melynek bevételével a Szolnoki Caritas Alapítványát támogattuk. Ezen rendezvény kapcsán ki
kell emelni, hogy bár megmaradt a Szolnoki Rotary Club adománygyűjtő rendezvényeként, a szervezésben Váci Laci barátunk mellett
Dr. Hoksári László is tevékenyen részt vett, mint régi tagunk. Külön
érdekessége volt a mostani koncertnek a kiegészítésként fellépő Bartók kórus. Nagy siker volt, és ez meglátszott az átadható adomány
összegén is.

Nagyon sikeres külföldi kapcsolatépítések is voltak az idén, nagyon
örülök, hogy Palicson és Zentán is részt vehettem egy-egy rendezvényen.

Az év legnagyobb, legtöbb embert megmozgató rendezvénye a hagyományos Rotary Bál, melyen az étkezést a tavalyihoz hasonló módon, ételadományokkal biztosítottuk. Szerintem nagyon jó támogatási célt határoztunk meg, a kötélugró gyerekek nagyon színvonalas
bemutatójukkal megadták az alaphangulatot a bálhoz. Rendkívül jó
zenekarral, jó ételekkel, italokkal, és jó hangulatú vendégekkel elillant
az éjszaka. Köszönet a szervezőknek, külön Lakatos Lacinak.

Amint látjátok elég sok minden történt velünk ebben az évben is. A
legfontosabb célokat elértük, még, ha sajnos nem is vagyunk mindig elegen egy-egy feladatra. Kicsit nagyobb aktivitás kellene minden
klubtag részéről, és együtt még sikeresebbek lehetnénk.

A hagyományos Adventi Borkínálás a szokásos helyén volt a Kossuth téren. Sticz Feri és Lakatos Laci már teljesen komfortossá tette a
faházat, minden kellék, különféle receptúrák is rendelkezésre álltak,
azonban a részvétel egy kicsit akadozott, szegény szervezőknek, a Bizottságnak sokkal többet kellett ott lenni, mint gondolták. A borkínálással a Liget Otthont támogattuk, immár több éve, hagyományosan.

Végül szeretnék köszönetet mondani az elnökség munkájáért, külön
kiemelném a háznagyomat, klubtagjainak a munkájukért, szeretném
megköszönni támogatóinknak a rendezvényeken való részvételt, az
adományokat, és szeretném megköszönni családtagjainknak a támogatást, az időnként helyettünk való helytállást.
Andrási Imre
elnök
(2012-2013)

Az elnökség tagjai 2012-13-bAn

Antal Attila
titkár

Kardos Tamás
háznagy

Sticz Ferenc
soros elnök
(2013/14)

Andrási Imre
elnök
(2012/13)
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Kiss László
volt elnök
(2011/12)

Kovács József
alelnök

Dr. Túróczi Imre
kincstárnok

EcuadorI cserediák év
zös Rotary program, egy ecuadori körút, ami 10 napos volt.
Nagyon jól sikerült, jól éreztük magunkat, bár a végére kissé
szomorú, nosztalgikus hangulata lett, hiszen sok mindenkivel már nem fogunk találkozni, legalábbis cserediákként biztos nem.
Számomra még maradt egy bő hónap itt, viszont már többen hazamentek (és mennek) a cserediákok közül, így már
a lezáruló fejezet következik. Azonban mindenki rengeteg
élménnyel gazdagodhatott, a legtöbben kiválóan beszélnek
spanyolul, csodás helyeken jártunk, érdekes emberekkel találkoztunk, és nem utolsó sorban önállóbbak, érettebbek lettünk, amit túlnyomó részt a Rotary Clubnak köszönhetünk.

Mintha csak tegnap történt volna, hogy megérkeztem Ecuadorba és megkezdtem a cserediák évem. Még itt van előttem
mikor a repülőtéren megláttam a fogadó családom, és tudtam, hogy ettől a pillanattól kezdve minden más lesz.
Az első pár hónapban még minden nagyon új volt, nem ismertem a várost, és ami talán a legtöbb nehézséget okozta az
a spanyol nyelvtudásom hiánya volt.
Az első Rotarys túránk azonban egy nyelvi tábor volt, ami valamennyire segített ezen. Egy gyönyörű óceánparti hotelben
voltunk, ahol nagyon jól éreztük magunkat, és a cserediákokkal is jobban meg tudtunk ismerkedni.
Ezt követően megkezdődött az iskola, ami szintén új volt
számomra, mivel itt mások az iskolai szokások, viszont több
barátot is szerezhettem.
Október közepén volt a második Rotary túra, amin az összes
cserediák részt vett. Ez a kirándulás is nagyon jól sikerült,
rengeteg jó programot szerveztek nekünk, és úgy gondolom,
hogy itt éreztük először a cserediákság valódi ízét.
A következő hónapokban az ünnepek időszaka volt, és nem
utolsó sorban a 18. születésnapom, ami kissé felfokozta a
honvágyat, azonban itt is gondoskodtak a jó közérzetemről,
így nagyon jól tudtam érezni magam.
December közepén lezajlott az amazóniai túra, amely során
rengeteg új élménnyel gazdagodtunk. Nagyon sok egzotikus
helyen jártunk és érdekes élőlényeket láthattunk, mint pl.:
piranát, madárpókot, majmokat, egyéb madarakat és rovarokat.
Nem sokkal a túra után következett a Karácsony, ami itt teljesen más hangulatú, mint otthon, a karácsonyfa nem igazi
fenyőből van, és 30 fok napközben a hőmérséklet, hiszen itt
decemberben kezdődik a “nyár”.
A szilveszter szintén másképpen zajlik, mint otthon, ugyanis
hagyomány, hogy újévkor kabala figurákat (muñeca-t) égetnek, amiket az utcán árulnak, illetve elkészíthetik otthon.
Később a nagy meleg és az iskolaszünet beköszöntével elérkezett a karnevál, amikor mindenki, aki
teheti, megy az óceánpartra mulatni,
szórakozni. Én a dán barátom host (fogadó) családjával töltöttem a karnevált,
egy part menti házban.
Március elején elkezdődött a legnagyobb
Rotary túra a Galápagos-szigeteken.
Szavakkal nehezen leírható, gyönyörű
helyeken jártunk, fókákkal úsztunk, láttunk óriásteknősöket, delfineket, iguanákat, bálnát, cápát, és mindenféle helyi
egzotikus élőlényeket.
Nem sokkal később újra kezdődött az
iskolaidőszak, azonban az én klubomban lévő cserediákok közül már többen
végeztek a gimnáziumi évekkel, ezért
helyette egy kórházban segítünk rákos
gyerekeknek, illetve délutánonként spanyol óránk van.
Május végén eljött az utolsó nagy kö-

Észak - Dél
Ezért szeretnék köszönetet mondani mind ezért a fantasztikus élményért, segítségért, támogatásért, illetve az egész cserediák évemért, amit soha nem fogok elfelejteni.
Kispál Laci

A Csendes-óceán partján
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Egy év a világ másik oldalán
Nem könnyű ezt az évet pár mondatban összefoglalni, hiszen
annyi dolog történt velem, hogy megszámolni is nehéz. Pontosan 10 hónapot töltöttem Mexikóban egy San Luis Potosi
nevű városban. Ez alatt az idő alatt, ahogyan mondani szokták, szívem egy része mexikóivá vált. Hihetetlen dolgokon
mentem keresztül. A kezdetben nehezen induló itteni életem
a végéhez érve olyan szinten változott, hogy ha lehetne, még
maradnék. Olyan tapasztalatokat szereztem, amiket senki
más, csak a cserediákok szerezhetnek. Megismertem egy teljesen más kultúrát, ami hihetetlen, egy olyan életstílust, amihez eddig sosem volt szerencsém és olyan helyeken voltam,
ahová álmomban sem hittem volna, hogy eljutok, az Amerikai Egyesült Államoktól egészen a guatemalai határig. Megismerkedtem Mexikó ízvilágával, ami nem hasonlít semmire.
Hihetetlen módon fogom hiányolni a taco-t. Rengeteg új barátot szereztem, nemcsak Mexikóból, hanem a világ minden
tájáról. Egy nagy család vagyunk a cserediákokkal, ami szintén egy hihetetlen érzés.
Sok dolgot tanultam az elmúlt 10 hónapban. Megtanultam
egy nyelvet, amire nagyon büszke vagyok. Megtanultam értékelni az otthoni életem és családom. Megtanultam hiányolni
azokat a dolgokat, amik otthon számomra mindennapinak
tűntek. Megtanultam megoldani a problémákat önállóan.
Véleményem szerint többek között ezek azok a dolgok, amik
miatt megéri egy fiatalnak cserediáknak lenni, hiszen ez alatt
az év alatt képes megszerezni ezeket a tapasztalatokat és érzéseket. Nagyon-nagyon köszönöm a Rotarynak ezt a lehetőséget, fantasztikus volt ez a 10 hónap.
„Ez nem egy év az életünkből, ez élet egy évben”.

Oly távol vagy tőlem…

Papp Bence
San Luis Potosi

Sej a mi lobogónkat...

Esőisten síratja Mexikót
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Az én cserediák évem
Nagyon sok cserediák volt, van; és lesz a Földön. Mégis
tapasztalatból mondhatom, hogy két ugyanolyan csereév
nem létezik. Ha mások; leendő cserediákok megkérnek,
hogy mondjam el a tapasztalataimat, vagy segítsek nekik
felkészülni, én nagyon szívesen megteszem azt. Viszont ők
úgysem ugyanúgy fogják megélni a dolgokat, mint ahogy
én éltem meg azokat. Mindenkinek magának felfedeznie
az új országával kapott kalandokat; lehetőségeket és veszélyeket. Mert minden cserediáknak megvan a maga története...
Vannak helyzetetek az életben, amikor csak úgy ráérez az
ember a jó döntésre. Nekem ez pontosan így történt, amikor a csereországomat választottam ki. Bármelyik országot
kaptam volna, izgatottan és kalandvággyal mentem volna
ki oda. De legbelül minden egyes nap imádkoztam, hogy
Mexikóba mehessek. Éppen ezért voltam nagyon boldog,
amikor kiderült, hogy oda fogok menni.
Lázas készülődés, kapkodás, izgalom, félelem és egy nagy
gombóc a torkomban. Legfőképp ezek jellemezték az indulás előtti napjaimat. Viszont amikor leszálltam a repülőgépről és egy kis keresgélés után megtaláltam az új
CSALÁDOM, minden félelmem elszállt. Pont a születésnapomon érkeztem, úgyhogy lufikkal, nagy táblákkal és
ajándékokkal vártak. Már a hazafelé vezető úton láttam,
hogy egy európaitól teljesen különböző világba kerültem.
Az első hetek, hónapok az ismerkedésről szóltak. Ismerkedés egy új országgal; új kultúrával; új emberekkel és egy
számomra ismeretlen nyelvvel. Talán nekem a spanyol
nyelv tudásának hiánya okozta a legnagyobb gondot. Például sosem fogom elfelejteni az első társalgásaimat az új
iskolámban:
-Szia, hogy hívnak?
-ömm jól, köszönöm és te?
-És honnan jöttél?
- mm. Bianka
Szerencsére már három hónap után folyékonyan tudtam
társalogni mindenkivel.
A következő nagy kalandot a többi cserediákkal való
megismerkedés és a sok, velük eltöltött utazás jelentette.
Rengeteg szemet gyönyörködtető és izgalmas helyre látogathattam el, amiket sosem fogok elfelejteni. Számomra
teljesen új ízeket próbálhattam ki, és megérthettem illetve be is illeszkedhettem egy teljesen új kultúrába. A világ
összes pontjáról szereztem igaz barátokat, akikre tudom,
hogy majd a későbbikben számíthatok. Ez alatt az egy év
alatt önállóbb; magabiztosabb és céltudatosabb lettem,
mint valaha. A Rotary Clubnak köszönhetően egy életre
szóló kalandot és tapasztalatot szerezhettem, amit sosem
fogok tudni igazán meghálálni!
Köszönöm szépen a lehetőséget Rotary Club!

Ollé!

Viva Mexico!

Rusvai Bianka
Mexikóból
Cserediákok társaságában
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Kérdőív a hazautazó külföldi diákok részére
A kérdések:
1. Hogy hívnak? Honnan jöttél? Your name and whre’re
you come from?
2. Miért választottad Magyarországot ? Why did you choose Hungary?
3. Hogy érzed magad? Szerinted jól döntöttél? How are you
now? Do you think it was a good decision?
4. Milyenek a magyar emberek ? What are the Hungarian
people like?
5. Milyenek a magyar iskolák? What are the Hungarian
schools like?
6. Találtál új barátokat ? Did you find friends?
7. Mennyit tudsz már magyarul ? How do you speak Hungarian?
8. Merre jártál az országban ? Where have you been in
Hungary?
9. Mi volt a legnagyszerűbb élményed ? – What was your
greatest experience?
10.Javaslod barátaidnak otthon,hogy jöjjenek ide a RYE segítségével ? – Will you offer Hungary to your friends in
your country to come here by the mean of RYE?

Griffin Mueller, Colorado, USA

1. Griffin Mueller vagyok. Americabol jottam, Telluride
Coloradobol.

2. Én nem, Rotary tette nekem.
3. Most, nagyon jó vagyok és nagyon boldog itt

Magyarországon. Nagyon jó volt döntés jönni, én
megtanultam sok, és láttam sok szép helyek.
4. Magyarok vagytok nagyon baráti, és kedves, üdvözölték
nekem nyitott karokkal.
5. Magyar iskolák vagy nagyon érdekes, és nekem egy kis
unalmas.
6. Igen, találtam sok barátok az iskolában. És sok cserediák
barátok.
7. Beszelek Magyarul nem legjobb, de jó. Megértem jobb mint
beszélnek. Magyar nagyon nagyon nehéz.
8. Mentek Budapestre, és Págebe, és Austriaba, és Romániaba,
és Szegedbe, és Egerbe.
9. Nem tudom legnagyobb, de szerettem Budapest
cserediákkal, és síelés Austriaban Papp családdal nagyon
jó volt.
10.Igen fogok, fogok beszelni jó idők én már itt Magyarországon.

Válaszok:
Gabriel Rocha, Brazília
1. My name is Gabriel Rocha Cardoso, I’m from São Paulo,
Brazil. Rotary distric 4430.
2. Unfortunately I didn’t chose Hungary. At first I chose Russia, but for some reason I lost my place there and they rearranged me here. And I’m glad they did it!
3. Yes, I’ll never regret this decision, Hungary it’s a incredible country. I’m enjoying my moments here like I never did
before!
4. The Hungarian people are really great too, they seem way
happier and warmer than the average European. I didn’t
expected to meet people warm like this in Europe!
5. The School it’s incredible nice, I really like how the students
are disciplined and respect their duties, I wish schools were
like this in Brazil!
6. Yes I did, friends here and from other parts of the world,
and I know I’ll have some of them for the rest of my life.
7. I still can’t speak hungarian very well, but finally my Hungarian is improving. until I leave I’ll speak some acceptable
Hungarian!
8. I have been in Budapest, esztergom, szeged, pécs, demjen
and opusztaszer
9. I just can’t chose one experience, every little experience is
great because is unique and I couldn’t live this in my country.
10.Yes, I certainly will do, but I don’t expect that my friends
would go because of financial condition.  

Roberto Tapia Morales, Mexikó
1. Roberto Tapia Morales, Mexiko-ból
2. Mert nem tudtam semmit Magyarorzag-ról
3. Nagyol jól vagyok, csak egy kicsit köverebb, ez volt a legjobb
döntés
4. Magyar emberek nagyon jok, vidamok, okosok, bulis
emberek és a lanyok nagyon szépek :)
5. Magyar Iskola szerintem nagyon jó, mindenki sokat tanul
6. Igen, sokat :)
7. Nem sok, de tudok beszelgetni :)
8. Voltam Budapesten, Debrecenbe, Kécskemeten, Miskolcon,
Szegeden, Tokajba, Balatonon, Györbe és Pécsen
9. Hó, mert Mexikoba tenger parton lakom
10. Hahaha Persze!! gyögyürü orszag! sok Kultura! sok jó
emberek! Mindenki kell jönni ide! :)

Barátok és hősök között
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Egy küldő és fogadó anyuka gondolatai
Pappné Győri Beáta vagyok, Bence fiam a napokban érkezett haza Mexikóból, ahol egy tanévet töltött a cserediákprogram keretében.
A programmal kb. 4 éve ismerkedtünk meg, amikor a
Sticz családon keresztül először nyertünk bepillantást
egy cserediák mindennapjaiba Magyarországon és egy
idegen országban is. Már akkor elgondolkoztunk azon,
hogy mennyi pozitívuma van ennek a lehetőségnek a
kiutazó és beutazó gyermekek számára, hiszen az, hogy
ellenőrzött körülmények között tölthetik el cserediák
évüket szerintem az egyik legfontosabb szempont minden szülő számára.
Az, hogy ez a rendszer milyen jól működik, csak most
tapasztaltuk, amikor Bence is cserediák lett. Az első pillanattól kezdve a legkisebb probléma esetén is / főleg az
itthoni klubból / mindenki megpróbált segíteni. Azt gondolom, hogy nem szabad szem elől téveszteni, hogy 1617 éves gyerekek a cserediákok, akik közül sokan először
töltenek távol ilyen hosszú időt a szüleiktől és a családtól.
Ezért remek ez a program, mert a fogadó családok szinte
mindegyike úgy próbálja kezelni őket, mint a sajátját.

Megismerkedett Mexikó kultúrájával, szokásaival, ételeivel, kiváló iskolába járt, ahol megtanult spanyolul és
nem utolsó sorban rengeteg barátot szerzett. Életre szóló
élményekkel gazdagodott, amit soha nem fog lefelejteni.
Amikor először találkoztunk a programmal, el se tudtuk
képzelni, milyen lehet az, amikor egy idegen gyermek
költözik a házunkba a sajátunk helyett. Nálunk már hárman is laktak, és mondhatom mindhárman teljesen más
temperamentumú, más érdeklődési körű gyerekek. Voltak nehéz pillanatok, de nem múlik el úgy hónap, hogy
ne tudnánk, mi történik velük, hogyan alakul az életük.
Olyanok ők nekünk, mint a családunk tagjai és biztos vagyok benne, hogy fogunk még találkozni.
Összességében azt mondhatom, hogy fantasztikus volt a
mögöttünk álló év. Rengeteg élménnyel gazdagodtunk,
egyúttal bölcsebbek és elfogadóbbak lettünk. Köszönet a
Rotary-nak, hogy részt vehettünk a cserediák programban, bármikor újra kezdenénk.
Pappné Győri Beáta

Bence olyan helyekre is eljutott, ahova turistaként soha.

Papp Bence (a kép jobb szélén) - még itthon
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Griffin mueller
Nagyjából ennyit tudtunk arról a lányról, aki 3 hónapig életünk része lesz majd. Mivel sorrendben a harmadik fogadó
család voltunk, az augusztusi érkezésétől szállingóztak a hírek
róla, de az első igazi találkozásra csak Húsvétkor került sor, mikor a második családtól átköltözött hozzánk.
Előtte saját lányaink pici korabeli szobáját tettük rendbe, rendeztük be, próbáltuk otthonossá tenni a számára. Tervezgettük, hogy mit csinálunk majd együtt, mi mit fogunk megmutatni neki szűkebb környékünkből, szokásainkból, kíváncsian
vártuk azt is, hogy mit tanulhatunk tőle.
A kipakolást hátrahagyva elmentünk ebédelni, a közben elindult ismerkedést otthon már térképekkel, fényképekkel kiegészítve folytattuk. Lelkesedve mutatta be a családját és kedves
lakhelyét Telluride-ot. Minden bizonnyal gyönyörű hely, egy
kicsi vágyódást éreztünk ekkor benne, amit teljesen helyénvalónak tartottunk.
A húsvéti készülődést együtt csináltuk, a tojásfestés és pláne
annak hagyományos megoldásai náluk nem ismertek, a locsolkodás szintén újdonság erejével hatott rá.
Időközben kitavaszodott és mivel mi is szeretünk a szabadban lenni efféle elfoglaltságok után néztünk, melybe Griffint
is bevontuk. Vasárnap délelőttönként egy közeli lovas tanyára
vonultunk, ami biztos közös programmá vált. Voltunk Farmoson békát menteni, valamint Poroszlón az Ökocentrumban és
a vízi sétányon. Ezek a természetben töltött órák voltak azok,
amikor Griffin el tudott szakadni a számítógéptől, ami köldökzsinórként kapcsolta a családjához, az otthoni barátaihoz.
Az idők folyamán jobban megismertük egymást, de a kapcsolat szerintünk nem tudott igazán elmélyülni. Beszélgetést

ritkán kezdeményezett, de örömmel fényképezte a látottakat
és az átélt történéseket. Puhatolóztunk mire lenne szüksége,
van-e valami elképzelése mit csináljunk, bármi, amire kíváncsi. „Nincs”. „Nem most.” „Jól vagyok!”
Ugyanakkor a maga kamaszos módján mégis tanújelét adta,
hogy ő így van jól. Mi ezt végül elfogadtuk, többet erőszakkal
kihozni a helyzetből nem láttuk értelmét. Bár nincs széleskörű
összehasonlítási alapunk, úgy véltük ahány gyerek annyi eltérő
elvárás érkezik vele a fogadó családok felé. Talán Griffinnek a
veletek élek, de nem együtt szint volt az elvárás és ez jellemezte
az osztálytársaival való viszonyát, talán minden magyarországi
kapcsolatát is.

Lányok a parton

Griffin és Jánosi Zsolt fogadószülő

Az utolsó közös vacsoránkon a búcsútortára azért pottyantak
könnyek is. A szobájában mindenkinek névre szóló ajándékot hagyott, ám a tárgyakon túl is maradt itt sok minden. Két
héttel Griffin elutazása után megkérdeztük 10, 12 és 13 éves
lányainkat, mi jut eszükbe fogadott nővérükkel kapcsolatosan.
Válaszaik a következők voltak:
„Nagyon zárkózott volt.”
„Mindig mosolygott rám.”
„Hiányzik!”
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Roberto mexikói cserediák élményei Magyarországon
Magyarországi cserediák évem nagyon érdekes volt. „A kezdet nagyon nehéz volt, mert nem beszéltem magyarul. Később, amikor már jobban beszéltem a nyelvet sokkal kön�nyebb lett, mivel már tudtam beszélgetni a családommal és
az iskolatársaimmal, és rengeteget tanultam az iskolában is.
Ez volt a cserediákév legnehezebb időszaka.
Magyarország szerintem nagyon szép, nagyon érdekes ország. Nagyon szeretem Magyarországot. Nagyon szeretem a
kultúráját és a szép tájait is. Nagyon, de nagyon finom a kaja
(imádom magyar kaját) és nagyon jó, hogy a magyar emberek nagyon segítőkészek.
Lett nagyon sok magyar barátom, és remélem, hogy hamarosan újra találkozhatom velük, nagyon szeretnék visszajönni
egy-két éven belül.
Köszönet a szolnoki Rotary Clubnak és mindenkinek, aki segített még jobbá tenni ezt a fantasztikus évet ebben a nagyon
szép országban.
Üdvözlettel: Roberto Tapia Morales Veracruz
Mexico

Szent István társaságában

Valahol Európában…
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MÉCSESÚSZTATÁS
Tisztelt ünneplő közönség,
kedves Rotarysok, mécsesúsztatók!
Évek óta ér ez a megtiszteltetés, hogy a „Város Napján” vagy
annak vigíliáján beszélhetek itt a Zounok szobornál, a mécses-úsztatás alkalmából. Megtisztelő, kedves, de egyre nehezebb megbízás ez nekem, hisz a sztori, az „eksön” évek óta
ugyanaz. Képtelen vagyok kitörni a Szt. István – államalapítás – ispánság – Zounok – Gellért-hegy ötszögből. Én még
ugyanis ahhoz a történész nemzedékhez tartozom, mely sem
a magyar - sumér nyelvrokonságról, sem Jézus magyar eredetéről, sem az egyiptomi fáraók székely rovásírásáról nem
tanult semmit. Így mára sem találtam ki új sztorit! Bár színesebb lenne, meg „népnemzetibb”, tudom. Meg milyen irigykedve csettintgethetnének a rácok, oláhok, tótok, hogy hej,
hogy ezt miért nem ők találták ki, hogy ez milyen jól hangzik,
meg hogy majd mi meg Svatoplukkal vagy Decebállal meséljük ugyanezt. Csakhogy nem lenne igaz, nem lenne szakszerű, nem lenne vállalható.

Dr. Horváth László
Ez persze a jelek szerint nem mindenkit zavar. A múlt hétvégén egy nagyszabású rendezvényen sztárfellépőként konferáltak föl egy magát autentikusnak reklámozó hun (nem
kun) sámán dobegyüttest. Az ókori műsorszám szerzője gyaníthatóan még közöttünk él, s annyira jól eladja magát, hogy
a Ghymes együttes csak amolyan előzenekar volt e zajos népbutítás előtt fellépni. A vélhetőleg szamojéd animista életfás
sámándobon Mária himnuszokat előadni ókori hun éneknek
olyan fokú képzavar, mely egy falusi művelődési ház vezetőjének is szúrni kéne a szemét.
Így maradt nekem megint a „régi nóta”! Csak színesítem,
népmesei elemekkel. Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl… -- kezdődik nálunk a történet. De tudják-e, mi az az Óperenciás tenger? Ez kérem, a magyar szállásterületek honfoglalást követő nyugati határa, az Enns folyó
felső szakasza – németül Ober-Enns – mely tehát beleépült
mese és mondavilágunkba. Ez az a gyepü, határ, világ, melyet

Ünnepi hangulat

Sokan voltunk
10

Mécssúsztatás
az erőskezű Géza után, fiának, Vajknak, a későbbi Istvánnak
meg kell tartania, egybe kell tartania. De ezt nem csak kívülről fenyegette veszély. István még a saját családjával is konfliktusba kerül az utódlást illetően. Az ősi elv Koppányt jelölné utódnak, a keresztény gyakorlat az elsőszülöttet, Vajkot, a
keresztségben Istvánt. A kíséretére, a feleségével érkezett német lovagokra, szláv, görög, latin papokra támaszkodva tudja
csak kiépíteni nyugat-európai mintára a keresztény magyar
államot, mely nem öncél, hanem voltaképpen a megmaradás,
a fennmaradás, az Óperencia záloga.

Ugye a história van olyan színes, mint a mese. Már pedig
históriája mindennek van, településnek, felhagyott tanyának,
nyárfasornak, az Alföldön szemlátomást értelmetlenül cikázó útvonalvezetésnek, a mécses-úsztatásnak is. A történész
témája tehát örök és elfogyhatatlan. A ma holnap már az én
kutatási területemmé válik. De hát ezért vannak a történészek és a történészek vannak ezért, nem pedig a mesélők, a
ködlovagok, a hun nyelvet ismerő sámánok, az álomkergetők, a rovásírók, a nemzeti búsongók, a mélymagyarok.
A mi történelmünk van olyan színes, érdekes és van olyan
sikeres is, hogy ne kelljen semmit hozzá kitalálni, hozzákölteni, mert akkor és azért kerülünk mi egy szintre, egy nívóra az
eddig megmosolygott dákó-románokkal, nagy-morvákkal és
illírekkel. Mert szeretném hinni, hogy mi is méltóak leszünk
korunk kihívásaira, méltóak leszünk Szent István és Zounuk
ispán emlékéhez. Méltóak leszünk az ország születésnapjához
– az oly közeli augusztus 20-hoz – és a város születésnapjához, szeptember elsejéhez. Ehhez kívánok magunknak erőt,
hitet, kitartást és mindenek felett olyan erkölcsi felelősségét,
melyek meglétével „… Magyarországot, Szolnokot a poklok
kapui sem fogják ledönteni!”
Köszönöm a figyelmet!

Indul a mécses

Dr. Horváth László

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 ispánságot, és az első palánkvárat ő építhette ki talán csak pár tucat méterrel odébb, mint
ahol most állunk. Méltó ezért, hogy e település immár ezer
éve az Ő nevét viseli. Méltó már csak azért is, mert ő az új
keresztényi államért, Szent István örökéért és a hitéért életét
is áldozta, hisz a kevés nevét megörökítő forrás egyike épp
az ő mártíriumát írja le, mikor is a Vata féle felkelés lázadói
őt is letaszítják a hegyről a mélybe Budán Gellért püspökkel
együtt a későbbi Gellért hegyről.

Ménden évben itt vagyunk!
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adventi BORKÍNÁLÁS
A 2012. évi adventi borkínálás (klubunk egyik kiemelt jótékonysági projektje) a 10. jubileumához érkezett.
Az előző évhez hasonlóan december 1-jén kezdtük el kínálni
borainkat az impozánsan feldíszített Kossuth téri adventi faluban. Kétféle bort kínáltunk, vöröset és fehéret, melyeket az
egri borvidékről szereztünk be. A feltételek a komfortos kis házikónkban a tavalyihoz hasonlóan adottak voltak, és tagjaink
önzetlen hozzájárulása és a jó hangulat sem hiányzott.
Mintegy 400 liter bort forraltunk meg az évről-évre visszatérő
adományozó kedvű szolnoki lakosoknak és barátainknak.
Köszönet a Liget otthon lakóinak, a projektben résztvevő klubtagoknak és azok barátainak, a Szolnoki Főiskola hallgatóinak,
akik munkájukkal segítették, hogy ismét a tavalyihoz hasonlóan szép összeget adjunk át a Liget Otthoni barátainknak.

Én kólát iszom!

Nagyon örülünk annak, hogy immár 10. alkalommal is sikeresen zárta klubunk az adventi borkínálását.
Reméljük, hogy a város lakói, vállalkozói, cégei továbbra is segítenek nekünk abban, hogy a következő 10 évben is sikeresen
támogathassuk azokat az embereket, rászoruló csoportokat,
akik ezt megérdemlik és igénylik.
Sticz Ferenc
Eszmecsere

Sikeres volt a borkínálás
Andrási Imre elnök nyilatkozik

Nagy Tibi jam session

Szutorisz-Szügyi Csongor és Dr. Kürti László
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Tavaszváró Farsang
Prímás a félelmeivel (az Ördöggel vagy a Feleségével), a Barát, a
Betörő, az Ördögök (akik fotóztak), Charlie a Barátaival, Egyiptom Fáraója Feleségével és Szamba táncosok népes csapatával, a
Dominó a Dominájával, Picasso a Kék Korszakával, a Varázslók, és
aki úgy mutatkozott be, hogy „Ich Bin Laden” és a Nővér, a Boby
az Ő Csavargójával és az est sztárja, a feledhetetlen Ray Charles
vokáljával.

Gyula vagyok, 3x19 éves vagyok, magyar vagyok. Kezdhettem volna én is, ha cserediákként kellett volna bemutatkoznom, de mint
tudjátok nekem még nem ezt a lapot osztották.
Fantasztikus nemzetközi forgataggal kezdődött a mulatság. Elnökünk köszöntőjét követően bemutatkoztak a cserediákok. Több
mint negyvenen vonultak fel. Öröm volt látni boldogságukat és
hallgatni bemutatkozásukat magyarul. Németh László, alias Frici
chairman üdvözlő szavai után már mindenki a finom falatokra
várt. Közben a Sticz Feriék által előkészített forralt borból és a ház
italaiból is kortyoltunk. Ez alatt elkezdte munkáját a kávézóban a
Kártya Jós Csószity Zoli jóvoltából.
Kövecses Feri (Dugó húzó) felkérésére bemutatkoztak a résztvevők. Ezután derült ki milyen jeles személyek tisztelték meg jelenlétükkel a társaságot, támogatva ezzel a klubunk cserediák programját.

A vacsora finomságainak elfogyasztása után a táncos forgatagban
a cserediákok tombolaárusítás közben ismerkedtek a helybéliekkel. Éjfélkor elnökünk és Csószity Zoli vezényelte sorsoláson Sticz
Matyi bizonyult a legszerencsésebbnek, Fortuna kegyeltjének. Így
azután Ő hívta meg a mulatozókat a fődíj Rotary Torta elfogyasztására.
A mulatság hajnalig folytatódott. Ezzel búcsúztunk a téltől és köszöntöttük a tavaszt. Reméljük nem hiába. Jövőre ismételjük.
Horvát Gyula

Eljött közénk Kóbor János az Ő Juliskájával, a Hippik, Al Capone
elhozta a Jósnőjét a Cigány lányt, a Három Testőr a MyLadyvel, a

A fáraó és felesége
(Csószity Zoltán - Pruha Csószity Ágota)

Ray Charles ( Dr. Nagy Tibor)

Pablo Picasso és a Kék korszak
(Horváth Gyula - Földy Éva)

Németh László „Frici” diákcsere elnök

Tündér

Hölgykoszorú

Ismét megtelt a lovagterem
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ITTHONRÓL HAZA • Ismét Rotary-bálban voltam

Czeglédi Sándor és asztala
Soha nem szerettem a novembereket. Álladóan sötét van, hideg, sokat esik az eső és mindehhez társul a tudat: oly messze
még a tavasz. Most mégis visszavonom minden rossz szavamat, amit valaha is erről a hónapról ejtettem, mert jelentem: megszerettem a novembereket! Megszerettem, hiszen
van már mire várni. Ebben a borús hónapban tartja ugyanis
éves, nagyszabású bálját a Szolnoki Rotary Club, ahol immár
második éve van szerencsém ellátni a háziasszonyi teendő-

szégyellem bevallani,
de mindeddig azt sem
tudtam, hogy létezik
ilyen sportág! Amikor
azonban végignéztem a
gyerekek fantasztikus,
akrobatikus elemekkel
átszőtt bemutatóját –
amivel a báli közönségnek kedveskedtek- bizonyossá vált bennem,
hogy az idei támogatás
a lehető legjobb helyre
került. Szívderítő volt
látni a végtelen örömet
és fanatikus lelkesedést Az est háziasszonya: Huszárik Kata
a kicsik és nagyok szemében, azt hogy éppolyan koncentrációval és erőbedobással
végezték zenés gyakorlataikat a szolnoki Megyeháza dísztermében, mint távoli országok világversenyein. Sok sikert kívánok nekik ezúton is!
A gyerekek bemutatója után újabb lenyűgöző műsorban lehetett
része a bál vendégeinek. Debrei Zsuzsanna és Bot Gábor országszerte ismert és
méltán elismert művészek. Az ő összeállításukban és előadásukban hallgathattunk
meg egy olyan musical és operett műsort,
amely bármelyik színpadon megállta volna
a helyét.
Bot Gábor és Debrei Zsuzsa

Csószity Zoltán, Andrási Imre elnök és felesége
Andrásiné Pocsalyi Julika
ket. Egy ilyen elegáns bál mindig ünnep. Szép ruhát öltünk
magunkra, egész nap készülődünk… Számomra most mégis
ennél fontosabb volt a belső készülődés: az, hogy Budapestről, az otthonomból, hazamehettem Szolnokra, ahol olyan
szeretettel és örömmel fogadnak minden alkalommal, amivel
a fővárosban már nemigen találkozni, és amitől mindig úgy
érzem, végre hazaérkeztem.
Ilyen alkalmakkor ugyanis mindig megerősödik bennem
a bizonyosság: nincs veszve a világ, amíg ennyi kedves, hasonló gondolkodású, hasonló értékeket valló ember tud
összegyűlni azért, hogy - mintegy szembe haladva a sodrással- önzetlenül adjon, támogasson másokat. Idén az Újvárosi Iskola Diáksport Egyesület kötélugró csoportját. Kicsit
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Szalay Ferenc polgármester

Cserediákok akcióban

Természetesen voltak családias, sok humorral átszőtt- köszöntő beszédek, köztük az elnök, Andrási Imre részéről is.
Ezek után került sor a Rotary Club tagjainak tradicionális
koccintására is, ami számomra mindig a bál egyik fénypontja.
Ha azonban azt gondolják, hogy ez az este csupán hagyományos koccintgatással és csendes beszélgetéssel telt, nagyot
tévednek. A bőséges, és választékában is gazdag vacsora
előtt –amelyről idén is a legjobb 12 szolnoki étterem gondoskodott- a Rotary Club-tagok és a vendégeik elegáns öltönyt
húztak és megkezdődött a fergeteges hangulatú, hajnalig
tartó bál, sok-sok baráti beszélgetéssel, eszem-iszommal,
és természetesen tánccal. A zenét a tehetséges, és kedves fiatalokból álló Traffic Band szolgáltatta. Azt hiszem, itt kell
megemlítenünk a bál főrendezője, Lakatos László nevét, aki
sok- sok munkát és időt ölt abba, hogy ismét ilyen parádés és
csodás este részesei lehettünk, és aki szerényen, a háttérből
mindvégig gondoskodott arról, hogy minden zökkenőmentes legyen a bál folyamán.
Éjfélkor rengeteg értékes tombola ajándék találta meg gazdáját, és ezzel házasszonyi teendőim végére érve, én is csatlakozhattam a táncolókhoz. Hogy hogyan éreztem magam?
Azt hiszem, mindent elmond, ha elárulom, ½ 5 körül értem

haza…
Köszönöm hát, hogy Önökkel tölthettem ezt a szép estét,
hogy megszerettették velem a novembert, és köszönöm, hogy
ismét ráébresztettek arra, hogy ott az otthon, ahol a barátok…
Huszárik Kata

A Trafic Band zenéjére megindult a tánc

Az Újvárosi Iskola Diáksport Egyesület kötélugró csoportja
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VI. jótékonysági adománygyűjtő orgonahangverseny 2012
VI. alkalommal 2012. szeptember 22-én rendezte meg a
Rotary Club Szolnok a jótékonysági adománygyűjtő orgonahangversenyt
Szeptember 22-én, szombaton az esti szent misét követően 7
órai kezdettel, 6. alkalommal rendeztük meg a jótékonysági
adománygyűjtő orgonahangversenyt Szolnokon, a Belvárosi
Nagytemplomban.
Az est folyamán fellépett Szabó Balázs orgonaművész, Bálint
Natália szoprán énekesnő, valamint a Szolnoki Kodály Kórus is. A koncert során Bach, Schumann, Händel, Franck és
Duruflé műveiből csendül fel válogatás.
Szabó Balázs orgonaművész

A Szolnoki Kodály Kórus
A klub az összegyűjtött adomány teljes összegét a Szolnok
Belvárosi Katolikus Caritas részére ajánlotta fel, akik a rászoruló családok gyermekeinek iskolai étkeztetésére fordította
az átadott 273.600-Ft összeget.
A 2007-ben útnak indított jótékonysági hangverseny a Rotary Club Szolnok egyik legsikeresebb programja, melynek
sikeres megrendezésben fontos szerepe volt dr. Hoksári László volt klubtársunknak. A klub tagjai a hangverseny 6 évvel
ezelőtti megrendezésével hagyományt teremtettek. A rendezvény évről évre egyre több érdeklődőt, komoly zenét kedvelőt tart számon, kik adományaikkal támogatják a segítségre
szoruló családokat, embertársainkat.
Az elmúlt években 270.000-340.000 Ft közötti összeg gyűlt
össze évente. Ebből a Caritas élelmiszer csomagokat állított
össze olyan családok részére, akik szerény körülmények között élnek és a csald tagjai részére mindennapi élelem beszerzése gyakran anyagi akadályba ütközik. Fontos, hogy a családok nem pénzbeli, hanem tartós élelmiszer támogatásban
részesülnek.
A program „igazi” Rotary projekt. Egy rendezvényben szerepel klubunk kettős támogatási célkitűzése. A klub alakulásakor célként tűzte ki a kultúra, a fiatal művészek és a humanitárius célok támogatását.
Váci László

Bálint Natália és Szabó Balázs

Andrási Imre elnök köszönetet mond a fellépő művészeknek
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A LEGÚJABB TAG: BARTALOS ZOLTÁN
tékesítésért vagyok felelős vezető. Alapvégzettségem
agrármérnök, de több mint 20 éve a banki termékek értékesítésével, pénzüggyel foglalkozom, mely munkához
folyamatosan növeltem közgazdasági ismereteimet.
1997-ben házasodtunk össze feleségemmel, fiaim 2000es (Zoltán) és 2002-es (Péter) születése után a család 4
főre növekedett. 2004-ben „családi fészket” raktunk össze
Szolnok „Vosztok” városrészében, itt neveljük a fiainkat
feleségemmel. Feleségem a család összetartása mellett
vállalkozásokat épít sikeresen, gyerekeim az iskolába járás
mellett az uszoda rendszeres látogatói a vízilabda edzések
területén.
Nagyon büszkék vagyunk rájuk a párommal. Hobbim a
családom, de a munkám mellett sajnos így is kevés időt
tudok velük tölteni.
Bartalos Zoltán
Bartalos Zoltán vagyok, e sorok írásakor a 46. évemben
járok. Szolnokon születtem, de gyermekéveimet Szolnokhoz 30 km-re, egy kis faluban Kőtelken, a Tisza partján
töltöttem. Szüleim bátyámnak és nekem nagyon boldog
gyermekéveket biztosítottak, amiért soha nem tudok elég
hálás lenni. A vidék és a folyó dominánsan meghatározta
az életemet és értékrendemet.

A Rotary klub szelleme és tevékenysége mindig szimpatikus volt számomra. Mivel a tagok jó szívvel hívtak, így
szívesen „álltam be a sorba”. A család, a munka és a klub
összhangját megteremtve szeretnék a Rotary klub hasznos
tagja lenni, a Rotary szellemében segíteni a közösséget a
kitűzött célok megvalósításában.
Ehhez kívánok magunknak és családunknak erőt és egészséget, kérem a jó Isten segítségét.
Bartalos Zoltán

Nagyon szeretem a Tiszát, a 70-es 80-s évek vidéki hangulata pedig nagyon boldog éveket eredményezett a számomra. Kőtelki általános iskolai tanulmányaim után
Törökszentmiklóson töltöttem középiskolás éveimet. A
középiskola „katonás rendje” és a napi sport akkor nagyon fárasztónak tűnt, de utólag már csak köszönetet tudok mondani érte minden nevelőmnek, tanáromnak.
Középiskola után katonaság (Baján és Rétságon), amire
nagyon büszke is vagyok. Véleményem szerint a mai ifjúságra is pozitív hatással lenne egy ilyen jellegű „csapatösszekovácsolás”. A sorkatonai szolgálat után 5 szép egyetemi év Debrecenben - barátságok, életre szóló élmények
a valódi nagybetűs élet előtt és persze tanulás, vizsgák és
diploma.
Az egyetem után külföldre készültem munkavállalás és
tőkeszerzés céljából, de egy véletlen során a pénzügyi
szektorban kötöttem ki. 1992-től gyakorlatilag ezen a
területen dolgozok. (1995-ben 1 évet Németországban,
Wilhelmshaven városában voltam ösztöndíjas a Dresdner
Banknál – köszönet érte a német adófizető állampolgároknak, csodálatos év volt.) 1998-ig Debrecenben dolgoztam majd egy átszervezés eredményeként Szolnokra,
szőlővárosomba kerültem vissza, azóta is itt élek a családommal.

Andrási Imre elnök feltűzi a Rotary jelvényt
Bartalos Zoltánnak

A pénzintézet több területén dolgoztam beosztott és vezető munkatársként, jelenleg a nagyvállalati terület ér17

ROTARY Közgyűlések
Az egyesületi törvény és az egyesület alapszabályának megfelelően
a Rotary Klub Szolnok közhasznú egyesület 2013-ban két közgyűlést tartott. Az első közgyűlésre 2013. március 18-án került sor. tartott a szolnoki Galéria étteremben. A közgyűlésen a tagok túlnyomó része 21 fő megjelent.
Andrási Imre az egyesület elnöke és a közgyűlés levezető elnöke
ismertette, hogy a közgyűlés az előzetesen meghirdetett, kiküldött
és mindenki által kézhez vett napirendi pontok szerint fog ülésezni.
Elsőként a 2012. évi pénzügyi-számviteli beszámoló, valamint a
2012. évi közhasznúsági jelentés megtárgyalására került sor. Az előterjesztést a könyvelő iroda segítségével Dr. Turóczi Imre kincstárnok tette meg az előzetesen kiküldött anyagok alapján.
A kérdések megválaszolását valamint a vélemények elhangzását
követően Dr. Barazutti László az ellenőrző bizottság vezetője a
pénzügyi-számviteli beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadására tett javaslatot, amelyet a közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott.
A pénzügyi-számviteli beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadását követően az egyesület elnöksége a hatályos jogi előírásoknak megfelelően a civil szervezeteket terhelő letétbe helyezési és
közzétételi kötelezettségének határidő előtt eleget tett.
A Rotary Klub Szolnok egyesület második közgyűlésére 2013. június 10. napján került sor, amelyen 17 tag jelent meg Szolnokon, a
Galéria étteremben. Az egyesület 2013. évi második közgyűlésének
feladata az egyesület új tisztségviselőinek (elnökség és ellenőrző bi-

zottság) megválasztása volt. Az alapszabály rendelkezése szerint az
elnökség megválasztása titkos szavazással történt.
A titkos szavazást követően Turóczy István a szavazatszámláló bizottság vezetője ismertette a 2013/2014. évre megválasztott elnökséget, amely a következő személyekből áll.
Elnök: Sticz Ferenc
Soros elnök: Antal Attila
Előző elnök: Andrási Imre
Alelnök: Dr. Kürti László
Titkár: Dr. Szakács Attila
Háznagy: Dr. Deák Róbert
Kincstárnok: Kiss László
Ezt követően az egyesületi közgyűlés nyílt szavazással ellenőrző
bizottsági tagokat választott Kövecses Ferenc és Csószity Zoltán
személyében, míg Lakatos László e tisztségében újraválasztotta.
Végül az új elnökségi tagok megválasztására tekintettel az alapszabály módosítását fogadta el a közgyűlés.
Mind az elnökségi tagokat, mind pedig az ellenőrző bizottsági tagokat ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a közgyűlés.
A megválasztott elnökségi és ellenőrző bizottsági tagoknak a
2013/2014. Rotary-évben jó munkát kívánunk!
Dr. Teszár László

ROTARY 2013-2014 ROTARY ÉV PROGRAMJÁRÓL
District célkitűzése, ami a 2014 év végéig 1200 főre kell emelnünk a
Rotarystáink számát, ami feltétele a magyar district önállóságának.
Személy szerint én a megalapozatlan tagbővítésnek nem vagyok
híve, ezért kérlek benneteket, hogy segítsetek egy megalapozott
külső előadói csapatot kialakítani, akikből esetleg tudjuk baráti társaságunkat bővíteni.
Fontosnak tartanám a már egyszer létrehozott Rotaract felélesztését, hiszen tudjátok mennyit segítették programjaink lebonyolítását, és ők saját maguk is szép eredményeket értek el.
Az ifjúsági csereprogramok és a nemzetközi kapcsolataink terén
szeretném a folyamatosságot megőrizni és tovább folytatni ezeket
a klub életét szorosan befolyásoló programokat.
Nagyon fontos dolognak tartom a klub gazdasági helyzetének stabilizálását, mert ennek hiányában, nem tudunk hatékonyan létezni.
Ebben a kis beköszönő levelemben természetesen mindenre részletesen nem tértem ki, de egy előre megtervezett, megalapozott Rotary évet szeretnék számotokra biztosítani az újonnan megváltozott
elnökséggel közösen.
Soraimat szabados fordításban a 2013-2014 évi világelnök mottójával zárnám, ami azt mondja, hogy: „Éljünk a Rotaryban és változtassuk meg a világot.”

Kedves Barátaim!
Mindannyian tudjátok, hogy a nagy
Rotary kerék állandóan forog, ezzel
biztosítva a folyamatosságot és a sokszínűséget. A kerék egy pillanatra az én
nevemnél állt meg, ami azt jelenti, hogy
én következem az elnökök sorban.
Jobban örültem volna, ha még több
tapasztalatot gyűjthetek az évek során, és sokkal megalapozottabban
vállalhatom el a szolnoki Rotary Club
elnöki posztját.
A Rotaryval kapcsolatos tapasztalatlanságomat próbálom nagy
szorgalommal és odafigyeléssel kompenzálni. Egy igen viharos
időszakban lettem a klub tagja, de talán ez is segített abban, hogy
egy összetartó jó baráti közösséget sikerült kovácsolnunk, ahol
mindenki figyel a másikra, és mindent megtesz egymásért. Ezt a
szellemet szeretném én is tovább őrizni, elődeimhez méltóan.
Ez egy bejáratott jól működő klub évek során kialakított programokkal, melyeknek sorát talán én sem bővíteném, esetleg ha sikerül egy picit mindenhez hozzátennék. Ehhez mindenképpen
számítok a klubtagok, a volt elnökök segítségére, mert ezt csak közösen tudjuk végrehajtani.
A saját programjaink mellett nagyon fontos az 1911. Magyar

Baráti üdvözlettel:
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Sticz Ferenc
soros elnök
(2013-14)

Baráti kapcsolatok építése szerbiai Rotary klubokkal
A Rotary Club Szolnok hagyományosan jó kapcsolatot ápol a Szerbiát és Montenegrót magában foglaló 2483. számú disztrikttel. Ebben nagy szerepe van annak, hogy az RC Szolnok nagy hangsúlyt
helyez a különböző disztriktek közötti együttműködésre. A kapcsolatok közül kiemelkedik az a baráti együttműködés, amely az RC
Szolnok és az RC Zenta között alakult ki, és amelynek alapját az
képezte, hogy a Rotary Club Zenta megalakulásánál a Rotary Club
Szolnok is segítséget nyújtott.
A klubok közötti baráti kapcsolatok ápolása folyamatos figyelmet,
kommunikációt és együttműködést igényel, melynek keretében a
zentai rotarysok folyamatosan képviseltetik magukat a Rotary Club
Szolnok rendezvényein, így a szolnoki jótékonysági Rotary-bálon, a
farsangon és más szolnoki rendezvényeken.
Legutóbb 2013. június 8-9-én az RC Zenta meghívására a szolnoki
rotarysok tettek baráti látogatást Zentán. Nehéz szavakba önteni azt
a figyelmet, kedvességet és szívélyes vendéglátást, amelyben zentai
barátaink részesítettek bennünket.
A baráti látogatás során a két klub képviselői közösen felkeresték az
aracsi pusztatemplomot, amely a Bánság szerbiai részén Törökbecse
közelében található. A templom eredetileg egy háromhajós, bazilikás szerkezetű román stílusú építmény volt, amely a XIII. század
első harmadában épült. Az 1896-ban előkerült aracsi kő arra utal,
hogy a templom valószínűleg egy korábbi templom helyét felváltva
épült. Az aracsi pusztatemplomot folyamatosan csinosították, így
például utóbb a ferences liturgiai szokásoknak megfelelő toronnyal
egészítették ki. A templom sorsát a XVI. századi török pusztítások
pecsételték meg, melynek eredményképpen mára csupán a nyugati
fal, a szentélyrész, az északi főhajó kétárkádnyi szakasza és a torony
maradt fenn eredeti állapotában. Az aracsi pusztatemplom az 1990es évektől kezdve a délvidéki magyarság kultikus emlékévé vált. A
Rotary Club Szolnok tagjai is – anyagi lehetőségeikhez mérten pénzadományaikkal segítették a zentai rotarysokat a romtemplom
megóvásáért tett erőfeszítéseikben.
Az RC Szolnok képviselői a baráti látogatás keretében megtekintették a zentai városházát is, amely a városkép fő meghatározója. Az
épület közel 50 m magas masszív, ég felé törő tornya
kissé romantikus hatású, de díszeiben a szecesszió
nyomait viseli. Az épület leglátványosabb beltere
a gazdag díszítésű lépcsőházi galéria, mely egyedi,
lenyűgöző megoldásaival az épület egyik legszebb
része. Tornyából pazar kilátás nyílik a városra és környékére.
Zenta történelmi levegőjű város, ahol szinte minden a zentai csatára emlékeztet. A zentai csata, 1697.
szeptember 11-én a török hódoltság alatti magyarországi területek visszafoglalásának egyik legjelentősebb és legvéresebb csatája volt, amelyben a szövetséges keresztény sereg Savoyai Jenő herceg vezetésével
győzelmet aratott az Elmas Mehmed nagyvezír által
vezetett török hadakon, a jelenlevő II. Musztafa szultán seregén. Ezzel a csatával ért véget a mintegy 15
évig tartó háború, az európai összefogás megdöntötte Magyarországon a török uralmat, és elkezdődtek
a béketárgyalások a törökkel, amelyek az 1699-ben
megkötött karlócai békéhez vezettek.

A baráti látogatás során a zentai vendéglátók a kulináris élvezetekről
is gondoskodtak, melynek során a szolnoki rotarysok ízelítőt kaptak
a szerb konyha remekeiből, így megkóstolhatták a csevapcsicsát, a
pjeszkavicát, a razsnyicát és sok más ételkülönlegességet. Zentai barátaink lehetőséget biztosítottak az RC Szolnok tagjai számára, hogy
egy borkóstoló keretében megismerhessék a vajdasági borok zamatát is. A zentai vendéglátók kedvességének ékes példája volt Ivan Vukosavljevnek az RC Zenta tagjának rögtönzött koncertje, melynek
keretében mély, művészi átéléssel énekelte el a Hegedűs a háztetőn
című amerikai zenés film főszereplőjének, Tevjének a szegény tejesembernek a mindenki által ismert népszerű dalát, a „Ha én gazdag
lennék” című számot - magyar nyelven.
A zentai rotarysok közül a júniusi rendezvény sikerében oroszlánrészt vállalt Híres Iván és Sok Oszkár, akik mindent megtettek azért,
hogy a szolnoki rotarysok jól érezzék magukat. Rajtuk kívül a kapcsolatok elmélyítésében nagyon sokat tett Duško és Boško Nikolić
is.
A szolnoki rotarysok természetesen más rendezvényeken is részt
vettek Zentán, így az RC Zenta charter ünnepségén és a farsangi
rendezvényén valamint a Tiszapart fesztiválon is, melyet megtisztelt
jelenlétével Sólyom Bódog magyar kormányzó is.
A Rotary Club Szolnok a zentai kapcsolaton túlmenően folyamatosan fejlődő baráti kapcsolatot ápol más szerbiai klubokkal is, így
a szabadkai, a kikindai, a magyarkanizsai és a pancsevói Rotary
klubokkal is, melynél nagy szerepet játszik, hogy ezekben a szerbiai
klubokban a tagság jelentős része ért magyarul.
A szerbiai és a magyar klubok szoros együttműködése, kiváló kapcsolata jó példája a Rotary-mozgalom egyik alapelve gyakorlati
megvalósulásának, a barátság ápolásának. A vajdasági 27 nemzetiség együttélése fontos lehet a magyar rotarysok számára azért is, mivel az itt élők megtanulták tisztelni a másik nép kultúráját, szokásait,
hagyományait,nyelvét, amely a népek közötti megértést és a békét
szolgálja, melyhez jó szívvel csatlakozhat minden rotarysta.
Dr. Teszár László

Aracsi pusztatemplom
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pillanatképek a rotary klub életéből
kormányzói látogatás

Feszült figyelem

Ungvári Zsigmond kormányzó látogatása az RC Szolnoknál

gulyásfesztivál

Sticz Ferenc főszakács eligazítást tart

Kardos Tamás és neje Kati

A Rotary sátor madértávlatból
20

pillanatképek a rotary klub életéből
adventi vacsora

Ünnepi hangulat

Advent

frÖccskínálás

A Rotary faház előtt mindíg sokan voltak

Rotary fröccskínálás

tisztségátadás

Andrásiné Pocsalyi Julika felvágja az ünnepi tortát

Három nemzedék
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Az elnökség tagjai 2013-14-bEn
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alelnök
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előző elnök
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Antal Attila
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(2014/15)
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Dr. Szakács Attila
titkár
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Bartalos Zoltán
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Csószity Zoltán

Horvát Gyula

Dr. Horváth László

Jánosi Zsolt

Kardos Tamás
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Kövecses Ferenc

Lakatos László

Dr. Nagy Tibor

Dr. Szabó Attila
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Dr. Túróczi Imre

Váci László

Vas József

Vass Lajos

(pártoló tag)

TISZTELETBELI TAGOK

Erdei György

Dr. Mrena István

Pogány Gábor
Benő

Rakos Miklós
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Turóczy István

Dr. Szalóki István

Az elnökség tagjai VOLTAK 2012-13-ban

Andrási Imre

Antal Attila

Kovács József

Kardos Tamás

Sticz Ferenc

előttem az utódom
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Kiss László

Dr. Túróczi Imre

ROTARY MECÉNÁS-DÍJ FELHÍVÁS
A Rotary Clubok nemzetközi hálózatának szellemiségével egyezően a Rotary Club Szolnok a maga elé tűzött célok megvalósítására
törekedve Szolnok város és környéke kulturális örökségének megóvását, a kulturális javak gyarapítását, közkinccsé tételét, a szellemikulturális élet fejlesztésének előmozdítását anyagi erőfeszítésekkel
támogatók elismerésére 2000-ben Rotary Mecénás Díjat alapított.
A díj 2014. évi odaítéléséhez a klub – az alábbiak figyelembevételével kéri és várja a civil és egyéb szervezetek, baráti körök, egyének
javaslatait.
1./ A díj adományozásának szabályzata szerint javaslatot lehet tenni
arra a természetes vagy jogi személyre, aki a közelmúltban jelentős
mértékben támogatta a bevezetőben körvonalazott célok megvalósítását.
2./ A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra méltónak talált személy
nevét, címét, valamint az elismerni kívánt tevékenység, teljesítmény

azonosítható módon megfogalmazott leírását, lehetőség szerint
pontosan megjelölve a mecenatúra mértékét.
3./ A javaslatot 2013. november 15-ig kérjük írásban eljuttatni a
klub címére: Rotary Club Szolnok, 5000 Szolnok, Baross u. 20.
További felvilágosítás a kuratórium elnökétől, Dr. Szalóki Istvántól
kapható (tel.: 56/241-359; 20/377-47-40).
4./ Egy évben legfeljebb egy díj ítélhető oda. Indokolt esetben a díj
megosztható. A klub fenntartja a jogot arra, hogy adott évben a díjat
nem adja ki.
A Rotary Mecénás Díj magas művészi értékű kisplasztikából – Pogány Gábor Benő szobrászművész alkotása – és oklevélből áll. A
díjat 2014. január 22-én, a magyar kultúra napján megrendezésre
kerülő városi ünnepségen adjuk át.
Rotary Mecénás Díj kuratóriuma

ROTARY MECÉNÁS DÍJ – 2013.
A Rotary Club Szolnok évente ismétlődő, egyik legjelentősebb
projektje a 2000-ben alapított Rotary Mecénás-díjra vonatkozó
javaslatok begyűjtése, elbírálása, a díj átadását lehetővé tevő intézkedések megtétele. Az alapítás óta több mint egy évtized telt
el. Az évek során előfordult, hogy a klub a kulturális értékeket az
alapszabályban leírt módon támogató, arra érdemesek személyeknek – kivételesen – két díjat is odaítélt azonos időben.
Eddig egy alkalommal, 2003-ban fordult elő az, hogy – bár több
javaslat is érkezett a kuratóriumhoz -, a díjat a klub tagsága – élve
az alapító okiratban rögzített jogával – nem adta ki.
A tíz évvel korábbihoz hasonlóan 2013-ban sem terjesztett a klubtagjai elé díjazásra érdemes javaslatot a kuratórium. Ennek megfelelően második alaklommal maradt el a díj átadása a Magyar

Kultúra Napja szolnoki rendezvényén.
A Rotary Mecénás-díj kuratóriuma a jelen alkalommal is megismétli a korábban többször elhangzott kérését: az előterjesztés
lehetőségének nyilvános kihirdetése mellett a klub-tagok fokozottan igyekezzenek felderíteni a díjazásra alkalmas személyeket.
Ugyanezt megerősítette az RC Szolnok elnöksége: felszólította a
klub minden tagját, hogy az általuk megalkotott és elfogadott szabályzatnak megfelelően segítsék elő a megfelelő javaslatok kellő
időben történő benyújtását. Ez legközelebb 2013 végén, december
10.-ig lesz aktuális.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A FELAJÁNLOTT 1%-ÉRT
A Rotary Klub Szolnok Egyesület köszönetet mond mindazoknak, akik 2012. évi személyi jövedelemadójuk
1%-át javunkra ajánlották fel. A befolyt támogatás összege 202.000,- 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, Andrási Imre elnök (2012/2013), 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

Dr. Szalóki István
kuratóriumi elnök

