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ELNÖKI BESZÁMOLÓ A ROTARY CLUB SZOLNOK 2015-2016. ÉVÉRŐL
A 2015/2016-os év céljait a Rotaryban, amit magunk, illetve magam elé
tűztem, igyekeztem veletek együtt
megvalósítani. Nem volt könnyű
néha, de próbáltam erősíteni a barátságot, a tiszteletet, az elfogadást.
Hol kevésbé, hol jobban sikerült, de
haladtunk előre. Ráztam a kolompot, ahogyan azt az elnöktől elvárják.

Dr. Szakács Attila

2016 január 22-én, a Magyar Kultúra napján Kiss László klubtársunk ünnepélyes keretek között, megérdemelten vehette át a város Pedagógiai Díját. Mint elnök, ekkor adhattam át a Rotary Mecenás Díjat is méltó kezekbe Bischof Zsolt személyében, elismerve
a Béres Gyógyszergyár magas szintű jótékonysági tevékenységét.
Február 22-i kormányzói látogatás alkalmával országos és nemzetközi kitekintést kaphattunk a Rotary jelenlegi helyzetéről, bemutatva a saját klubunk életét is.
Ezzel egyidőben zajlott a cserediákok országos nyelvi tábora is
Szolnokon. Klubunk, ill. Szabó Attila és Nagy Tibor közreműködését dicséri, hogy gyerekek és tanárok is remekül érezték magukat, miközben színvonalas munkát végeztek.
Február 26-án Horvát Gyula barátunk munkájának gyümölcseként a Rotary Farsangon soha nem látott létszámú cserediák és
vendégsereg érezhette magát fergetegesen.
Március 5-én nagyszerű hangulatú Családi napon, a szolnoki
bowling- pályán megrendezett „versenyen” nagy fölénnyel nyertek a Rotarys gyerekek és anyukák csapata.
Április 7-én zentai barátainknál hivatalos klubülésen vehettünk
részt, ahol megegyezés született arról is, hogy az RC Zentával hivatalos együttműködési megállapodást kötünk.
Április 23-án az RC Budapest-Duna alapító klubunk 25 éves
Charter ünnepségén nagy örömet okoztunk vendéglátónknak azzal, hogy 9 fővel is részt vettünk Brahms „ Szerelmi dalkeringők”
és „Cigánydalok” című - Rakos Miklós barátunk által fémjelzett –
ősbemutatón és az azt követő esti programon. Egy ’frissen készült’
kisplasztikával köszöntük meg nekik az eddigi munkájukat.
Május 22-én a 17. Charter ünnepségünkön ünnepélyes keretek
között nagy örömömre 3 új klubtagunknak - Kálmán Tamás,
Boda György és Sinali Sándor - tudtam feltűzni a Rotary jelvényt.
Halberstadt-i barátainkkal június 14-18 között remek hangulatban lehetünk együtt a Fröccskínálás kiváló programjain. Emellett
tudunk olyan közös projektekről is értekezni, ami a zentai barátainknak is remélem segítséget fog jelenteni.
Előző elnökünk - Antal Attila - lerakta a digitális világ alapjait és
ezt szem előtt tartva idén sikerült elérnünk azt, ami még sosem,
időben beküldésre kerültek a cikkek. Mindenki, aki a programok
szervezésében, lebonyolításában, dokumentálásában részt vett
ezer köszönet illeti. Külön szeretném felhívni a figyelmeteket
arra, hogy ilyen aktív még nem volt országos szinten a klubunk.
Mi sem bizonyítja jobban, mint az a rengeteg rólunk szóló cikk,
mely megjelent különböző elektronikus felületeken. Saját honlapunkon kívül az RI honlapon, My Rotary és Rotary Magyarország oldalain is.
Nélkületek ez nem valósulhatott volna meg. Köszönöm Nektek.
Április 9-10-én a debreceni PETS SETS-en már jövő évi elnökünk
- Bartalos Zoltán - ismerkedett a rá váró feladatokkal. Ezúton is
sok sikert kívánok neki. Ahogy ígértem számíthat rám még beugró titkárként is.

Ha emlékeztek még (ha nem, segítek) a tavalyi hírlevélben Szókratészt
idéztem: „Mindenki hallja, hogy mit
mondasz; a barátok meghallják azt,
amit mondasz; de az igazi barát figyel arra is, amit nem mondasz ki.”

Büszkén mondhatom, hogy több igazi barátom is volt tisztségem
alatt. Olyanok, akik anélkül segítettek és tették a dolgukat, hogy
bármit is kérni kellett volna. Köszönet érte NEKTEK! A Rotary
évet meghatározó programjaink jól sikerültek és majd 1,5 millió
Ft összegyűlt adományokból. Sok kiváló embert, ill. szervezetet
támogathattunk általa.
Gratulálok mindenkinek, aki közreműködött mindebben!!!
Nézzük meg mindez, hogyan is valósulhatott meg.
A nyár közepén az előző Rotary év zárásához és a következő indításához is kiváló alkalmat nyújtott Kürti László és Deák József
barátunk által megszervezésre került hangulatos családi napunk
a Holt-Tiszán. Kenukkal szeltük a vizet és bizonyosan állíthatom,
hogy sokan életükben először látták a Holt-Tiszát hajóból. Ismétlésre váró élmény lett ez a nap!
2015. augusztus 30.-án gyerekek és felnőttek együtt várták a Mécsesúsztatást a Tiszai Hajósok terén. Ezen alkalommal is Horváth
László barátunk által lettünk gazdagabbak újabb izgalmas Szolnokhoz kapcsolódó történetekkel. Mindig szívesen hallgatjuk!
Szeptember 11-13. közötti Gulyásfesztiválon pedig már hagyományosan vendégeltük meg a minket támogatókat a klub kulináris szekciójának - Sticz Ferenc vezetésével - segítségével.
November 14-én a 14. Rotary bál háziasszonya - Jankovics Anna
színművésznő – mellett, Pénzes Ilona 2016/2017 év Rotary kormányzó asszonya és Szalay Ferenc polgármester úr is méltatta
klubunkat. A Tisza Táncegyüttes neve sokakat adakozásra buzdított. Így történt ez egy debreceni barátunk esetében is, aki 200-eFt
támogatást biztosított céljaink megvalósításához.
December a karácsonyi készülődés és az elválaszthatatlan adventi
programjaink ideje. A sokak által várt Borkínálás, mely Sticz Ferenc és Lakatos László barátunk segítségével a hideg ellenére is
meleg baráti hangulatot tudott - forralt borral együtt - teremteni.
Szabó Attila barátunk állhatatosságának köszönhetően, december 12-én az Adventi hangverseny adakozásának eredményeképpen a Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány lett
220-eFt-tal gazdagabb.
December 21-én a karácsonyvárás megkoronázásaként, Csószity Zoltán barátunk által levezényelt adventi vacsora keretében
mondhattunk köszönetet szeretteinknek.

Hajrá Magyarország, hajrá magyarok, hajrá Rotary!
Dr. Szakács Attila
elnök (2015-2016)

2

ÚJ TAGJAINK BEMUTATKOZÁSA: SINALI SÁNDOR
Tősgyökeres debreceniként az iskoláimat
Debrecenben végeztem. Első komoly állomása az életemnek
akkor jött el, amikor
2003-ban a Rotary Youth Exchange
program keretében
lehetőségem nyílt egy
évet az Egyesült Államokban tölteni cserediákként, New York
állam északi részén.
A rengeteg tanulás
és utazáson túl New
York állami érettségi
diplomát szereztem.
Hazaérkezésem után
halasztottam
egy
évet, így végül 2006ban érettségiztem a
Fazekas Mihály Gimnáziumban.

retén belül többek
között
ruhagyűjtéseket, jótékonysági
koncerteket,
élelmiszergyűjtéseket szerveztünk a
környezetünkben
élő rászorulók, illetve beteg gyerekek
megsegítésére. 2012
áprilisában mi szervezhettük a tavaszi
Rotaract
District Konferenciát és
ekkor került sor a
Charter ünnepségünkre.

A munka szólított
Szolnokra, emiatt
költöztünk ide páSinali Sándor feleségével, Erikával a bledi-tónál
rommal 2015 augusztusában.
A sport nagyon közel áll hozzám. Debrecenben a városi kispályás labdarugó bajnokság első osztályában, a Karát FC csaAz egyetemi éveimet 2006-ban kezdtem a Debreceni Egyepatában fociztam egészen Szolnokra költözésünkig. Jelenleg
tem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodási
a megye I.–es Real Team Tenisz Club-ban teniszezem, valaés menedzsment szakán. Az alapképzést követően maradtam
mint a megye 1-es Törökszentmiklósi Kosárlabda Egyesület
és tovább folytattam tanulmányaimat a kar Vezetés és szervejátékosaként fordítok időt és energiát a mozgásra és egészsézés mesterszakán.
gemre.
A másik nagy hobbim a gasztronómia. Szeretek főzni, kísérA Rotary-val édesapámon keresztül léptem kapcsolatba, aki
letezni és az ismeretszerző borkóstolásokra is el szoktam láhosszú évek óta a Debreceni Rotary Club tagja. Gyerekkotogatni.
rom óta részt vettem a rotary-s rendezvényeken, a klub áltál
Nagyon boldog vagyok, hogy tagja lettem ennek a remek csaszervezett programokon, utazásokon.
patnak Szolnokon. Remélem, hogy hasznos tagja lehetek a
közösségnek, valamint rotary-s és rotaractos tapasztalataim2010-ben két barátommal létrehoztuk a Debreceni Rotamal hozzá járulhatok a szervezet jövőbeli sikereihez.
ract Clubbot. Ez főként egy baráti társaság volt, aminek ke-

A Rotaract Debrecen alakulási ünnepsége

Debreceni rotarysok és rotaractosok
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ÚJ TAGJAINK BEMUTATKOZÁSA: KÁLMÁN TAMÁS
46 éves vagyok és születésem óta Szolnokon élek. Középiskolámat Törökszentmiklósón végeztem, a Székács Elemér Mg-i
iskolában, állategészségőrként.
Ezután a DATE-n szereztem diplomát okleveles agrármérnökként, majd a GATE-n növényvédelmi szakmérnöként
másoddiplomáztam. Közben az eü-i gázmesteri tanfolyamot
is elvégeztem.
Jelenleg egy világcégnek vagyok a Jász-Nagykun-Szolnok
megyei szaktanácsadója, mely szántóföldi vetőmagok (kukorica, napraforgó, őszi káposzta repce, búza, árpa és siló cirok), valamint növényvédőszer értékesítéssel foglalkozik. A
cég neve Syngenta KFT.
1992-ben az egyetem elvégzése közben nősültem. 1994-ben
megszületett Tamás fiam, aki most 22 éves lesz és az ELTE
Természettudományi Karán biológus szakon másodéves
hallgató.
2002-ben született Gergő fiam, aki jelenleg a Szegő Gábor
Általános iskolában hetedikes tanuló. Nejem Magdi, az OTP
Nyrt-nél dolgozik mint hitelellenőr.
A 2011/2012-es tanévben Tamás fiam Mexikóban volt cserediák. Így kerültem kapcsolatba a Szolnoki Rotary Klubbal.
Azóta már több cserediákot fogadtunk. A klub életében a bálon és a farsangon rendszeresen részt veszünk.

Kálmán Tamás
Idén januárban nagy megtisztelés ért, mikor Nagy Tibor barátom felkért, mint támogatóm, hogy tartsak előadást. Február végén pedig felvételt nyertem a klub tagjai közé, amit
nagy örömmel fogadtam el.

A Kálmán fiúk: Gergő és Tamás

Keleti kényelem

Anya csak egy van

Magdi és Tamás
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ÚJ TAGJAINK BEMUTATKOZÁSA: BODA GYÖRGY
Boda György vagyok és
1967. január 16-án születtem Szolnokon.

köthető. 2012-től a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Személy-,
Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Területi Szervezetének általános alelnöke vagyok.

A Szandaszőlősi városrészben éltem eddigi
életemet.
Tanulmányaimat is Szolnokon
végeztem. Az iskoláim
elvégzését követően a
Magyar Hadsereg kötelékében szolgáltam
repülőgép szerelőként
1991- ig.

2005-ben feleségem, mára sikeres családi vállalkozást indított
nyelvoktatás, felnőttképzés területén, amely munkát én is tevékenyen segítem. Két házasságomból 4 gyermek: 2 fiú, és 2
lány született, akik sikeresen bontogatják szárnyaikat.
Kertes családi házban élünk Szandaszőlősön, ahol vállalkozásunk- az iskolaépület - a szomszédunkban található. Életkoromnál és egzisztenciális helyzetemnél fogva arra gondoltam,
hogy szívesen vennék részt a város társadalmi és kulturális
életében, szeretnék tevékenyen részt venni a Szolnok Rotary
Club munkájában. Elhatározásomat az is erősítette, hogy a
tagok között sok ismerősöm, barátom van.

Ezt követően a civil
szférában helyezkedtem el, ahol jelenleg is
Boda György
tevékenykedem.
Immár 25 éve ugyanannál a magán biztonságvédelmi nagyvállalatnál dolgozom
középvezetőként. Főiskolai diplomám is ehhez a területhez

Feleségem tagja a Szolnok-Tisza Rotary Club-nak, ami által
évek óta nyomon kísérhetem munkájukat, ez egyben példa is
számomra.

Boda György és családja a farsangi bálon
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HALBERSTADTI BARÁTAINK LÁTOGATÁSA
kívülien finom és bőséges ebédért Pető Krisztiánnak. Ezt a
napot velünk töltötte a pár nap múlva elnökségi időszakát
megkezdő Bartalos Zoltán is, aki egyben szervezte a kisbus�szal Szolnokra történő visszautazásunkat is.
Az estéket német barátainkkal együtt a Tiszavirág Fesztivál
programjainak látogatásával töltöttük, melynek során vendégeink is bekapcsolódtak Klubunk jótékonysági célú fröccskínálásába is, mégpedig fogyasztói oldalon. A halberstadti vendégek részére az élmények megkoronázása az volt, amikor
péntek estén, Csószity Zoli szervezése és felajánlása alapján
személyesen és közelről élhették meg a Tisza virágzását egy
külön, csak vendégeinknek szóló hajókázás során. Az eddig
általuk csak olvasott, hallott kérészeket közelről láthatták,
fényképezhették, érinthették.
Szombaton vendégeinkkel együtt a szervezésemben 15-en
Egerbe utaztunk, ahol a Thummerer pincészet boros pincéjét
jártuk be. Megtudtuk, hogy a család az 1994. évben kezdte a
borászat kiépítését a valamikori grófi borászati birtok megvásárlását követően, s időközben a pincerendszer alapterületét is duplázták, így most már 4000 négyzetméteren tudják
a messze földön híres boraikat tárolni. A pincészet éttermében elfogyasztott ebédünkhöz természetesen a borászat finom borait kóstoltuk, s hogy vendégeink ízlése szerint való
volt minden, mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy
mindannyian számos üveg bort vásárolva búcsúztunk.
A nap további részében Eger város nevezetességeit mutattuk
be vendégeinknek egy német nyelvű idegenvezetés keretében. A Szolnokra történt visszaérkezésünket követően klubunk fröccs pavilonjánál pár órát még vendégeinkkel együtt
tölthettünk, baráti beszélgetéssel, a jövő együttműködésének
tervezésével.

Halberstadti és szolnoki rotarysok Egerben
Az elmúlt évben tett látogatásunkat viszonozták a klubjaink között 5 éve fennálló kapcsolat keretében a Halberstadti
Rotary Klub tagjai. Klubunk meghívása alapján hét vendég
érkezett három napos látogatásra 2016. június 16. napján. A
vendégfogadás Dr. Szakács Attila elnökünk köszöntő szavait követően a Kiss László és Kardos Tamás szervezte Tisza
Táncegyüttes fergeteges programjával folytatódott. Ezt követően baráti beszélgetések keretében élveztük a Sticz Feri
által Lakatos Laci segítségével bográcsban elkészített finom
vacsorát, amelyet az elmaradhatatlan túrógombóc desszert
koronázott meg. Azt est programjáról a Szolnoki Televízió is
tudósított, amelynek keretében megszólalt a német partner
klub elnöke, Berndt Eggers is, aki elmondta, hogy a látogatás
célja a fennálló baráti kapcsolat további fejlesztése, valamint
a jövőre tervezett közös projektekkel kapcsolatos előkészítő
egyeztetések.

Ugyanakkor az est már a búcsúzás időszaka is volt, mert vasárnap reggel vendégeink elutaztak. Vendég és vendégfogadó
boldogsága ma is - és remélhetően sokáig - tart, éltetik azt a
közösen megélt élmények. S a folytatás? A hagyományokat
erősítendő céllal –miszerint évente legalább egy alkalommal találkozniuk kell a két klub tagjainak - 2017. évben Halberstadtban találkozunk majd.
Dr. Barazutti László

Megtáncoltattuk német barátainkat
A pénteki napon Teszár Laci szervezésében Tiszakécskére
utaztunk hajóval, ahová az alapító Duna Rotary Klub képviseletében Rakos Miklós is velünk jött a mindhárom napon
velünk lévő Flanek László mellett. A 3 órás hajóút során élveztük az érintetlen természet szépséget, s a német vendégek
is nagy érdeklődéssel hallgatták az útközben Teszár Laci által
tartott, Szolnok város és a Tisza múltját, jelenét bemutató tájékoztatót. Köszönet a Fazekas Étteremben felszolgált rend-

Mindenben egyet értünk
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GULYÁSFESZTIVÁL 2015

Készül a pacal és a grill tarja
Munkában a zentai szakácsok
Ha szeptember, akkor Gulyásfesztivál, legalábbis klubunk
rendezvénynaptárába már negyedik alkalommal került be
ez a program, minden klubtag, barát és ismerős nagy örömére.
A reggel a helyi szokásnak megfelelően egy kupica pálinkával, és mangalicából készült finomságokkal indult. A
klub gasztronómiai szekciója a szokott összetételben és
stílusos egyenkötőben jelent meg, majd nagy lendülettel
nekilátott a bográcsos ételek felkészítéséhez.
Az idén is négy bográcsban főtt a közel 200 adag magyaros étel. A menü a következő volt: körmös pacal pörkölt,
őzgulyás, birkáskáposzta, és szarvaspörkölt. Soha rosszabb
összeállítást!
Miközben készültek a finom étkek, az előző nap felállított
sátrak alatt pedig barátaink kóstolták a csapolt sört és a
finom rosé fröccsöt.
Az idei fesztivál meglepetést is tartogatott, hiszen zentai
barátaink - akik meghívásunkra részt vettek a fesztiválon
- helyi különlegességeket, finomságokat is készítettek nekünk és barátainknak.
A zentaiak 10 óra körül érkeztek meg, majd a fogadó pálinka után, hatalmas lendülettel gyújtották a faszenet, és
készítették a plejszkavicat, és grill tarját ajvárral. A pljeszkavica természetesen zentai lepénybe került! Míg az ételek
készültek, Kalmár Csaba barátunk kis csevapcsicsa falatkákat kínált. Ez az év, az ízek orgiája volt, és természetesen
a rotarys barátság újfent megerősítése határon innen és
határon túl!
A bográcsok a nap közepére kiürültek, vendégeink grilljei
is elfogytak, sőt a sörös hordó tartalma is elpárolgott. Így
ismét elmondhatjuk, hogy egy ragyogó napot tölthettünk
együtt barátainkkal és családjainkkal.
Úgy gondolom, hogy ezek az őszinte rendezvények viszik
előre a Rotaryt, és mélyítik a rotarys barátságot.

A főszakács: Sticz Ferenc

Találkozzunk 2016-ban is ugyanitt ugyanilyen körben!
Sticz Ferenc

Baráti beszélgetés
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FRÖCCSKÍNÁLÁS 2016
az összegyűjtött adományoknak köszönhetően tovább tudja
folytatni. Köszönjük a kilátogatók önzetlen támogatását!
Külön köszönettel tartozunk Kovács Ákosnak és feleségének
Évának a fröccskínálás helyszínéül szolgáló faház biztosításáért.
Már hatodik alkalommal segítettek minket.

A fröccskínálók nagy csapata és az utánpótlás!
A Rotary Club Szolnok 2011 óta vesz részt a Szolnoki Tiszavirág
Fesztiválon. Idén hatodik alkalommal vártuk a Fesztiválra
kilátogató fröccskedvelő támogatóinkat 2016. június 14-18
között. Új fesztivál arculat mellett a Maláta téren kínáltuk Kalina
Tamás boraiból készített olaszrizling és rozé fröccseinket, illetve
a Pölöskei szörpökből készült „gyerek fröccsöt”. A fesztiválra
kilátogatók évről évre bizonyítják, hogy klubunk töretlen
támogatói. Adományaikkal nemes célok megvalósításához
járulnak hozzá évről évre. A látogatóktól kapott támogatásokból,
adományokból tudja klubunk 2016/2017. évre kitűzött céljait
megvalósítani. Klubunk a karitatív és humanitárius tevékenységeit

A legnagyobb sikere a Pölöskei szörpnek volt
Ebben az évben a gyerekeknek kínált szörpöket támogatásként
kaptuk a Pölöskei Szörp Kft-től, ez úton köszönjük nekik a
fesztiválozó gyerekek nevében is a felajánlást.
Dr. Szabó Attila

ETYEKI BORTÚRA
meg. A hazavezető út a viccmesélésé és a vidámságé volt, csak
úgy csengtek-bongtak az összevásárolt teli boros palackok.
Reggel egy kiadós, a fáradt gyomrot nem kímélő reggelit követően, a megfogyatkozott kis csapat meglátogatta a Korda filmstúdiót, itt délig tartóan fáradhatatlanul kukucskált a világot jelentő
kulisszák mögé, hogy lélekben feltöltődve, de újra „megéhezve”
látogasson el a „sonkamester tanyájára”.
Árpás László sonkamester az etyeki pincesoron lévő présházból
átalakított érlelőjében fogyasztottuk el semmihez nem fogható
vidéki, tájjellegű, házi ételeit, szörpjeit. Ezt követően már csak a
nehéz búcsú maradt egymástól és a vendégmarasztaló tájtól, de
mindenkinek az járt a fejében, hogy holnap hétfőn újra együtt leszünk és még sok ilyen kirándulás vár ránk, ha mi is úgy akarjuk.

Kellemes környezetben
Egyszer volt hol nem volt egy szép áprilisi Szent György napi hétvége. Erre a hétvégére tervezett a Szolnoki Rotary Klub borbaráti
köre egy három napos kirándulást Etyekre, az etyeki borvidékre.
Felkerekedett hát a csapat, a családtagok, barátok, és ebédre már
a Rókusfalvy panzió éttermében találták magukat. Itt szép időben, jó barátok társaságában finom ételeket és még finomabb
borokat fogyasztottak, világmegváltó történeteket mesélve egymásnak. Hamar el is szaladt a délután.
Mikor már mindenki azt hitte hogy nem lehet fokozni a kulináris
élvezeteket, következett a az esti program, Pozsonyi Zsolt fiatal
borász barátunk présházában és pincészetében.
A pincelátogatás után a borteraszon kemencében sült kacsa, zsírjában konfitált kacsa combok és disznó csülkök várták az amúgy
igen éhes társaságot. Gyönyörű naplementében, finom borokban
és ételekben gyönyörködhettek egymás és saját maguk örömére. A látogatást a házigazda saját készítésű konyakjai koronázták

Boda György

Konfitált kacsa és disznó csülök
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VILÁGELNÖKI LÁTOGATÁS

K. R. Ravindran világelnök Egerben
Ahogyan az a Rotaryban hagyomány, minden évben a rotáció keretében új elnököt választ a klub, a district, de még a
Rotary International is. A 2015/16-os évben a Rotary világelnöke a Sri Lanka-i származású K.R. Ravindran lett, akinek a
jelmondata: Be a gift to the world!

Dr. Szakács Attila és Dr. Nagy Tibor a világelnök fogadásán
A világelnöki kézfogást követően a szolnoki Rotary Club delegáltjai Dr. Nagy Tibor, Boda György és Dr. Szakács Attila a
többi klubtaggal együtt a patinás Park hotelben ünnepélyes
fogadáson ismerkedhettek meg egymással. Ezt követően az
ünnepi találkozó résztvevői az egri érseki palotát tekintették
meg. A világelnök elismeréssel szólt a magyar Rotary-mozgalom eredményeiről. A világelnök látogatása 2016. június
14-én Szekszárdon folytatódott.

Nagy megtiszteltetés a magyar Rotary-mozgalomnak, hogy
június idusán Magyarországra látogatott a világelnök.
2016. június 13. napján Egerben Csóka Imre magyarországi kormányzó vezetésével az egri, miskolci, miskolctapolcai,
marosvásárhelyi es szolnoki Rotary klubok fogadták K. R.
Ravindrant és feleségét.

Legyél Ajándék a világnak!
Dr. Szakács Attila

BICOGÓ MARATON 2015

Kék pólóban a bicogók csapatvezetője: Horvát Gyula
A Tiszasülyért egyesület már 11. alkalommal rendezte meg a Kerékpáros-futó maratoni versenyét, ahol az induló csapatok tagjai
kerékpáron teljesítik a távot, de közülük váltva egy mindig fut.
Az idei rendezvényüket az Auchan támogatta. Szombat reggel 9
órakor a Szolnoki Művésztelepről a kerékpárosokkal elrajtolt a
XI. Auchan Bicogó Maraton mezőnye a Szolnok-Tiszasüly távon.
Immár 3. alkalommal a Szolnoki Rotarysok és Barátai egyre népesebb csapattal indulunk. Az idén körünk több fiatallal bővült.
Volt aki 7 évesen kerekezte végig a maratoni távot. Érdemes volt,
hiszen a célba érőket babgulyással és frissítő itallal fogadták. A
rendezők a résztvevőket oklevéllel jutalmazták. A kitartóbbak és
ráérőbbek a program végeztével még hazakerekeztek. Reményeink szerint következő évben tovább bővülő csapatunk újra indul.

A Rotary bicogó csapat

Horvát Gyula
Bikfalvi Tünde bicog
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ÉLETEM LEGJOBB ÉVE

Szerelmem Brazília
Mikor megérkeztem Magyarországra nagyon ideges és izgatott voltam. Nem tudtam semmit Szolnokról, csak azt, hogy
itt fogok élni és tanulni. A repülőtéren volt az első benyomásom a nyelvről, amikor elolvastam: Üdvözöljük és Viszontlátásra. Kétségbeestem. Amikor megérkeztem, az első
benyomásaim nagyon félrevezetőek voltak. Egy igazán nagy
városból jöttem, és az első családom a Széchenyi városrészben lakott. Azt hittem az Szolnok és megijedtem, mert nagyon kicsit volt nekem. Később minden megváltozott.

Dr. Szakács Attila elnök és Giovanna Barddal
A magyar étel sosem volt probléma nekem. Szeretek minden
levest és az itteni ételféleségeket. A leglélegzetelállítóbb és
csodálatos dolog neve: cukrászda. Ezért lettem körülbelül 12
kilóval több egy év alatt.
Örülök, hogy három teljesen más családnál éltem, tiszta szívből szeretem mindegyiket. Részese lehettem egy teljesen más
napirendnek és életformának, megismerhettem különböző
ünnepeket és kulturális szokásokat, elutazhattam sok helyre
velük. Eljuthattam a magyar hegyektől, felfedezett barlangoktól az osztrák Alpokig. Nagy álmom volt, hogy havat lássak és síelhessek. Valóra vált. :)

Valóban, Szolnok kis város, de szeretem ezt a helyet. Minden
közelvan, tiszta és biztonságos. Nagyszerű, hogy otthonról
besétálhatok a városközpontba anélkül, hogy rengeteg buszra kellene szállnom. Szerintem a legszebb és legbékésebb hely
a Tisza.
Pár szó a nehézségeimről. A legnehezebb volt a nyelv és az
ismerkedés. Kezdetben nehéz volt boldogulnom a nyelv nélkül, de nem lehetetlen. Mások itt az emberek, mint Brazíliában. Sokat kellett tennem nekem is ahhoz, hogy barátokat
szerezzek, és megismertessem magam a családjaimmal és az
emberekkel. Hiszem azt, hogy ez sikeres volt.

Az első rendezvény a magyarokkal a Gulyás Fesztivál volt,
amikor egy napot töltöttem a rotarysokkal: beszélgettünk
és megkóstoltuk a magyar ételeket. Nem felejtem el sosem,
mennyire igyekeztek, hogy jól és otthon érezzem magam.
Látom a mosolyt az arcukon, ahogy próbáltak velem beszélni. Ez egy meghatározó nap volt ittlétem alatt, a Rotary Club
Szolnok rendkívül kedves és barátságos volt velem.

A kezdetek az iskolában nehéz volt. Első alkalom volt, hogy
egy új iskolába járok mivel egy helyen tanultam eddig. Idővel
megismertem az embereket, mindenki kedves és aranyos volt
velem. Sok közös programot csináltam velük. Nagyszerűen
éreztem magam.

Végül: az emberek gyakran megkérdezik, miért választottam
Magyarországot csereévem színhelyéül. Azt mondták, ez egy
kicsi ország, és sokszor hallottam azt is, hogy unalmas. Egyáltalán nem értek ezzel egyet. Magyarország kicsi, de sosem
unalmas. A rengeteg csodálatos, bámulatos élmény, amit itt
szereztem, megtanított, hogy szeressem ezt az országot. Nem
tudok elég köszönetet mondani a Rotary Club Szolnoknak és
mindenkinek, akik bárhogy is, de részei voltak az életemnek.
Hozzásegítették ahhoz, hogy ez legyen életem legjobb éve,
amit imádok.
Szeretettel:
Giovanna Barddal
cserediák

De jó cserediáknak lenni!
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10 HÓNAPOM MAGYARORSZÁGON
A fogadó családjaimmal, a Szakács, a Kálmán és a Sztupjár
családdal eljutottam az ország számos szép helyére. Amikor
először láttam Budapestet, a Szakács családdal voltam, a Kálmán családdal utaztam el Egerbe, Gyulára, Miskolctapolcára
és Lillafüredre. A Sztupjár családdal láttam Miskolcot, és a
várat, és nagyon várom, hogy ellátogassunk a bécsi állatkertbe. Náluk tudok játszani Dorcival, a cicával, amelyik a legszebb macska Magyarországon.
Szolnok nagyon tetszik nekem, itt közel van a természet, amit
annyira szeretek. A legérdekesebb ebben a városban a Tiszavirág híd, különösen az esti fényei szépek.
Ebben az országban a kedvencem nem a csodálatos város
Budapest, vagy a többszáz éves várak, hanem a Miskolc melletti hegyek, a gyönyörű tó, amit ott láttam, és az erdők, ami
emlékeztet engem az otthoni tájra, ahol egész életemben éltem. Magyarország nagyon gazdag természeti értékekben, de
a legszebb, amit itt láttam az a Parlament éjszakai látképe a
Lánchídról: az Országház fényei úgy csillognak, mint a gyémánt és ez tökéletesen visszatükröződik a Duna vizén.
Életre szóló barátságokat kötöttem sok cserediákkal, akikkel
az első nyelvi táborban találkoztam Zánkán. A Rotary Club
szervezett tréfás programokat a zánkai táborban, kirándulást
Bécsbe, karácsonyi ünnepet Győrben és a második nyelvi tábort itt Szolnokon. Ezek az események nagyszerűek voltak,
de azt hiszem, hogy a kedvenceim az Europa-túrák voltak,
amelyekkel ellátogathattam számos országba, és láthattam
olyan nevezetességeket, mint a Big Ben, az Eiffel-torony és a
Colosseum, amelyekről azt gondoltam, hogy csak könyvekben fogom látni.

Szeretem az állatokat!
Cserediákságom 10 hónapja Magyarországon a legemlékezetesebb és a legizgalmasabb időszak volt az életemben. A magyarok a legnagylekűbb és a legkedvesebb emberek, akikkel
valaha találkoztam, a magyar lányok pedig a legszebbek! A
három fogadó család nagyon kedves volt, hogy náluk lakhattam. Olyan, mintha tegnap lett volna, mikor találkoztam a
Szakács családdal a repülőtéren, és most az utolsó hónapom
kezdődött el……
Nem tudom elhinni, hogy ilyen gyorsan elment az idő!

Szeretném megköszönni az iskolámnak, a Tiszaparti Római
Katolikus Gimnáziumnak, minden barátomnak, a fogadó
családjaimnak, valamint a Rotary Club Szolnoknak eddigi
életem legnagyszerűbb 10 hónapját.
Nicolai Kostka

Ragaszkodnak hozzám a lányok!

Római vakáció
11

CSEREDIÁK ÉVEM MEXIKÓBAN

Mexikói fények
Több mint 9 hónapot töltöttem Mexikóban. Sokan mondják
a cserediákok közül, hogy nem szeretnének visszautazni az
országukba és nem akarják, hogy ez az egy év véget érjen,
hiszen ez az idő mind csak róluk szólt. Én úgy jöttem ide,
hogy tudtam, eljön az a nap, amikor haza kell, hogy menjek
és vannak céljaim amiket addig teljesíteni akarok. Nekem a
cserediák évem egy hatalmas tapasztalatszerzés volt tele felejthetetlen pillanatokkal.

Piramisok nemcsak Egyiptomban vannak!
nelem ahova csak nézel, taco, taco ,taco és még több taco,
és még sorolhatnám, de most ebben a pár szóban tudnám
összefoglalni Mexikót.
Emlékszem, amikor csak hallgattam azokat, akik Mexikóban töltötték a csereévüket és csak ámultam és bámultam
és csak arra vártam, hogy én is a részese lehessek ezeknek
a kalandoknak és történeteknek, hát most részese voltam és
azt szeretném, ahogy engem is másokat is lenyűgözzenek a
történetek Mexikóról és sokak kedvét meghozza, hogy ezt az
országot válassza cserediákként.

Emlékszem még arra a pillanatra és arra az énemre, amikor
ide érkeztem és az első családom a repülőtéren várt. Azóta
nagyon sok mindenen vagyok keresztül és sok élménnyel
gazdagodtam. Ahhoz tudnám hasonlítani a csereévemet,
mint amikor egy pohárba vizet öntünk, és amikor már úgy
érezzük, elég van benne megisszuk és az a pohár víz jól esik
amit megiszunk.

Amikor ide jöttem ebbe az országba magammal hoztam Magyarországot és büszkén meséltem a hazámról, most hazaviszem Mexikót a második otthonom és büszkén mesélek
majd róla. Azt akarom, hogy tudják az itteni emberek, ahogyan ők fogadtak engem és az életük részese lehettem, úgy
viszonozzuk nekik valamint úgy fogadjuk és hívjük őket a mi
országunkba.

A cserediák évem is így ért véget, mindent amit szerettem
volna azt megvalósítottam még többet is, és jó szívvel és sok
jó emlékkel megyek haza Mexikóból. Életre szóló barátságokat kötöttem és 3 családdal gazdagodtam. Természetesen hiányozni fog minden, amikor már otthon leszek, de úgy gondolom, hogy ha rajtam múlik, és tényleg szeretném, visszajövök
még ide. Az év során meglátogattam Mexikó sok szép városát
és nevezetességét, valamint megismertem a helyi történelmet
és kultúrát is amit soha nem fogok elfelejteni.

Éljen Magyarország , Viva México !
Pogány Benedek
Mexikó/Tijuana

Számtalan sok emlék, jó és rossz pillanatok, zene és mulatság,
még több zene és még hangosabb, hatalmas szívű emberek,
család, barátok utazás, gyönyörű szép hagyományok, törté-

A tengerparton

A dzsungelben
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AZ ÉN MEXIKÓM

Sej, a mi lobogónkat…
Üdvözlök mindenkit, Katona Gerdának hívnak, 17 éves vagyok, cserediák évemet töltöm Mexikóban, Monterrey városában. 9 hónapja vagyok itt, és azt mondhatom, életem egyik
legszebb időszaka ez.
Augusztus 13-án kezdődött a nagy utazás. Kettős érzelmek
voltak bennem, egyrészt szomorú voltam, mert egy évig nem
látom a családomat és itt hagyok mindent és mindenkit, másrészt viszont örültem, mert életem eddigi legnagyobb kalandja
elé nézek. Az útvonalam Budapest- Amszterdam- Mexikóváros- Monterrey volt. Az összes várakozást és a repülőutakat
egybevéve körülbelül 20 órát utaztam. Eleinte nagyon féltem,
mert ez volt az első olyan alkalom, hogy egyedül utaztam repülővel, de mivel a Rotarys egyen zakó rajtam volt, mindenki
felfigyelt rám, mindenki segítőkész volt. Amikor végül megérkeztem Monterrey-be, nagy örömmel töltött el, hogy a kinti
fogadócsaládom egy nagy transzparenssel várt a repülőtéren.
Az első napom az iskolában augusztus 17-én volt, nagyon kellemes fogadtatásban volt részem. Az osztályomban lévő fiúk és
lányok egyaránt nagyon segítőkészek voltak, már az első nap
sok barátot szereztem. Egy hét múlva már mindenki ismert és
tudta a nevemet, ami nagyon furcsa érzés volt. A kintlétem
elején az első hónapban rengetegszer volt honvágyam. Sokszor
megfordult a fejemben, hogy haza akarok menni, de tudtam,
hogy ez csak egy pillanatnyi állapot. A második hónap után
már csak karácsonykor volt honvágyam.

Így vártak Mexikóban
A Monterrey-i időjáráshoz még a mai napig sem tudtam hozzászokni. Előfordul, hogy néhány óra alatt a hőmérséklet 20
fokkal növekszik vagy csökken.
Az év során négy Rotary-s kiránduláson vettem részt. Az első
Ciudad Victoria-ba volt, az első orientációs tábor. Itt ismertették velünk a szabályokat, amiket az év során be kell tartanunk,
és megismerhettük a 4130-as districtben lévő 72 cserediákot.
Mindenkivel kitűzőt és névjegykártyát cseréltünk, így a rotary-s blézerem tele van kitűzőkkel. A második kirándulás a La
Huasteca területén volt, ahol vízeséseket látogattunk meg, és
extrémsportokat űztünk. A harmadik kirándulás Közép- Mexikó területén volt, gyönyörű városokat látogattunk meg, mint
például Puebla, Guanajuato, San Miguel de Allende, vagy Mexikóváros. A negyedik kirándulás Cancúnba volt, ez a kirándulás volt a kedvencem. Itt meglátogattuk a Chitzen Itza piramist, ami az egyik a világ hét csodája közül, és még rengeteg
további programon vettünk részt.
A második és a harmadik fogadócsaládom is nagyon kedves
volt. Mindkét helyen 3-3 testvérem volt, igazi nagycsaládban
érezhettem magam. Mindenben segítettek, bármire szükségem volt, támaszaim voltak.
A mexikói ételeket az egész világ ismeri, nem véletlenül nagyon híresek. Tíz hónap alatt elég sokat híztam, de nem bánom, mert egy évig új, különböző ételeket ettem, próbáltam ki.
Úgy érzem, ez alatt az egy év alatt rengeteget változtam. Az
év elején egy csendes magyar lány voltam, aki alig tudott beszélgetni az emberekkel, magabiztosság hiányos volt, és félénk.
De ez a cserediák év olyan élményeket, tapasztalatokat adott
nekem, amitől teljesen megváltoztam. Ma már talpraesett
vagyok, magabiztos, magamtól meg tudok oldani bármilyen problémát. Ez az év kétségtelenül életem eddigi legjobb
éve volt. A tapasztalatokat, élményeket, amiket itt szereztem
sosem fogom elfelejteni, és mindezek mellett megtanultam
folyékonyan beszélni egy idegen nyelvet, a spanyolt, ami egy
világnyelv.
Nagyon szerencsésnek érzem magam. Nagyon szépen köszönöm a családomnak és a Rotary-nak ezt a hatalmas lehetőséget, soha nem fogom elfelejteni mindazt, amit ez alatt az év
alatt tanultam, tapasztaltam.
Katona Gerda

A Rotary egy nagy család
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ROTARY CSEREDIÁK PROGRAM A POGÁNY CSALÁD SZEMSZÖGÉBŐL

Síelni is voltunk!
Óriási örömet jelentett számunkra, hogy igyekezett elsajátítani a magyar nyelvet, amiben napról napra folyamatosan fejlődött. Külön öröm volt, hogy teljesen beolvadt a családi életbe,
ami jelentősen megkönnyítette az „együttélést”. Személyisége
minden félelmünket eloszlatott, hogyan kell viselkednünk egy
kamasz lánnyal, akiknek eddig csak „kamasz fiús” problémáik
voltak.
A nálunk töltött idő alatt elutazhatott más városokban élő cserediákokhoz és fogadhatta is őket otthonunkban. Ez a szabadság óriási élmény volt számára.
Nagyon várjuk Benedeket haza, aki június közepén érkezik és
örülünk, hogy jövőre is fogadunk cserediákot, akivel már felvettük a kapcsolatot.
Örömmel ajánljuk minden családnak a cserediák programot,
küldőként és fogadóként egyaránt, mert fogadó szülőként közelebbről is megismerkedhetünk egy számunkra távoli ország
kultúrájával.

Szitt Melinda, Pogány Álmos és Giovanna Barddal
Rendkívüli izgalommal tölt el bennünket, hogy részt vehetünk
az ifjúsági csereprogramban.
15 évvel ezelőtt, amikor megalapítottuk a Szolnoki Rotary Clubot, Benedek még csak három éves volt. Ez idő alatt érdeklődéssel figyeltem cserediákjaink beszámolóit és a hozzánk érkező diákok ismerkedését a magyar nyelvvel és kultúrával.
Egyszer csak eljött a nap, hogy személyesen is érintetté váltunk, mint küldő és befogadó család. Felejthetetlen számomra, ahogyan részesévé váltam Benedek fiunk izgalmainak, az
ország kihirdetés eufórikus örömének, és az ezt követő hosszú
várakozásnak, amíg megtudtuk pontosan, hogy Mexikón belül
hová fog utazni. Az elutazás előtti utolsó hetekben tudtuk meg
a pontos címet és csak ezután vehettük meg a repülőjegyet.
Minden tiszteletem a kiutazó cserediákok bátorságáért, akik
ilyen messzire repülnek el, távol az otthonuktól. A formaruha
varázsereje a mi esetünkben is működött. Szinte minden átszállásnál, egykori és jelenlegi cserediákok segítették Benedek
utazását. Ma már hálával gondolok vissza Benedek fogadó családjaira, akik szeretettel pótoltak bennünket.
Nem volt kisebb izgalom számunkra befogadó családnak lenni, annál is inkább, mert ennek a feltételeit, tetőterünk beépítésének befejezésével láttuk biztosítottnak. Januárban érkezett
hozzánk Giovanna Barddal, akivel folyamatos kapcsolatban
voltunk Szolnokra érkezésének első napjától. Így nem voltunk
idegenek számára, ami nagyban megkönnyítette a családváltást. A tetőtérben külön szobát biztosítottunk számára, melyet
szinte csak alvásra használt. A nap további részét a család tagjaként, velünk töltötte és minden programban aktívan részt
vett. Legyen az szoboravatás, táncelőadás, síelés, disznóvágás
és egyéb szabadidős program. Semmilyen családi programból
nem hagytuk ki, és láthatólag örömmel csatlakozott hozzánk.

Pogány Gábor Benő és Szitt Melinda

Giovanna a Pogány-családdal a Marcipán cukrászdában
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ELŐADÓINK VOLTAK
A szolnoki Rotary Klubban a megalakulás óta vannak évről évre ismétlődő, hagyományossá vált programjaink. Ezek közé tartozik
az is, hogy minden évben előadókat hívunk klubüléseinkre. A program sikeres, melynek letéteményese az előadói programsorozatot
aktívan kézben tartó Horvát Gyula. Az elmúlt elnöki évben is nyolc érdekes és értékes embert ismerhettünk meg, akik az élet másmás területein szorgoskodnak. A 2015/2016-os évben az előadássorozatot elsőként egy rotarys családból származó fiatalember –
mára már klubtagunk –, Sinali Sándor nyitotta, aki aktív tevékenységet végzett már korábban is, mint a Rotaract Debrecen tagja.
Sándor a munkája kapcsán költözött Szolnokra és szeretett volna bekapcsolódni az itteni Rotarys klubéletbe is. (sikerült neki! J) A
biztonságtechnikai szakma kérdéseit ismerhettük meg Boda György bemutatkozójából, akiből rövid idő alatt az elmúlt év egyik
legaktívabb klubtársa lett. György felesége a társklubunk, a Szolnok-Tisza RC tagja.
Következő előadónk – mára szintén klubtagunk - Kálmán Tamás volt, akiről megtudhattuk, hogy okleveles agrármérnök,
növényvédelmi szakmérnök, SYNGENTA területi képviselő és nem utolsósorban cserediák szülő.
Érdekes előadást tartott a klubban Dobozi Róbert újszászi vállalkozó, akinek a fő profilja mezőgazdasági pályázatok írása, saját
földek művelése, termények feldolgozása, szélkerék és mezőgazdasági beruházások megvalósítása. Sajátos egyéb tevékenysége,
amiről mesélt is, a moldvai csángó magyarok támogatása, hiszen a Trunk nevű falunak ő a falugazdája, vagyis a magyarországi
támogatások összefogója, szinte napi kapcsolatban van velük. Megismerhettük a blogszolnok íróját és szerkesztőjét, Bajnai
Zsoltot, aki kommunikációs szakember és szaktanácsadó. A blogszolnok Szolnok mindennapjaival ill. építészeti örökségével
foglalkozik. Zsolt erős és kritikus lokálpatrióta. Szívesen beszélt a XX. századi városépítészetről is. Szereplését Szolnok város
fotókkal illusztrált történelmi múltjáról nagy érdeklődés kísérte. Bízunk benne, hogy elkövetkező szabadidős programjainkon
is viszont látjuk. Horváth István - az ALFA NOVA igazgatója, már korábban járt a klubban, most a megújuló energia közösségi
hasznosítás ellentmondásairól tartott előadást igen érdekes és tanulságos előadást.
Tóth Miklós nyelvtanár, „A nyelv nagy üzlet” előadásában megismerhettük annak globális vonatkozásait és saját tevékenységét is.
Molnár Imre személyében egy igen sokrétű érdeklődésű emberrel találkozhattunk. Szinte az első munkahelyéről ment nyugdíjba.
Azóta utazási iroda, pénzváltó, ingatlanközvetítés körben tevékenykedik. Egy lánygyermek édesapja, aki elsős gimnazista,
vízilabdázó. Hobbija a fogathajtás és a vadászat. Élvezettel hallgattuk a „Hely Vadászat, Hej!” írását, melyben több mint 500 mai
magyar helységnevet szőtt egy vadászati kis novellába.
Köszönjük ezúton is minden előadónknak az érdekes és színes előadását, melyekért ezúton – a jelen hírlevelünkben – is szeretnénk
köszönetet mondani!
Találkozzunk velük a programjainkon, hogy még jobban megismerhessük Őket!
Czeglédi Sándor

Bajnai Zsolt

Boda György

Dobozi Róbert

Horváth István

Kálmán Tamás

Molnár Imre

Tóth Miklós

Sinali Sándor
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ROTARY-BÁL – AHOGY ÉN LÁTTAM…..
Az első élményem a Rotary bállal kapcsolatban
2012-re nyúlik vissza.
Ekkor történt, hogy meglátogattam Huszárik Katát, (akit a bál szervezői
a „Rotary bálok örökös
háziasszonya” címmel ruháztak fel). Katával kolléganők voltunk a Szolnoki
Szigligeti Színházban, nekem előadásom volt aznap
este, az előadás végeztével
benéztem az akkor már
Jankovics Anna,
javában zajló eseményre.
a bál háziasszonya
Azért is él olyan erősen
bennem az az este, mert
lenyűgözött az, hogy nem egy merev, hivatalos protokolleseménynek tűnt a dolog, hanem oldott, jó hangulatú, baráti
összejövetelnek, ahol az emberek ismerik egymást, és tényleg
jól érzik magukat egymás társaságában. Érződött, hogy ezek
az emberek valahogy összetartoznak, vagy legalábbis összetartanak, és hogy mulatni jöttek, emellett pedig nemes célt
is szolgálnak.

ben életre hívott, majd
1999-ben újjászervezett
klub a városban a civil
szervezetek meghatározó
szereplője. Munkájával,
számos projekt megvalósításával, évről-évre segíti
a rászorulókat, a Katolikus Karitásztól az iskolákig, a hajléktalanoktól
a cserediákokig. Az idei,
a 14. adománygyűjtő bál
volt Szolnokon, melynek
kedvezményezettje a Tisza Táncegyüttes volt. Az
együttes négy korosztályt
felvonultató színes, látványos műsorral kedveskedett a bálozóknak.

A nyitótáncot bemutatja:
Dr. Szakácsné Nyeste Szilvia
és Dr. Szakács Attila

Dr. Szakács Attila, a Rotary Club Szolnok jelenlegi elnöke és
Pénzes Ilona, a magyar Rotary District 2016-2017. évi kormányzója nyitotta meg a bált, majd sor került az ünnepélyes
„elnöki köszöntő koccintásra” is a Rotary Club vörös-boros
ólomkristály poharaival. Külön öröm volt számomra, hogy
ezen a koccintáson én is részt vehettem (és végre megtanultam, hogyan is kell szakszerűen fogni a borospoharat).

Akkor még nem sejtettem, hogy néhány év múlva én állok
majd ott a bál házasszonyaként.
Nagy megtiszteltetés volt számomra a felkérés, hogy - Kata
távollétében, az Ő ajánlásával- legyek a 2015-ös Rotary bál
háziasszonya.

A bőséges svédasztalos vacsora után, pedig megkezdődött
a tánc. A talpalávalót a -2009-ben alakult- Traffic Band zenekar szolgáltatta. A zenekar fennállása óta széles körű ismertségre, elismertségre és népszerűségre tett szert. Méltán:
hiszen igényesség és zenei sokszínűség jellemzi őket. Szinte
már tradíció, hogy a Rotary bálokon ők garantálják a jó hangulatot. Most sem okoztak csalódást!
A táncparkett hamar megtelt, fergeteges volt a hangulat!

A feladatra készülvén kicsit jobban megismertem a Rotary
klub történetét és célkitűzéseit.
A Rotary Clubok világszervezetében különböző foglalkozású
emberek fognak össze humanitárius célok érdekében. Nincs
ez másként a Rotary Club Szolnok esetében sem. Az 1932-

Pohárköszöntő a Rotary-kehellyel
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Teltház a Megyeháza dísztermében
Mindeközben Antal Piroska és Bari Ilona, a számmisztika és
a grafológia iránt érdeklődő bálozók rendelkezésére állt. Jómagam is beálltam a sorba, mindkét területet kipróbáltam,
és nem bántam meg: a két elemzés szinte egybevágott, elgondolkodtató élmény volt.
Éjfélkor kezdetét vette a tombolasorsolás, mely sok örömteli
és mulatságos pillanatot okozott a jelen lévőknek. Ugyanakkor megható volt látni, hogy mennyi felajánlás érkezett, és az
egész estével kapcsolatban az a benyomásom, hogy csodálatos dolog ez: Összekötni egy nemes célt egy vidám estével.
Úgy adni, önzetlenül, hogy közben az ember még jól is érzi
magát. Mert adni jó! Ezt a szolnoki Rotary Club tagjai ezt
tudják! Igazán nagy élmény volt velük tölteni ezt az estét!
Köszönet érte!
Jankovics Anna
színművész

A Tisza Táncegyüttes műsora

Szűknek bizonyult a terem a Traffic Band zenéje hallatán
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ADVENTI VACSORA • 2015.
Hálás tapssal és szerény ajándékkal köszönték meg a jelenlévők a nyitó program szereplőinek, a „Péntek 3” női kórus
tagjainak a szívet gyönyörködtető produkciót, mely sikeréhez
a kórusban szereplő néhány Rotarys-feleség is hozzájárult.
Mint minden hasonló alkalommal, így most is ’szerephez jutottak’ az ólomkristály vörösboros Rotary-poharak. Már Dr.
Szakács Attila elnök köszöntője előtt, a ’felsorakozás’ közben
többek szeme megilletődötten, a megszokottnál fényesebben
csillant meg… Mint mindig, diszkrét dallamot hallatva ös�szecsendültek össze a poharak. Csószity Zoli barátunk - aki
az adventi vacsora szervezője és megrendezésének a kezdeményezője volt egykor – a jelen eseményen is gondoskodott
arról, hogy a klubtagok karácsonyi ajándékkal kedveskedhessenek feleségeiknek.

Advent…
A karácsonyt megelőző négy hét.
A keresztény világban az Úr eljövetelének várása.
Hittől, felekezettől
függetlenül a legtöbb ember – ifjú
és idős, – egyformán várja. Lelki
Az adventi vacsora
békét, megnyugvást
desszertkölteménye
remélnek tőle azok
is, akik nem értik, akiknek nem világos a karácsony üzenete.
Ők is érzik, hogy valamilyen szelíd, nyugodt érzés, a napjainkban egyre anyagiasabbá váló, elidegenedő világban sajnálatosan ritkuló dolog, a szeretet árad belőle.
Hosszú évek óta egyaránt jelen van a RC Szolnok életében
a jótékonyság jegyében szervezett adomány-gyűjtő ’adventi
forralt-bor és teakínálás’, az ’adventi koncert’, majd többnyire
az időszak végén, - mintegy a jól végzett munka, az időszak és
a naptári év megkoronázásaként - az adventi vacsora.
December 21.-én gyűltek össze az ünnepi alkalomra a klubtagok és a feleségeik, gyermekeik a Galéria Étteremben. Az
adventi vacsorák a klub annyira bensőséges eseményei, hogy
kívülállók, még barátok sem szerepelnek a meghívottak listáján. Viszont ahogy korábban, úgy most is jelen voltak a
cserediákok, akiknek lelkileg a legnehezebb ez az időszak: a
szülőföldjétől, családjától több ezer kilométerre lévő brazíliai
Giovanna Barddal, és az Egyesült Államokból érkezett Nikolai Kostka. Megkülönböztetett szeretettel vették őket körbe a
klubtagok.
Ez alkalommal nem csak külsőleg öltöztek ünneplőbe a legifjabbak és a legidősebbek egyaránt.

A finom vacsora elfogyasztása közben az elmúlt év családi és
klubon belüli eseményeiről, a gyermekekről és unokákról, a
sikerekről, az elkövetkező esztendő terveiről és sok minden
egyébről esett szó. Az étkek-italok elfogyasztása után először
a kisgyermekesek, majd akiknek másnap reggel korán kellett
kelniük és a ’már régóta fiatalok’ búcsúztak… A terem közepén gyűlt össze a ’kemény-mag’, hogy – bár az alkalomhoz
illően, de a nyakkendőt kissé meglazítva - tovább erősítsék
a barátságot. Nem volt eredményes az egyesek részéről innen elhangzó felszólítás: „Pista bácsi maradjatok még!” „Vidd
haza az asszonyt és gyere vissza!” Az ’öregfiúnak’ – mint különösen advent idején mindenkinek – fontosabb volt a családi
béke…
Bizonyára a klubtagok emlékeinek a tarisznyájában kellemes
eseményként marad meg ez az adventi vacsora is…
Dr. Szalóki István

Az adventi vacsora résztvevői-háttérben a Péntek 3 női kórus
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ADVENTI HANGVERSENY • 2015.
A Rotary Club Szolnok
2015. december 12én jótékonysági, adománygyűjtő
Adventi
Jótékonysági Hangversenyt rendezett a Légierő Zenekar Szolnok, a
Szolnoki Kodály Kórus,
valamint Ernyei László
a Zeneakadémia harmonika tanárának közreműködésével a Megyeháza dísztermében.

Adventi csendélet

Dr. Szakács Attila elnök köszöntője

A hangversenyen az alábbi művek csendültek föl: Csernyeckij: Öregek induló • John Williams: Star Wars Saga • Toshio Mashima: Paris Montmarte • Astor Piazzolla: Oblivion
• Libertango • Alfred Reed: A Christmas Intrada • Avsenik:
Erinnerung • ROAD Zenekar: Világcsavargó (ősbemutató) •
Karácsonyi ének
A Légierő Zenekart Válóczi Gyula őrnagy és Márki Sándor
zászlós urak vezényelték.
A hangversenyen egy ősbemutatóra is sor került: a ROAD zenekar Világcsavaró című számát énekelte a Szolnoki Kodály
Kórus a Légierő Zenekar kísérete mellett. Az ősbemutatón
jelen voltak a ROAD zenekar tagjai is.
A Rotary Club Szolnok ebben az évben az Adventi Jótékonyság Hangversenyének adományaival a Jászladányi Fiatalok
Továbbtanulását Segítő Alapítványt támogatja. A sikeres
hangversenynek köszönhetően 220.000 Ft adományt adtunk
át az Alapítvány képviselőinek.

Munkában a zenekar

Köszönjük az adományaikat!
Dr. Szabó Attila
A támogatásból valósult meg az állatkerti kirándulás is!

Ismét megtelt a díszterem
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MÉCSESÚSZTATÁS A ZOUNOK SZOBORNÁL • 2015. AUGUSZTUS 29.
Hölgyeim és uraim! Tisztelt mécses úsztatók!

városban jobb híján
kaszát készíttetnek
a nemzetőrségnek,
s a legkorszerűbbnek számító gyorsan mozgó katonai
alakulatokat lóháton
meg szekéren képzelik el, addig Szolnokra vonaton járnak
az emberek, bakák,
nemzetőrök,
Szilveszter éjszaka maga
a Kormány is, pontosan eltervezett meDr. Horváth László beszéde
netrend szerint. Itt az
ütközet egyik jellemző csúcspontja az indóház, vagyis a vasútállomás elfoglalása,
s az ellenség nem lovat, hanem mozdonyt szeretne elkötni.
A „szolnoki paripa” szenet, fát, s vizet vételez, s ennek jóvoltából a továbbutazni szándékozókat is összeköti a Dunától a
Tiszáig. Szóval, ily regényes dolgok, mint akkoriban nálunk,
máshol egyszerűen nem történtek.
A vasút ideérkezése megerősíti Szolnok kelet – nyugat, észak
– déli közlekedésben betöltött szerepét. Ilyen hosszútávra
meghatározó esemény 1562 óta, az első állandó Tisza híd
megépítése óta nem történt városunkban. A vasútnak szerepe
van abban, hogy a szebb napokat megélt Szolnok hamarosan
ismét megyeszékhely lesz, közlekedési gócpont lesz, felemelkedik. Méltó és indokolt tehát, hogy a Szolnoki Városnap a
vasút ideérkezéséhez kötődik, minden év szeptember elsején
ünnepeljük.
Én azért azt is szeretném hinni, hogy nemcsak a város múltja szól a vasútról, a közlekedésről, hanem a város jelene és
sikeres jövője is. Gondolhatunk itt az elkezdődő szolnoki, a
nagyállomást is elérő vasúti korszerűsítésekre, a magyar vasúti gépgyártás szinte egyetlen hazai zászlóshajójára, a Stadlerre és persze a MÁV Járműjavítóra, melynek 129 éves férfikarát most is hallhattuk. (Olyan ércesen szólt, hogy 5 évet

Merem így szólítani Önöket, mert alig pár év alatt valódi hagyománnyá kezdett válni a Városnap előtti vasárnap esti mécses úsztatás. Látják, napjainkban is keletkeznek hagyományok, születnek új népszokások, mélyül a szolnokiságtudat,
építkezik a helyi értéktár.
A XIX. század közepén a vasút volt a fejlődésnek nemcsak a
motorja, de a szimbóluma is. Petőfi Sándor még láthatta ezt
a forradalmi vívmányt. Egy levelében lelkendezve számol be
a vasparipáról barátjának, szíve szerint erre az őrülten rohanó szerkezetre felültette volna az egész emberiséget. Akkor
ez volt a technikai és tudományos haladás megtestesülése. És
ennek a modernizációnak volt a vidéki fővárosa Szolnok. Az
1847. szeptember elsején ide befutó vonat teljesen más vágányra helyezte a város további sorsát. Egy év múlva, a forradalom és szabadságharc idején országosan még a szinte
középkori feudális viszonyok lebontása történik, a legtöbb

Nem számít a korosztály

Útjukra indultak a mécsesek
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nyugodtan letagadhatnak!) De szeretném azt hinni, hogy a
tiszai vízi közlekedésnek és főleg az olcsó vízi szállításnak lesz
még jövője. A Tisza ne csak a szavak szintjén legyen nemzetközi vízi út! Az árvizek elkerülésére a térség legnagyobb
volumenű munkálatai zajlottak az Új Vásárhelyi terv keretein
belül. Árvízi szükségtározók, töltésáthelyezések, a mögöttem
látható új, impozáns sétány. Ezt dőreség nem összekötni egy
hajózhatóságot elősegítendő fejlesztéssel, ha kell, akár egy eddig elmaradt Csongrádi vízlépcső által is. Ez megkerülhetetlen már csak a mezőgazdaság szempontjait követő öntözési
fejlesztések okán is. És ha ez elindul, csak arra kell figyelni,
hogy Szolnok legyen akkor is a Tisza Fővárosa!
De ne csapjuk be magunkat! A vasút a XIX. század csodája
volt. A XX. századé a közút, a sztrádák világa. Talán a most
épülő, épülgető M4 átadásával egyszer ehhez is csatlakozik
városunk. Itt vannak lemaradásaink. Felmérhetetlen, hogy
korszerű közúti megközelíthetőség híján eddig hány és milyen beruházás kerülte el városunkat, térségünket. Most utol
kell érni e téren a világot. Utol kell érni, s megint az élre állni.
Mert szóltam már vasúti és vízi hálózatról, közúti hálóról, de
a fejlődés motorja ma már a világháló, az információ sztráda,
az internet. Aki itt élre áll, az írja a jövőt! Az gyújtja a legtovább égő mécsest!
Mondják, mikor 1847-ben az első vonat Szolnokra befutott,
rajta ült egy valódi Habsburg főherceg, Magyarország nádora, rajta utazott gróf Széchenyi István és Kossuth Lajos is.
Az első állomásfőnök nevét senki nem tudja, se az indóház
tervezőjét, kivitelezőjét, a nyomvonalat megtervező vasúti
mérnökét sem, de még az akkori szolnoki bíróét, Nagy István
nevét is a jelenlévők közül csak a történész ismerheti. Pedig
a mi hőseink ezek az emberek! Az akkori szolnokiak, akik
kiverekedték a fejlesztést, átküzdötték magukat a telek-kisajátítások, beszállítások, építkezések, külföldi szakemberek
dzsungelén. Nevüket nem őrzi a krónika, de én ma szeretném a mécseseket az ő emlékükre gyújtani!

A gondolatok szabadon szárnyalnak

Köszönöm a figyelmüket!
Dr. Horváth László
Tanácskozás elöl és hátul

Így kell csinálni!

Hangulat
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25 ÉVES ALAPÍTÓ KLUBUNK, A ROTARY CLUB BUDAPEST-DUNA
Nagy ünnep és egyben lehetőség a visszatekintésre, ös�szegzésre, amikor a szülők
ezüstlakodalmán vehetnek
részt a gyerekek. A szülők
még fiatalok, tettre készek,
a gyermekek felnőtté váltak,
s a család együtt készülhet a
jövőre.
Így volt ez 2016. április 23án, amikor a Rotary Club
Szolnok képviselői együtt
ünnepelték a „szülőkkel”, az 1991. április 30-án alakult Rotary Club Budapest-Duna tagjaival e szép évfordulót.
Az ünnepségen klubunk részéről részt vettek Dr. Szakács Attila és felesége, Dr. Szakácsné Nyeste Szilvia, Kiss László és
felesége, Kissné Rákóczi Zsuzsanna, Antal Attila és felesége,
Antalné Mészáros Bernadett, Dr. Szalóki István, Dr. Nagy Tibor és felesége, Dr. Nagyné Varga Ilona.
Öröm volt találkozni alapító atyáinkkal, mindenekelőtt Rakos Miklóssal, aki asztaltársaságunk és alapításunk, 1999 óta
rendszeres résztvevője rendezvényeinknek.
Az ünnepség ősbemutatóval kezdődött.
A Magyar Örökség-díjas Budapesti Kórus és kamarazenekar
kíséretével Brahms 11 magyar táncát adták elő. A sorozatot
énekkarra és kamarazenekarra átdolgozta Rakos Miklós, a
négyszólamú kórusváltozatot készítette Uzsaly Bence. Vezényelt Cser Miklós. Az előadást hatalmas ováció kísérte.

tary Club Budapest-Margitsziget és a Rotary Club Szolnok,
köszöntötték a jubiláló klubot.
A vacsora alatt alkalmunk nyílt baráti beszélgetésekre is.

Az est ünnepi vacsorával folytatódott, ahol a meghívott vendégek, köztük a magyar disztrikt alkormányzója, Hámori
Miklós, a Budapest-Duna Rotary Clubot alapító RC WienDonau, németországi partner klubjuk, az RC Kassel, a Ro-

Szép, felemelő este volt.
Dr. Nagy Tibor

Kiss László, Dr. Szakács Attila, Rakos Miklós,
Dr. Szalóki István és Antal Attila

Az ünnepség szolnoki résztvevői
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PEDAGÓGIAI DÍJ: KISS LÁSZLÓ
mozgástér beszűkült, kényszerű lépéseket kellett megtenni,
elfogadtatni. A szakközépiskolai, szakiskolai képzés átalakításában mozgalmas években voltam felelős vezető, kérdőjelek, útkeresés és bizonytalanság közepette sikerült a rám bízott intézmények tanulóit olyan környezetben oktatni, hogy
mindebből a lehető legkevesebbet vegyenek észre.
Kik segítettek ahhoz, hogy el tudjam látni a munkámat olyan
színvonalon, amelyet elismerésre méltónak találtak? Nagyon
nehéz sorrendet állítani, mert sokan támogattak, mellettem
voltak nehéz és sikeres pillanatokban. Legfontosabbnak a
család folyamatos és megértő támogatását tartom. Könnyű is
a dolgom, pedagógus házaspár megérti egymás problémáit.
Kiváló kollégáim voltak, akiktől tanulni tudtam, és akik folyamatosan tanulni akartak. Nagyon sokat kaptam a közösségektől, amelyeknek része voltam.
Megtisztelt a Rotary Club Szolnok 2005-ben, amikor egyetlen közoktatásban tanító pedagógusként tagjai közé hívott és
fogadott. A rotarysta gondolkodás, a magas szintű szakmai
és erkölcsi elvárások úgy érzem, évről-évre formálják gondolkodásomat a munkában, a hétköznapjaimban és a magánéletben is.
Egyetemista koromban olvastam Popper Péter A belső utak
könyve című művét, és egy gondolata a mai napig is visszatér.
Valószínűleg azért volt rám olyan nagy hatással, mert optimistán élem meg a történéseket, keresem azt, amiből erőt
gyűjthetek, próbálok nem rágódni fölöslegesen a már megtörtént és visszafordíthatatlan dolgokon. Ajánlom mindenki
figyelmébe a szerző nagyon szellemes megfogalmazását „a
pozitívumokra való beállítódás” kialakításához:
„Észrevehetjük a vázánkat ledöntő macska mozgásának
szépségét is.”
Azt hiszem, én észrevettem. Harminc év után is szívesen teszem a dolgom, szorongás és feszültség nélkül indulok az iskolába. Tettem ezt kezdő tanárként, később vezetőként, most
egy éve ismét tanárként. Hogy ez így legyen, ahhoz sokszor
észre kellett venni az összetört vázák között fellelhető csodákat.
Kiss László

Szalay Ferenc átadja a Pedagógiai Díjat
Harmincadik éve tanítok Szolnokon. Matematikát, fizikát és
informatikát, az utóbbi években pedig intézményvezetőként
is próbáltam megfelelni a kihívásoknak. 2016. januárjában
átvehettem Szolnok Város Pedagógiai Díját, a közoktatásban
végzett munkám elismeréseként. Megtisztelő esemény, hiszen mindig vannak többen is, akik hasonlóan sokat tettek
már az oktatásért, akik szintén érdemesek az elismerésre. Felemelő érzés a kitüntettek között állni.
A három évtized történéseinek csak mozzanatait tudom kiragadni. Volt szerencsém tehetséges tanulókat segíteni céljaik
elérésében. Sikerült szakmailag és emberileg is felkészíteni
őket arra, hogy sikeres felnőttekké váljanak. Próbáltam szerény képességű nehéz helyzetben lévő fiatalokat tanulásra
bírni, elindítani valamerre, ahol megtalálhatják magukat.
Ma még nem tudom megmondani, melyik volt a nehezebb
feladat. Nem tudom, melyik a nagyobb siker: országos versenyek eredményeit ünnepelni vagy örülni egy halovány kettes
érettséginek. Volt részem mindkettőben, és tudtunk örülni
akkor, ha éreztük a befektetett munka eredményét, a küzdelem és a kitartás jutalmát.
A három évtized felét töltöttem különböző vezetői pozíciókban. Vezetői munkámban két alapvető pillérre támaszkodtam: Első és mindenekfelett az emberség, bármilyen
helyzetben és döntésben átléphetetlen. A másik a rám bízott
erőforrások legjobb tudásom szerinti felhasználása, gyarapítása és a szervezet fejélesztése. Bizonyos helyzetekben a

Három évtized pedagógusként
23

17. CHARTER ÜNNEPSÉG

Az elnöki asztal: a képen balról Híres Iván és felesége Laura

Az év rotarystája: Kiss László

A Rotary Club Szolnok 2016. május 22-én ünnepelte
megalakulásának 17. évfordulóját. Már majdnem nagykorúak vagyunk!
A Szolnoki Légierő Zenekar tagjaiból álló fúvósötös vidám megnyitója után Dr. Nagy Tibor háznagy üdvözölte a jelenlévőket. Külön köszöntötte alapító klubunk, a
Rotary Club Budapest-Duna képviselőit, Rakos Miklóst,
Lotaller Viktort és Sági Józsefet, valamint a Rotary Club
Senta-Zenta népes küldöttségét. A Charter ünnepségen
részt vett Zentáról Hires Iván elnök, felesége Laura és
leányuk Anita, Ádám József, Nagy Abonyi Pál, Trninic
Nedeljko, Bera László, Sándor József, Vasas István és felesége Gizella, Sok Oszkár és felesége Izabella, Dragic
Aleksandar és felesége Szilvia, Vulovic Jovan és felesége
Nevenka, Vatai István és felesége Gordana.
Dr. Szakács Attila soros elnök úr röviden vázolta a mögöttünk hagyott esztendő eseményeit.
Ezt követően a Charter évforduló ünnepségen Dr. Szakács
Attila elnök úr 3 új klubtagot avatott fel - Kálmán Tamást,
Boda Györgyöt és Sinali Sándort.
Az ünnepségen Elnök úr több kitüntetést is átadott.
· Szent-Györgyi Albert Díj - A díjat az kaphatja, aki
országos viszonylatban is kimagasló tevékenységet tett

le a Rotary képzeletbeli asztalára. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ezt az asztalt Horvát Gyula barátunk elég jól
megpakolta. Másfél évtizede elindította a Rotary Farsang
programot, amiből hivatalos nemzetközi cserediák program lett. Több mint 3 éve pedig az országos cserediák kihirdetés is e programhoz kapcsolódóan került Szolnokra.

Szent-Györgyi Albert Díjas: Horvát Gyula
· Az Év Rotarystája - Ebben a Rotary-évben több kiváló
teljesítmény is volt, a választás végül Kiss Lászlóra esett,
akinek mindnyájan sokat köszönhetünk. Ő az, aki a bölcsességével, nyugodtságával, jókedvével példakép lehet
mindenki számára.
A nap fénypontja az volt, hogy a Rotary Club Szolnok és a
Rotary Club Senta-Zenta elnökei ünnepélyesen aláírták a
két klub közötti partnerkapcsolatról szóló oklevelet.
A Zentai Rotary Club elnöke Híres Iván barátunk meleg
szívvel és egy gyönyörű Tisza-partot ábrázoló festmén�nyel köszönte meg az eddigi segítséget és konstruktív
együttműködést. Ezen a napon több közös fényképpel
lettünk gazdagabbak, amire úgy gondolom, jó lesz több
év távlatából is majd visszatekinteni.
Dr. Szakács Attila. • Dr. Nagy Tibor

Zentai és szolnoki rotarysok a Charter ünnepségen
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CSALÁDI NAP
2016. március 5-én
szép estét tölthettek
együtt a Szolnok
Rotary Klub tagjai
családjaik társaságában a szolnokiak
körében nagy népszerűségnek örvendő Bowling centerben. Az érkezőket
szépen terített asztalok fogadták, ami
szeretetteljes üdvözlésekre és szívéEgy csapatban vagyunk
lyes beszélgetésekre
ösztönözte a jelenlévőket. Hamarjában színes forgatagként volt jellemezhető
az este. Voltak, akik kisebb csoportokban poharazgattak,
szendvicseztek. Mások pingpongoztak, vagy csocsóztak.
Este 8 órától aztán 4 pályán elkezdődött a nagy verseny.
Csapatokba szerveződött a társaság és végeláthatatlan
nagy ovációval járó gurítás vette kezdetét. Az este folyamán készült fotók remek bizonyítékát adják annak az önfeledt szórakozásnak, ami kibontakozott és tartott este 11

óráig. Bár záróráig kialakult a verseny sorrend, ezen az estén mégis minden résztvevő győztes volt, mert élményekkel gazdagodva térhettünk haza, várva a következő remek
családi napot vagy találkozási lehetőséget.
Boda György

Ez volt ám a dobás!

UTAZÁS ZENTÁRA!
ről (mosolygós alma osztás), a baleset szimuláció tervezéséről, a tagtoborzás nehézségeiről, a városi tűzoltók segítéséről, és javaslatot tettek arra, hogy a Rotary Foundation
lehetőségeit közös project létrehozásában próbáljuk kiaknázni. Másnap Kardos Tamás barátunk fotókiállitásának
részleteit egyeztettük, majd egy városnézést és piaclátogatást követően búcsút vettünk vendéglátóinktól.

Kedves,
baráti
meghívásra
egy
szép tavaszi napon két autó indult el Szolnokról
kalandvágyó rotarystákkal, hogy a
határokat átszelve
tegyenek
eleget
baráti kötelezettségeiknek. Azonban a társaság már
a megyehatáron
fennakadt mivel
Tiszakécskén,
a
Fazekas vendéglőben olyan fatálas
ebéd várta őket
Az RC Zenta klubülésén
Pető Krisztián jóvoltából, ami majdnem az egész utazást meghiúsította.
Zentára érkezve a Csószity-család vendégei voltunk, Ágota vendégszeretetét élvezve. Megérkezve az ülésterembe
ismét szívélyes fogadtatásban és kínálásban volt részünk,
hogy nem győztük kapkodni a fejünket és a poharainkat.
Mikor csitult a fogadtatás zaja, hozzáláttunk az érdemi
munkához. A zentai rotarysok beszámoltak programjaikról, a Rotarys feleségek sikeres óvodai adomány gyűjtésé-

Boda György

Az RC Zenta és az RC Szolnok kapcsolatfelvételének oklevele
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FARSANG 2016
2016. február 26-án immár 16-ik alkalommal búcsúztatta a Rotary
Club Szolnok a telet a hagyományos farsangi bállal.
A Galéria étterem vezetősége komolyan fontolgatni kezdte az épület bővítését miután a különböző jelmezekbe bújt forgatag megtöltötte a lovagtermet és a földszintet is. Dr. Szakács Attila elnöki és
Dr. Szabó Attila cserediák felelősi köszöntőit követően a cserediák
programban résztvevő külföldről érkezett fiatalok vidám csapata
mutatkozott be. Az önfeledt kacagás mellett, könnyet fakasztóan
gyönyörűen énekelték el a Tavaszi szél vizet áraszt népdalunkat.
Ismét megtiszteltek rotarys barátaink Zentáról, és a nemzetközi
kapcsolatban érintett fogadó és küldő családok is. A jelmezek ezen
az estén is felejthetetlenek voltak, a képgaléria önmagáért beszél. A
hangulatot a Ház italain kívül Kalina Tamás villányi cabernet sauvignon felajánlása csak fokozta. A vacsora után a „generációk csatájában”, a diákok és a felnőttek egymást „kitúrva” hajnalig ropták a
táncot.

Breki a Muppet Show-ból

A farsangolók már készülhetnek jelmezeikkel a következő, tervek
szerint 2017. február 17-én megtartandó újabb fergeteges rendezvényünkre.
Horvát Gyula
Macskák

Indul a mandula

Jelmezverseny a farsangi bálon
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KORMÁNYZÓI LÁTOGATÁS

Szabó István, Szolnok alpolgármestere (középen)
rotarys diákokkal
eredményeiről. Elmondásuk alapján országosan az első három Rotary klubban vagyunk, ami természetesen mindenkit
büszkeséggel töltött el. Kormányzó úrnak egyetlen hiányérzete
volt velünk kapcsolatban az, hogy nem vagyunk eléggé aktívak országos szinten, illetve nem vállalunk az országos Rotary
életében funkciókat. Megígértük, hogy ezen változtatni fogunk. Úgy gondoljuk, hogy jó úton járunk, hiszen Dr. Nagy
Tibor klubtársunkat előterjesztettük a 2018/2019 évi országos
kormányzói tisztségre. Búcsúzóul másnap, Kiss József klubtársunk segítségével, a ’kormányzóné és az elnökné’ a Szolnoki
Szigligeti Színház előadásában a „Makrancos hölgy” emlékezetes előadását tekintették meg.
Dr. Szakács Attila
elnök (2015/2016)

Dr. Szakács Attila, Csóka Imre Kormányzó
és Dr. Nagy Tibor
Csóka Imre, a Rotary 2015/2016 év kormányzója látogatott el
hozzánk 2016. február 22-én. Ismerkedésképpen kora délután
a Szolnoki Rotary klubhoz kapcsolódó nevezetességeket mutattuk be vendégeinknek, mint pl. a Rotary-kő, vagy a Tapintható láthatatlan alkotás.
Ezt követően a Városházán fogadott minket Szabó István,
Szolnok Megyei Jogú Város alpolgármestere, aki érdeklődve
hallgatta tájékoztatónkat és eredményeinket. Az alpolgármester úr örömmel hallotta továbbá, hogy a cserediákok országos
nyelvi táborának is Szolnok adott otthont az idén. A városházi program zárásaként Szalay Ferenc polgármester úrral
is találkoztunk. Kormányzó úr és a csatlakozó alkormányzó
úr - Apáti Pál - is elismerően beszélt a Szolnoki Rotary Klub

ROTARYS NYELVI TÁBOR SZOLNOKON
Szolnok városa első ízben adott helyszínt a Magyarországon
tartózkodó külföldi cserediákok nyelvi táborának 2016. február 21-28. között. A diákok az őket felkészítő oktatókkal egy
hetet töltöttek együtt a Liget Hotelben. Az egy hét alatt nagyon sokat tanultak, szórakoztak a diákok. A „Ha én rózsa
volnék” klasszikusnak számító, ismert magyar dalt tanulták
meg és adták elő zenei kísérettel. A gyerekek a nyelvtanulás
mellett a február 27-i ország kihirdetésre is nagyon készültek.
A cserediákok immár 4. alkalommal vettek részt a RC Szolnok hagyományos farsangi mulatságán február 26-án este. A
farsangon is előadták a közösen megtanult dalukat, illetve jó
néhányan jelmezbe is öltöztek. A vacsora után a gyerekek kö-

zösen buliztak a RC Szolnok tagjaival. Az ország kihirdetést
is 4. alkalommal rendeztük a Szolnoki Főiskolán. Az ország
szinte minden szegletéből érkeztek az izgatott cserediák jelöltek. Mindenki kíváncsian várta, hogy mely országokba utazhatnak ki 10 hónapra a 2016/2017 tanévben. A RC Szolnok
tagsága reméli, hogy jövő évben is segítheti a nyelvi tábor
lebonyolítását!
Jövőre is várjuk Szolnokra a külföldi cserediákokat nyelvet
tanulni és bulizni.
Dr. Nagy Tibor

Négy földrészről érkeztek cserediákok Szolnokra
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ADVENTI BORKÍNÁLÁS 2015.

Megkezdődött a borkínálás
Egy egység tea, egy egység forralt bor

Mindenkinek jól esik a tea
A szolnoki Rotary Clubban még a 2015. november 7-i adománygyűjtő bálunk utómunkálatai folytak, amikor rá 20 napra,
már indult is egy másik nagy projektünk, az Adventi Borkínálás. Szolnok főterén a karácsonyi faluban a szokott helyünkön
kaptuk meg faházunkat, melynek berendezése, és komfortja
hasonlóan a tavalyihoz, jó körülményeket teremtett, bort kínáló klub tagjaink számára. A borkínálást egy kihelyezett üléssel
nyitottuk meg 2015. november 27-én és egészen december 21ig kínáltuk vörös és fehér forralt borainkat, amit idén, az egri
Juhász testvérek pincészetéből hoztunk. Természetesen a gyerekekről, és alkoholt nem fogyasztó vendégeinkről sem feledkeztünk meg, hiszen a forralt bor mellett forró teát is készítettünk.
Sajnos az időjárás nem fogadott kegyeibe bennünket, mivel
enyhe, szomorú és szürke időnk volt. Az idén visszatértünk, a
már korábban támogatott Liget úti fogyatékkal élő gyermekek
támogatásához, amit nagy örömmel tettünk! Klubtagjaink és
barátaink, akik évek óta szívesen kínálják forralt borainkat, áldozatos munkát végeztek, hiszen több mint három hétig próbáltak minél több adományt gyűjteni. A sok munkának, és az
adományozó kedvű támogatóinknak köszönhetően a borkínálás remekül sikerült, hiszen 350 ezer forintot sikerült átadni az
otthon lakóinak, akik nagyon boldogok voltak. A barátság és
az összefogás ismét jelesre vizsgázott, projektünk, amit már 13
éve kezdtünk el, ismét olyan értékeket hozott felszínre, amiért
jó Rotarysnak lenni! A borkínálásról készült képeket nézegetve, már a 14. borkínálásra gondolunk, és kérünk minden barátunkat, adományozó szolnokiakat, hogy 2016-ban is keressék a
Rotary faházat!!

Nem lehet elég korán elkezdeni az adományozást!

Szalay Ferenc polgármester a Rotary faháznál

Sticz Ferenc

Nem volt panasz a forgalomra
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ELNÖKI TERVEK
Kedves Barátaim!

Barátaim! Munka, tennivaló lesz bőven – rajtunk múlik a siker. (Egyetlen korlát csak az, amit mi magunk állítunk. – John
F. Germ RI világelnök, 2016-17) Természetesen az elnöknek,
az elnökségnek nagy szerepe van a klub arculatának a formálásában, de az én véleményem szerint a klub arculatát a
tagság aktív tevékenysége határozza meg. Kérlek benneteket,
hogy a hagyományainkhoz hűen segítsétek a munkámat és
én ígérem Nektek, hogy a legjobb tudásom és képességeim
szerint szolgállak Titeket.
Jelen sorokkal az elnökségnek is szeretnék köszönetet mondani, hogy elfogadták a felkérésemet és veletek Együtt sok jót
teszünk a környezetünk javítása érdekében. Világelnökünk,
John F. Germ szavaival élve „ROTARY AZ EMBERISÉG
SZOLGÁLATÁBAN” (ROTARY SERVING HUMANITY).

A Rotary elvéből adódóan a
„Rotary-kerék” forog tovább,
és a bizalmatokból adódóan a
2016/17. évben a Klub elnöki
tisztségét én töltöm be. Mivel
relatíve rövid ideje vagyok
tag, így a tagsági tapasztalatom hiányát remélhetőleg a Ti
támogatásotok kompenzálja.
2013-ban léptem be a klubba,
az akkori elnök, Andrási Imre
Bartalos Zoltán
barátunk a jelvény kitűzése
előtt útravalónak a 4 kérdés próbáját mondta el nekem:
Igaz-e? (Is it the Truth?)
Tisztességes-e minden érintett számára? (Is it fair to all con�cerned?)
Elősegíti-e a Barátságot és a Jóakaratot? (Will it build good�will and better friendships?)
Javát Szolgálja-e minden érintettnek? (Will it be beneficial
to all concerned?)
A fenti gondolatok Rotarys tevékenységem alapelvei, ezen
szellemiségben próbálom a következő egy évben vezetni a
klubot.
Nagy tradícióval rendelkező klub a miénk, így a program
alkotásakor „egyik oldalról” nagyon könnyű dolgom van. A
„másik oldalról” azt szeretném elérni, hogy minden klubtag
aktívan vegyen részt ezeken programokon, és segítsük vele
egymás munkáját. A programjainkat, mint „Mécsesúsztatás”,
„Rotary-bál”, „Adventi borkínálás”, „Jótékonysági koncert”,
„Fröccskínálás” a város már rotarys rendezvénynek tartja,
melyek presztízsét szeretném, ha tovább növelnénk. Azt gondolom, hogy a „Farsangi rendezvényünk”, az elmúlt év sikeres cserediákos nyelvtáborának Szolnokra szervezése District
szinten is a klubunkra irányította a figyelmet, nagyon-nagyon pozitív visszhanggal.
A következő év kiemelkedő eseménye a várhatóan 2017. májusában Szolnokon megrendezésre kerülő „Országos Rotary
Nap”, ami nagy erőpróba lesz számunkra, de biztos vagyok
benne, hogy ezzel is megbirkózunk. Méltán lehetünk büszkék a nemzetközi cserediákprogramunkra. A következő Rotary évben 3 cserediák tölt el közel 1 évet Szolnokon – ezen
programnak lehetőség szerint nagyobb sajtónyilvánosságot
szeretnék adni. Fontosnak vélem, hogy a környezetünkben
minél több ember tudja meg, hogy a „világ” másik részéről
vannak cserediákok Szolnokon, akik megismerik nyelvünket, országunkat, kultúránkat, aminek a Klub is részese.
Teljes mértékben azonosulok leendő kormányzó asszonyunk,
Pénzes Ilona szavaival, miszerint szükség van egy 3-5 % minőségi tagfejlesztésre. Olyan tagokat kell magunk közé hívni,
akik tudnak és akarnak is dolgozni a Rotary szellemiségében,
ebben a csapatban!
Saját magam egyik fő célja a Tagok barátságának növelése,
a Rotarys érzés fokozása.

John F. Germ világelnök 2016-2017
Ehhez kívánok magunknak és családunknak erőt
és egészséget, kérem a jó Isten segítségét.
Bartalos Zoltán
(soros elnök -2016/17)

A Rotary-kehely
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ELNÖKSÉG 2015-16-BAN

Dr. Nagy Tibor
háznagy

Sticz Ferenc
alelnök

Antal Attila
előző elnök
(2014/15)

Dr. Szakács Attila
elnök
(2015/16)

Bartalos Zoltán
soros elnök
(2016/17)

Kiss László
kincstárnok

Czeglédi Sándor
titkár

TAGOK

Andrási Imre

Dr. Barazutti László

Bartalos Zoltán

Boda György

Bóka Tamás

Csószity Zoltán

Dr. Deák Róbert

Horvát Gyula

Dr. Horváth László

Jánosi Zsolt

Kardos Tamás

Kálmán Tamás

Kiss József

Kovács József

Dr. Kürti László

Lakatos László

Papp István

Pető Krisztián

Pomázi Gábor

Sinali Sándor

Dr. Szabó Attila

Sztupjár Péter

Szutorisz-Szügyi
Csongor

Váci László

Vass Lajos

(pártoló tag)
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ROTARY „CSALÁD” A CHARTER ÜNNEPSÉGEN

TISZTELETBELI TAGOK

Erdei György

Dr. Mrena István

Pogány Gábor
Benő

Rakos Miklós

Szalay Ferenc

Dr. Szalóki

István

Dr. Teszár

László

Turóczy István

AZ ELNÖKSÉG TAGJAI LESZNEK 2016-17-BEN

Dr. Kürti László
alelnök

Sticz Ferenc
háznagy

Dr. Szakács Attila
előző elnök
(2015/16)

Bartalos Zoltán
elnök
(2016/17)
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Czeglédi Sándor
soros elnök
(2017/18)

Kiss László
kincstárnok

Antal Attila
titkár

ROTARY MECÉNÁS DÍJ FELHÍVÁS
A Rotary Clubok nemzetközi hálózatának szellemiségével egyezően a Rotary Club Szolnok a maga elé tűzött célok megvalósítására
törekedve Szolnok város és környéke kulturális örökségének megóvását, a kulturális javak gyarapítását, közkinccsé tételét, a szellemikulturális élet fejlesztésének előmozdítását anyagi erőfeszítésekkel
támogatók elismerésére 2000-ben Rotary Mecénás Díjat alapított.
A díj 2017. évi odaítéléséhez a klub – az alábbiak figyelembevételével kéri és várja a civil és egyéb szervezetek, baráti körök, egyének
javaslatait.
1./ A díj adományozásának szabályzata szerint javaslatot lehet tenni
arra a természetes vagy jogi személyre, aki a közelmúltban jelentős
mértékben támogatta a bevezetőben körvonalazott célok megvalósítását.
2./ A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra méltónak talált személy
nevét, címét, valamint az elismerni kívánt tevékenység, teljesítmény

azonosítható módon megfogalmazott leírását, lehetőség szerint
pontosan megjelölve a mecenatúra mértékét.
3./ A javaslatot 2016. november 15-ig kérjük írásban eljuttatni a
klub címére: Rotary Club Szolnok, 5000 Szolnok, Baross u. 20.
További felvilágosítás a kuratórium elnökétől, Dr. Szalóki Istvántól
kapható (tel.: 56/241-359; 20/377-47-40).
4./ Egy évben legfeljebb egy díj ítélhető oda. Indokolt esetben a díj
megosztható. A klub fenntartja a jogot arra, hogy adott évben a díjat
nem adja ki.
A Rotary Mecénás Díj magas művészi értékű kisplasztikából – Pogány Gábor Benő szobrászművész alkotása – és oklevélből áll. A
díjat 2017. januárjában, a magyar kultúra napján megrendezésre
kerülő városi ünnepségen adjuk át.
Rotary Mecénás Díj kuratóriuma

ROTARY MECÉNÁS DÍJ - 2016.
Amint szerte a határainkon belül, úgy egyre gyakrabban azon
kívül is megemlékezünk a Magyar Kultúra Napjáról, a Himnusz
megszületéséről. Ennek keretében Szolnok ünnepi rendezvényén
már másfél évtizede a városi elismerések átadása végén kerül sor a
Rotary Mecénás Díj átadására. A klubtagok akár büszkék is lehetnek e gyakorlatra: az általuk adományozott díj teszi fel a koronát
a díjátadások ünnepélyes ceremóniájára. Így történt ez 2016-ban
is. Miután Szalay Ferenc polgármester – aki nem mellékesen a
klub tiszteletbeli tagja – számos városi díjat adott át az azokat kiérdemlőknek. Ilyen volt Kiss László klubtarsunk, is aki Szolnok
Város Pedagógiai Díját vehette át. Ezt követően polgármester úr a
klub 2015-2016. évi elnökét, Dr. Szakács Attilát szólította a színpadra a klub díjának átadása végett. A 2016. évi Rotary Mecénás

Díjat a Béres Gyógyszergyár Zrt. érdemelte ki. A részvénytársaság 2014-15-ben több, mint egy tucat intézményt összesen több
millió forinttal támogatott különböző kulturális, tudományos
célkitűzések megvalósítása érdekében. Adományaival a társaság
példamutatóvá vált a gazdasági szervezetek körében, és méltán
tekinthető a város egyik emblematikus vállalatának. Az elhangzottakhoz nem kell kommentár! Viszont mind a klubtagokhoz,
mind a kívülállókhoz most is aktuális a többször elhangzott kérés:
segítsék a kuratórium munkáját a mecénások felkutatásával, javaslatok előterjesztésével, hogy méltó kézbe kerülhessen a következő év Rotary Mecénás Díja is!
Dr. Szalóki István
RMD kuratóriumi elnök

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A FELAJÁNLOTT 1%-ÉRT
A Rotary Klub Szolnok Egyesület köszönetet mond mindazoknak, akik 2015. évi személyi jövedelemadójuk
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