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ELNÖKI BESZÁMOLÓ A ROTARY CLUB SZOLNOK 2020-2021. ÉVÉRŐL
Ennek ellenére mégis azt mondom, hogy a körülményeket
figyelembe véve tartalmas és sikeres évet tudhatunk magunk
mögött:
1. Sikeres póló átadással kezdődött a Rotary évünk a JászNagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédelmi Központ és
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat részére, melynek során 1000 db pólót osztottunk ki.
2. Új kenu-túra útvonalon kirándultunk a Zagyván,
3. Volt baráti kerti-parti a sétáló Rotary porgramunkon belül,
4. Kirándultunk Parádsasváron és szekszárdi bortúrán
5. Volt „Mini Gulyásfesztivál” a Holt-Tisza parton.
Életünk legnagyobb adomány gyűjtő programját sikerült
megszervezni decemberben, melynek során az Advent 2020.
gálaműsorban és a Szolnok Televízió segítségével közel
1.700.000,- Ft-ot tudtunk átadni a sérült Liget Otthon lakói
számára.
2000-ben a város szellemi-kulturális élete fejlesztését anyagi erőfeszítésekkel támogatók elismerésére Rotary Mecénás
Díjat alapítottunk, amit ebben a nehéz helyzetben, idén is
sikerült átadni.
Molnár Imre barátunk kezdeményezésére 2 online sakkversenyt tartott néhány barátunk, melynek 1. helyezettjeit jutalomban részesítettük.
A pandémia okán 2021-ben első közös személyes találkozónk a Charter ünnepségünk volt. Nagyon vártuk, mert
majdnem egy év után itt találkozhattunk személyesen egymással. A Rotary név Szolnok városában tovább népszerűsödött és elismerten cseng.
Összeségébben elmondhatjuk, hogy egy teljesen új Rotary
évet kaptunk, így életünk részévé vált az online tér kihasználása. A közös akarat, kitartás sokat segített, hogy megoldhassuk ezt a feladatot is. Úgy gondolom a baráti összetartozás
nélkül. NÉLKÜLETEK klubtársaim nem tudtuk volna teljesíteni ezt a Rotary évet.
Köszönöm mindenki segítségét, támogatását és kitartását
minden klubtársamnak, köszönöm az Elnökség, a bizottságok odadó munkáját.
Sok sikert kívánok a következő Elnökségnek, Elnök Úrnak!
Rám továbbra is számíthattok!

A Rotary fogaskere ismét körbe ért, így egy következő elnök,
elnökség állt a klub élére.
Sajnos az idei Rotary esztendő sok kitartást, erőt kívánt
mindenkitől. Életünket átformálta egy picinyke élősködő,
ami életünk részévé vált a mai napra. A kialakult pandémia
következtében átformálódott az életünk otthon, a munkahelyeinken és a clubban is. Megismertük az online élet új
formáját. Zoom üléseket tartottunk, melynek keretén belül,
volt, hogy közel 23-an is ültünk otthon, nagy figyelemmel
kísérve az ülés menetrendjét. Több klubtársunk újra bemutatkozott, mely eseményeket nagy-nagy figyelem kísért.
Legfontosabb programjainkat nem tarthattuk meg, mint
a Rotary Jótékonysági Bált, az Adventi forralt bor kínálást,
a Rotary Farsangot és a Fröccskínálást.
Szinte az újraalakulás óta részesei vagyunk a nemzetközi diákcsere mozgalomnak. Mivel a biztonság és egészség a legfontosabb, a Rotary International úgy döntött, hogy 2020ban és 2021-ben sem küldhetünk gyerekeket külföldre (bár
jelentkező lett volna) és fogadni sem tudtunk senkit.

Köszönöm!
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Kálmán Tamás
elnök (2020-2021)

ÚJ TAGUNK: IGNÁCZ RÓBERT
Ignácz Róbert vagyok, 1971. március 14-én Mezőtúron születtem. Néhány hónapos voltam, amikor szüleim a munkájuk
miatt Szolnokra költöztek és én természetesen követtem Őket.
Általános iskolába Szolnokon jártam, a középiskolai tanulmányaimat Nyíregyházán, a Vasvári Pál gimnázium katonai
szakkollégistájaként végeztem. Katonai pályára készültem,
vadászrepülő pilóta vagy mélységi felderítő szerettem volna
lenni, de az egészségügyi alkalmassági minősítésem és a kevés
felvehető létszám miatt, az akkori nevén Zalka Máté katonai
főiskola híradástechnikai szakára irányítottak. Csalódottságomban leszereltem és azt gondoltam tanulok valami jól jövedelmező civil szakmát. Elvégeztem egy kétéves autószerelő
iskolát, amelynek annyi hasznát vettem, hogy ráébredtem, az
autószerelő szakmát nem szeretném egész életemben csinálni,
azt nem nekem találták ki.
Az autószerelő iskola elvégzése után letöltöttem a sorkatonai
szolgálatomat, megnősültem és elindultak a szorgos hétköznapok. A Magyar Postánál kezdtem el dolgozni és a következő
16 évemet postai alkalmazottként töltöttem. Postai pályafutásomat kézbesítőként kezdtem, majd ellenőrzési és értékesítés
támogatási szakterületeken dolgoztam. A postai évek alatt
a magánéletemben is sok minden történt. A leglényegesebb,
hogy született két gyermekem 1997-ben Nikolett nevű lányom
és 2000-ben Dávid nevű fiam. 2006-ban elváltam, arra azonban
törekedtem, hogy ne csak „hétvégi apuka” legyek, így a gyerekekkel a kapcsolat szerencsére nagyon jó maradt. A postai évek
alatt szereztem egy postai felsőfokú, egy marketing felsőfokú
képzettséget és egy teológiai diplomát. 2008-ban elhagytam a
Postát és a banki szektorban helyezkedtem el. Kezdetben lakossági befektetésekkel és hitelekkel, majd KKV finanszírozással
foglalkoztam az UniCredit Bank szolnoki fiókjában. 2017-től
az MKB bankban üzletfejlesztési menedzserként és a ceglédi
fiók vezetőjeként, majd 2020. szeptemberig a Budapest Banknál nagyvállalati ügyfélkapcsolati menedzserként dolgoztam.
A versenyszférában eltöltött 30 év után úgy döntöttem, hogy
más területen is kipróbálom magam. Az eddig megszerzett
szakmai tudást és tapasztalatot a Szolnoki SZC Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző iskolájában próbálom tovább adni a következő generációnak.
A banki KKV-s évek alatt sokat tanultam a vállalkozásokról és
sok gyakorlati tapasztalatot tudhattam meg azoktól a cégvezetőktől, akik a gazdaság különböző szegmenseiben tevékenykedtek. Az ő jó példájukon felbátorodva indítottuk el kis családi
vállalkozásunkat 2016-ban. A vállalkozásunk micro vállalkozás, a szolgáltatási szektorban többféle tevékenységet végez.
2019 telén, egy karácsonyi forralt borozás alkalmával találkoztam össze Gávris Szabolccsal, akivel már régebb óta ismertük
egymást és Horváth Gyulával, akik éppen a Rotary-s faházban
kínálták a finom forralt borokat. Az ottani beszélgetésünket egy
bemutatkozásra történő meghívás követte, amelynek szívesen
tettem eleget. A bemutatkozásomkor tapasztalt barátságos,
közvetlen fogadtatás és a Rotary mozgalom eszmeisége szimpatikusak voltak számomra, így megtisztelő számomra, hogy
a Rotary Club Szolnok tagjai közé tartozhatok.
Ignácz Róbert

Rotary eskü

Párommal

Túrázni jó!

Gyermekeink
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MINI GULYÁS FESZTIVÁL A HOLT-TISZA PARTON
Lassan tíz éve lesz,hogy klubunk a minden évben megrendezett Tiszaligeti Gulyás Fesztiválon részt vesz. A rendezvény
célja, hogy megköszönjük, barátainknak, támogatóinknak az
egész éves segítségét,jótékonykodását amit klubunk felé nyújtanak.
Ezen alkalommal szoktunk találkozni a Zentai és Hallberstadti testvér klubbjaikkal,és egy jó hangulatú eszem-iszom közepette mélyítjük tovább barátságunkat!
Sajnos a 2019-ben megjelent koronavírus miatt 2019-ben
és 2020-ban sem került megrendezésre a városi, sok embert
megmozgató kiváló rendezvény!
A szigorítás szabályait figyelembe véve klubunk is, mint sok
résztvevő, a Fesztivállal egy időben kisebb körben rendezett
egy Mini Gulyásfesztivált, melyen klubtagjaink, azok feleségei
és klubhoz közel álló barátaink vettek részt.
Az időpont 2020 szept. 12. egy szép, napsütéses szombati nap
volt, a helyszín pedig Elnök urunk Holt-Tisza parti nyaralója.
Az előkészületek, és sátorállítás ugyanúgy zajlott, mint a nagy
rendezvény esetében.
A Gasztronómiai bizottság már előző nap elkezdte az előkészületeket, felállítottuk a sátrakat, kifényesítettük bográcsainkat és szombaton reggel nyolc órakor a tradicionális kezdő fél
pálinka illetve finom parasztreggeli után nekiláttunk az ételek
elkészítéséhez.
Kétféle étel egy körmös pacal illetve egy bogrács őzgulyás készült. A kései ebéd elfogyasztása közben és után jó hangulatú
beszélgetések, barátkozások közepette észre sem vettük, hogy
ránk esteledett.
A kis, rögtönzött szűkebb körű Mini gulyásfesztiválunk kiválóan sikerült, a jelenlévők is remekül érezték magukat.
Reméljük a 2021-es esztendő már lehetővé teszi, hogy a városi nagy rendezvényen találkozzunk barátainkkal és testvér
klubbjaikkal!
Sticz Ferenc

Jó ismét együtt

Fogynak a gulyások

Munkában a gasztronómiai bizottság

Finom volt a túrógombóc!
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EGY CSALÁDI HÉTVÉGE ISMÉT A MÁTRÁBAN
Engedd meg Kedves Olvasó, hogy az évekkel ezelőtt írt első,
hasonló eseményt megörökítő tájékoztatómhoz hasonlóan
most is közvetlen hangnemben adjak tájékoztatást a 2020.
szeptember 25-27. között megrendezett eseményről!
Az akkori, első ’családi hétvége’ keretében megtett - egyese
knek ’szokatlan’, fárasztó- Parádsasvár-Galyatető közti túrát
követő esti vacsora után megigértem, ha igény lesz rá, a jövőben is vállalom újabb kiruccanás megszervezését. Volt rá
igény, az ígéretemet megtartottam.
Így már akár hagyományosnak is tekinthető a Rotary Club
Szolnok életében a természet szeretetét tükröző esemény megszervezése.
Nem volt egyszerű ’történet’. A Covid-19 járvány miatt a májusban tervezett kirándulást el kellett halasztani. A járvány
második, felszálló szakaszának elején voltunk már, amikor
pótoltuk az elmaradt programot. Nagyon körültekintőnek
kellett lenni a program összeállítása során szeptemberben
is. Miután a járvány ’áldozata’ lett áprilisban Csószity Zoltán
klubtársunk 60. születésnapjának megfelelő módon történő
megünneplése, az elmaradt (előzetes?) köszöntést –az ünnepelttel egyeztetve- a sasvári programba iktattuk.
Pénteken este a parádsasvári Kastély Szálló közelében lévő
Hubertus Étterem egészét igénybe véve, megfelelő távolságtartás mellett közös vacsorával indult az időben szűkre szabott
esti program. Kevés idő állt rendelkezésre, mert az éttermet
22 órakor el kellett hagyni. Természetesen a belépés után kézés torok-dezinficiálásról is gondoskodni kellett… A köszöntések, a klubtagok közös ajándékának, Pogány Gábor Benő
szobrászművész tiszteletbeli klubtársunk által alkotott Életfa
bronz kisplasztika Boda György korábbi elnök és Kálmán Tamás idei elnök által történt átadása után került sor az ünnepi
vacsora elfogyasztására. A felköszöntött Zoltán barátunk örömét és köszönetét fejezte ki az Őt meglepő köszöntésekkel,
ajándékokkal kapcsolatban. (Az utóbbiak közül számára talán
az egyik legmeglepőbb volt a Sticz Ferenc klubtársunk által
készitett és itt átadott fazéknyi pacalpörkölt…) Az ünnepelt
a vacsora idején a Mátra-alja egyik pincészete borbemutatójával és egy vajdasági énekművésznő programjával kedveskedett a jelenlévőknek.
A résztvevők száma meghaladta a negyvenet. A klubtagok és
a családjuk, vendégeik és egy amerikai cserediák az éjszakát
a Kristály Szállóban és a mellette lévő Zöld Túristaházban, kisebb részben a Hubertusban töltötték.
Szombaton reggel megfelelően kipihenten indultunk kirándulni. A korábbi évek tapasztalatai alapján egy ’lájtosabb’ útvonalat
választottam: a Parádsasvárt északi oldalon megkerülő, nem
nagy szintkülönbségeket tartalmazó, gyakorlatilag egy sétaútnak, vagy annál alig többnek tekinthető -a kitérőkkel együtt3-4 km-es utat tettünk meg. Néha le-letértünk valamilyen
érdekes panorámát megtekinteni, vagy a lomha mozgású, védett foltos szalamandrát videóra venni. Mint ahogy az hasonló
baráti körökben lenni szokott, út közben a gyakran kialakult
elmélyült beszélgetéseket esetenként udvariatlanul meg kellett
szakitanom, hogy figyelmet, ’vigyázó szemünket’ most ne csak
egymásra és a lábunk elé, hanem a természetre is fókuszáljuk.

Viszonylag hamar, megerőltetés nélkül jutottunk el a 24-es út
melletti kemping- és turistaházhoz. Az étterem teraszán ki-ki
kávét, üditőt, vagy némi sört fogyasztott, majd azt követően
keletről közelitettük meg Sasvárt. A környék egykori egyik
nevezetességének, a sasvári ősjuharnak már csak e helyét láthattuk, miután az nem régen sajnos elpusztult. Helyette a két
évvel korábban létesitett ’Ősjuhar tanösvényt’ tekintették meg
az érdeklődők már a szálláshely közelében.
A bográcsokban készített vacsorát Sticz Ferenc irányitásával
a ’Gasztronómiai Bizottság’ állította elő, amit jó étvággyal fogyasztottunk el.
Vasárnap – ki reggel, ki később - újabb élménnyel gazdagodva
utazott haza Parádsasvárról. Voltak olyanok is, akik ’levezetésként’ még örömmel túráztak egy-két órát az elutazás előtt…
Remélem, lesz még hasonló eseményben részünk!
Dr. Szalóki István

Kértek tortát?

„Ez nagyon szép”
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IFJÚSÁGI PROGRAM
vehessen, ráadásul a világ távoli pontjain, de akinek igen, az
olyan emlékekkel gazdagodik, amely az egész életét döntően
befolyásolják.
A tavaly lezáródó csere év emlékei közt ott volt jó és rossz is.
Jó volt, mert minden kiküldött és fogadott diákunk széles mosollyal az arcán tudta megkezdeni azt. Mexikó, Franciaország,
Kanada, Taiwan és Brazília. Megannyi álom kategóriás ország.
Megannyi kultúra és élmény. Találkozások, kalandok, haverok,
emlékek…
Aztán egy szempillantás alatt a világ a feje tetejére állt. Egy
olyan szó kezdte eluralni az élet ezen szegmensét is, amit azelőtt
talán soha ki se mondtunk. Pandémia.
Szerencse a szerencsétlenségben, hogy mind a kint, mind pedig
az itt lévő cserediákok sokáig élvezhették fogadó országaik vendégszeretetét. Azok a kalandok pedig, ahogy a gyerekek haza
jutottak, hála Istennek, egy olyan emlékként vannak ma már
jelen, amelyek inkább arról szólnak, hogy mitől lettek többek
ezek a fiatalok.
Mindemelett sejthető volt az is, hogy az egész csere program
valahogy meg fog változni. Ezt a változást sajnos a nagyfokú bizonytalanság kezdte el uralni. Ez is egy emlék persze, csak már
inkább rossz.
2020 elején az országhirdetéskor még egy olyan mosoly és
könnycsepp volt az arcokon, amelyeket a boldogság rajzolt oda.
2021 elején ezek a reakciók szintén oda rajzolódtak, csak már
bizonytalan és lemondó arcokra…
Lehet persze közhelyként említeni az „élet ilyen” frázist, de egy
kamasznak időbe telik, hogy egy ilyen emléket helyre tegye magában.
A Rotary fogaskerekei talán segíthetnek ebben. Annyira szorosan és stabilan kapcsolódnak egymáshoz, hogy elválaszthatatlanok. Együtt forgásuk azt a célt hivatottak szolgálni, amely
a rossznak tűnő emlékeket jóvá varázsolja. Egymás kezeit továbbra is szorosan kell fognunk ahhoz, hogy álmaink megvalósulhassanak.
Bóka Tamás

Ahogy az életben, úgy a Rotary klubban is nagyon fontosak az
emlékek. Minden rossz és jó emlék meghatározóvá teszi azokat a lépéseinket, amelyeket azon az úton szeretnénk megtenni,
amely minket az általunk áhított boldogság felé vezet.
A Rotary International cserediák programja olyan lehetőséget
kínál fiatal középiskolások számára, amely a fent említett út
bejárása során egy nagyon fontos mérföldkő lehet. Nem mindenkinek adatik meg az, hogy egy ilyen csere tanévben részt

EGY ÉVEM MEXIKÓBAN
Beszámolóm elején leszögezem, hogy a Mexikóban töltött
évem, eddigi életem egyik legtartalmasabb, legszebb időszaka. 2019-2020-ban Mexikóban, egészen pontosan Cancúnban
éltem. Egy fantasztikus város, ami turisták körében is nagyon
népszerű csodálatos tengerpartjai, illetve rengeteg látványossága miatt. Itt nem lehet unatkozni.
Csak a reptéren tudatosult bennem, hogy egy évet fogok eltölteni egy teljesen más kontinensen, más kultúrában, más
családokkal és barátokkal. Nagyon izgatottan indultam meg
a járatom felé, ahol megkezdődött a kaland.
Mikor megérkeztem, a kapunál várt mindhárom családom és
az ifjúsági képviselő a helyi Rotary Klubból. Hatalmas zászlóval fogadtak, kiabálták a nevem és üdvözöltek. Az első hetekben a családdal ismerkedtem, de erre kevés időm volt, mivel
augusztus közepén kezdődött az iskola.

Egy kisebb magániskolába jártam, ahol körül-belül 60 diák tanult. Valamennyien nagyon barátságosan fogadtak, egyből jóba
is lettem velük. Kiderült, nagyon érdeklődők a kultúránk iránt
és többen kérték, hogy a magyar nyelvet is tanítsam nekik.
A districtemben öt cserediák volt, akikkel gyorsan összebarátkoztunk és rendszeresen bandáztunk. Maria és Joao
brazilok, Merle német, Leonard francia és én magyarként
tartoztunk a klubhoz. Joao lett a legjobb barátom, vele máig
tartjuk a kapcsolatot.
A családdal bejártam a környéket, ahol sok csodálatos, főleg
Mayákkal kapcsolatos helyet és eseményt meglátogattunk.
A kedvencem a Dia de Muertos volt, ami nekik a halottak
napját jelenti. Érdekes hangulata volt, ugyanis ők máshogy
emlékeznek meg szeretteikről, mégpedig jókedvű ünnepléssel, jelmezekkel és oltárokkal. Ez az egyik legnagyobb ünne-
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pük és mely tényleg rendkívüli. Bejártunk több romvárost és
még egy magas Maya piramisra is felmásztunk, ahonnan gyönyörű kilátás tárult elénk az egész városra és az azt körbevevő
sűrű erdőre.
A mexikóiak többségükben katolikusok, ezért a másik legnagyobb ünnepük a karácsony. Ezt megelőző hetekben „posada”-kat tartanak, ahol a barátokkal vacsoráztunk együtt,
melynek keretein belül sor kerül egy újabb hagyományra
a piñatara is. Ennek 7 „ága” van, ami a 7 főbűnt képviseli, melyek szétütésével ezeket karácsony előtt elűzik. Itt nem ritkaság, hogy már december első napjaiban fel van díszítve a fa,
magát az ünnepet pedig a nagy családdal és barátokkal együtt
ünnepeltük meg.
Az első családváltásom alkalmával vettem észre, hogy sokkal
gyorsabban telik az idő, mint azt előtte én gondoltam. Februárban újabb élmény várt, egy Rotary túra, mellyel egy teljesen
más részét utaztam be és szokásait ismertem meg Mexikónak.
A hatalmas városoktól, melyek népessége önmagába meghaladja Magyarországét, a kis falukig, ahol lovakkal közlekednek
és kiépített út sem nagyon van, sokmindent láttunk. Akkor
döbbentem rá milyen hatalmas és sokszínű is ez az ország.
Ami tökéletessé tette az élményt, az a rengeteg cserediák a
világ számos pontjáról. Megmutatkozott ez akkor, mikor egy
konferencia alkalmával lehetőségünk volt összegyűlni 130-an,
de még így is én voltam az egyedüli magyar.
A harmadik családváltás a koronavírus miatt meghiúsult, így
maradtam továbbra is a másodiknál. A pandémia bekavart

a cserediák évem hátralévő időszakába, a további kirándulások
körülményesebbek lettek, vagy törlődtek, de így még több időt
tölthettem a családdal, akikkel mindezek ellenére mindennap elmentünk kicsit kimozdulni egy erdős parkba, vagy a csodálatos
tengerpartra. Szerencsére Cancún egész jól kezelte ezt a helyzetet, így a helyszínek nagyrésze továbbra is látogatható volt.
Ebben az időszakban még többet beszélgettem a fogadócsaládommal, egyre jobban élveztem, hogy folyékonyan, nehézségek nélkül tudom spanyolul megértetni magam a környezetemmel. Mindezen túl, rendszeresen főztem nekik magyar
ételeket, amikből a kedvenceik a gulyásleves, pörköltök, lángos, uborka és burgonyasaláta volt, amiket meg is tanítottam
nekik elkészíteni. Ezzel nekem is jobban telt az idő és a fogadó
anyukámnak is segítettem vele.
A cserediákságom végefelé közeledve rengeteg új tapasztalattal, barátokkal és élményekkel gazdagodva készültem
a hazaútra. Hihetetlenül gyorsan elrepült ez az elsőre hosszúnak tűnő idő és csak pozitív emlékeim maradtak a cserediák
évemről, Mexikóban. Ezúton is köszönöm az elkötelezett Rotary tagoknak a bizalmát és segítségét, hogy részem lehetett
ebben az életreszóló kalandban.
Ruder Csaba
2019-2020 Rotary cserediák, Cancún

A magyar zászló mindig velem volt!
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EGY ÉVEM FRANCIAORSZÁGBAN
hozott minket a családokban egymással, sokat főztünk, beszélgettünk, játszottunk, ami nekem nagyon kellemes volt. Én
magam is megfőztem ezt-azt a családjaimnak, akiknek minden nagyon ízlett, különösen a mákos gubát kedvelték.
Menetközben azért megtudtam ismerkedni más országokból
érkezett cserediákokkal is, akik nagyon kedvesek voltak és barátságokat kötöttünk. Jó volt azt látni, hogy ennyiféle ember
akiknek más-más a kultúrája, milyen jól együtt tudunk működni.
A districtemben nagyon sokan voltunk, a közös klubban pedig hárman. Amikor megvolt rá a lehetőség, akkor sok időt
töltöttünk együtt, pl. közös előadást is tartottunk a districtben
lévő club tagoknak. Szerencsére néhány kirándulás is megtartható volt a cserediák év kezdetén, így élményekben nem
volt hiány.
Ez az év nagyon fontos tapasztalatokkal látott el és segített
és segít abban, hogy tudom milyen emberré szeretnék válni,
és hogy a célokat nem adhatjuk fel!

Életem egyik legmeghatározóbb időszaka volt a Franciaországban töltött tanév. Abban a majdnem tíz hónapban rengeteg dolgot tanultam és sok más kultúrát meg tudtam ismerni,
amivel úgy érzem, hogy most már több ember vagyok.
Már Budapest felé haladva egy teljesen új érzés járt át engem.
Már akkor tudtam, hogy egy új élmény fog érni, amit kamatoztatni tudok majd a jövőben.
Amikor megérkeztem Clermont-Ferrandba, ott már várt
engem az első és a harmadik családom, még két másik cserediák és az ottani Rotary ifjúsági felelőse. A lakóhelyem Vichy volt, ami egy nagyon kedves, szép város, és nagyon híres
a forrás-vizéről.
Amikor először mentem iskolába, nem tudtam, hogy mire
számítsak. Nagyon sok dologban más volt, mint amit megszoktam, emiatt sokszor voltam fáradt, viszont nagyon jól
éreztem magam mind a tanárokkal, mind a diákokkal. Ők sokat segítettek nekem, hogy beilleszkedjek. Amit nagyon szerettem még az iskolában, az a menza volt.
Amikor nehéz helyzetekbe kerültem, a Rotary klubom mindig segített nekem. Én már novemberben családot cseréltem,
a második és harmadik családommal nagyon baráti volt a kapcsolatunk, nagyon megszerettem őket. A korona vírus megjelenése Franciaországban súlyos helyzeteket teremtett, ezért az
ország igen hamar bezárt, ami azt jelentette, hogy márciustól
nem járhattunk iskolába. Viszont ez a helyzet még közelebb

Szeretném megköszönni a rotary támogatását és azt, hogy átélhettem ezt a Franciaországi kalandot!
Kálmán Gergő
2019-2020 Rotary cserediák, Vichy

Gergő a magyar fiú, és a francia család
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„PÓLÓ ADOMÁNY ÁTADÁSA”
2020-ban is folytatni tudtuk a rászoruló családok támogatását.
A Rotary Klub Szolnok 2020. július 22. 1700 db különböző
színű pólókat adományozott 6-12 éves korosztály méretben
a „Szolnok segít program” részére. A ruhaneműt a szervezet
juttatja el a rászoruló családok részére.
Az adományt Kámán Tamás 2020-2021. Rotary év elnöke adta
át a program koordinátorának ünnepélyes keretek között. Az
átadási ünnepségen városunk polgármestere, Szalay Ferenc is
képviseltette magát néhány klubtag (Bartalos Zoltán, Molnár
Imre Attila) mellett.

Klubunk több éve végzi a fenti jótékonysági tevékenységét,
az elmúlt években Szolnok városán és a más megyei hátrányos helyzetű intézményeken kívül sikerült a határon túlra
is pólókat eljuttatni, úgy mint a Moldvai-Csángó magyarok
részére és a Zentai testvér-klubunkon keresztül Zentára is.
A 2020-as adomány értéke milliós nagyságrendet képviselt.
A beszerzésben és logisztikában köszönet illeti meg az UTT
EUROPE KFT. és Reintex KFT-t.
Bartalos Zoltán

Pólók és színek

Elégedett Rotarysták a polgármesterrel

Méretválogatás
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ROTARY ADVENT 2020
A Szolnok Rotary Klub minden évben több jótékonysági rendezvény keretén belül adományokat gyűjt hátrányos helyzetű
emberek, és az őket képviselő intézmények, civil szervezetek
számára. Ilyenkor, év végén a Kossuth téri karácsonyi faluban
forraltbor kínálással gyűjtünk már több éve a Liget Otthon
ápoltjai részére

A műsorban sikerült Szolnok város kulturális-, sport- és gazdasági életében jelentős szerepet játszó személyeket élőben
megszólaltatni és egy-egy produkciót is láthattunk többektől.
A 3 órás színvonalas műsor alatt jelentős, mintegy 1,7 MFT.
adomány gyűlt össze, amit szintén a televizíó segítségével a TVben adtunk át az Otthon lakói számára. Az itt élő sérült lakók
részére kirándulást szeretnének szervezni a nevelő tanárok.

A szolnoki karácsonyi falu 2020. decemberében nem nyitotta
meg kapuit a vírus helyzet miatt. Nem szerettük volna, hogy
a Liget Otthon lakóinak semmilyen támogatást ne tudjunk
nyújtani. A Szolnoki Városi Televízióval karöltve, 2020. december 13-án az esti órákban egy több órás, élő jótékonysági
műsort szerveztünk, szolnoki művészek, sportolók, ismert
emberek részvételével. A gálaműsor fő védnökei a Kormányzó
út és Szalay Ferenc polgármester úr (tiszteletbeli tagunk) volt.

Kiemelt támogatóink lehetőséget kaptak a műsor ideje alatt
személyes bemutatkozásra is, aminek keretén belül azt is elmondták, hogy mi ösztönözte őket kezdeményezésünk támogatására. Mind a Szolnok városi TV-hez, mind pedig a klubunkhoz érkezett pozítív vélemények alapján, a továbbiakban
is megrendezésre fog kerülni az Rotary Advent gálaműsor.
Gávris Szabolcs

Köszönjük a támogatóinknak

Kármán Tamás elnök és Kürti László alapítótagunk az élő műsorban
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KARÁCSONYI AJÁNDÉKCSOMAG A HETÉNYI GÉZA KÓRHÁZ COVID
INTENZÍV OSZTÁLY DOLGOZÓINAK
Tudom, hogy örömet tudtunk szerezni ezzel és így megköszönhettük azt az áldozatos, hihetetlenül kemény munkát,
amit az egészségügyi dolgozók a járvány idején tettek.
Sticz Edit

Sokan tudják rólam, hogy szeretem a kutyusokat. Azt már
kevesebben, hogy tagja vagyok egy szuper állatvédő szervezetnek, az Eszkuláp Egyesületnek. Itt kutyusokat mentünk,
de a CSAPAT-nak fontos a rászoruló emberek, elesettek támogatása is. Mert Mi úgy gondoljuk, hogy ez a két cél nem
„vagy-vagy”, hanem „és”.
Az Eszkuláp Egyesület a tavalyi év végén indított egy akciót, amelyben karácsonyi csomagokat állítottunk össze és egy
személyes jó kívánsággal együtt juttattuk el COVID intenzív
osztályokra országszerte, ápolók és orvosok részére.
Ebből jött az ötlet egy december elejei péntek este: csináljuk meg a rotary-s feleségekkel ezt a Hetényi Géza Kórház
COVID Intenzív Osztályának. Felhatalmazást kértem arra,
hogy használhassam a Szolnok Rotary levelező rendszerét és
megírtam azt a levelet, amelyben kértem, hogy aki szeretné
ezt az ügyet támogatni, csatlakozzon. Azonnal és folyamatosan jöttek a levelek a rotary tagok feleségeitől, párjaitól.
Az adományokból 45 ajándékcsomagot tudtunk összeállítani és minden csomagba egy-egy személyes üzenet, köszönet
és karácsonyi jókívánság is került. Ettől vált különlegessé és
személyessé ez az adományozás.
Az ötlet megszületésétől számított 1 hét alatt az ajándékok
átadása meg is történt. Hálásan köszönöm a rotary-s feleségek, párok adományait, segítségét, mert ez csak közösen
sikerülhetett.

Deák, Sitcz és Gávris feleségek a csomagokkal

A csomagokat átadták az osztály orvosainak
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ROTARY MECÉNÁS–DIJ 2021
A megalapitása óta a
’létének’ két évtizedén
van túl a Rotary Mecénás-díj. Nem kevés
ez egy civil szervezet
által alapított díj esetén.
Megállta a helyét, elismertté vált. Az eddig
többségében hazai dijazottak mellett az elismertek között szerepelnek japán és amerikai
állampolgárok is.
Mindig kiadásra került az elismerés, azaz
a Pogány Gábor Benő
szobrászművész által
alkotott bronz kisplasztika és a díszoklevél,
amikor volt a kuratórium által arra érdemesnek ítélt olyan javaslat,
amit a klubtagság elé
terjeszthetett. A tagság
bizalmát élvezte a kuratórium: a megfontolt
előterjesztését a két
évtized alatt a tagság - minősített többséggel - mindig elfogadta.
Igy történt ez a 2021. évi díjazásra érkezett javaslat elbirálása, előterjesztése során is.
Ugyanazon tevékenység elismerésére tett javaslatot Szolnok
polgármestere, Szalay Ferenc, és Lits László, az NHSz. Közszolgálati Nonprofit Kft. ügyvezetője. Javaslatukban mindketten a városszépítés sajátos módját, a Tisza-part védőgátján
elkészített, a város nevezetes épületeit, neves szolnoki személyiségei portréjának festmények formájában történő megörökitését értékelték. A két javaslat közti eltérés az volt, hogy
az előbbi a Magiszter Fényes Adolf Szolnoki Gimnázium Művészeti Szakgimnáziuma és Alapfokú Művészeti Iskolát, mint
jogi-személyt, a másik az intézmény tanárát, Páncsics Edina
rajztanárt, mint természetes személyt javasolta díjazásra.
A kuratórium az elvégzett művészeti jellegű munkát értékelte,
annak elismerését terjesztette a klubtagság elé. Nem foglalt
állást a természetes- és/vagy a jogi személy kérdését illetően.
Javasolta: vegye át a díjat a rajztanár és az intézmény vezetője
közösen. A klubtagok ezzel egyetértettek.
A Covid-19 okozta járványhelyzetre való tekintettel az átadás a megszokott időpontban elmaradt, miután a Magyar
Kultúra Napja városi ünnepségének nyilvános megrendezésére 2021. január 22.-én nem került sor, így a Rotary Mecénás-díj átadására is a megszokottnál később lesz lehetőség.

Díszoklevél

Dr. Szalóki István
Mecénásdíj
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A ROTARY-KEHELY TÖRTÉNETE
Rotary-Kehellyel történő koccintás, egyedül a Szolnoki Rotary Klubban van jelen, Magyarországon. A története 2007-re
nyúlik vissza, amikor az akkori elnökség úgy határozott, hogy
a klub tagjai között kialakult baráti kapcsolatok elmélyítése érdekében, egységes arculatú Rotary-Kelyhet készíttetett
a klubtagjai részére.

A ROTARY-KEHELY
ELKÉSZÍTÉSE
A Kehely Parádsasváron készül. Kézi csiszolású, sűrű-mintás
ólomkristály vörösboros pohár egyedi módon gravírozva.
Melyen rajta van a “Rotary Club Szolnok” felirat, a Rotary
logo és a klubtag monogramja.
A leírt módon gravírozott pohár, csak a klub tagjai és tiszteletbeli tagok-, illetve “Vendég” felirattal a klub vezetősége által
meghívott/fogadott vendégek részére készíthető.

A ROTARY-KEHELY
HASZNÁLATA
A poharak elsősorban ünnepi alkalmakkor (pl. Charter ünnepség, Rotary bál stb.) történő használatra készültek. A használatról – az elnökség tagjainak véleménye figyelembevételével – a mindenkori elnök dönt.
Minden klubtag poharába azonos minőségű és mennyiségű
vörösbort töltenek. Az elnök minden tagot koccintással köszönt. Ezt követően biztosítani kell, hogy valamennyi klubtag
egymást, majd saját vendégét is hasonlóan üdvözölhesse.
A Rotary-kehely ünnepélyes használata esetén az elnök „Egészségünkre!” köszöntése után lehet fogyasztani a pohár tartalmát.
A köszöntésen minden jelenlevő klubtag részt vesz. A Rotary
kehelyből egyéb ital fogyasztása nem kívánatos.
Dr. Szalóki István

Rotary-Kehely

Koccintás a kelyhekkel
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SÉTÁLÓ ROTARY
A 2020-2021. Rotary év a világjárvány árnyékában telt, ami
számos hagyományos Rotary-s rendezvényt meghiúsított,
a személyes találkozások, a Rotary bál, adventi borkínálás és
még megannyi más program helyett az online térbe száműzve
a tagságot.
Kivételt képezett ez alól a régi hagyományokat felelevenítő
Sétáló Rotary rendezvény, amely 2020. augusztus 29. napján
Mészáros István klubtagunk kertjében került megrendezésre,
Szandaszőlősön.
A nyári szabadságolások ellenére a klub számos tagja családtagjaival együtt megtisztelte jelenlétével a rendezvényt,
mintegy 30 fő gyűlt össze, hogy egy vidám, a késő estébe hajló délutánt beszélgetéssel, poharazgatással együtt töltsön el.
A fülledt nyári délutánon a gyerekek a medencében hűsíthették magukat.

A résztvevők jó hangulatához a finom ételek mellett a házigazda saját készítésű pálinkái – főleg a nagy lelkesedéssel
fogyasztott diópálinka – és a Juhász-borok is hozzájárultak.
Az este végére az összejövetel zenés-táncos rendezvénnyé alakult, melynek tetőpontján Bartalos Zoltán klubtársunk Korda
Györgyöt is felülmúló előadásában többször is élvezhettük az
örökbecsű Reptér című slágert.
Úgy gondolom, a résztvevők valamennyien nagyon jól érezték magukat, a rendezvénynek köszönhetően lehetőség nyílt
kötetlen körülmények mellett a klubtagok és családtagjaik
közötti baráti kapcsolat elmélyítésére és a fiatalabb klubtagok
jobb megismerésére.
Dr. Mészáros István

„Kitartó vendégek”

Mentős történetek

Kint vagyunk a vízből!
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Sétáló Rotarysták

Alakul a hangulat

Pálinka mustra

Zene, tánc és a Rotarysták

Munkában a szakácsok

„Én vagyok én”

Mészárosék vízi világa!
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KENUTÚRA A ZAGYVÁN

Lelkes csapat a túra előtt
Így azután nagy szükség volt minden résztvevő találékonyságára, ügyességére, hogy a keresztben fekvő fák alatt, mellett,
felett tudják-e folytatni az evezést lefelé a folyón.
A Gasztronómiai bizottságra ismét számíthattunk, Sticz Feri
irányításával bográcsban elkészített ebédet fogyaszthattunk.
Ferinek és segítőinek is nagy köszönet!
Az iskola udvarán a fák árnyékában estig beszélgettünk és azt
is eldöntöttük, hogy jövőre ugyan ide térünk vissza és egy kicsit hosszabb táv leevezésével csodáljuk meg ismét a Zagyva
természeti szépségeit.
Dr. Kürti László

2020. augusztus 21-én a két szolnoki Rotary Club részvételével rendeztük meg kenutúránkat.
Ebben az évben szakítottunk hagyományunkkal, mert nem
a Holt-Tiszán, hanem a Zagyván eveztünk.
Dobozi Robi barátunk segítségével tökéletes helyszínt találtunk
a Zagyva újszászi szakaszán, illetve az evezést követően arra is
volt lehetőség, hogy kerékpárokkal érkezzünk vissza Újszászra.
Nagy köszönet illeti Robit, munkatársait, barátait, akik gondoskodtak stégek felállításával a biztonságos vízreszállásról,
szállították a kenukat, kerékpárokat, és minden menetközben
felmerülő problémát azonnal megoldottak.
Kicsit szokatlan volt most az evezés, hiszen élő vízen eveztünk, a Zagyva ezen szakasza keskeny, csodálatos élővilággal
és keresztben fekvő fákkal.

Evezés után egy kis kerékpár
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Az Antal család erősített

ZOOM ÜLÉS
A pandémiás helyzet új döntés elé állított bennünket. Eldöntöttük, hogy üléseinket mivel nem tarthattuk kontakt módon,
ezért online fogjuk megtartani. Antal Attila barátunk megteremtette a Zoom ülések lehetőségeit. Ez így már minden protokollnak megfelelt, így 2020. november 09. volt az első online
ülésünk. Mindenki saját környezetében otthon, számítógépen,
tableten vagy telefonon keresztül vett részt az ülésen. Volt olyan
nap, amikor 23-an jelentkeztünk be az ülésre.

Az új kihívásnak úgy gondolom megfeleltünk, az idő előre
haladtával részünkké vált. Online üléseinket ugyanúgy este
19.00-kor kezdtük. Háznagy úr vezette le a programokat,
majd a végén az egyebekkel zártuk az ülést. Minden ülésről
jegyzőkönyv készült.
Első kontaktülésünket a Galéria Étteremben, 2021. június
14-én tudtuk megtartani, amikor a szigorítások számunkra
ezt lehetővé tették.

Zoomos szavazás
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SAKK VERSENY
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SAKKVERSENY
Az egyik online Sakk felület kiváló lehetőséget biztosított erre, pl. mérte a játékidőt, adott
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Molnár Imre és Mészáros István a sakk bajnokok
Molnár Imre Attila
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ÉVES KÖZGYŰLÉS

Baráti körben
Egyesületünk, a Rotary Klub Szolnok Egyesület 2021. május
27-én tartotta éves közgyűlését. A közgyűlésen 20 aktív és egy
tiszteletbeli tag jelent meg.
Megtárgyaltuk az előre kiküldött meghívóban megjelölt napirendi pontokat. A megjelentek egyhangú támogató szavazatával elfogadásra került az Egyesület 2020. évi pénzügyi beszámolója, mérlege, valamint a közhasznúsági beszámoló.
A kialakult pandémia helyzet következtében elmaradtak
programjaink, de gazdálkodásunk így is 0. E Forint mérleg
szerinti eredménnyel zárult.

A Közgyűlés szavazatszámláló bizottságot hozott létre és az Elnökség előterjesztése alapján titkos szavazással került sor a következő Elnökség tagjainak megválasztására. Egyöntetűen szavaztuk meg, hogy a jövőben megemeljük az éves tagdíj mértékét..
A bekövetkezett törvényi változások miatt, szükségszerűvé
vált az Egyesület alapszabályának módosítása.
A közgyűlés zárásaként Dr. Barazutti László a közgyűlés levezető elnöke megköszönte a jelenlevőknek a közgyűlés eredményes működését, majd a közgyűlést bezárta.
Kálmán Tamás

Pandémiás közgyűlés
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ROTARY CHARTER 2021. MÁJUS 29.
A Rotary Club Szolnok 2021 májusában tartotta huszonkettedik Charter ünnepségét a Garden Hotel éttermében. Az ünnepi ülésre a klubtagok családtagjaikkal érkeztek. Már nagyon
vártuk a közös találkozás lehetőségét.
Az ünnepség előtt közös fotózáson vettünk részt. Kálmán
Tamás elnök úr köszöntőjében áttekintette a 2020-2021 év
történéseit. Sajnos a pandémia okán fontosabb eseményeink
elmaradtak.
Az ünnepi beszédet követően került kihírdetésre online sakkverseny őszi és tavaszi fordulójának első helyezettjei. Az őszi
forduló első helyezettje volt dr. Mészáros István barátunk, míg
a tavaszi fordulót Molnár Imre Attila barátunk nyerte. A díjazottak egy-egy Rotary kupát és egy-egy üveg finom vörösbort
kaptak jutalmul.
Az „Év Rotaristája” díjat kapta:
1. Gávris Szabolcs barátunk az Advent 2020 műsor szellemi
kitalálója és
2. Szutorisz-Szügyi Csongor barátunk, aki a klub összetartozás, barátkozás során nyújtott fáradhatatlan segítséget

Gávris Szabolcs 2020/21 év Rotaristája

Nem maradt el a Rotary-kehellyel történő koccintás sem.
Ebéd utáni kötetlen beszélgetéssel zárult a Charter ünnepség.
Kálmán Tamás

Szutorisz-Szügyi Csongor 2020/21 év Rotaristája
Ünnepi asztal

Kezdődik az ünnepi ülés

A Charter zárásaként koccintás a kehellyel
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ROTARY CHARTER 2021. MÁJUS 29.

Az év Rotaristája díj

Családi fotó

Klubtagjaink

Családi fotó maszkban

Ünnepi pillanat
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SZEMÉTGYŰJTÉS - IPARI PARK

Ipari park alapkő és a Rotarysok

Rövid eligazítás!

Egy kis dombra lecsücsülünk

A buszmegálló is megtisztult

Indul az akció!

Segítsek?

Mindent megtalálunk!
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SZEMÉTGYŰJTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP ALKALMÁBÓL!
A Rotary Klub Szombathely egy, a Rotary által indított világméretű Környezetvédelmi kezdeményezéssel kereste meg
a Magyarországi Rotary klubbokat, mint az End Plastic SoupMagyarországi nagykövete. A már 35 országban zajló kezdeményezést 2021 június 5. napjára hirdette meg a Szombathelyi
klub. A Szolnoki Rotary Klub is csatlakozott a felhíváshoz, és
a soron következő hétfői ülésünket Június 7-én a Szolnoki
Ipari Parkba hirdettük meg, ahol az Ipari Park vezetése nagy
szeretettel várta a klubtagokat és családtagjainkat. Rövid eligazítás, és a szemetes zsákok, kesztyűk kiosztása után, a lelkes
csapat jó hangulatban látott neki a Park létesítményeinek környékén az eldobált szemét összegyűjtésének. A sikeres Akció
után - ami a képeken is látszik - a Park vezetői egy kellemes
hangulatú beszélgetésre vártak bennünket, finom pogácsával és hűsítővel vendégelték meg a szemétgyűjtésben részt
vett Rotarystákat! Örülünk, hogy részesei lehettünk ennek
a nagyszerű kezdeményezésnek és reméljük, hogy az Ipari
Park területe is fellélegezhetett kicsit, az összegyűjtött szeméttől. Jövünk máskor is!
Sticz Ferenc

Csikk vadászat

Szorgos hangyák

Minden zugot átnéztünk

Nyilatkozik az elnök

Andrási Imre klubtársunk büszkesége az alapkő
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BORTÚRA SZEKSZÁRDON

Ebéd után a Fritz pincében
Hagyományainknak megfelelően most is hajnalig tartó baráti
beszélgetésekkel zártuk a napokat, visszakóstolva a napközben kínált borokat.
Úgy érzem, hogy a szekszárdi kirándulásunk két szempontból
is csodálatosan sikerült, egyrészt fantasztikus pincészeteket,
borokat ismertünk meg a két nap alatt, másrészt hagytuk érvényesülni a vörös borok vírusölő hatását ,hiszen beigazolódott, hogy kirándulásunkat követően hónapokig nem szenvedett senki vírusfertőzésben!
„Tudományos megalapozottsággal”...mondhatom, hogy a mai
világunkban nagyon fontos lenne minél gyakrabban hasonló
bortúránkat szervezni.
A borbizottság mindent meg fog tenni ennek érdekében, ezt
ígérhetem.
Dr. Kürti László

2020. október 17-18-án bort is szerető Rotarys baráti körrel
Szekszárdra kirándultunk.
23 fős létszámmal vettünk részt ezen, a Szekszárd borászataival, illetve boraival ismerkedő túrán.
Második nekifutásra sikerült megvalósítani terveinket,mert
a Covid járvány miatt az első időpontot le kellett mondanunk.
A csapat lelkesedése változatlan maradt. Ezt a résztvevők létszáma is mutatja, így sikerült a két nap alatt három neves borászatot is meglátogatnunk.
A Lajvér, Fritz és Mészáros pincészetekben kóstoltunk borokat és természetesen nem maradtunk éhesen sem, hiszen
hidegtálak, sajttálak, illetve vacsorára sültes tálak közül választhattunk. Mindhárom pincészetben a pincészetekhez,
borászatokhoz méltó nívós előadásokat is meghallgathattunk
a kóstolásra felkínált borokról illetve a borászatokról is.

Következő állomás a Mészáros Pince

24

ELNÖKI TERVEK – RESTART 2021
zetben is fel tudjunk mutatni egy-két jól sikerült adománygyűjtő akciót és a klubtagság, ha máshogy nem is legalább
a virtuális térben találkozhasson. Volt annak némi pikantériája amikor az online klubüléseken néha egy-két pizsamás
kisgyerek át száguldott…..
Nem látok a jövőbe, most még megjósolni sem lehet, hogy
a következő időszakban milyen formában fogjuk élni hétköznapjainkat. Épen ezért gondolkodnunk kell A és B terven is,
hiszen az Rotary Klub életnek folytatódni kell. Azon szerencsések közé tartozom, aki a maga valóságában megélhette
azt, hogy az RC Szolnok tagjai micsoda lelkesedéssel és tettre
gézséggel, egy emberkén mozdultak meg a bezártság alatt is,
amikor az Advent 2020 programunkat terveztük, szerveztük
és lebonyolítottuk. Ebből a hozzáállásból és elkötelezettségből
fakadóan, bátran kijelenthetem, hogy a lehetetlen mint, olyan
nem létezik az RC Szolnok szótárában.
Amennyiben az élet a hagyományosan megszokott mederben
folytatódik tovább úgy a tradicionális programjaink mellett Rotary bál, Forraltbor kínálás, Adventi programok, Farsangi
bál, stb – pár egyéni ötletemet is szeretném a klub elé tárni és
amennyiben szimpatikusak elképzeléseim akkor hajrá, valósítsuk meg! Egyik álmom az, hogy hozzunk létre egy „Rotary
Családfa Ligetet” amelyben családok tudnának fát ültetni
a következő generációk részére. Másik elképzelésem a „Rotor” projekt (Rotary+Motor= Rotor) ami azt takarja, hogy
a Rotarysta Motorosoknak megszerveznénk évente egyszer,
váltakozó helyszínen egy közös motoros hétvégét, amin természetesen motor nélkül is részt lehet venni, minden Rotarystának, családtagjaiknak, barátaiknak határon innen és
túl. Természetesen az adománygyűjtésről egyik esetben sem
felejtkeznénk meg.
A legfontosabb mégis a restart lesz, a Klub újra indítása, amit
mindannyian már nagyon várunk.

Emlékszem, amikor a klubtagság felkért a 21/22-es Rotary
év soros elnöki pozíciójának betöltésére, kettős érzés fogott
el. Egyfelől az öröm és büszkeség valamiféle elegye kavargott
bennem, másrészt hirtelen az ezzel a feladattal járó fellelőség
súlyát kezdtem érezni vállamon. Nehéz időszakon vagyunk
túl, ha egyáltalán már túl vagyunk rajta. A pandémia az élet
minden területét, így klubunk életét is teljesen átformálta.
A hagyományos klubélet szinte teljesen megszűnt, az évek
óta sikeresen megvalósított, hagyományos rendezvényeinket,
programjainkat teljesen törölnünk kellett. Az utókor számára
beillesztenék ide egy érdekes eseményt, éppen most 2021-ben
zajlik az UEFA2020-as Futball EB, nyugodtan kijelenthető,
hogy kicsit minden a feje tetejére állt.
Kálmán Tamás elnök úr és Sticz Ferenc háznagy úr valamint
az elnökség többi tagjának komoly erőfeszítéseket kellett tenni, hogy a „szálak” ne lazuljanak meg és ebben a válságos hely-

“Nagyra becsülöm azt a barátom, aki időt talál számomra
a naptárában, de még jobban szeretem azt, aki elő sem veszi
a naptárát, ha rólam van szó.” (Robert Brault)
Kívánok magunknak egy sikeres, élményekben gazdag Rotary
Évet!
Gávris Szabolcs
elnök (2021-2022)
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ELNÖKSÉG TAGJAI 2020-21-BEN

Kiss László
kincstárnok

Antal Attila
titkár

Bartalos Zoltán
alelnök

Boda György
előző elnök

Kálmán Tamás
elnök

Sticz Ferenc
háznagy

Bóka Tamás
ifjúsági felelős

Czeglédi Sándor
titkár II.

Dobozi Róbert
fundation felelős

Gávris Szabolcs
következő elnök

Molnár Imre Attila
titkár II.

Sticz Ferenc
alelnök

Teszár László

Turóczy István

ÚJ ELNÖKSÉG

Antal Attila
titkár

Dobozi Róbert
fundation felelős

Kálmán Tamás
előző elnök

Gávris Szabolcs
elnök

Kiss László
kincstárnok

TISZTELETBELI TAGOK

Lakatos László

Mrena István

Pogány Gábor Benő

Szalay Ferenc
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Szalóki István

TAGOK

András Imre

Barazutti László

Bartalos Zoltán

Boda György

Bóka Tamás

Czeglédi Sándor

Csószity Zoltán

Deák Róbert

Horvát Gyula

Horváth László

Ignácz Róbert

Jánosi Zsolt

Kovács József

Kürti László

Mészáros István

Nagy Tibor

Pomázi Gábor

Radó Imre

Sinali Sándor Alex

Sulyok Attila

Szakács Attila

Szutorisz-Szügyi
Csongor

Váci László

Rakos Miklós †
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KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS A FELAJÁNLOTT 1%-ÉRT
A Rotary Klub Szolnok Egyesület köszönetet mond mindazoknak akik a 2020. évi személyi
jövedelemadójuk 1%-át javunkra ajánlották fel.
A jövőben is köszönettel fogadjuk a megtisztelő támogatásokat:
Adószám: 18832024-1-16
Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank 12050002-01489211-00100001
Internet: www.rotaryszolnok.hu
E-mail: titkar@rotaryszolnok.hu

A rotary club szolnok hírlevele

Felelős szerkesztő és kiadó: Rotary Club Szolnok
Fotók: Antal Attila, Czeglédi Sándor
Nyomdai munkálatok és tördelés: Hatás Reklámstúdió Kft.
Megjelent 50 példányban
Klubtalálkozó: Hétfőn 19 óra, Galéria Étterem, Szolnok
Internet: www.rotaryszolnok.hu, E-mail: titkar@rotaryszolnok.hu
Levelezési cím: Rotary Club Szolnok, 5000 Szolnok, Baross út 20.
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