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Kedves Barátaim, klubtársaim!
 
A Rotary fogaskerék ismét körbe ért, így 
más elnök, és elnökség áll a klub élére. 
Szokás ilyenkor visszatekinteni és érté-
kelni az elmúlt év történéseit, program-
jait. Nem nagy Rotarys tapasztalattal, de 
annál nagyobb tenni akarással vágtam 
neki az elnökséggel közösen, 2013 július 
elsejétől,a következő Rotary évnek. A 
Világelnök és így a Magyar Kormányzó 
is komoly feladat elé állította a klubo-
kat. A taglétszám igen komoly bővítését 

kérték tőlünk, hiszen az önáló Magyar District feltételéül az 1200 fős 
taglétszámot szabták. Kormányzó Úr, ennek szellemében, látogatta és 
agitálta, minél erőteljesebb létszámnövelésre buzdította a klubokat. A 
meggondolatlan létszámnövelésnek én személy szerint nem voltam 
és vagyok híve, mivel az esetleg, a klubtagság hígulásához vezethet. A 
program sikeréhez a magunk részéről úgy álltunk hozzá, hogy a koráb-
binál is több barátot, és ismerőst hívtunk előadónak klubunkba. Ebben 
az évben szám szerint kilenc előadást hallgathattunk meg, és próbáltuk 
vonzóvá tenni az előadók számára a Rotarys klubéletet. Erőfeszítése-
inket végül is siker koronázta, hiszen ez év végével hat új klubtársat és 
reméljük hat igaz barátot üdvözölhetünk klubunkban.
A komoly feladat mellet természetesen nem felejtettük el az évek óta 
hagyománnyá vált programjainkat, melyekről időrendi sorrendben 
szólok pár szót.

- Mécses úsztatás: Augusztus 31-én Zounok ispán szobránál a 
Városnapi rendezvények részévé vált programunkkal, nagy lét-
számú közönség előtt, kis kulturális műsorral, Horváth Laci 
barátunk,klubtársunk,sziporkázó történelmi áttekintésével és kis úszó 
mécsesek meggyújtásával,ünnepeltük városunk alapítását.
- Adománygyüjtő Jótékonysági Rotary Bál: November 9-én a Megye-
háza Dísztermében telt házas közönséggel, jó hangulatú színvonalas 
bált tartottunk. A Bál bevételéből a Szolnoki Mentős alapítványt támo-
gattuk, mindenki megelégedésére.
- Adventi borkínálás:  Borkínálási projektünket advent első hetében in-
dítottuk, és egészen december 21-ig kínáltuk forralt borainkat és teán-
kat, a Kossuth-téri adventi faluban, igazán kitűnő körülmények között. 
Sikeres projektünk bevételéből a Szolnoki Katolikus Karitaszt támogat-
tuk, akik az összeget gyermekélelmezésre fordították.
- Adventi Koncert: Klubunk új adománygyűjtő projektje, ami egyedül-
álló a város életében hiszen, a Katolikus Nagytemplomban a Szolnoki 
Szimfonikusok és a Bartók Béla Kamara kórus ilyen akusztikai feltéte-
lek mellett, még nem tartott koncertet. A rendezvénynek nagy sikere 
volt, az adománnyal, ismét a Karitasz gyermekélelmezését támogattuk.
- Adventi Vacsora : A 2013-as évet december 16-án, hagyományaink-
nak megfelelően családtagjaink körében ünnepi vacsorával búcsúztat-
tuk.
- Rotary Mecénás Díj: 2014. január 26-án a Magyar Kultúra Napján 
ismét sikerült átadnunk klubunk által alapított Mecénás Díjat, amit a 
Szolnoki Kultúrát kiemelkedően támogatóknak ítél oda a klub kurató-
riuma.  Az idén Fazekas Magdolna nyerte el az elismerést.
- Tavaszváró Farsang: Farsangi, jelmezes rendezvényünk adományát 

a klub nemzetközi cserediák programjára költjük évek óta. Harmadik 
éve, hogy programunk országos Rotary programmá nőtte ki magát, 
mivel az összes Magyarországon tartózkodó cserediák részvételével 
zajlik, és másnap történik a kiutazó cserediákjaink kihirdetése,
 - Charter Ünnepség: Május 24-én tartotta klubunk újraalakulásának 
15. évfordulóját. Régi képek felelevenítésével, új tagjaink ünnepélyes es-
kütételével, kiemelkedően dolgozó klubtársaink elismerésével, Pénzes 
Ilona a 2016/2017. évi Kormányzó asszony jelenlétében,finom falatok-
kal ünnepélyes koccintással,és Beatles zenével ünnepeltünk feleségeink 
együtt15. évfordulónkat.
 - Fröccskínálás: 2014. június 17-21-ig a Tiszavirág fesztiválon fogunk 
finom jéghideg fröccsöt kínálni a klubunkat támogató Szolnoki közön-
ségnek.
A hagyományos adománygyűjtő projektjeinken túl fontos szerepet 
szántunk az idén is azoknak a könnyed, szórakoztató programjaink-
nak, ahol családtagjainkkal a gasztronómiai bizottság finom falatjai 
mellet önfeledten mélyítettük a rotarys barátságot klubtársainkkal és 
barátainkkal.
Köszöntöttük klubtársaink névnapjait, születésnapjait,tovább folytat-
tuk a Sétáló Rotary hagyományait, határon túli klub kapcsolatainkat, a 
Szolnoki Gulyásfesztiválon tovább mélyítettük Halberstadti, Zentai, ba-
rátainkkal, ahol finom falatok társaságában terveztünk közös jótékony-
sági projekteket. Klubunk is részt vett és vesz külföldi Rotarys barátaink 
rendezvényein. A Magyar District országos rendezvényein mindig 
képviseltük a Rotary Klub Szolnok tagságát. Aktív klubéletünk elisme-
réseként, a Május 16-18-án rendezett District Konferencián megkaptuk 
a Világ Elnök elismerő oklevelét, amire nagyon büszkék vagyunk.
A sok sikeres projekt mellett szólnunk kell a sikertelen bor túránkról, 
mely érdektelenség miatt elmaradt, tehát van mit fejlődni ezen a téren 
is. A nemzetközi cserediák programban való részvételünket továbbra is 
nagyon fontosnak tartjuk, 2-3 cserediák kiutaztatását és fogadását évek 
óta zökkenőmentesen bonyolítjuk. Nagy eredményként könyveljük el, 
hogy az elnöki programban ígértek szerint a klub anyagi helyzetét sta-
bilizáltuk. Sikerült betartanunk, hogy a Baross Úti klub helységünket, 
ebben a Rotary évben hatékonyan használtuk. Összességében elmond-
hatjuk, hogy egy projektekben gazdag, sikeres Rotary évet zártunk. A 
Rotary név Szolnok városában egyre népszerűbb, és elismerten cseng. 
Egy év áttekintését nehéz úgy értékelni, hogy minden benne legyen, 
és ne maradjon ki semmi. Ez biztosan nekem sem sikerült, de egy do-
logban biztos vagyok, a fent leírtakat, klubtársaim segítsége nélkül nem 
sikerült volna megvalósítani. Köszönöm a segítséget és a támogatást 
minden Rotarystának, köszönöm az Elnökség, a bizottságok  odaadó 
munkáját, ami ezt a nagyszerű évet eredményezte!

Végezetül engedjétek meg, hogy biztassak minden klubtársamat, hogy 
ismerje meg ezt a remek érzést amit én elnökként megismertem, és bát-
ran vállaljatok elnöki pozíciót, hiszen egy erős baráti társaság áll mögöt-
tetek, ami eleve biztosítéka a sikernek!
Még egyszer köszönet mindenkinek a támogatásért, és sok sikert kí-
vánok a következő Elnökségnek, Elnök Úrnak! Rám továbbra is szá-
míthattok!
 
Köszönöm!

ELNÖKI BESZÁMOLÓ A ROTARY CLUB SZOLNOK 2013-2014  ÉVÉRŐL

Sticz Ferenc
elnök (2013-2014)
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segítenek nekik. Tél elején kabátokat gyűjtenek a rászorulóknak. 
Karácsonykor 3 családot támogatnak ruhákkal és ajándékokkal. És 
persze mindenki egytől egyig nagyon kedves. Néha igaz ellógok a 
Rotary találkozókról, de sosem mérgesek rám és mindig örülnek, 
ha látnak. (Az oka, hogy ellógok, pedig az, hogy minden héten talál-
koznak és sokszor nekünk, cserediákoknak nem is kell ott lennünk) 
vagyis nem várják el tőlünk, hogy ott legyünk. 
Ahogy a családoknál laktam és veszekedést, sértődést láttam sok-
szor magamra ismertem otthonról és elszomorodtam, hogy felesle-
gesen veszekedtem. Úgyhogy bocsánat Marci! (az öcsém) 
Sokat nem utaztam az itt létem során, de ha mentünk valamerre va-
lamelyik családommal mindig szép és messzebb helyekre mentünk. 
Nagyon örülök, hogy cserediák lehetek és lehettem. Nagyon szere-
tek itt lenni, és tudom, hogy ha nem is hosszú távra, de vissza fogok 
jönni. Várom, hogy a szüleimnek is megmutathassam, hol éltem 10 
hónapig és merre jártam. 
Köszönöm, hogy itt lehetek! Fantasztikus érzés cserediákként itt 
lenni!

Gonda Elizabet

Sajnos ebből az emailből 
arra kellett rájönnöm, hogy 
a cserediák évem végéhez ér-
keztem. Nagyon sok jó élmé-
nyekben volt részem, de per-
sze ez az időszak nem mindig 
könnyű. A cserediák évem 
során rá kellett jönnöm, mi-
lyen az, amikor nincs mellet-
ted senki, akit ismersz senki, 
aki ismer igazán. Néha nehéz 
volt, de a sok jó és szép emlék 
mindig elfeledtette a dolgokat, 
amik hiányoztak otthonról. 3 
családnál töltöttem el cseredi-
ák évem.
Az időt csak úgy vettem ész-

re, hogy telik, amikor Shelley a Rotary Club egyik tagja jött, hogy 
segítsen költözni az új családhoz. Minden családban családtagként 
kezeltek, ami szintén megkönnyítette a helyzetem. Annyira hihe-
tetlen, hogy még csak megérkeztem még csak az első prezentáción 
voltam, ahol az iskola az új diákokat fogadta az elsősöket és persze a 
cserediákokat. Ahogy beléptem az iskolába az első ember, aki mo-
solyogva köszönt rám az igazgató volt. Az én iskolámban 2 másik 
cserediák van. Maria Bolíviából, Rotary cserediák és Lau (Lauri) 
Finnországból, másik cserediák programmal. Persze a diákok egy-
ből viccet csináltak belőle, amikor mondtam, hogy Magyarország-
ról jöttem mindig a „hungry Hungary” vicc jutott eszükbe, ami 
nem volt vicces, de még is örültem, hogy pozitívan állnak hozzá 
Magyarországhoz és még viccelődnek is. Sok barátot szereztem, ha 
nem is tudtunk délutánonként sok időt eltölteni egymással, akkor is 
az iskolában találkoztam velük. 
A Rotary klubom nagyon aktív klub, sok mindenkivel felveszik a 
kapcsolatot és próbálnak segíteni. Akinek anyagi támogatás kell 
azoknak segítségül BBQ vacsorát árulnak az utcán es a bevételből 

AMERIKÁBÓL JÖTTEM/JÖVÖK

Ő és Én

Multikulti

Túl az Óperencián
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2013. augusztus 07-én búcsúztam a családomtól, hogy valami olyan-
ba vágjak bele, amihez foghatót előtte sohasem tapasztaltam. Koráb-
ban nem tudtam, milyen az, ha magadtól kell megoldani a problémá-
id nagy részét, ha egyáltalán nem tudsz kommunikálni az emberek 
nagy részével, ha új barátokra, egyszóval új életre kell lelned egy olyan 
helyen, ami 12000 km-re van az otthonodtól. Elsőre, sőt másodjára 
is lehet, hogy kiábrándítóan hangzik. Bevallom, én is nagyon közel 
álltam ahhoz, hogy lemondjam az utat, de egy cseppet sem bántam 
meg, hogy nem ezt tettem. Sőt, épp ellenkezőleg! 
Augusztus 7-én éjszaka érkeztem Mexikóba, Morelia városába, kö-
rülbelül 24 óra utazást követően, az út terhétől megfáradva. Ami-
kor közeledtünk a célhoz (egy török cserediák ugyanezen a napon 
érkezett), rám tört az izgalom a családdal kapcsolatban, ám amikor 
megérkeztem és megláttam a Gábor Üdvözöljük/Bienvenido tacepa-
ót, rögtön megnyugodtam. Az évem legelején négy mondatnál töb-
bet nem tett ki a spanyol nyelvtudásom, de mivel beszélek angolul és 
tényleg érdekelt, hogy hamar megtanuljak a helyiekkel beszélgetni, ez 
viszonylag gyorsan ment. Az év során nagyon sokat segített, hogy az 
iskolában hét cserediák társammal együtt kaptunk nyelvórákat, e nél-
kül csak olyan konyhanyelven tudtunk volna megtanulni spanyolul. 
Az első családom hamar befogadott, öcsém, bátyám és egy korombeli 
nővérem is volt. Az öcsémmel nem sok szót váltottam, mivel nem 
volt közös nyelvünk, illetve egyszer megpöcköltem a fülét, amire elég 
morcosan reagált, és azt hiszem, itt vett mélypontot a kapcsolatunk. 
A bátyámmal néha elbeszélgettünk a politikáról, és a kábítószer-ügy-
ről Mexikóban. De a legtöbb időmet a lánnyal töltöttem. Körbejártuk 
Morelia látnivalóit és megbeszéltük a mexikói, illetve a magyar ha-
gyományok, szokások részleteit. Azt kell mondjam, ez a pár hét volt 
a cserediákságom legszebb időszaka, és azt gondolom, ez mindenki 
számára igaz, bárhol is legyen. Ekkor ismered meg a várost, országot, 
kultúrát, és a helyiek viselkedésmódját. Ekkor még minden új, min-
denre nyitottabb vagy, na, szóval ez az az első benyomás.
A következő családom tagjai rengeteget dolgoztak, főleg az anyuka, és 
így már nem sok idejük jutott rám, illetve a közös programokra. Va-
lamint az étellel kapcsolatban nem voltam megelégedve, ilyen téren 
sokszor hiányt szenvedtem. Ebben az időben kezdtünk el szorosabb 
barátságokat kötni a cserediákokkal, személy szerint én egy török, egy 
francia, és egy brazil sráccal voltam nagyon jóban. Ekkoriban sokszor 
átjártunk egymáshoz Xbox-ozni, mókázni, és terjedelmes beszélge-
téseket lefolytatni az éppen aktuális problémáinkról. Személy szerint 
nekem ez a program volt a kedvencem. Az év elején még mindenki-

ÉLMÉNYBESZÁMOLÓM MExIKÓBÓL
nek volt pénze is, meg lelkesedése is, így sokkal többször mentünk 
valahova, mint már így tavasszal. Mert néhányan időközben mind-
kettőt elvesztették… Én azért mindig igyekeztem összehívni a csapa-
tot, programokat szerveztem, és így együtt felejthetetlen élményeink 
voltak.
A harmadik családom nagyon kedves volt velem, anyuka, apuka 
egyaránt, náluk már szinte otthon éreztem magam a végére. Az anya 
spanyol származású, a papa indián. Többször meghívtak nagy csalá-
di programokra, hiszen a családfőnek 46 unokatestvére van. Még a 
Csendes-óceán partjára is elvittek magukkal, ahol Szilveszterkor für-
dő idő van… Azt gondolom, ha visszajövök egyszer Mexikóba, őket 
biztosan meglátogatom. 
Az utolsó családomban a papán, mamán kívül még az egyik nővér él 
a családdal. A nehézségek ellenére itt is jól érzem magam, van szabad-
ságom, ami egy cserediák számára nem utolsó szempont! Egyébként 
a klubon belüli tagok nagy része baráti viszonyban áll egymással, így 
a fogadó családjaim gyakran összejárnak a mostani házamban, külön 
öröm, amikor a kedvenc családom meglátogat.
Miről tudnék még mesélni? 
Voltam a Ruta Mayán 50 diáktársammal, végigmentünk egész Dél-
Kelet Mexikón. Ahol jártunk: Puebla, Mérida, Veracruz, Campeche, 
Oaxaca, Palenque, Playa del Carmen, Cancún és még sok egyéb kis-
falu. Nagyon szép trópusi helyeken fordultunk meg, láttunk renge-
teg egzotikus élőlényt, a krokodiltól a majmokig, és néha még ettünk 
egyenesen a kókuszpálmákról is. Láttuk az ősi maya kultúra emlékeit, 
a piramisokat, és egyéb fennmaradt építményeket. Ez egy nagyon tö-
mör, élvezetes szórakoztató út, ajánlom a kalandozás kedvelőinek. Az 
egyetlen „negatívum” az volt, hogy rendkívül szigorúan fogtak ben-
nünket. Ezen nem csodálkoztunk, mert ismerjük a Rotary szabálya-
it. Viszont egy dolognak kedvezett ez a nehézség is: mi, cserediákok 
olyan közel kerültünk egymáshoz, amennyire csak lehet, hiszen egy 
cipőben jártunk, és maximálisan megértettük egymást.   Nem a Ruta 
Maya keretében, de szintén a Rotary Club szervezésében jártam Me-
xikóvárosban, és Queretaroban, és a 18. Születésnapomkor a Csendes 
–óceán parti Ixtapán. Felejthetetlen élmény volt, mikor az óceánon 
hajókáztunk, és a districtbeli cserediáktársaim egyszerre kezdték el 
énekelni spanyolul a „Boldog szülinapot!”. És mindez november vé-
gén! A családjaim jóvoltából Guanajuatoban, Patzcuaroban és még 
néhány egyéb közeli településen is jártam. Gyakorlatilag az összes vá-
rosban megtalálható ugyanaz az egyedi építkezési stílus, ami nagyon 
karakteres képet ad. A központok többségében európai (francia vagy 

Török-magyar barátság

Azonos színek
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spanyol) koncepciót használtak az utcák, terek tervezésekor. Ez a stí-
lus hozzám közelebb áll, mint a hagyományos mexikói, ami a városok 
egyéb részein található meg. A többnyire kétszintes házakat rés nélkül 
egymás mellé építik, amik általában hosszúkásabbak, az utcafronton 
keskenyebbek. Ez a technika a helyspórolás célját szolgálja. További 
szemet szúró különbség, hogy a házaknak majdhogynem „nincs tete-
je”, mivel itt sokkal kevesebb csapadék hull. Ezt az összképet fűszerezi 
az itt-ott lerakott tacos-os, hamburgeres bódé és az egész ország terü-
letén, többnyire a sarkokon megtalálható mexikói ABC, az OXXO. 
Őszintén szólva ez az össze-vissza, megtervezés nélküli alkotás egy 
kicsit csúnya, de van egy nagyon speciális hangulata.  
Pár szóban Mexikóról, és a cserediákság lényegéről: Mexikó egy ki-
tűnő példája annak, hogy légy boldog akkor is, ha talán nem minden 
olyan, mint amilyennek lennie kellene, vagy amilyennek szeretnéd. 
Ezt a latinos könnyedséget, pozitív látásmódot mi magyarok is elsa-
játíthatnánk, annak érdekében, hogy ne azon görcsöljünk egész éle-
tünkben, hogyan lehetne valami tökéletes, hanem néha egyszerűen 
engedjük el a dolgokat a stressztől mentesebb élet érdekében. Azt is 
megtanulhatnánk tőlük, hogy köszönj rá és mosolyogj arra az em-
berre is, akit nem igazán kedvelsz, ne pedig magadban mérgelődj, és 
keserítsd meg a napjaid. Az emberek természetét, szokásait nagyon 
komplikált lenne leírni, ehhez viszont nincs elég papírom.  Nyilván 
a teljes összképet élőben lehet megszerezni, nem pedig egy beszámo-
lóból. 
És a tapasztalataimról. Nos, szerintem nincs két egyforma csereév, de 
akárki is legyen a világ bármely pontján, az biztos, hogy ha akar, az 
ember rengeteget tud tanulni az élményeiből, mindenféle téren: ma-
gabiztosságot, pozitív gondolkodást, talpraesettséget, az emberi kap-
csolatok építésének fortélyait, nyitottságot. Megtanultam elfogadni 

távoli, idegen kultúrákat, szokásokat, más életfelfogásokat, és ember-
társainkat, még ha a bőrszínük el is tér a mienktől, még ha másképp is 
gondolkodnak sok mindenről, mint amit eddig megszoktunk. Meg-
tanultam értékelni mások munkáját és nem irigykedni rájuk.
Még a negatív élményeim, pl. az ellátás terén is építőek voltak, mert 
most már jobban tudom értékelni az otthoni körülményeinket, a csa-
ládomat, ami eddig talán természetes volt. Magyarországot képvisel-
ve büszkén álltam a magyar zászlóval egy-egy fontos színhelyen, és 
elmondhatatlanul örültem annak az egyetlen magyar párnak, akivel 
Cancúnban a cserediák évem alatt egyedüliként néhány percet be-
szélhettem. Aki teheti, mindenkinek azt tanácsolom, hogy legyen 
cserediák, mert amíg nem próbáltátok nem fogtok engem megérteni! 
Pár dologra viszont nagyon kell ügyelni. Legfőképpen a D-s szabá-
lyokra, mert ha kiderül ezek megszegése, az tényleg nem móka és ka-
cagás. Illetve azt kell még figyelembe venni, egy-egy élménnyel meny-
nyit veszíthettek, és mennyit nyerhettek. Ha a mérleg a baloldalra húz, 
érdemes inkább meggondolni, cselekvés előtt. 
A szülőknek mondanám, hogy valóban, ahogy mondják, nem pusz-
tán egy évvel többek vagyunk, amikor visszakapnak minket. Hanem 
egy új tetoválással, fülbevalóval, kopasz hajjal vagy parókával is. Haha. 
Komolyra fordítva a szót, nem mondom, hogy az én cserediák évem 
volt a legjobb a világon, de azt megtanultam belőle, amit kellett. Na-
gyon hálás vagyok a Rotary Club Szolnoknak és a szüleimnek, mert 
azt gondolom ez volt az életem egyik legnagyobb lehetősége megis-
merni egy országot, egy nyelvet, egy világot, és talán saját magam…
Még egy idézetet írnék így a végére: „18 éven keresztül építesz egy éle-
tet, amit otthon hagysz egy évre. Majd egy év alatt felépítesz egy mási-
kat, amit ott kell hagynod örökre…”

Sztupjár Gábor

Ruta Maya
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MARCO AURELIO PAGAN BONALDO

Az évem magyarországon.
Minden kezdett 2013 Augustus 4.án, megérkeztem Magyar-
országra.
Akkor volt az első magyar nyelvi tábor, minden cserediák ott 
volt, de majdnem senkit nem ismertem még. A végén már vol-
tunk mint egy család.
 
Aztán indultunk Szolnokra Mark és én, a Gonda család volt 
az első fogadócsaládom, Tószegen laktam náluk, az az időben 
nem tudtam magyarul beszélni, és ők nem tudnak angolul be-
széni, csak a lány Liza, aki 15 nap az érkezésem után, ment 
Amerikába. Nehéz volt a komunikació az elején. Az nem volt 
baj, mert ők nagyon türelmesek és kedvesek vannak, és most 
csak köszönöm nekik. Velük mentem Amsterdamba, nagyon 

Marco Rotary zászlót cserél Sticz Ferenc elnökkel

Marco előadást tart a klubban

Egy kicsiny Magyarország- a klub ajándéka Marcónak 

szép volt!
Szeptember 2.án volt az első iskola napom, attól sokat barat-
koztam. A iskola barataimmal sok helyen voltam velük Szol-
nokon, és néha velük is utaztam.
Itt szolnokon sokat voltam Kavezókban, mert a barátaim na-
gyon szeretik kavézni
Itt először lattam a havat, az volt nagyon hideg, pedig szép. Egy 
kivételes élmény.
A masodik családom volt a Sztupjár család, akkor már tudtam 
beszélni magyarul jobban mint a Gondáéknál. Ők is nagyon 
jók voltak! Voltunk síelni Ausztriában, az csodálatos volt, a 
kedvenc sportom lett.
A harmadik és utolsó családom a Teszár család. Velük nem 
volt semmi probléma a komunikacióval, majdnem mindent 
már értettem amikor hozzuk költöztem. Itt kicsi könnyebb is 
volt mert én a 6ik cseregyerekük voltam.
Budapesten voltam nagyon sokszor,  az egyik legszebb város 
amit már láttam. 
Sokat utaztam is. Pesten, Miskolcon, Debrecenben, másik vá-
rosokban is voltam. Külföldön is voltam sok helyen és ez na-
gyon fontos volt nekem, mert Europaban van sok kulturális 
különbség.
Nagyon örültem, hogy most  jól tudok magyarul beszélni és 
hogy a harmadik helyet kaptam a rotary nyelvi versény. Ima-
dom ezt a nyelvet és Braziliaban fogok probalni gyakorolni és 
nem felejteni, mert ez lesz egyik legkülönösebb jellegzetesem 
a jővendőben.
 
Ez a évben sok emberrel talalkoztam, sok embret megismer-
tem és ezek az emberek lesznek a legjobb emlékek ez a évről.
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EGY KüLDŐ ÉS fOGADÓ ANYUKA GONDOLATAI
Hosszas töprengés után hozta meg Gábor fiunk a döntését: a 
Rotary Club Szolnok támogatásával cserediák szeretne lenni 
Mexikóban. 
Szülőként az egyik legnehezebb az volt, hogy sem le-, sem rá-
beszélni nem akartuk, és nem is tettünk ilyet. Pedig fiunk szí-
vesen vette volna, ha befolyásunkkal ilyen, vagy olyan módon 
segítjük elhatározásra jutni. És hogy miért mertük a döntést 
átadni neki? Mert tudtuk, hogy a Rotary Club szervezésében 
és keretei között a világ bármely pontján biztonságban van. 
Persze a nehézségekkel, a család és az otthon melegének hiá-
nyával neki kell megküzdenie, de mindezt több, a Rotary felé 
elkötelezett személy garantált és tényleges segítségével teheti 
majd. 
Láttuk, nehéz döntés volt ez számára.  Sok fiatal már az elején 
elhárít egy ilyen komoly lépést. Elfogultság nélkül mondha-
tom, hogy a cserediákok önmagukért vállalt felelősségtuda-
ta, vállalkozókészsége  messze felülmúlja a kortársaik átlagát. 
Elindulni az ismeretlenbe, vállalni a beilleszkedés nehézségeit 
egy idegen kultúrában a nagykorúság küszöbén, kihozni a leg-
többet az olykor küzdelmes napokból és önállóan megoldani 
számos problémát a kritikus helyzetekben, embert próbáló és 
jellemformáló feladat.  Mi szülők, valljuk meg őszintén, annak 
idején nem biztos, hogy mertünk volna vállalni effajta külde-
tést.  
Kellő szerénységgel mondhatom azonban azt is, hogy bizo-
nyos téren a cserediákszülők is az átlagostól eltérő adottsá-
gokkal rendelkeznek: nagyobb önzetlenséggel, kitartással,  és 
nagyfokú érdeklődéssel idegen kultúrák iránt, melyet cseme-
téjük elmesélt élményeiből és a fogadott diákokon keresztül 
ismerhetnek meg.
Akár a gyermekét kiutaztató, akár cserediákot fogadó szülői 
minőségben a legtalálóbbnak a „cserediák elengedő szülő” elne-
vezést tartom. Fiunk kiutazása kapcsán a legnagyobb felada-
tunknak ugyanis nem a gyermekünk felkészítését, a hosszas 
csomagolást tartom, hanem a családi fészekből való kiengedé-
sét. Millió kérdés dolgozott bennünk: Vajon jót teszünk-e vele? 
Vajon jól fogja-e érezni magát? Ha igen, nem érzi-e majd túl 
jól magát, és csinál valami butaságot…. Ha nem, hogyan fog-
ja túltenni magát ezeken a nehézségeken…. Szerintem nincs 

A Sztupjár család

olyan szülő, aki ilyen helyzetben nem kételkedik. 
És ami a legdöntőbb: mennyit fog változni, mire hazatér, kisfi-
úból nagyfiú lesz, az bizonyos, de velünk mi lesz, ha már any-
nyira önálló lesz, hogy ránk már nem is lesz annyira szüksége?
Más családoknál ez a folyamat több év alatt megy végbe, ná-
lunk a fiunk esetében ez egy Boeing 747-es gép jóvoltából né-
hány perc alatt lezajlott… Hazatérve a reptérről még a Gábor 
cipőjének látványa is sírásra fakasztott, de mégsem erről szólt 
ez az év számunkra, hanem az egymás iránt érzett bizalom 
megerősödéséről, az optimista várakozásról, büszkeségről és 
szeretetről minden mennyiségben!
Cserediák fogadó szülőként a történet eleje vidámabb: izgatot-
tan vártuk családunkba Marco Aureliot, aki Brazíliából érke-
zett hozzánk. Nagy érdeklődéssel fogadtuk a szülőhazájáról és 
a családjáról szóló történeteit, és igazi kuriózumként éltük meg 
jelenlétét az életünkben. Egy a világ másik végén élő gyermek a 
Rotary Club jóvoltából lehetőséget kap megismerni hazánkat, 
és nekünk, fogadó szülőknek lehetőségünk van általa megis-
merni egy távoli országot, nos, ez nem mindennapi élmény! 
Marco mire hozzánk került remekül beszélt magyarul, melyet 
a nyelvi tábornak, az iskolának, a korábbi fogadó szülői segít-
ségnek és nem utolsó sorban igyekezetének köszönhettünk.  
A tél jelentős részét töltötte nálunk, így kézenfekvő volt, hogy 
kedvenc sportunk, a síelés rejtelmeibe beavatjuk. Néhány nap 
alatt teljesen kezdőből az osztrák Alpok piros pályáinak virtu-
óza lett fogadott gyermekünk! Kerülném persze az igazságot, 
ha kihagynám, hogy a tanulás folyamatában voltak olyan pil-
lanatok, mikor a brazil édesanyja féltő érzéseivel azonosultam 
egy-egy keskeny, meredek pályán. De végül is megérte a fára-
dozást! 
Első cserediák gyermekünk ittléte alatt megkóstolhattuk a bra-
zil nemzeti ital, a caipirinha különleges ízét, számtalan brazil 
ételreceptet próbáltunk meg az elmondása alapján elképzelni, 
és reméljük, egyszer majd meg is főzzük!  Természetesen Mar-
co ismeretei is bővültek a magyar gasztronómiáról, volt, hogy 
az ő személyes közreműködésével készítettük az ételeket, Petra 
leányunkkal még pogácsát is sütött.  
Egyszer azonban eljött a búcsúzás napja, mikor Marco a kö-
vetkező fogadó szülőkhöz került. És itt térnék vissza a csere-
diák elengedő szülői minőségünkre. Hirtelen hasonló érzések 
jöttek elő, mint amikor a saját gyermekünk utazott ki, vagyis 
hogy nincs mese, el kell őt engedni. Vigasztalást az jelentett, 
hogy tudtuk, még találkozhatunk, hisz nem mi voltunk az 
utolsó fogadók. 

Mikor Marco programja a végére ér, elhagyja országunkat, 
reményeink szerint tele örök élménnyel, tapasztalattal, és em-
berismerettel. Szülői szemmel a Rotary cserediák programban 
a legcsodálatosabb, hogy a világ másik végén egy édesanya 
ugyanolyan örömmel várja majd őt haza, mint ahogy mi vár-
juk haza a hasonlóan felejthetetlen évvel gazdagabb nagyfiun-
kat. 
 
Hálásan köszönjük ezt a különleges lehetőséget a Rotary Club 
Szolnoknak!  

Sztupjár Csilla
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ÉVES KÖZGYŰLÉSüNKRŐL

Egyesületünk, a Rotary 
Klub Szolnok Egyesület 
2014. május 19. napján 
tartotta éves rendes köz-
gyűlését.
A közgyűlésen 22 aktív tag 
és 2 tiszteletbeli tag jelent 
meg, így a közgyűlés ha-
tározatképes volt,  s meg-
tárgyalta az előre kiküldött 
meghívóban megjelölt 
napirendi pontokat. A 
Közgyűlés levezető elnöke 
a kialakult gyakorlatnak 
megfelelően az Egyesület 
Elnöke, Sticz Ferenc volt.
A megjelentek egyhangú 

támogató szavazatával került elfogadásra az Egyesület 2013. évi 
pénzügyi beszámolója, mérlege, valamint a közhasznúsági beszá-
moló is. Örömmel volt megállapítható, hogy Egyesületünk 2013. 
évi gazdálkodása pozitív pénzügyi eredménnyel zárult és a köz-
hasznúság fenntartásához elengedhetetlenül szükséges feltételek 
is teljesültek a beszámoló közhasznúsági melléklete értelmében.
Mivel a jelenlegi Elnökség tagjainak megbízatása 2014. június 30. 
napján lejár, a Közgyűlés szavazatszámláló bizottságot hozott lét-
re, s az Elnökség előterjesztése alapján titkos szavazással került sor 
a következő Elnökség tagjainak megválasztására.
Egyhangúlag az Egyesület  Elnökségének tagjaivá választotta a 
Közgyűlés 2014. július 01. napjától 1 éves időtartamra Elnökként 
Antal Attila, Előző Elnökként Sticz Ferenc, Soros elnökként Dr. 
Szakács Attila, Alelnökként Horvát Gyula, Titkárként Dr. Nagy 
Tibor, Háznagyként Dr. Szabó Attila, míg Kincstárnokként Kiss 
László tagtársunkat. Megválasztásukat követően az új Elnökség 
tagjainak mindannyiunk nevében gratulált és munkájukhoz sok 
sikert kívánt a szavazatszámláló bizottság elnökeként Kovács Jó-
zsef.
Mivel a jelen sorok szerzőjének az Egyesület Ellenőrző Bizottsági 
tagságára vonatkozó mandátuma 2014. június 30. napján lejárt 

A közgyűlés résztvevőinek egy csoportja

Dr. Barazutti László 
az ellenőrző bizottság vezetője

volna, a Közgyűlés határozatával döntött ezen megbízatás meg-
hosszabbításáról is.
Tekintettel arra, hogy a bekövetkezett törvényi változások miatt 
szükségszerűvé vált az Egyesület alapszabályának módosítása. 
Egyhangú határozat született arról, hogy az Egyesület a jövőben 
is meg kívánja őrizni közhasznú jellegét, ezért az alapszabályban 
meghatároztuk azokat a jogszabályokban nevesített közfelada-
tokat, amelyekhez, kapcsolódóan Egyesületünk közhasznú tevé-
kenységeket szeretne végezni a jövőben is.
Az 2011. évi CLXXV. számú Törvény, az úgynevezett Civil Tör-
vény, valamint a 2014. március 15. napján hatályba lépett új 
Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek történő megfeleltetés 
érdekében további módosítások váltak szükségessé Alapszabá-
lyunkban. Az előterjesztéssel egyezően fogadta el a Közgyűlés a 
módosítási javaslatokat, s a módosítások figyelembe vételével elő-
készített egységes szerkezetű alapszabályt.
Zárásként Sticz Ferenc Elnök megköszönte a tagság egész évi, va-
lamint a közgyűlés előkészítése során kifejtett tevékenységét, s a 
közgyűlést bezárta.

Dr. Barazutti László

Erdei György, Dr. Szabó Attila, Kovács József 
és Dr. Barazutti László
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ELŐADÓINK VOLTAK

Kiss JózsefPető Krisztián

Bóka TamásPapp Gyula

Pomázi GáborPapp István

Simon Péter őrnagySztupjár Péter

A szolnoki Rotary Club-ban megalakulása óta vannak évről évre ismétlődő,hagyományossá vált programjaink.Ezek közé tartozik az is,hogy minden 
évben előadókat hívunk klubüléseinkre.Nagyon fontos alkalmak ezek,hiszen lehetővé válik számunkra megismerkedni más szamák,hivatások,életutak 
örömeivel,kulisszatitkaival,adott esetben gondjaival is.Mint látható,ebben az évben is nagyon sok előadónk volt a legkülönbözőbb hivatásokat képvisel-
ve.Fantasztikus élmény volt hallgatni pl:Simon Péter őrnagyot afganisztáni kiküldetéséről,vagy Pomázi Gábor előadásában egy kicsit közelebb kerülni 
a mentős élet mindennapjaihoz.Teljesen véletlenszerűen emeltem ki és említettem őket,hiszen minden meghívott vendégünk felejthetetlen előadást 
tartott!Nagyon nagy öröm számunkra,hogy közülük hatan a Rotary Club tagjai lettek,így rendszeresen találkozhatunk velük.Gratulálunk minden 
előadónknak és hírlevelünkben is szeretnénk előadásaikért köszönetet mondani! 

Dr. Kürti László
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objektív mérőszámokkal mutatta ki. Számtalan szempont alapján – 
a közlekedési helyzettől, a környezettudatosságon át az egészségügyi 
mutatókon keresztül az oktatási színvonal, sőt a civilszféra állapotáig 
terjedt a vizsgálat. A végeredmény mindenkit meglepett, még a kuta-
tókat is. Ugyanis Szolnok semmiben nem volt a legjobb, a legelső, csak 
szinte minden mutatóban dobogós helyen végzett. A semmiben nem 
„bezzeg város” szerintem, meg a végeredmény szerint is jó úton jár.
Mivel jobb hát Szolnok, mi az erőssége? Sajnos nem a munkahelyek 
száma, nem is a zöldtudatosságunk. Lélekszám sem fejlődik dinami-
kusan s egyelőre még nem szereplünk a világörökség-helyszínek listá-
ján sem. Nem egyetlen egy cégre, egy pillanatnyilag meglévő politikai 
kapcsolatra alapozza a város a jövőjét. Hanem egész egyszerűen több 
lábon áll és gyakorlatilag a meglévő hátrányaiból keríti előnyeit. Ezért 
kívülállók szemével nézve igen fiatalos, lendületes, kihívásokra gyor-
san reagáló településünk, hol sok mindent a hivatalosság helyett a civil 
szféra intéz. A megyei jogú város támogatása, anyagi dotációja nélkül 
ugyan sem a sportegyesületek, sem a szimfonikusok, sem a művészte-
lep, sem a nyári gazdag rendezvényprogram nem működhetne ilyen 
színvonalon, de ezek mögött mégis alapítványok, egyesületek, magán-

MÉCSESÚSZTATÁS
Tisztelt ünneplő mécsesúsztatók, kedves rotarysok!

A Városnapja vigíliáján immár nemes hagyománnyá lényegült a mé-
csesúsztatás Rotary Club Szolnok által elindított szokása. Ilyenkor 
mindig Zounok ispánról, Szt. Istvánról, a városalapításról és régi di-
csőségről emlékezünk. Magyarul a dicső múltról, mely testhez álló és 
könnyű feladat egy történésznek. De én a jelent és a jövőt is szeretném 
szépnek látni. Nemcsak úgy országosan, nemzetileg, hanem itt Szol-
nokon is. És egy ilyen pillanat, egy ilyen városi ünnep kellő alkalom a 
számvetéshez.
Szolnok minden naponta tapasztalható bosszantó hibájával együtt – 
mert kátyusak az utak, befejezetlen a kerékpárút, épp nyáron építik a 
sétányt –, szóval még így is, ezzel együtt is a „legélhetőbb város” ma 
Magyarországon. Többen óvtak, sőt egyenesen tanácsolták, hogy ezt 
a címet végképp ne is említsem, ne hozzam föl. Mert majd fanyalogni 
fognak, meg majd nevetni, meg kérdezgetni, hogy akkor meg milyen 
lehet a többi?
Kérem, ezt a címet nem csak úgy adták, vagy lehetett venni pénzért 
valahol. Ezt független intézet, előzetes szempontrendszer alapján, 

Sokan voltunk

Dr. Horváth László

Ünnepi hangulat
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személyek állnak. Egy rosszabb költségvetési helyzet, a folytonosan 
át- és átalakuló közigazgatás vagy egy újabb takarékossági csomag így 
nem dönti be az egészet, legfeljebb több szponzorral és kicsit takarékon 
működik a rendszer. A Városháza a költségvetésből, támogatásból ki-
szorítja a szükséges önrészt, saját erőt, önkormányzati hátteret, és hagy 
élni. Leben und leben lassen! Így van itt ennyi sportegyesület, ennyi 

kulturális program, nyugdíjasklub, ennyi vízievezős, az ország legré-
gibb művésztelepe. Így van itt mozi, a semmiből most induló balettélet, 
egyházi tábor, magángaléria, Bartók Kórus, jótékonysági orgonahag-
verseny, közös szüret Szandán, a MÁV-nál több mint 125 éve Jármű-
javító Férfikar, civilkavalkád, izmos Rotary Klub, Tiszavirág-fesztivál, 
gulyásfesztivál, pásztortűz és kenyérsütés. És így van itt mécsesúsztatás 
is, mely éves rendszerességgel, immár amolyan kísérő rendezvénye a 
Városnapnak. Bár a plakáton szerepel, valahogy mégsem hivatalos, 
nem politikus mond beszédet, nem is párttagok állunk itt sorfalat. 
Gyakorlatilag nincs költségvetése, a mécses lángja mégis messzire lát-
szik, ha ennyien egyszerre gyújtjuk meg, s tesszük vízre. Ez a fiatalos 
város és a civil szféra látják, magának teremt ünnepet és tradíciót. És 
ez az, ami engem bizakodásra késztet. Itt most is születnek hagyomá-
nyok, alakulnak új, saját ünnepek, fesztiválok, fórumok.
A legélhetőbb város nem attól legélhetőbb, hogy a hivatal készen alánk 
teszi. Mi magunk és magunknak alakíthatjuk olyanná. Ha valaki a hír 

hallatán fanyalgott, hát rajta, mutassa meg, ő mit, hogyan csinálna? 
Folyjon aktívabban bele a szervezésbe, közügyekbe, a civil szférába. Rá 
is szükségünk van!
Már egy fél évtizede mindig azt mondom, hogy itt állunk – hitem sze-
rint nemcsak a város, hanem talán az egész ország – egyik legszebb 
pontján. Nem messze a Zagyva torkolatától, Zounuk ispán egykori 
lakhelyétől, Zounuk ispánra emlékezve, az Ő szobrának lábánál. Alig 
egy héttel az államalapítás ünnepe után, a történelmi Városnap vigíliá-
ján. Mégis azt mondom, a múlt mellett nekünk most legalább annyira 
a jelenre és a jövőre is kell gondolnunk. Nemcsak a névadó ispán, de 
mi is hazánk sorsára nézve rendhagyó esztendőket élünk. Ezért szeret-
nék hinni és tenni azért, hogy mi is méltóak legyünk korunk kihívá-
saira, méltóak legyünk Szent István és Zounuk ispán emlékéhez. Sok 
még ezért a tennivaló, mondjuk rögtön az elején jó lenne megőrizni a 
legélhetőbb város titulust. Ehhez sokunknak sok mindent kell tenni. 
Semmiképp nem a dicsekvésé ezért az ünnep. Elődeink és a hátralévő 
tennivalók előtt ezért a fejünket egy picit hajtsuk meg, de a szívet, a 
szívet és a mécseseket azt föl barátaim!

Köszönöm a figyelmüket!
Dr. Horváth László

Nekem tetszik 

Minden évben itt vagyunk

Egy szép hagyomány
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ÚJ TAGJAINK BEMUTATKOZÁSA

Kiss József Bóka Tamás

KISS JÓZSEf
1962. március 24-én születtem Budapesten. 1985-ben színészi, 87-
ben színházrendezői diplomát szereztem. 
Dolgoztam a győri, veszprémi, miskolci színházakban, három 
évig voltam a Magyar Művészeti Akadémia Aura Egyesületének 
elnöke, az én ötletemből született a Katona József pályázat, majd a 
Drámaírói Kerekasztal. 
2007 óta a szolnoki Szigligeti Színház művészeti vezetőjeként 
dolgozom. Huszonkét színpadi művet, húsz televíziós játékot és 
műsort, négy nagyjátékfilm forgatókönyvet írtam, darabjaimnak 
tizenhat bemutatója volt a mai napig. 
Tagja vagyok az Írószövetségnek, Szolnokon két éve Kaposvári 
Gyula-díjjal, tavaly - az irodalmi kategóriában - Príma díjjal is-
merték el munkásságomat.
Művészként a spirituális realizmus szellemében alkotok, Jókai 
Anna, Makovecz Imre, Hamvas Béla és Rudolf Steiner gondolati 
örökségét ápolom műveimben. Hamvassal vallom, létezik világ-
romboló és világalkotó művészet. A művészet mágia, és a világot 
egyedül a művészet képes megváltoztatni.
Amióta a vidéki színházak vezetőinek többsége felismerte, hogy 
a rosszal nem a rosszat kell szembeállítani, a bűnnel a bűnt, a hit-
ványsággal a hitványságot, azóta a színházak megteltek fénnyel, 
meleggel, ízléssel, derűvel. 
A színház konzervatív intézmény. Megőriz és megtart. Megőrzi a 
szó fényét, izzását, a magyar szó megtartó erejét, az örök értékek 
hitelét, megőrzi a polgárság lelki egészségét, hitét, reményeit, éber-
ségét, felelősségérzetét és a lelkiismeretét folyton élesztgeti. 
A színházi rendszerváltás romjai alól kibújó, felépülő új-régi szín-
házat az élet elhagyhatatlan részévé kell tennünk, be kell épülnünk 
az igényes emberek tudatába, idegrendszerébe, mert ők katarzisra 
vágynak, amikor jegyet vásárolnak. Nem zaklatni, rángatni, meg-
ijeszteni kell őket, hanem támogatni, felemelni, fénnyel eláraszta-
ni. Ez a célom.

BÓKA TAMÁS
Megteremtésem után körülbelül hét hónapra 1972. július 11-én 
láttam meg a napvilágot koraszülöttként, ikertestvérem megszüle-
tése után tíz perccel. Az életem tehát az első másodperctől kezdve 
küzdelemmel telt meg. 

De köszönhetően a gondviselésnek ezek a harcok mind, mind erő-
sebbé tettek. Sőt az erő olyan szépen formálódott bennem, hogy 
ma már másoknak tudom átadni illetve ma már másoknak kell 
átadnom. Ez lett rám bízva és talán ez tesz jó pedagógussá, hisz 
foglalkozásomat nézve angol nyelvtanár vagyok.

Jelenleg egy nyelviskolát vezetek, ahol lehet elsődleges célnak a 
tudás átadását megnevezni, de higgye el mindenki, ha erőt nem 
adnánk át, akkor nem lenne sikeres ez a vállalkozás.

Közel két évtizede vagyok nős és ennek a kapcsolatnak gyümölcse 
egy tüneményes tizenegy éves fiatalember. Kapcsolatunkat szintén 
egy olyan erőtér hatja át, mely nagyon sok segítséget ad a hétköz-
napok túléléséhez.

A Rotary klub tagjaként célomat egy bibliai idézet segítségével sze-
retném megfogalmazni:

„Vedd le Jeruzsálem, gyászod és nyomorúságod ruháját, és öltözzél 
annak a dicsőségnek díszébe és pompájába, melyet megad neked 
Isten örökre. Vedd körül magadat az Isten igazságának palástjával, 
és tedd fejedre az Örökkévaló dicsőségének koronáját.

Mert Isten megmutatja rajtad fényességét mindenkinek, aki az ég 
alatt van. „
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PETŐ KRISZTIÁN
1982-ben születtem Cegléden, de a gyermekéveimet Tápió-
szőlősön töltöttem, ahol 2000 fő lakott akkoriban, és ha va-
lamit rosszalkodtam a falu egy pontján, akkor az nagyon ha-
mar eljutott az édesapám fülébe. Ebből nem az következett, 
hogy kevesebbet csintalankodtam gyermekkoromban, inkább 
ügyesebben csináltam. 

A gimnáziumi évekre beköltöztünk Ceglédre, utána pedig 
Csemőre, ahol a szüleimmel egy lovas panziót üzemeltettünk, 
mellette a szomszédos Major is foglalkoztatott engem, mint 
pincér. Már itt nagyon érdekelt a vendéglátás, de a szülői szó-
ra hallgatva 19 évesen elhagytam a családi fészket és elköl-
töztem Tatabányára, hogy közgazdászt faragjanak belőlem. A 
főiskolán megismerkedtem egy gyönyörű lánnyal, akit idő-
közben feleségül vettem és azóta is egy pár vagyunk, szerel-
münk gyümölcse pedig 2010-ben érkezett meg Nimród fiam 
személyében. 

A kedvesemről kiderült, hogy vendéglős családból származik 
és nyaranta nem a „Szigetet” veszi célba, hanem a családi ét-
termet, ahol már 10 éves kora óta segített a szüleinek. Egyre 
több időt töltve együtt és a vendéglőjükben, úgy erősödött 
bennem az érzés, hogy a  közgazdaságtan száraz tananyaga 
nem nekem való. Ezért négy szemeszter után úgy döntöttem, 
hogy habár egy másik gazdasági főiskolán és más területen, 
de folytatom tanulmányaimat immáron mint vendéglátós a 
BGF-KVIFK Vendéglátó Szakmenedzser szakán. 

Nyaranta már én is a Fazekas Vendéglőt vettem célba és az-
óta is konstruktív, oszlopos tagja vagyok a csapatnak és már 
nem csak idényjelleggel. Német és Angol nyelvismeretem 
nagymértékben hozzájárult a külföldi vendégszám megnö-
velésében, mivel a helyi kempingben átlagosan 200 Német 

és Holland turista van, akik adják a kilincset egymásnak és 
megbeszélik, hogy hova érdemes menni Tiszakécskén és a 
ranglista első helyén a Mi vendéglőnk áll. 2013-ban sikerült 
letennem a Pincér Mestervizsgát, amivel gyarapítottam a csa-
ládban a Mester címerek számát, ugyanis apósom Mestersza-
kács, feleségem pedig Szakács mester. Ugyanebben az évben 
46 Mester kollégámmal megalapítottuk az Éttermi Mesterek 
Klubját, ahol szakmai kirándulásokkal igyekszünk gyarapíta-
ni tudásunkat és intenzív tapasztalat cserét bonyolítunk egy jó 
pohár bor mellett. 
Az étterem mellett immáron harmadik esztendeje működtet-
tem sikeresen Kézműves Fagylaltozómat Tiszakécske üdülő-
területén, ahol mesterséges adalék és színezék mentes finom-
sággal várjuk a kedves vendégeket.

Óriási megtiszteltetés és öröm volt számomra, mikor Csó-
szity Zoltán megemlítette nekem a Rotary tagság lehetőségét. 
Gyerekkoromból vannak emlékeim, mikor a Balatonnál nya-
raltunk és a domboldalon állva egy fogaskerék volt belevésve 
egy nagy kőszoborba. Senki sem tudta megmondani a társa-
ságunkból, hogy mi is pontosan az a Rotary, ami a kerék alá 
volt írva, egyfajta misztikum volt számomra az egész jelenség, 
de ott abba is maradt az érdeklődésem, hiszen nyolc évesen 
nem volt sok információs csatorna, ahonnan utána tudtam 
volna nézni Clubnak. 

Nagyon boldog vagyok, hogy immáron én is részese lehetek 
ennek a családnak és remélem, hogy szakmámban szerzett 
tudásommal és tapasztalatommal pozitívan tudom segíteni a 
Club életét. 

ÚJ TAGJAINK BEMUTATKOZÁSA

Pető Krisztián családja körében 

Pető Krisztián
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a munkám miatt kevesebb időt tudok velük tölteni, mint kellene 
illetve szeretnék.
A szolnoki Rotary-t Sticz Ferenc barátomon keresztül ismertem 
meg és már hosszú évek óta élvezem az együtt eltöltött összejöve-
telek hangulatát. Mostantól pedig családom támogatásával szeret-
nék én is tevékeny tagja lenni a mindennapi munkának mindig 
szem előtt tartva a Rotary szellemiségét.

ÚJ TAGJAINK BEMUTATKOZÁSA

Papp István

Papp István családja körében

PAPP ISTVÁN
Papp István vagyok, 1970. március 16-án születtem Szolnokon. 
Gyermekkoromat Tószegen töltöttem, itt jártam általános iskolá-
ba, a tanulmányaimat pedig a szolnoki Gépipari Technikumban 
folytattam. Főiskolai éveimet a GATE Mezőtúri szakán töltöttem, 
mezőgazdasági gépész- üzemmérnökként diplomáztam 1991-
ben.
A főiskola elvégzése után a szolnoki Kilián Laktanyában tudtam 
le a kötelező katonai „ kiképzést „ ami nagyon érdekes volt, mert 
rengeteg időt töltöttünk a MIG-21 vadászgép vagy éppen a MI-8 
helikopter szerelésével.
Első munkahelyem egy tervező cég, a Keviterv Akva KFT. volt. 
Itt mint segédtervező dolgoztam egy rajzasztal mögött, de hamar 
kiderült, hogy valami mozgalmasabbra vágyom. Kisgyermek ko-
rom óta napi szinten találkoztam a fa megmunkálásával, hiszen 
édesapám hobbija a bútorgyártás volt. Ahogy nőttem egyre többet 
segítettem neki, közben hamar rájöttem, hogy jó érzékkel tervezek 
és gyártok mindent, ami fából van. Amikor aztán a barátoknak, 
ismerősöknek egyre több kisbútort készítettem, megfogalmazó-
dott bennem, hogy talán ezt kellene csinálnom, hiszen szerencsés 
egybeesés ha az embernek a munkája a hobbija. A gondolatot tett 
követte, 1992-ben megalapítottam vállalkozásomat, amiben a kez-
deti stádiumban falépcső gyártásával foglalkoztunk, de később 
már minden irányban elindultunk. Mára elmondhatom, hogyha 
fáról van szó, számunkra nincs lehetetlen.
Jelenleg kisüzemi formában dolgozunk és az ország minden pont-
jára eljutunk munkáinkkal. Dolgozunk nagyobb cégeknek is, mint 
a MOL vagy a COOP, de készítettünk már információs pultot az 
Operaházba is. 2010-ben pedig a szolnoki Gyaloghíd padlófedé-
sének elkészítésével próbáltunk meg maradandót alkotni. Az a 
lehetőség, hogy hogyan lesz egy-két tölgyfarönkből egy falépcső, 
amit egy család egy életen át használ illetve az alkotás, az elkészített 
munka látványa visz előre és hoz sok örömet az életembe.
Ami még ennél is nagyobb örömmel tölt el az a tény, hogy 1994.
májusa óta nős vagyok és ennek köszönhetően rengeteg csodás 
pillanatot oszthatok meg feleségemmel, Beátával és gyönyörű 
gyermekeinkkel,  Bencével, aki 18 éves  és Orsival, aki 16 éves,  bár 

POMÁZI GÁBOR
Pomázi Gábor vagyok. 1964. május 17-én születtem Szolnokon, 
Pünkösd vasárnapján. Gyerekkoromat Jászladányon töltöttem, ott 
jártam általános iskolába. Középiskolába a jászberényi Erősáramú 
Szakközépiskolába jártam, ahol 1982-ben érettségiztem. 1982-83-
ban a MÁV Építőgépjavító üzemében dolgoztam, mint nehézgép-
kezelő. Kalandos, csavargó élet volt. Mi kell egy 18-19 éves fiúnak!? 
De a mentők önzetlen, csodálatos hivatása nagyobb csábítás volt 
a számomra, így 1984 áprilisában megkezdtem mai napig tartó 
pályafutásomat az Országos Mentőszolgálatnál. Jászberény, majd 
Debrecen, ahol főápolói beosztásom volt, és ismét Jászberény 
mentőállomásokon dolgoztam miközben elvégeztem a mentő-
szakápolói képzést. Közben letöltöttem a sorkatonai szolgálatomat 
Szolnokon. 1988 júliusában kötöttem össze életemet Dr. Balogh 
Mariannal. Házasságunk alatt két csodálatos gyermekkel ajándé-
kozott meg, Eszter Csenge 21, Bálint 16 éves. Házasságunk 25 gyö-
nyörű év után sajnos válással ért véget. Mindig is nagyon érdekelt 
a repülés, volt idő mikor pilótának készültem. Egyenes következ-
mény, hogy az első adandó lehetőséget kihasználva, először kari-
tatív munkával az Aerocaritasnál, majd 1991-től 95-ig főállásban, 
és 1996-ban részállásban az Országos Mentőszolgálat Légi Mentő-
szervezeténél dolgoztam helikopteren, mentőrepülőgépen. Ez idő 
alatt végeztem el munka mellett a HIETE EÜ Főiskolai Karán a 
Mentőtiszti Szakot, ahol 1995-ben szereztem mentőtiszti diplomát. 
1995 óta ismét Jászberényben élek és dolgozom, ahol 2005-től 2012 
ig állomásvezetőként irányítottam a mentőállomást. Folyamatosan 
részt veszek oktatóként a mentőápolók, mentőtisztek, orvostan-
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hallgatók képzésében, továbbképzésében, illetve elsősegélynyújtói 
tanfolyamokon. 1996-tól tagja vagyok a Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei Mentőalapítvány Kuratóriumának, 1998 óta a kuratórium 
elnökeként teszek meg minden tőlem telhetőt a minél magasabb 
színvonalú mentés érdekében. 2008-ban választottak meg a Jász-
berényi Sportegyesület elnökének, ahol egy 17 szakosztályos, majd 
ezer igazolt sportolóval, köztük olimpikonokkal, világ- és európa 
bajnokokkal, büszkélkedő szervezetet kell irányítanom. Nagy kihí-
vás, de örömmel és élvezettel végzem a munkámat. Szerencsés em-
ber vagyok, mert elmondhatom: a hivatásom a hobbim. Azért van 
egy második számú szenvedély is az életemben, a vadászat, amit 
legjobb tudásommal, és a legnemesebb hagyományok és szabá-
lyok tiszteletben tartásával művelek.Van egy nagy szerelem, Erdély, 
azon belül is a Gyimesek. Igaz barátokra találtam az ott lakó tiszta 
szívű emberekben. Rendszeresen járok oda, ami igazi feltöltődést 
jelent. Évek óta résztvevője vagyok a Csángó karácsony és egyéb 
jótékonysági rendezvénynek. 
A Rotary klub felkérése, hogy lépjek be a tagok közé, nagy megle-
petés és még nagyobb megtiszteltetés volt számomra. Nagy öröm-
mel mondtam igent és találtam új barátokra. Igyekszem a karitatív 
munkában hosszú ideje összegyűjtött tapasztalataimat a lehető leg-
jobban hasznosítani e nagy múltú szervezetben.

ÚJ TAGJAINK BEMUTATKOZÁSA

Pomázi Gábor

Sztupjár Péter és családja

SZTUPJÁR PÉTER
Miskolcon születtem 1966-ban. Életem első 18 évében meghatáro-
zó élmények és hatások értek, melyek közül az „acélváros feeling” 
és a rock zene feltétlenül kiemelendő. Szellemi fejlődésemet jelen-
tősen orientálta a Földes Ferenc Gimnázium tudás alapú képzése. 
A nyugodt békeidőt alapjaiban rengette meg az egy éves szombat-
helyi katonáskodásom, ahol arra készítettek fel, hogy miként kell 
felvenni a harcot az osztrák hegyi vadászokkal szemben.
Ezt követően a budapesti Marx Károly Közgazdaságtudományi 
Egyetem kurzusait látogattam 4 évig. Az életpályát meghatározó 
tanulmányaim mellett a Ráday Kollégiumot tudnám kiemelni, 
ahol két évet lakhattam. Tagja voltam rendezőként az egyik legis-
mertebb egyetemi kultúrközpontnak, a jól ismert Ráday Klubnak. 
Az egyetemen ismertem meg a feleségemet, Csillát, aki 24 éve csá-

bított a Tisza-partjára. Azóta is itt éljük családi életünket, neveljük 
gyermekeinket. Az eltelt évek élményei minden szállal ide kötnek, 
úgyhogy mondhatom, hogy szolnokivá lettem. 
Petra lányom 22 éves, a Szolnoki Főiskolán tanul nemzetközi gaz-
dálkodás szakon, és a szakmai gyakorlata előtt áll. Gábor fiam a 
Varga Katalin Gimnáziumban fog jövőre érettségizni, míg jelenleg 
Mexikóban tölti cserediák évét a Rotary Club Szolnoknak köszön-
hetően.
Pályafutásomat kereskedelmi vezetőként kezdtem különféle nagy-
vállalatoknál, majd pályázat útján kerültem a Magyar Nemzeti 
Bankba, ami meghatározónak bizonyult életemben.
Az itt szerzett szakmai képzettségnek és ismertségnek köszönhe-
tően kerültem a Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet élére. 
Vezetésem alatt a korábbi falusias jelleget 3 városi fiók létrehozá-
sával átalakítottuk egy vállalkozói, polgári ügyfélkört kiszolgáló 
regionális kisbankká, és a cégnevet TISZA Takarékszövetkezetre 
változtattuk. Feleségem a legjobb és legmegbízhatóbb munkatár-
sam is egyben, ő vezeti a Szolnoki Fiókunkat. Fontosnak tartjuk, 
hogy olyan közösséget hozzunk létre, amelynek tagjai szeretik és 
megbecsülik egymást. Vannak hagyományos összejöveteleink, a 
Gulyásfesztiválon az egyik legnépesebb tábor a miénk, ahol rendre 
megkomponálok én is egy 30 literes alkotást. 
Sajnos legkevesebb javam a cég ügyektől mentes szabadidő. Csa-
ládommal évente elmegyünk az Alpokba síelni, és nyaranta eltöl-
tünk egy kellemes és látnivalókban is gazdag tengerparti nyaralást. 
Itthon rendre megvizsgáljuk a Magyar Tenger vízállását, valamint 
hegyi túrákat teszünk, és wellness napokat töltünk. Felüdülést je-
lentenek a rotarys barátaink körében eltölthető kellemes hangulatú 
beszélgetések, aktív programok.
Motiváltságom mindig a szituációk, kihívások komplex megértése, 
és a megoldásban a teljességre való törekvés. Napjaink igen komoly 
kihívást jelentenek a szektor felelős vezetői számára. Felelősséget 
érzek nemcsak a családtagjaimért, hanem további 60 munkatár-
sam családjáért. Megértő vagyok ügyfeleink problémáira, és öröm-
mel támogatjuk a helyi jótékonysági kezdeményezéseket.
Büszkén vállaltam, hogy a Rotary Club részese legyek, és remélem, 
hogy a lehetőségeimnek megfelelően hasznos tagja leszek a csa-
patnak, és segíteni tudom a célkitűzéseink megvalósítását, a baráti 
közösség építését.
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ROTARY-POhÁR LÉTESíTÉSE ÉS hASZNÁLATA
AZ ELhATÁROZÁS

A Rotary Club Szolnok tagsága a 
2007. március 26-i összejövetelén 
úgy határozott, hogy a klub tagjai 
között kialakult baráti kapcsolatok 
elmélyítése, az összetartozás jelképi 
bővítése, egy-egy összejövetel ünne-
pi hangulatának emelése érdekében, 
illetve Rotary International Magyar-
ország Distriktjének 2007. évben 
történő létrehozása tiszteletére, egy-
séges arculatú “Rotary-poharat” ké-
szíttet a tagok részére.

AZ ELŐÁLLíTÁS
A Takács és Társa Kristály Kft. kol-
lekciójából kiválasztott kézi-csiszo-
lású, un. “sűrű-mintás” ólomkristály 
vörösboros pohár egyedi módon 
gravírozott: egy ovális mező felső 

zónájába “Rotary Club Szolnok”, alul egy klubtag monogramja, míg 
a középső részén a Rotary jelkép (fogaskerék “Rotary International” 
felirattal helyezkedik el. A pohár - tekintettel a cég által biztosított ál-
landó mintázatra - pótolható, illetve azonos mintázattal további is elő-
állítható.
A leírt módon gravírozott pohár csak a klub tagjai és a tiszteletbeli 
tagok-, illetve “Vendég” felirattal a klub vezetősége által meghívott/
fogadott vendégek részére készíthető. A klubtagok a hozzátartozóik, 
vendégeik számára tetszőleges számban szerezhetnek be a kereskedel-
mi forgalomban kapható hasonló, de a leírt gravírozással el nem látott 
poharat.

A TULAJDONLÁS
A poharak előállítása, ill. vételára kifizetését a klub-tagok egyénileg biz-
tosították, így azok a klub-tagok tulajdonát képezik. Ennek megfelelő-

en valamely pohár károsodása esetén a pótlásáról annak tulajdonosa 
gondoskodik.

A TÁROLÁS, MEGÓVÁS
A poharak használati időn kívüli tárolásáról, megóvásáról, használat 
esetén annak helyszínre szállításáról a kezdeti időben minden klub-
tag maga gondoskodik. A későbbiek során törekedni kell arra, hogy 
a tárolás együttesen történjen pl. az összejöveteleknek helyet biztosító 
(jelenleg a Galéria Étterem) étterem/kávéházában (pl. egy üvegvitrin-
ben) történő elhelyezéssel. Ezáltal a klubtagok távolléte esetén a mo-
nogramjaikkal ellátott poharak “együttléte” jelképezi a klub-tagság 
összetartozását. 

A POhARAK hASZNÁLATA
A poharak első sorban ünnepi alkalmakkor (pl. charter évforduló, ad-
venti vacsora, egyéb ünnepi ebéd, vacsora stb.) történő használatára 
készültek. A használatról - az elnökség tagjainak véleménye figyelem-
bevételével - a mindenkori elnök dönt.
Az ünnepi eseményen minden klubtag poharában azonos minőségű 
és mennyiségű bort töltenek. Az elnök minden tagot koccintással kö-
szönt. Ezt követően biztosítani kell azt, hogy valamennyi klub-tag egy-
mást, majd saját vendégét is hasonlóan üdvözölhesse. A Rotary-pohár 
ünnepélyes használata esetén az elnök “egészségünkre!” köszöntése 
után lehet elfogyasztani a pohár tartalmát.

Míg az előzőekben leírt köszöntésben minden jelenlévő klub-tag részt 
vesz, a pohárban lévő bor /el-/fogyasztása után a klub-tagok tetszése 
szerint fogyaszthatnak bort a poharukból. A Rotary-pohárból egyéb 
ital fogyasztása nem kívánatos.
A Rotary-poharak használatára első alkalommal 2007. május 26-án, 
a Rotary Club Szolnok charterének nyolcadik évfordulóján került sor.

Dr. Szalóki István 

A Rotary-pohár használatban
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Ix  BICOGÓ MARATON 2013

50  SZüLETÉSNAP

A IX. Bicogó Maratonon kiválóan szerepelt a  Szolnoki Rotariánusok és Barátai Bicogó Csapata. Az évenként megrendezésre kerülő 
Bicogó (bicajozó+kocogó) Maraton verseny teljesítése önmagában elismerésre méltó teljesítmény. A Rotary-csapat 2013. augusztus 
3-án, szombaton, 9 órakor rajtolt a szolnoki Kossuth térről és csoportjában hatodikként teljesítette a távot!
A csapat összeállítása:
Antal Attila. Bagi Róbert, Bikfalvi Tünde Hajnalka, Deák József, Gál István, Horvát Gyula, Kocsis László, Kozma Géza, Dr. Kürti László
Kísérő: Varga Andrea

2013-ban egy újabb tagtársunk, a Rotary Klub Szolnok alapító tagja Dr. Teszár László töltötte be az 50. életévét. Ebből az alkalomból 
2013. szeptember 14-én egy jó hangulatú estét töltöttek el a rotarisok és két ünnepi produkciót is láthattak. 
Turóczy István, Turóczy Tibor és Teszár Balázs az ünnepelttel közösen egy Gerendás Péter számot adott elő, majd az Eagles Hotel Ca-
lifornia száma következett, melyhez Teszár Laci írt az elmúlt 50 évről magyar szöveget. Ezt követően a szolnoki rotarisok egy alkalmi 
énekegyüttesbe tömörülve–Dr. Nagy Tibor karnagy vezetésével – adtak elő egy születésnapi dalt.

A sikeres Rotary Bicogó-csapat

A Brutallica Rotariensis énekegyüttes tagjai

A csapatunk jól bicog 

Teszár Balázs és Turóczy István
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Nem maradt el a Rotary-kehellyel történő koccintás sem, majd az ün-
nepi ülést egy rendhagyó „egyebek” követte, ahol nem a klubtagjaink, 
hanem párjuk beszélt arról, mit jelent számukra a Rotary, biztatná-e 
most arra, hogy tagja legyen a közösségnek. Kedves és elgondolkod-
tató mondataik után dr. Kürti László lekongatta az ülést, és ebéd utáni 
kötetlen beszélgetéssel és a Beatles Emlékzenekar műsorával zárult a 
tizenötödik Charter ünnepség.  

                                                                                                   Kiss László

JUBILEUMI ROTARY ChARTER 2014  MÁJUS 24 
A Rotary Club Szolnok 2014 májusában tizenötödik Charter ünnep-
ségét tartotta. Az ünnepi ülésen a klubtagok családtagjaikkal érkeztek, 
megtisztelték a rendezvényt tiszteletbeli tagjaink párjukkal. Külön 
megtisztelő volt számunkra Pénzes Ilona, aki 2016/17-es évben a 
districtünk kormányzója lesz. Férjével érkezett a nyíregyházi Rotary 
Clubból köszönteni az ünneplőket.
Sticz Ferenc elnök úr köszöntőjében áttekintette az elmúlt tizenöt 
évben történt eseményeket. Kiemelt néhány sikeres projektet, hang-
súlyozta a rotarys barátság fontosságát, a közösségi, családi rendezvé-
nyeink összetartó erejét. Tizenöt év alatt kialakultak hagyományaink 
mind karitatív rendezvényeink, mind a klubéletünk és mind a szabad-
idős programjaink terén. Miközben az elnöki ünnepi beszédet hallgat-
tuk, fotósaink archívumából összeállított képsorozat idézte fel az idei és 
az előző tizennégy Rotary-év eseményeit.
Elnök úr szavait követően Pénzes Ilona köszöntötte klubunkat, aki a 
jelenlegi alkormányzóként vett részt az ünnepi ülésen.
A klubülésen került sor az új tagjaink ünnepélyes felvételére, megfe-
lelve ezzel az idei Rotary-év egyik legfontosabb elvárásának a létszám-
bővítésre vonatkozóan. Örömmel köszöntjük tagjaink között Bóka 
Tamás, Kiss József, Papp István, Pető Krisztián és Pomázi Gábor ba-
rátainkat. Az új tagok avatását követően - a hagyományoknak meg-
felelően - kitüntetések átadására is sor került. Dr. Szabó Attila lett az 
év Rotaristája, míg Kardos Tamás, Kiss László rendes tag és Dr. Teszár 
László tiszteletbeli tag Paul Harris Díjat vehetett át.

Sticz Ferenc a Rotary zászlóval

Új tagok avatása

Sticz Ferenc elnök és Pénzes Ilona alkormányzó Középen a Paul Harris-díjas Kardos Tamás 
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Kiss László

Horvát Gyula és felesége Földy Éva Dr. Szalóki István akcióban

Dr. Teszár László

Szabó Attila Kardos Tamás
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GULYÁSfESZTIVÁL 2013
Tavalyi évben döntött úgy a klubunk, hogy újra részt vesz a Szolnoki 
Gulyásfesztiválon. Döntésünket az indokolta, hogy megvendégeljük 
azokat a támogatóinkat, akik évek óta rendszeresen részt vesznek ren-
dezvényeinken és ezáltal támogatják klubunkat. A rendezvény sike-
ressége tette szinte kötelezővé számunkra hogy 2013-ban ismét sátrat 
állítsunk a Tiszaligetben a tavalyi helyünkön.
Az előkészületeket már két nappal előtte elkezdtük, így minden együtt 
volt szeptember 7-én, szombat reggel a 8 órai kezdéshez. A gasztronó-
miai bizottság és segítői nagy szorgalommal láttak a bográcsok felállí-
tásához, mivel három bográccsal készültünk a klub vendégeinek. Egy 
bogrács körmös pacal, egy bogrács szarvasgulyás és egy bogrács birkás 
káposzta főtt, ami közel 150 adag ételt jelentett.
Természetesen, amíg készültek az ínycsiklandó étkek, a klubtagok és 
a kilátogató vendégek jó hangulatú poharazgatással múlatták az időt. 
A rendezvényünkön családtagjainkon, barátainkon kívül részt vettek 
klubunk testvérklubjai: a német halberstadti és a szerb zentai klub kép-
viselői. A hangulatot és az ételek finomságát támasztotta alá, hogy a 
bográcsok kiürültek, a söröshordó és a boros üvegek szintén üresen 
kandikáltak estefelé. Ismét egy sikeres jó hangulatú napot töltöttünk 
családtagjainkkal, barátainkkal, tovább mélyítve a Rotarys barátságot.
Reméljük, hogy jövőre is - immár hagyománnyá válva - rendezhetjük 
meg a Rotary-s gulyásfesztivált.

Sticz Ferenc

Egy kis pihenő

Bográcsidill

Egy kis só még hiányzik belőle

Szolnoki és zentai rotarisok Itt vannak a további rotaris programok!

Ettél már gulyást?
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NÉMET ROTARYS BARÁTAINK SZOLNOKON

2013. szeptember 6-8.között a Rotary Klub Szolnok tagjai az RC 
Halberstadt tagjait látták vendégül Szolnokon. A látogatás idő-
pontját a két klub vezetői úgy időzítették, hogy az a Gulyásfesztivál 
idejére essen.
Halberstadti német barátaink 2013. szeptember 6-án pénteken ér-
keztek Magyarországra, ki repülőgéppel, ki személyautóval. Külön 
öröm volt számunkra, hogy a német delegációval tartott Ulrich 
Hecht barátunk is, aki lábát törte, de ennek ellenére nem lehetett 
lebeszélni arról, hogy a csapattal tartson. A német rotarys delegá-
ció a Tisza szállóban szállt meg, ahol a magyar rotarysok sajttal és 
pálinkával kínálták a német delegáció tagjait.

Ezt követően a német rotarysokat a Szolnoki Városházán fogadta 
Szalay Ferenc polgármester, majd vendégeink egy japán fotókiál-
lítást tekinthettek meg. Péntek este halberstadti barátainkat Sticz 
Ferenc, a szolnoki Rotary Klub elnöke köszöntötte a Trojka pan-
zióban. Vendégeink örömmel fogyasztották el az elnök úr által 
elkészített halászlét és túrós csuszát, valamint örömmel kortyol-
tak hozzá tüzes magyar borokat. A hangulatot fokozta a látogatás 
főszervezője, Barazutti László által Szolnokra hozott Jászsági Népi 
Együttes több tagja, melynek következtében még a német delegá-
ció kimért elnöke is táncra perdült.

A szombati nap a Gulyásfesztivál jegyében telt el, német barátaink 
örömmel vetették magukat a vásári forgatagba. Joachim Wintjen-
nek és társainak lehetősége volt arra, hogy találkozzanak japán 
barátainkkal, zentai rotarysokkal és megízlelhessék a Sticz Ferenc 
és csapata (Papp Pista, Kürti Laci, Lakatos Laci) által bográcsban 
készített pacalt, szarvasgulyást és káposztás birkát. Halberstadti 
barátaink számára e nehéz ételek után jól esett a pihenés és a Mar-
cipán cukrászda hűs kerthelyiségében felszolgált sütemény.
E csodálatosan sikerült nap során természetesen nem maradtak 
el az RC Szolnok és az RC Halberstadt közötti, a kapcsolatok el-
mélyítését szolgáló megbeszélések sem. Jövőre Halberstadtban 
találkozunk!

Dr. Teszár László

Fogadás a Tisza-szállóban

Steffen Wolf az RC Halberstadt 
és Sticz Ferenc az RC Szolnok elnöke

Szalay Ferenc polgármester a városházán fogadta 
német barátainkat

Jó volt a hangulat este a Trojka panzióban
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TAVASZVÁRÓ fARSANG 2014 fEBRUÁR 28 
Ebben az évben el is menekült a tél, mire elkergethettük volna. 
Így kellemes időben tarthattuk a búcsúztatóját népes seregle-
tünkkel. Elnök Urunk megnyitója után felvonultak az Óceáno-
kon túlról hazánkba érkezett cserediákok, hogy bemutatkozza-
nak.
Vérfagyasztó arcukkal ellentétben szavaikkal angyali sikereket 
arattak. A sor végére besoroltak a vén cserediákok, Spanyol 
előkelőségek, amerikai üzletemberek és indiánok, szajoli hor-
gászok, indiai, egyiptomi, olasz polgárok és a Nagy afrikai va-
dászok. Megtisztelte eseményünket az Ír táncos Michael Flatley 
párjával egy hölggyel a svájci havasokból. A jövőt hozta el ne-
künk a 2015 év Past Presidentje. Eljött Hófehérke is, de most 
csak négy törpe kísérte, a többiek a bányában dolgoztak. A 
Kisherceg nem a legkisebb volt a társaságunkban. A Hordő a 
Szőlővel táncolt. A Kék Arcú Blues Hippyk társaságában tette 
tiszteletét. Velük volt Rumcájsz is Mankával és Lányukkal a Ji-
cin-i erdőből. A Cameloti RC-ből Arthur és Guinevra, az RC 
Zentából a Hippyk és az ide szökött 510-633-as rab és a szeretője 
érkeztek. Persze hogy itt volt Al Capone is. Megjelent Tomymy 
Lucchese amerikai cserediák Bronx-ból, aki cserediák éveit Sze-
geden töltötte egy BV Intézetben (Csillag börtön). Vállalkozó: 
érdekeltségei vannak a temetkezésben és a színesfém kereskede-
lemben. Szociológiai diplomáját a BV Intézetben szerezte, mint 
ahogy minden iskolai végzettségét is nekik köszönheti (20 év 
hosszú idő). A farsangi mulatságra a „csajával” jött, akivel Kalo-
csán találkoztak egy BV-s cserediákoknak szervezett kirándulá-
son. Tanulságos estének ígérkezett.
Az ismerkedést követően elfogyaszthattuk az asztalra tett fí-
nom falatokat, amit mindannyian leöblíthettünk néhány pohár 
vörössel az egri Rabóczky pincészetből. Tánc közben a fiatalok 
már a tombolát árulták, hogy Fortuna kegyeltjei éjfélkor átve-
hessék ajándékaikat. A hajnalig tartó emelkedett hangulatú 
mulatozás a tisztes társaságnak emlékezetes esemény, melyet az 
egész világon megemlegetnek.

Horvát Gyula

Megtelt a Galéria étterem lovagterme

Cserediákok bemutatkozása, 
középen Marco Aurelio szolnoki cserediák

Itt békében megfértek a cowboyok és az indiánok

Hófehérke és a négy törpe



23

ADOMÁNYGYüJTŐ ADVENTI BORKíNÁLÁS  2013 NOVEMBER 29 - DECEMBER 21 

Idén is eljött Advent első hete, ami klubunk számára, sorban az 
immár a 11. Jótékonysági adománygyüjtő borkínálás kezdetét 
jelentette. Ismét a Szolnoki Kossuth-téri karácsonyi falu adott 
helyet a klub egyik legrégebbi projektjének lebonyolítására.

A borkínálás a megszokott helyünkön álló faházunkban indult 
november 29. én. A faház berendezése és komfortja hasonló-
an kiváló volt, mint az elmúlt évben. A jó minőségű vörös és 
fehér borainkat ismét az Egri Rabóczki pincészetből hoztuk. 
Örömmel kínáltuk a visszatérő, adományozó kedvű törzskö-
zönségünket, akik már évről - évre felkeresik a „ Rotary faházat”, 
ahol mindig finom és forró borokat,és teát fogyaszthatnak. Idei 
borkínálásunkkal a Szolnoki Szent Erzsébet Karitasz csoportját 
támogattuk, akik a befolyt összeget kiemelten, gyermekétkez-
tetésre fordítják. A hosszúra nyúlt borkínálásnak, a csökkenő 
adományozó kedv ellenére meglett a hozadéka, mivel klubunk, 
2014. január 27-én közel 340 000 forintot nyújthatott át a szol-
noki emberek között is méltán népszerű „ Gyuri Atyának”, aki a 
Szolnoki Katolikus plébánia motorja.
Eltelt ismét egy év, és vele együtt véget ért a 11. borkínálási pro-
jektünk, ami méltán szerzett magának nevet a Szolnoki embe-
rek között. Köszönet a sikeres adományozásért minden klubtár-
sunknak, akik kivették részüket ebből a borkínálásból, köszönet 
a Szolnoki Sportcentrumnak a Kossuth-téri helyünkért, köszö-
net minden baráti családnak, ismerősnek ,akik segítették a bor 
kínálást, köszönet a Zöld - Ker Kft -nek a fűszerekért és nem 
utolsósorban köszönet minden jó érzésű adományozó Szolno-
kinak és környékbelinek, akik rajtunk Szolnoki Rotary klubon 
keresztül támogatták, a szegény gyerekek étkeztetését.
Köszönjük és reméljük decemberben ismét találkozunk.

Sticz Ferenc

Jó helyre, a Szolnoki Caritashoz került az adomány

Szabó Attila és Gyuri Atya

Karácsonyi hangulat
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ADVENTI VACSORA
2013. december 16-i összejövetelünk családtagjainkkal együtt hagyományainkhoz híven az advent jegyében telt. Baráti közösségünk az 
adománygyűjtő forralt bor kínáló programunk közepette, ilyenkor ül egy asztalhoz a karácsonyt megelőző szeretetteljes várakozással, a 
Rotaryánus barátság ápolására.

Évszázados katolikus hagyomány, hogy a hívek minden nap más házhoz egy szent családot ábrázoló képet visznek és szertartásokat 
mutatnak be körülötte, mellyel a Betlehembe érkező gyermekét váró Máriára és Józsefre emlékeznek.

Az este megható perceit a Tiszaparti Római Katolikus Gimnázium és Általános Iskola 3-4. osztályos tanulói hozták el nekünk. Ők a mo-
gyoródi bölcsőskét adtak elő. Felelevenítették, amikor a résztvevő gyermekek családjaihoz, jótevőinkhez, valamint az idősek és betegek 
otthonaiba vitték el Karácsony üzenetét.

                                                                                                                  Horvát Gyula

Betlehem

Szabó Ágota és Bikfalvi Tünde Újra együtt az adventi vacsorán
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BALATONSZEMES 2013  SZEPTEMBER 13-15 

Újra eljött a nap, amikor a Rotary Klub Szolnok Egyesület 
csapatépítő, családi hétvégéjére vártuk a résztvevőket Bala-
tonszemes legszebb utcájában a Bagolyvár utcában, a Garden 
Panzió kertjében.
Elnökünk erre az alkalomra is becsülettel felkészült, pénte-
ken 11 órakor már álltak a bogrács állványok és megkezdőd-
tek az előkészületek. Kardos Tamás a főzésben, Horvát Gyula 
a kóstolásban segített. Délután már minden finomság a csül-
kös babgulyás és a töltött káposzta is elkészült. Az érkezőket 
„Feri Bácsi” pálinkájával fogadta. A klubtagokon és a család-
tagjaikon kívül érkeztek a hétvégére a vajdasági Zentáról Ro-
taryánus barátaink Sándor Józsefék, Sok Oszkárék és Híres 
Ivánék családjaikkal. Eljöttek az idei cserediák programban 
résztvevők közül a Sztupjár és a Gonda család. Itt voltak a 
program segítői - a vacsorán hajóik nélkül - a Marosi László 
és Hável Gábor aki most mint somelier is bemutatkozott. A 
vacsora hajnalig tartó beszélgetéssel ért véget.

A másnap egész délelőtt tartó esőzéssel kezdődött. Ez tette 
lehetővé a társaságnak, hogy délutáni hajókirándulás előtt 
ellátogassunk Balatonszárszóra a József Attila Múzeumba, 
ahol felkavaró élményben volt részünk. A felhők közül elő-
bújó napsugarak, az enyhülő hullámok hajózni csábították 
a résztvevőket. Az elektromos hajó sokaknak újdonságot, a 
vitorlázás a hajósoknak közös feladatokat jelentett. A hajós 
élmények után a Hetedik Mennyországban a kulináris élve-
zeteknek adtuk át magunkat .

Vasárnap a felkelő nap sugaraira ébredtünk. Az időjárás ked-
vezett és újra hajózhattunk. Délre, mire megéheztünk a szél 
is elállt a Balaton középső medencéjében, indulhattunk a 
Kishegyre a Majtényi Présházba, hogy a dél-Balaton legszebb 
panorámájában gyönyörködve fogyasszuk el ebédünket és 
ezzel vegyünk búcsút egymástól.

Erre a képre mindannyian emlékezni fogunk. Viszontlátásra 
jövőre!

Horvát Gyula

Nekem miért nem jutott bogrács?

Jó volt a hangulat

Balatonszárszó-József Attila Múzeum

Ezt a képet Egry József is festhette volna
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GONDOLATOK A 2013  ÉVI ROTARY-BÁLRÓL
Azok, akik távolból csodálják a színház varázslatos világát, sokszor a 
fényért, a pazar ruhákért és az 
előadások utáni tapsért irigyelnek minket, színészeket. Sokan úgy vé-
lik, életünknek szerves része a 
ragyogás, a pezsgő, a tánc és a báli mulatság. 
Sajnos mindenkit ki kell ábrándítsak! 
Egy színésznő - pláne ha anya is - korán kel, próbára szalad, a délután 
épp’ csak elég a házimunkára, előadás után pedig leginkább már csak 
a „tollas bálra” képes gondolni a mulatozás helyett. Így vagyok ezzel 
jómagam is. 

Hogy őszinte legyek, az egyetlen bál, amin évek óta részt veszek, a 
szolnoki Rotary Club bálja. 
A fent említetteken kívül azért is teszem ezt nagy örömmel, mert 
Szolnok a második otthonom (időnként az első!), és mert ilyen ked-
ves, jó társaságot máshol úgysem találhatnék. 
Ezt nem csak én gondolom így, mi sem bizonyítja jobban, mint az, 
hogy aki kicsit későn próbált jegyet  vásárolni a 12. Rotary-bálra, 
helyhiány miatt már nem tudott részt venni ezen a csodálatos ese-
ményen. 
Mi, szerencsések, akik viszont ott lehettünk, ismét felejthetetlen élmé-
nyekkel gazdagodtunk. 
Közel húsz étterem gondoskodott az est során felszolgálásra került 
válogatott finomságokról, Tóth Tünde  asszony pedig egy általa készí-
tett édességgel kedveskedett a báli közönségnek. 

2013. november 9-én Sticz Ferenc, a Rotary Club Szolnok 2013/2014. 
évi elnöke a Megyeháza dísztermében köszöntötte a jelenlévőket, 
mintegy 150 bálozót, köztük a határon túlról érkezett klubok képvi-
selőit. A klubelnök megnyitó gondolatai után Pomázi Gábor men-
tőtiszt, a Megyei Mentő Alapítvány kuratóriumának az elnöke adott 
rövid tájékoztatást az idei támogatott, a Szolnoki Mentőszolgálat 
munkájáról.  Úgy hiszem, mindannyian egyetértünk abban, hogy - 
ha csak csekély mértékben is vagyunk képesek -,  de lehetőségeink 
szerint meg kell könnyítenünk mindazok - köztük a ‚mentősök’ - 
munkáját, akik a bajban fáradtságot nem ismerő módon dolgoznak 
a rászorultakért.
A vacsorát megelőzően színvonalas, változatos műsort adott a Varga 
Katalin gimnázium  művészeti csoportja. Volt itt zene, tánc, humor és 
sok-sok tehetséges fiatal. 
Nincs bál muzsika nélkül. Idén két csodálatos zenekar is gondosko-
dott a jó hangulat-ról. A Szimfónik Harsona Együttes már a vendégek 
érkezésekor báli atmoszférát teremtett. A ,’talpalávalóról’ pedig - a ko-
rábbi évekhez hasonlóan - a sokak által jól ismert Traffic Band gon-
doskodott. Fáradhatatlanul, energiát nem kímélve. 
Természetesen a hagyományokhoz híven idén is sor került a Rotary 
Club Szolnok tagjainak ünne-pélyes koccintására. Szeretem ezt a pil-
lanatot. Az elegáns ruhába öltözött klubtagok kezében sorra csendül 
meg a kristálypohár... Majd kitágul a kör és néhány pillanatra vendég-
ként mindannyian átélhetjük, mit jelent az összetartozás, a közös cél: 

Sticzné Pataki Edit és Sticz Ferenc elnök

Pomázi Gábor, 
a JNSZ Megyei Mentő Alapítvány elnöke

Sokan voltunk
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segíteni másokon. Átélni, hogy 
mekkora ereje van annak, ami-
kor jó szándékú emberek kortól, 
szakmától, iskolai végzettségtől 
függetlenül önzetlenül munkál-
kodnak, jobbítanak, tenni akar-
nak és hatékonyan tesznek. Szol-
gálják a közjót. A bál felemelő 
percei ezek.
Az örömömet növelte, hogy első 
alkalommal az ‚enyémek’ is jelen 
lehettek a bálban. Számomra a 
‚csúcsot’ az jelentette, amikor 
az este végén még az én kilenc 
éves, öltönyös(!) kisfiam - anyai 
szívem majd’ elolvadt - is táncba 
vitt. Ez nekem már plusz ajándék 
volt...!
Köszönöm ezt a gyönyörű estét 

a klubtagoknak, a szervezőknek, akik évről-évre a háttérben fárad-
hatatlanul dolgoznak! Hálás vagyok mindazoknak, akikkel - mint a 
bál háziasszonya is - együtt tölthettem egy hosszúra nyúlt novemberi 
estét .
Remélem a 2014. évi Rotary bálon ismét találkozunk! 

Huszárik Kata

Megkezdődött a tánc 

Eszmecsere

KörtáncRopjuk a Traffic Band-re

Az est háziasszonya Huszárik 
Kata és kisfia, Gergő

Báli köszöntő
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ADVENTI hANGVERSENY
A Rotary Club Szolnok 2013. december 14-én jótékonysági, ado-
mánygyűjtő Adventi hangversenyt rendezett a Szolnoki Szimfoni-
kus Zenekar közreműködésével a szolnoki Belvárosi Nagytemp-
lomban. A hangversenyen az alábbi művek csendültek föl: Händel 
áriák: Venti turbini- ária a Rinaldo c.operából, Largo a g-moll trió-
szonátából, Hence, Iris, Hence away c. ária a Semele c. operából, Mi-
chael Haydn: Laudate Pueri Dominum, Mozart: D - dúr szimfónia, 
No.38 „Prágai”, „Adeste Fideles” karácsonyi ének
A koncerten a Szolnoki Szimfonikus Zenekar mellett közreműkö-
dött Szabó Szilvia oboán, Lőrincz Judit szoprán, Bartók Béla Ka-
marakórus (művészeti vezető: Molnár Éva). A zenekart vezényelte: 
Dubóczky Gergely. A hangversenyre közel 200 fő jött el támogatva 
ezzel a Szolnoki Római Katolikus Plébánia Szent Erzsébet Karitász 
Csoport gyermekétkeztetési programját. A Karitász Csoport a gyer-
mekétkeztetési programjával azon rászoruló családokat támogatja, 
akik nem tudják fizetni a gyermekeik étkeztetését.
A Karitász Csoport a karitatív adományokból 25-30 szociálisan rá-
szoruló gyermek iskolai étkeztetését tudja folyamatosan fedezni. A 
Rotary Club Szolnok már több alkalommal támogatta ezt a progra-
mot, mivel a klubtagság is kiemelt feladatának érzi a gyermekéhezés 
felszámolásának elősegítését.
Az Adventi hangversenyen összegyűjtött adományt 2014. január 
27-én a Baross úti klubhelységünkben adtuk át a Szent Erzsébet Ka-
ritász Csoport részére.
                                                                                                       Szabó Attila

Áhítat Bartók Béla Kamarakórus

Együtt a Szolnoki Szimfonikus Zenekar és a Bartók Béla Kamarakórus

Adventi hangulat
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Világszerte a Rotary nem egy szokványos 
klub, „a Rotary olyan világszervezet, 
amelyben különböző foglalkozású emberek 
készek vállalni a humanitárius szolgálatot. 
Szakmai és magánéletükben magas etikai 
alapelveket 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.” 
A fenti gondolatok nem csak hangzatos 
szövegek, a klubunkra valóban 

jellemzőnek érzem. Számos tevékenységben, rendezvényben 
mutatkozik meg ez az önzetlen, baráti, humanitárius szellemiség. Olyan 
szintre emeltük az évek során rendszerességgel a városban az ilyen 
irányú tevékenységeinket, hogy ma már meghatározó a klub szerepe.
Biztos ez ?
Számomra túl gyakran találkozom olyan emberekkel, akik nekem 
szegeznek pár érdekes kérdést. Jobb esetben „Mi az a Rotary ? Nem 
is hallottam róla ?” hangzik el, rosszabb helyzetben pedig „Az valami 
gyanús, misztikusan szabadkőműves titkos társaság ugye, fura alakokkal 
?” Az utóbbi jó pár évben egyre nyitottabb lett a klub a környezet felé, 
az érdeklődők weboldalunkon nézhetnek utána a tevékenységeinknek. 
A fejlődést követve most már közösségi oldalakon is elérhetőek 
az információink, a rendezvények meghívói sem már csak díszes 
borítékban járják körbe a holdudvar tagjait, hanem akár interaktív 
jelentkezéssel is érkezhetnek a vendégeink. Azt gondolhatnánk, 
immáron mindenhol ott vagyunk, a városi rendezvények oldalain is 
megjelennek eseményeink. Tiszteletbeli sajtósunk, Hegedűs Gabriella 
az iSzolnok hasábjain is népszerűsít minket cikkekkel és a Szolnok 
Főiskolán oktató Attiláink is sokat tesznek a klub ismertségéért.
Mindezek ellenére még mindig érkeznek fura kérdések… Vagyis 
folytatnunk kell továbbra is az ismertségünk bővülését: Nem elég 
jónak lenni, mutatni is kell ezt a külvilág felé, hogy a nehezebb 
körülmények között is segíthessék a világot az adományozóink. 
Tagjaink közé örömmel lépnek a város elismert, meghatározó polgárai, 

Dr. Nagy Tibor és Sticz Ferenc 
a fröccskínálás Rotary-pavilonja előtt

ELNÖKI TERVEK

fRÖCCSKíNÁLÁS

sokan ismernek bennünket, számítanak ránk. Ez az eredmény 
azonban komoly kötelezettséget is jelent. Meg kell őrizni értékeinket, 
ébren tartani tagjainkban a rotarista eszméket, erősíteni a klubtagok 
klubhoz, illetve egymáshoz kötődését, színessé, színvonalassá tenni a 
rendezvényeket. Egy kicsit nyitva a külvilág felé, jó lenne intenzívebbé 
tenni más klubokkal való kapcsolatunkat, mind a szűkebb 
környezetünkben, mind országhatárokon túl az RC Zenta és a német 
RC Halberstadt irányában. A Sticz Ferenc nevével fémjelzett klubév 
taglétszám tekintetében is igen gyümölcsöző eredményt ért el. A felvett 
6 új tag, nem egy valamiféle nyomasztó District „elvárás” megfelelési 
kényszere miatt érkezett mindenáron a köreinkbe, hanem az ajánló 
klubtagjaink ötletei, aktivitása révén. Abból is látható a siker, hogy új 
tagjaink teljes lendülettel vágtak bele a közös munkákba, kivétel nélkül. 
Szeretném, ha ez a vehemencia megmaradhatna és így lennének a 
baráti kör beilleszkedett, tevékeny tagjai. Ehhez jó hajtóerőt adhatnak 
a közös kirándulások, névnapok, borkínálások és egyéb programjaink.
Az következő évben is folytatódnak az előadások, amelyekből akár 
tagfelvétel is történhet, de igazából nincs szorító kritérium, mindenáron 
való bővülésre. A mi klubunk létszámában már a nagyobbak közé 
tartozik, talán aktivitásában még nem teljesen. Az új tagok lendülete 
mellé szeretném aktiválni régebbi barátainkat is, akik esetleg eddig 
ritkábban tudtak részt venni a közös összejöveteleken. Ez nem csak 
a klubülést jelentené, hanem rendezvényeinket, kirándulásainkat is, 
hiszen a klub működésének alapja azért továbbra is a személyes jelenlét. 
Hiába kedvencem az digitális-elektronikus világ, az E-Mail, 
Skype, vagy Facebook nem alkalmas baráti beszélgetésekre, közös 
élmények megszerzésére. Emiatt is szorgalmazom az utóbbi években 
visszafogottabb gyakoriságú bemutatkozások folytatását. Az új tagok 
bemutatkozása most volt, a régi tagok megismertetése lenne kívánatos 
az újonnan érkezők részére. Azt szokták mondani: „a klub olyan lesz, 
mint az elnöke”. Én hiszek a csapatmunkában és a közösség összetartó 
alkotóerejében, szerintem a klub olyan lesz, mint az elnökség, vagy még 
inkább, mint a tagjai.

Antal Attila
soros elnök 2014-15

A Rotary Club Szolnok III. fröccskínálására 2014. június 17-21. 
között került sor a IX. Szolnoki Tiszavirág Fesztivál keretében. Így 
Szolnok egyik meghatározó kulturális és gasztronómiai eseménye 
biztosított helyszínt a fröccskínáláshoz szükséges – az adventi forralt 
bor- és teakínálásnál már jól bevált – faházunknak.
Fröccskínálásunknak kettős célja van: egyrészt egy „dupla 
hungaricummal”, azaz a fröccsel és a szikvízzel szeretnénk jobban 
megismertetni a fesztivál látogatóit, másrészt a látogatóktól kapott 
támogatásokból, adományokból kívánja klubunk a kitűzött céljait 
megvalósítani. A gyerekekre gondolva szörpkínálás is lesz.
Ebben az évben a fröccskínálás bevétele a Szolnok segít programot 
gazdagítja.
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KORMÁNYZÓI LÁTOGATÁS

MINIGOLf

2013. november 18-án a Rotary Club Szolnok klubtalálkozóját meg-
tisztelte jelenlétével Dr. Sólyom Bódog kormányzó, akit elkísért Kiss 
Sándor alkormányzó is. Dr. Sólyom Bódog  kormányzói beszédében 
kiemelte, hogy a hosszú és tartalmas életútjának és tevékenységének 
legfőbb meghatározója volt, hogy a Rotary tevékenységet mindig is 
szolgálatként végezte.

Katarzis. Ezt a szót kiemelten említette dr. Sólyom Bódog a Rotary 
mozgalom tevékenységet illetően. Kifejezte, azt szeretné, ha minél 
többen megtapasztalnák ezt a felemelő, megtisztító érzést, amely 
a humanitárius szolgálatból fakad. E célért július elsejétől, a soron 
lévő Rotary évben országos kormányzóként dolgozik a Rotary Club 
Szekszárd korábbi elnöke, az elmúlt három év alkormányzója. 
A feladat számára nemcsak belső késztetés, hanem a Rotary Club 
világelnökének megbízása is. Ron D. Burton beiktatásakor ugyanis 
arra hívta fel a figyelmet, hogy a világban jelenleg tevékenykedő 1 
millió 200 ezer rotarystánál többre van szükség. – Magyarországra 
pedig ez hatványozottan igaz – tette hozzá dr. Sólyom Bódog. Hiszen 
míg a skandináv országokban 300-350 emberre jut egy rotarystára, 
Svájcban, Németországban, Kanadában ezerre, addig Magyarorszá-
gon tízezer. De még a környező országokban, Romániában, Szerbiá-
ban, Bulgáriában is jobbak az arányok, mint hazánkban.
Elmondta, hogy kormányzóságának idején nem célja a klubokra 
telepedni, úgy tartja mindenki - minden klub - végezze a számára 

Május ötödik hétfője a sétáló Rotary ideje. A borús idő ellenére szép 
számmal gyűltünk össze a Szolnok, Szana Antal utca 37. alatti nem-
zetközi minősítésű minigolf pályán. Csószity Zoltán szervezésében, 
valamint a Sticz Ferenc – Lakatos László bográcsművész páros jó-
voltából egy remek estét tölthettünk el egy kiváló baráti közösség-
ben. A briliáns szervező és alkotó munkát az elnök úr a fennebb 
említett Urak részére 1-1 prezenciával jutalmazta.
A szemerkélő esőben egy mini tornára is sor került, melynek he-
lyezettei:
  I. Szutorisz-Szügyi Csongor - 57 pont
 II. Nagy Tibor - 60 pont
III. Kiss László - 66 pont

Koncentráció

Kiss Sándor alkormányzó, Sticz Ferenc RC Szolnok elnök, 
Sólyom Bódog kormányzó

Közös célunk a Rotary!

fontos elvek, értékek szerint a munkáját.
A világelnök jelszava: „ éldd meg a Rotaryt és változtass meg életeket”

A világban minden változik és fejlődik, a Rotarynak is változni kell, 
habár a „a Rotary egy életforma” hangsúlyozta szavaival és vélemé-
nye szerint „a Rotarystáknak az alapértékek szerint kell élniük..”

A Rotaryba nem jelentkezni, hanem hívni kell az embereket, meg 
kell szólítani, meg kell keresni őket. Fontos, hogy „a Rotarysta is ke-
rülhet katartikus állapotba tevékenysége során…”- mondta az elnök, 
az ENSZ-nek nincs annyi tagja, mint a Rotarynak és ebben a Rotary 
is egy tag az ENSZ-ben.

Végszóként a tagbővítéssel kapcsolatban kifejtette: „én is meg tudom 
csinálni, Ti is meg tudjátok..!”

Czeglédi Sándor
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Szakmai tanácskozás Terülj-terülj asztalkám

DISZNÓVÁGÁS TISZAVÁRKONYBAN

A ROTARY INTERNATIONAL ELNÖKE RON D  BURTON 
A ROTARY CLUB SZOLNOKOT A 2013/2014  ÉVI TEVÉKENYSÉGÉÉRT 

ELISMERŐ OKLEVÉLBEN RÉSZESíTETTE 

Elsőnek egy klasszikus mondat jutott eszembe, mikor a program be-
jelentése megtörtént. 
„Dezsőnek meg kell halnia”  mondta Pelikán József gátőr  a Tanú c. 
filmben.
2014. február 15-én szombaton a téli felkelő nap sugarai, a malacvi-
sítás és néhány apró pohárka koccanása töltötte be a Tiszavárkonyi 
Alkotóház udvarát. A serénykedő segítő kezek gazdáinak még erő-
sen látszódott a lehelete a levegőben. A böllér és segítői szakszerű 
mozdulatokkal kapták le a két mázsa feletti mangalica szőrbundáját 
és pillanatok alatt bontották szét orjára, hiszen a délutáni egyik legfi-
nomabb étek az orjaleves volt. Nem volt nehéz dolguk, hiszen elnö-
künk, Sticz Ferenc irányítása, felügyelete alatt munkálkodtak. 
Már a 2013/14 éves elnökség által meghirdetett klubprogramok so-
rában megjelent eme rendezvény, melynek szülőatyja leköszönő el-
nökünk, Sticz Ferenc volt. Szokták mondani, hogy …a disznó vége a 
kolbász eleje…, mely ezen a napon is bebizonyosodott.
Az egyik legfontosabb szerepet Lakatos Laci ragadta magához és 
nem engedett beleszólni a zsírsütés dolgába. Gondosan kevergette 
az üstben az egyformára darabolt tepertőnek valót, finom is lett az 
késztermék.
A reggelire készített hagymás vér és sült hús után még a lábast is ki-
törültük. A disznó minden porcikája feldolgozásra került, abált sza-
lonna, kolbász, hurka, füstölt szalonna és még egy fenséges szarvas 
szalámi is készült.
A program jól illeszkedik a rotariánus eszménkhez, a barátság ápo-
lásához. A tagság és barátaink nagy számban voltak jelen, ki több, ki 
kevesebb időt tudott velünk tölteni. A fenséges étkeket a hangulatos 

beszélgetések, a viccmesélések és finom nedűk tarkították.
A kemence melege és a benne pattogó tűz időnként be-becsábított 
bennünket, de az egész napot a kinti napsütés tavaszváró erőlködése 
hatotta át. Az est fénypontját a táncmulatságot - melybe a cserediá-
kok is becsatlakoztak - és a rögtönzött karaokét már csak a kitartób-
bak élvezhették. 
Egy fantasztikus nap volt, a képek visszanézésekor még mindig be-
indulnak a Pavlovi reflexek. Bízunk benne, hogy a program minden 
évben bekerül a télűző, tavaszköszöntő programok közé.

 
Czeglédi Sándor
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15 ÉVES AZ RC SZOLNOK

Már tizenöt éve annak, hogy 1999-ben újjáalakult Szolnokon a Rota-
ry-mozgalom és létrejött az RC Szolnok. 

A klub jogelődje már a két világháború között is működött. A jog-
előd klub megalakulásában nagy szerepet játszott Zádor István fes-
tőművész és Dr. Hegedüs Lóránt nyugalmazott pénzügyminiszter. A 
klub 1932-ben jött létre és 1941-ig létezett. Az RC Szolnok rövid idő 
alatt is nagy szerepet játszott a város életében humanitárius projekt-
jeivel, a tehetséges, szegény fiatalok támogatásával és a rászorultak 
támogatásával.

Az újkori Rotary története 1996-ig nyúlik vissza, amikor egy négyfős 
asztaltársaság alakult Tóth Ferenc, Szoboszlai Zsolt, Nagy Lajos és 
Németh Róbert részvételével. Majd aktív szervezőmunkát követően 
1999. május 23-án, pünkösd vasárnapján - az országban 22. klubként 
– megalakult RC Szolnok. 

A kontinuitást a két klub között a 89 éves Bakai Gyula biztosította, 
aki tagja volt az 1932-ben létrejött RC Szolnoknak, és akit az újjáala-
kult szolnoki klub tiszteletbeli tagjának választott. Az újjáalapításban 
nagy szerepet játszott az RC Budapest-Duna és különösen Rakos 
Miklós, aki ma is az RC Szolnok tiszteletbeli tagja.

Az RC Szolnok alapítói tagjai a következők voltak: Dr. Antal Székely 
Ferenc, Barócsi János, Deák József, Erdei György, Dr. Fazekas Atti-
la, Dr. Hoksári László, Jaczkó György, Dr. Kertész Róbert, Dr. Kürti 
László, Lovász Ferenc Sándor, Dr. Mrena István, Nagy Lajos, Néme-

th Róbert, Pogány Gábor Benő, Dr. Sulyok Attila, Dr. Szalóki István, 
Székely Péter, Szoboszlai Zsolt, Szutorisz-Szügyi Csongor, Dr. Teszár 
László, Tóth Ferenc, Turóczy István és Váci László.

A klub jelenlegi tagjai a következők: Andrási Imre, Antal Attila, Dr. 
Barazutti László, Bartalos Zoltán, Bóka Tamás, Csószity Zoltán, 
Czeglédi Sándor, Dr. Deák Róbert, Horvát Gyula, Dr. Horváth Lász-
ló, Jánosi Zsolt, Kardos Tamás, Kiss József, Kiss László, Kovács József, 
Kövecses Ferenc, Dr. Kürti László, Lakatos László, Dr. Nagy Tibor, 
Papp István, Pető Krisztián, Pomázi Gábor, Sticz Ferenc, Dr. Szabó 
Attila, Dr. Szakács Attila, Sztupjár Péter, Szutorisz-Szügyi Csongor, 
Dr. Túróczi Imre, Váci László.

A klub tiszteletbeli és pártoló tagjai a következők: Erdei György, Dr. 
Mrena István, Pogány Gábor Benő, Rakos Miklós, Szalay Ferenc, Dr. 
Szalóki István, Dr. Teszár László, Turóczy István, Vass Lajos.

Az RC Szolnok elnökei: 1999/2000 Tóth Ferenc, 2000/2001 Szobosz-
lai Zsolt, 2001-2002 Nagy Lajos, 2002-2003 Dr. Mrena István, 2003-
2004 Dr. Kürti László 2004-2005 Váci László 2005-2006 Szutorisz-
Szügyi Csongor, 2006-2007 Demeter István 2007-2008 Dr. Kertész 
Róbert 2008-2009 Csószity Zoltán 2009-2010 Dr. Nagy Tibor 2010-
2011 Horvát Gyula 2011-2012 Kiss László 2012-2013 Andrási Imre 
2013-2014 Sticz Ferenc

Az eltelt 15 év alatt a klub közérdekű tevékenységét, humanitárius 
projektjeit és programjait még felsorolni is nehéz. A legfontosabb 

A klubzászló felszentelése

A kép jobb oldalán Rakos Miklós, 
aki sokat tett a szolnoki klub megalapításáért

Cserediákok és klubtagok 2005-ben a Rotary világszevezet 
megalakulásának 100. évfordulóján
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A Rotary Mecénás Díj alapítását az RC Szolnok tagjai 2000-ben ha-
tározták el a szolnoki kultúrát kiemelkedően támogatók elismerésé-
re. A díjat minden év januárjában a Magyar Kultúra Napja szolnoki 
ünnepségén adja át az RC Szolnok mindenkori elnöke. A díj Pogány 
Gábor Benő szobrászművész munkája.

A klub eseti segítő program keretében támogatta Zounok ispán 
szobrának és a Szolnoki Országzászlónak a felállítását, valamint 
a szolnoki görög katolikus templom megépítését.  Az RC Szolnok 
évről-évre szervezi a Mécsesúsztatást, folyamatosan támogatja a 
Szolnoki Művésztelepet, a Tisza Mozi által szervezett Szolnoki Nem-
zetközi Tudományos Filmszemlét, a Caritas helyi csoportját és a Ver-
seghy Nyelvművelő Verseny résztvevőit. Az RC Szolnok „Szolnokiak 
Szolnokról „ címmel vallomás-és interjúkötetet jelentetett meg. A 
klub a nemzetközi kapcsolatok keretében angol, német, szerb, japán 
és belga klubokkal vette fel a kapcsolatot.

Őszintén kívánjuk, hogy a következő 15 Rotary-év is hasonlóan szép 
és tartalmas legyen.

Dr. Teszár László

programok a következők: A klub 2001 óta vesz részt a Rotary Nem-
zetközi Diákcsere Programjában, melynek keretében magyar diákok 
vettek részt rövid és hosszú utas nemzetközi csereprogramokban 
Buenos Airestől Johannesburgig, Indiától Brazíliáig, míg több mint 
50 külföldi cserediák érkezett Szolnokra.

A szolnoki Rotary Club egyik legfontosabb rendezvénye a  Rotary 
Bál, melynek eredménye mindig egy jótékonysági célt szolgál. A tá-
mogatottak köre meglehetősen széles a Vakok és Gyengénlátók, a 
Siketek és Nagyothallók szervezetein át környezetvédelmi-, sport és 
kulturális egyesületeken keresztül a Hetényi Géza Kórház humanitá-
rius projektjein bezárólag.

Az RC Szolnok másik 2003. óta állandó projektje az adventi forralt-
bor-és teakínálás, melynek eredménye szintén humanitárius célokat 
szolgált – főként a szolnoki Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó 
Otthona és Nappali Intézete Liget Otthon Alapítványát – gazdagí-
totta.

A Rotary-liget létesítése az egyik legkorábban felvetődött projektöt-
lete volt a klubnak. Végül több lehetséges helyszín felkutatását köve-
tően a klub alapításának 75. évfordulóján a Verseghy-parkban került 
sor a Rotary-liget felavatására egy Rotary-Emlékkő felavatásával 
egyidejűleg.

2008-ban avatta fel a szolnoki Rotary klub első „Tapintható 
láthatatlan„szobrát, Borbás Márton alkotását Szolnok-1585 néven  
az RC Szolnok, amely Szolnok 16. századi állapotát mutatja be pers-
pektivikusan, művészi eszközökkel.

A Rotary-Emlékkő avatása

A térplasztika felavatása

Dr. Szepesházy Kálmán (jobb oldalt ülve) 
az első Rotary Mecénás díjazott

Szolnoki és eastwoodi (GB) rotarysok
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Dr  Nagy Tibor
titkár

Sticz ferenc
előző elnök
(2013/14)

AZ ELNÖKSÉG TAGJAI 2014-15-BEN

TAGOK

Dr  Szabó Attila
háznagy

Dr  Szakács Attila
soros elnök
(2015/16)

Kiss László
kincstárnok

Antal Attila
elnök

(2014/15)

horvát Gyula
alelnök

Dr  Kürti LászlóKovács József Kövecses ferencKardos TamásJánosi Zsolt Kiss JózsefDr  horváth László

Bóka TamásAndrási Imre Dr  Deák RóbertCsószity ZoltánBartalos Zoltán Czeglédi SándorDr  Barazutti László

Vass Lajos
(pártoló tag)

Váci László

Lakatos László Szutorisz-Szügyi 
Csongor

Papp István Pető Krisztián Pomázi Gábor Sztupjár Péter Dr  Túróczi Imre
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Dr  Kürti László
alelnök

Dr  Szakács Attila
titkár

Dr  Deák Róbert
háznagy

TISZTELETBELI TAGOK

Szalay ferencDr  Teszár 
László

Dr  Szalóki 
István

Turóczy IstvánRakos MiklósDr  Mrena IstvánErdei György Pogány Gábor 
Benő

Andrási Imre Antal Attila

Sticz FerencDr. Deák Róbert

Dr. Kürti László

Dr. Szakács Attila

Kiss László

Sticz ferenc
elnök

(2013/14)

AZ ELNÖKSÉG TAGJAI VOLTAK 2013-14-BEN

Andrási Imre
előző elnök 
(2012/13)

Kiss László
kincstárnok 

Antal Attila
soros elnök

(2014-2015)



A Rotary Klub Szolnok Egyesület köszönetet mond mindazoknak, akik 2013. évi személyi jövedelemadójuk 

1%-át javunkra ajánlották fel. 

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, Sticz Ferenc elnök (2013/2014), 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 2015. 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 2014. 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 2015. januárjában, a magyar kultúra napján megrendezésre 
kerülő városi ünnepségen adjuk át.

Rotary Mecénás Díj kuratóriuma

A Rotary Club Szolnok tagjai 2000. év végén hozták létre a Rotary 
Mecénás-díjat. Azóta minden év végén a klub pályázatot ír ki a díj 
elnyerésére. Ennek megfelelően bárki javaslatot terjeszthet elő arra 
érdemes természetes-, vagy jogi személy díjazására. A javaslatok 
megfelelőségét kuratórium bírálja el, majd az előterjesztése alapján 
a díj odaítéléséről a klub tagsága dönt.
A Magyar Kultúra Napja alkalmával az Aba_Novák Kulturális Köz-
pontban rendezett városi ünnepségen a 2014. évi Rotary Mecénás-
díjat FAZEKAS MAGDOLNA festőművész vehette át Sticz Ferenc 
elnöktől. Az előterjesztők dr. Horváth László, a szolnoki Damjanich 
János Múzeum igazgatója és Verebes György, a Szolnoki Művész-
telep művészeti igazgatója voltak. 2013. évben Fazekas Magdolna, 
a Művésztelep kiemelkedő alkotója úgy döntött, hogy a korábban 

elhunyt férje, Meggyes László festőművész hagyatékából 20 db fest-
ményt a szolnoki Damjanich János Múzeumnak adományoz. Anya-
gi lehetőségek híján a múzeum csak így juthatott a több millió fo-
rint értékű kollekció birtokába.  A díj kuratóriuma, illetve a Rotary 
Club Szolnok tagjai nagyra értékelték a művésznő adományozását: 
a jelentős értéket képviselő alkotásokat nem a saját anyagi gyarapo-
dására értékesítette, hanem a közjót szolgálva, példamutató módon 
azokat a múzeumnak adományozta. Azóta a képek a múzeum kon-
ferencia termének falát díszítik, így minden látogató megtekintheti 
az évtizedeken át Szolnokon alkotó, emberileg is nagyra értékelt ki-
váló festőművész alkotásait.

Dr. Szalóki István
kuratóriumi elnök

ROTARY MECÉNÁS-DíJ fELhíVÁS

ROTARY MECÉNÁS DíJ – 2014 


