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ELNÖKI BESZÁMOLÓ A RC SZOLNOK 2021-2022. ÉVÉRŐL
sítményével járult hozzá. Második alkalommal rendeztük
meg a Szolnok TV-vel együtt az adventi adománygyűjtő
élő tévéműsort, ahol a jótékony cél megvalósulása mellett
szolnoki művészek, sportolók, fiatal tehetségek mutatkozhattak be. Csószity Zoltán barátunk által megrendezésre
kerülő adventi vacsora, méltóképpen búcsúztatta el a 2021es évet. Kormányzó úr meghívására szép létszámmal jelentünk meg a Kecskeméten megrendezett Rotary Kormányzói
bálon. Sajnos a pandémia miatt Szolnokon egyetlen jelentősebb bál sem került megrendezésre, így a miénk sem. A
farsangi maszkabál cserediákok nélkül ugyan, de jó kedvben bővelkedően telt, Jánosi Zsolt barátunk szervezésének
köszönhetően. A halberstadti barátainknál egy fantasztikus
hétvégét töltöttünk és a 30 éves charter alkalmából Rotarys
kelyhekkel és a hozzá tartozó szertartás titkaival leptük meg
őket. Barazutti László barátunk energiát és időt nem kímélve
szervezte meg nekünk ezt a szászországi kirándulást, megajándékozva bennünket pár felejthetetlen nappal. Zentai
barátaink vendégül láttak bennünket egy közös klubülés
alkalmával, majd pedig pár héttel később már Szerbia borvidékivel és történelmével ismerkedtünk meg testközelből. A
családi napok, a Sétáló Rotary-k és az egyszerű klubülések
alkalmával rengeteg beszélgetésen, vidámságon, eszmecserén vagyunk túl, amik bearanyozták az együtt töltött időt.
Ebben az elnöki évben sikerült a cserediák programot is újra
indítani, így jövőre már a hagyományokhoz híven újra lesznek Szolnokon fiatal vendégeink és a világ minden táján fiaink, lányaink öregbítik az RC Szolnok jó hírnevét.

Gávris Szabolcs
Mint mindig, idén nyáron is a Rotary fogaskerék tovább gördül, új elnökség kezdi meg a munkáját, a régiek pedig átadják a kormányrudat és a láncot. Nekem pedig nem maradt
más hátra, mint pár gondolat erejéig visszatekinteni a 21/22
év történéseire. A pandémia az élet minden területét, így
klubunk életét is teljesen átformálta. Az elmúlt évben szinte
csak az online térben találkoztunk, azonban ebben a Rotary évben ismét személyes részvétel mellett folyt a klubélet.
Az elnökség tervei között szereplő programok közül szinte
mindet sikerült megvalósítani. Dobozi Róbert barátunknak augusztusban sikerült varázslatos tájakra elnavigálni
bennünket a Zagyván megszervezett kenutúrán. Szeptember elején a Szolnok napja alkalmára rendezett program
sorozatban a hagyományos mécses úsztatással képviseltettük magunkat. Ezen a szép nyári estén rengetegen tartottak
velünk és vittünk egy kis csillogást a Tisza-parti éjszakába.
A Gulyásfesztivál mindenki nagy örömére ismét megrendezésre került, természetesen a klubunk aktív részvételével,
ahol vendégül láttuk testvér klubjaink tagjait is. Sticz Ferenc
barátunk irányítása mellett ez alkalommal is világhírű séfek
nyomdokába léptünk a finom ételeinkkel. Ugyanezen a hétvégén adtuk át a halberstadti Rotary klub 2 db mentőautó
adományát a zentai Rotary klub részére, valamint a német
klubbal 10 éves barátságunkat közös faültetéssel tettük emlékezetessé. Októberben Tokaj-Hegyalja kultúrájával és remek
boraival ismerkedtünk, ahol volt szerencsénk Andrási Imre
barátunk családi szőlő birtokát és pincészetét közelebbről
is megismernünk. Az adventi faluban sikerült minden idők
legeredményesebb forralt bor kínálását megvalósítani, amihez Radó Imre barátunk hihetetlen adománygyűjtő telje-

Jelentősebb adományaink a 21/22 –es év alkalmával:
Liget Otthon SE: 530 000 Ft
Csontos Csenge ösztöndíj: 405 000 Ft
Ukrán cselgáncsozó fiatalok: 208 000 Ft
Családok Átmeneti otthona: 1 390 000 Ft
Magyarországi Rotary Clubok Szövetsége: 300 000 Ft
Végezetül pár gondolat az elmaradt tervekről is, a Rotor (Rotary-Motor Klub) továbbiakban is ránk vár, bár a program
ismertetőnkön úgy tűnt, hogy nyitott kapukat döngetünk
mert már országosan elindult egy ilyen szerveződés. Álmomat, a Családi Liget projektet pedig lehet, hogy más helyszínen, de meg fogjuk valósítani.
Mindezeket azért írhattam most le, mert a klub egy emberként támogatott munkámban. Hálás vagyok ezért az elnöki
évért, amit a RC Szolnok élén tölthettem, nagyon szép és
érdekes időszak volt. Külön köszönet és hála Bartalos Zoltán barátomnak, aki a háznagyként hihetetlen mennyiségű
munkával járult hozzá sikereinkhez. Köszönöm Zoli!
A következő elnöknek, Bóka Tamásnak és az Elnökségnek
jó munkát, szép sikereket kívánok! Hajrá Rotary, hajrá RC
Szolnok!
							
Gávris Szabolcs
(elnök 2021/22)
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ADVENTI FORRALT BOR KÍNÁLÁS, 2021
A Rotary Club Szolnok egy nagyon régre visszanyúló jótékonysági projektje az Adventi Forralt Bor kínálás.
Sajnos a covidos időszaknak köszönhetően az elmúlt két évben
nem került megrendezésre a szolnokiak által is nagyon kedvelt
rendezvény, az Adventi Falu. 2021. november 24-én ismét berendezhettük az impozánsan feldíszített Kossuth téren a Rotary
Faházat. A Várostól kapott házikót évek óta megszokott komfort színvonalon üzemeltetjük, ahol az egri Juhász pincészet
vörös és fehér forralt borait és citromos teát kínáltunk. A borkínálás most is, mint mindig, gond nélkül, olajozottan zajlott.
A tagság is és a szolnokiak is nagyon várták, hogy a kimaradt
évek után ismét találkozzunk, beszélgessünk és finom forralt
bort szürcsölve jótékonykodjunk.

A borkínálás bevételéből, a már évek óta támogatott Liget úti
Szociális foglalkoztató intézet gondozottjait támogattuk. A projekt kitűnő eredménnyel zárt, köszönhetően a már törzsvendégeknek is nevezhető, adományozó szolnoki barátainknak, és
minden jótékonykodó civilnek.
Köszönjük a támogatást, találkozunk jövőre Adventkor
ugyanitt!
Sticz Ferenc

Elnök gyerekek

Egészségünkre

Kínálók
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ADVENTI VACSORA
2021. december 20-án 19.00-tól a Galéria Étteremben Csószity Zoltán barátunk szervezésében tartottuk meg adventi,
jókívánságokkal teli vacsoraestünket.
Már nagyon vártuk, hogy a pandémia helyzet megengedjen
egy közös baráti estét. Az adventi forralt bor kínálás még javában tartott, de szerencsére jutott időnk egymásra és szeretteinkre gondolni ezen a szép estén.
50 fővel vettünk részt a vacsorán. Elnök Úr és Zoli barátunk
adventi köszöntői és jókívánságai után az est egyik fő eseménye volt a szolnoki Szigligeti Színház Jászai Mari-Díjas színművész Molnár László Petőfi Sándor versének előadása.

Nem maradtak otthon a Rotary kelyhek, sor került a közös
koccintásra.
Asztalainkhoz úgy mentünk vissza, hogy feleségeinknek
átadtunk egy kis Adventi Angyalkát, megköszönve nekik a
sok kitartást, támogatást.
A vacsora után, meghitt beszélgetéssel töltöttük el ezt a
csodálatos estét.
Köszönjük mégegyszer a nagyszerű szervezést!
Kálmán Tamás

Koccintás

Gávris Szabolcs Elnök Úr köszöntője
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ROTARY BORTÚRA A TOKAJI BORVIDÉKEN
ahol kicsit besegítettünk a szüretelésbe, és megismerkedtünk
a csodálatos tájjal. Imréék szőlőbirtokából fantasztikus rálátás
van Tokajra és környékére. Elbúcsúzván a házigazdáktól, iparkodtunk a híres Holdvölgy pincészethez, ahol vezetett sétán
vettünk részt a pince labirintusban – elrejtett borok megtalálása, megkóstolása volt a cél, egy kis térkép segítségével –
és a borkészítés felszíni üzemével. Egy korszerű, igen finom
borokat előállító modern borászattal ismerkedhettünk meg.
Szomjasok már nem voltunk, de éhesek annál inkább, amit
a közeli Percze Étteremben csillapítottunk egy ebéddel. Ezek
után kis pihenő, szabad program következett, majd utazás
Tarcalra. Itt egy rövid séta a településen, és utána felkapaszkodunk az Áldó Krisztus szoborhoz, ahol gyönyörködhettünk a
360 fokos panorámában – a környező szőlő hegyek-dombok
látványában. Este 6-tól helyben, a Kikelet pincészetben vártak
minket, 5 féle bor megkóstolásával, s közben vacsorával (sajttál, pogácsa, húspástétom). A napot szintén baráti beszélgetéssel zártuk a szálláshelyen.
Vasárnap, a reggeli elfogyasztása után már csak egy program
maradt, a Bodrogkereszttúron található Borecet Manufaktúra
megtekintése, különleges ízek kóstolása.
Kellemes élményekkel, s fáradtsággal tért haza a csapat, ki
Szolnokra, ki Zentára.
Várjuk a következő bortúrát!

2021. október 15-én pénteken ebéd után indult el egy 18 személyes busszal és néhány személyautóval 24 fős csapatunk
Tokaj-Hegyaljára, egy igazi szüret közeli bortúrára. Velünk
tartottak zentai barátaink is.
Szálláshelyünk Mádon volt, a Debreceni Egyetem szőlő-bor
kutatásokkal is foglalkozó intézményében, a Borakadémia két
egymáshoz közel gyönyörűen és hangulatosan felújított épületében. A gyülekező és a szobák elfoglalása közben lehetőség volt a napfényes őszi hangulatban a teraszon megízlelni a
helyi, jellegzetes borok ízét, kis beszélgetés közben.
16.45-kor tervek szerint elindultunk Hercegkútra, ahol a világörökség részét is képező pincesorokon sétáltunk végig, s
közben felmentünk a Kálvária dombra is, ahonnan gyönyörködhettünk a környező tájban, Sárospatak híres épületeiben.
A Kőporosi pincesort csak távolabbról néztük meg, de a Gombos-hegyi pincesort nem csak bejártuk, a Götz pincészetben
egy borkóstolóval egybekötött vacsorát is elfogyasztottunk.
Oroszné Götz Ildikó vezetésével bejártuk a pince egy részét, s
többféle kiváló bort kóstolgatva meghallgattuk a családi borgazdaság történetét, az eljárásokat, s megízleltük a helyi ételspecialitást, a tunkit, aminek még a receptjét is elkértük. Este a
szálláson a nap történései mellett mindenféléről folyt a baráti
beszélgetés, borok kóstolgatása közben.
Másnap, szombaton finom reggeli várt minket a szálláshelyen,
a Furmint házban. Viszonylag korán
8.30-kor indultunk Tokajba, Andrási Imre barátunk birtokára,

Szutorisz-Szügyi Csongor

Szüretre várva

Ki szomjas még?
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IFJÚSÁGI PROGRAM
Az álmok, ha hiszünk bennük, megvalósulnak.
A 2021/22-es Rotary év is óriási bizonytalanságokkal indult.
Cserediák jelöltjeink szinte a teljes lemondás apátiájába süllyedtek. Aztán valahogy a sors mégis csak megfordult. Nagyon lassan, de egyre biztosabban elkezdték a remény halvány sugarai
áttörni az árnyék rogyadozó falait. Egyre több ország jelentette
be, hogy képes lesz fogadni idén szeptembertől cserediákokat.
A remény sugarai egyre erősebben kezdték megsimogatni a diákok és szüleik szíveit is. Végül is mind a három jelölt belevágott
az újabb kalandba.
Mészáros Anna, mint az eddig még csak ezüstérmeket szerző
olimpikon, már harmadjára. Klubunk teljes vállszélességgel állt
a gyerekek mögé, egyengettük a háttérből is a siker felé vezető
útjaikat.
Most már a célegyenesbe fordultak. A szemük előtt már tisztán
látható a célszalag. Az egyetlen nemes pillanat, amikor ezen is
áthaladnak, a beteljesülő csodává kezd megérni.
Az ember létezésének talán legfontosabb mozgató rugója a feltételek nélküli hit.
Örömmel tölti el az egész Rotary Club Szolnokot, hogy a fiatalokban van olyan hit, mely álmaikat valóra tudja váltani és
szintén szíveket megdobogtató az a hit is, amelyet a klub tud
biztosítani ahhoz, hogy ez a projekt a lehető legjobban megvalósulhasson.
Szeptembertől klubunkhoz is három fiatal fog érkezni, akik részére igyekszünk minden olyan lehetőséget megadni, melyekre,
ha visszagondolnak majd, életük meghatározó momentumaiként fognak emlékezni.
Anna és persze a többiek is biztos, hogy a jól megérdemelt
„olimpiai” aranyéremmel fognak hazatérni jövőre.

Bóka Tamás - Álmok (ifjúsági program)

Bóka Tamás

CHARTER ÜNNEPSÉG
2022. május 29-én vasárnap délben a Rotary Club Szolnok
tagjai ünnepi ebédre készülődtek. Ezen a napon emlékeztünk
meg klubunk alapításának 23. évfordulójára. A tagság többsége összegyűlt családjával, szeretteivel. Az ünnepi ülés megnyitása után Gávris Szabolcs értékelte a 2021/22-es évet. Számot
adott az elnöksége ideje alatti programokról, beszámolt az
összegyűjtött adományok nagyságáról. Az évértékelés után a
hagyományainkhoz híven a kitüntetések átadása történt meg.
2021/22-es Rotary évben az Év Rotarystája díjat Molnár Imre
kapta. Dr. Kürti László klubtársunk Szent-Györgyi Albert díjat kapott. Ebben az évben két klubtagunk kapott Paul Harris

díjat, Szutorisz-Szügyi Csongor és Kálmán Tamás személyében. Jánosi Zsolt barátunk elismerő oklevelet kapott, mint
aki a legtöbb jegyzőkönyvet írta az évben. Ezenkívül dr. Radó
Imre klubtársunk adventi adománygyűjtő munkáját ismerte
el a klub elnöksége. Ebéd előtt megtörtént a rotarys kehelykoccintás és a közös fotózás. Ezek után asztalhoz ültünk, elfogyasztottuk az ebédet, majd a délutáni beszélgetések után
zártuk az ülést.
Bartalos Zoltán
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Charter 1

Charter 2

Csoportkép

Díjazottak

Paul Harris - Szutorisz-Szügyi Csongor

Paul Harris - Kálmán Tamás
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CSALÁDI NAP, 2022
Az elmúlt évek viharos időszakainak (covid) köszönhetően
kevesebb olyan rendezvényt tudtunk tartani, ahol Klubunk
tagjai családostul vehettek részt. Ezért döntött úgy az elnökség, hogy egy májusi hétvégén tartunk egy családos, beszélgetős, eszegetős, iszogatós, találkozót.
2022. május 7-én a Klub Gasztronómiai szekciója reggel a
már a megszokott házi szalámival, kolbásszal és szalonnával
kezdte a napot és fogott neki a hagyományos pacal pörköltnek és a ritkaságnak számító dám szarvasos káposzta főzésének. A találkozót a Városi Vízi Sporttelep vendégházában

tartottuk, ahol kiváló időben, sok klubtagunk és családtagjaik
részvételével töltöttünk el egy kellemes napot. Az ételek finomak voltak az italok hidegek és észre sem vettük, hogy ránk
sötétedett.
Ismét sikerült a Rotarys barátságot és Klubunk egységét erősíteni. Reméljük még sok ilyen napot tudunk együtt eltölteni!
Sticz Ferenc

Kinn, padon

Készül az étel

Csoportkép
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CSEREDIÁK PROGRAM
Most, 2022-ben, végzős diákként, örömmel tudatom mindenkivel, hogy úgy néz ki, sikerült. Harmadik jelentkezésre
ugyan, de megvan. Augusztusban utazok Orizabába, Mexikóba, ahol remélhetőleg egy csodálatos évet fogok eltölteni.
Kettő másik diáktársam is részt vehet idén a programban,
Rusvai Hanna Argentínába utazik, Katona Zétény pedig
szintén Mexikóba.
Az elmúlt 2-3 évben számos dolgot tanulhattam (az érettségire készülés mellett), – a Rotarynak is köszönhetően – amik
úgy gondolom, el fognak kísérni egy életen át. Megtanultam,
hogy minden rosszban van valami jó. Mindig meg kell próbálni a dolgok jó oldalát látni, és a helyzetből a legtöbbet
kihozni. A kemény munkának és kitartásnak pedig – még
ha idővel is – de meg lesz a gyümölcse. Hálásan köszönöm
szüleimnek és a Rotary Club Szolnoknak, hogy elkísértek,
és még mindig kísérnek ezen a rögös úton, amit életnek hívnak. Köszönöm a segítségeteket, odaadó munkátokat. Nagyon sokat jelent számomra.
Várok mindenkit Mexikóban, amint lehet,

Az elmúlt két évben a Rotary diákcsereprogramja – nagy sajnálatunkra – szünetelt. 2020 márciusában még örömmel rohantam a mexikói cserediákok közé, hiszen – akkor tizedik
osztályos tanulóként – Mexikót kaptam csereévem helyszínéül. A tiszaligeti országosztóról boldogan és megnyugodva
tértem haza. Ekkor még nem sejthettük szüleimmel, milyen
szörnyű dolog fogja terveimet keresztül húzni. Júniusban
az utolsó Szolnokon tartózkodó cserediák is hazautazott, a
többiek pedig még márciusban, a koronavírus megjelenése
miatt. Nyár elején lemondták a diákcserét, az egész Rotary
International visszalépett a cserediák fogadástól.
Eleinte a program lefújása rosszul érintett, sokáig szomorú
voltam, de később sikerült feltalálni magam. Így hát 2020
szeptemberében újra beültem a Varga Katalin Gimnázium
padjaiba, és decemberben újra jelentkeztem a programra,
immár tizenegyedik osztályos tanulóként. A világjárvány
azonban nem nyugodott, ezért 2021 márciusában ismét
meghiúsult a cserediákprogram. Ekkor már másodjára,
mondhatni, ismerős volt a helyzet, így szerencsére kevésbé
rendített meg. Ha a csereévemet nem mondják le, nem szerezhettem volna ennyi jó barátot és élményt itt, Magyarországon, középiskolásként.

Mészáros Anna
RYEP LTEP Mexikó 2022/23

Rusvai Hanna

Diákok minden földrészről

Mészáros Anna

Katona Zétény
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FARSANG
2022. február 18-án immár huszadik alkalommal búcsúztattuk a telet a hagyományos farsangi bálunkkal. A Galéria Étterem vezetősége komolyan fontolgatni kezdte az épület bővítését miután a különböző jelmezekbe bújt forgatag megtöltötte
a lovagtermet. Ismét megtiszteltek Rotarys barátaink Zentáról, és a nemzetközi kapcsolatban érintett fogadó és küldő
magyar családok is.
Gávris Szabolcs elnöki köszöntőjét követően a farsangolók
vidám csapata mutatkozott be. A színpadra léptek vikingek
és varázslók, főurak és úrnők, láttunk indiai maharadzsát és
arab sejket, a modernebb kort cowboyok és maffiózók képviselték. Végül Elnök urunk vacsorához vezényelte a díszes

sereget. A tartalmas vacsorát DJ Eszenyi segítségével kezdtük
ledolgozni. A legkitartóbb vendégek hajnalig ropták a táncot.
A megpihenni vágyó táncosokat a Mikromágus kápráztatta
el fantasztikus trükkjeivel, majd éjfél előtt a felajánlott tombolatárgyak kisorsolása nyújtott izgalmakat és okozott mókás
perceket.
A farsangolók már készülhetnek jelmezeikkel a következő,
tervek szerint 2023. februárban megtartandó újabb fergeteges
rendezvényünkre, melynek bevételei szintén jótékonysági célokat szolgál majd.
Jánosi Zsolt

Hangulat

Kavalkád
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FRÖCCSKÍNÁLÁS
A Tiszavirág Fesztivál keretein belül 10. alkalommal került sor
a Szolnoki Maláta téren az immár hagyománnyá vált fröccskínálásra, melyhez a finom borokat, aszófői olaszrizlinget és
rozét az előző évekhez hasonlóan Kalina Tamás szolnoki borász biztosította.
Az öt napig tartó programokra kilátogatók adományaikkal
támogatták a Rotary Club Szolnok perselyét, cserébe egy jó
fröccsöt, a gyerekek egy finom szörpöt, de akár kettőt is megihattak. A faház előtt mindig többen álldogáltak, beszélgettek a klub tagjaival, akik a kiszolgáló feladatokat látták el napi
váltásban. Sok ismerős és ismeretlen fröccskedvelő látogató
adományát az idén a Vízpart körúti Idősek Otthonában egy
„Emlékező Park” kialakításához ajánlottuk fel. A park nagyban segítheti az idős, demenciával küzdő emberek gyógyulását, állapotuk javulását.
Köszönjük a fröccskedvelők adományait, és Kovács Ákos
programszervezőnek klubunk támogatását.
.
Molnár Imre Attila

Alapanyagok

Nyitás
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GULYÁSFESZTIVÁL
2021. szeptember 11-én újra megrendezésre került a Szolnoki Gulyásfesztivál. A Rotary Club Szolnok már 10 éve hagyományosan részt vesz ezen a városi rendezvényen, ahol több
bográcsban főzött finomságokkal köszönjük meg támogatóinknak, barátainknak az egész éves támogatását.
Sajnos a vírusos időszakban a fesztivál elmaradt, amit mi
kisebb, klubon belüli rendezvénnyel próbáltunk pótolni.
Legnagyobb örömünkre végre az idén újra nyitotta kapuit ez
a népszerű rendezvény. Klubunk is nagy odaadással készült
a fesztiválra, hiszen két testvérklubunk, az RC Halberstadt
és az RC Zenta is elfogadta meghívásunkat. A Rotary Club
Szolnok a szokott helyen állította fel sátrait, bográcsállványait. A menü a jól bevált és közkedvelt körmös pacal, őz
gulyásleves, és szarvaspörkölt volt. Zentai barátaink készítettek nekünk finom plejszkavicát autentikus szerb lepényben. A sok finom falat közepette önfeledten beszélgetünk és
meséltük egymásnak az elmúlt két nehéz év tapasztalatait és
élményeit. A három Rotary klub jelenlévő tagjai ismét szorosabbra fűzték a klubok közötti barátságot és már a következő, zentai és halbertstadti találkozásokat terveztük. Egy
igazán tartalmas napot töltöttünk el barátainkkal a finom
ételek és italok fogyasztása közben.
Már nagyon várjuk 2022. szeptemberét, amikor reméljük
újra találkozhatunk.

RC Halberstadt

Sticz Ferenc

Sátor

Andy

A Gasztronómiai Bizottság készül

Elnök Úr a Szolnok TV-nek nyilatkozik
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HALBERSTADTI BARÁTAINKNÁL JÁRTUNK
csora közben művészi zongora zenei betétek hangzottak el,
közben pedig kivetítőkön láthattuk a Klub életéből felvillanó
képeket, fotókat, melyek közül rendkívülien sok a közösen
megélt elmúlt 11 év pillanatait idézte emlékezetünkbe. Az
ünnepi torta elfogyasztását követően elfoglalták helyüket a
zenészek, akik a hajnalig tartó tánchoz és baráti beszélgetésekhez nyújtottak változatos, szép zenei élményeket.
Köszönet a kiváló vendéglátásért, a csodás élményekért, s
ahogy az utolsó est során többször elhangzott: Találkozunk
szeptemberben Szolnokon, a Gulyásfesztiválon!

Májusban élményekben gazdag három napot töltöttünk el
Klubunk képviseletében, tizenketten Halberstadtban, s meghívóinkkal együtt ünnepeltük a Rotary Klub alapításának
30. évfordulóját.
Mozgalmas nap keretében kisvonattal – annak is a Rotary
emblémával és színekkel díszitett külön kocsijával – mentünk a Harz-hegység csúcsára, Brockenra, majd túrázva érkeztünk vissza a völgybe. A nap végén német Barátainkkal
kellemes vacsora, finom falatok mellett folytattunk éjszakába nyúló, igen jó hangulatú beszélgetést.
Következő napon délelőtt közös program keretében a helytörténeti múzeum udvarában ültettünk közösen nevelő ládába gyógynövényeket, majd a múzeum épületének hajdanvolt tulajdonosainak életébe is betekintettünk a tárlatvezetés
során. Délután még a méltán messze földön is híres Halberstadti Dóm épületével ismerkedtünk, ennek során megtudtuk, hogy a Dóm orgonájának folyamatban lévő felújításához a helyi Rotary Club is jelentős adománnyal járult hozzá.
Majd este került sor a Rotary Club Halberstadt újraalapítása 30. évfordulójának megünneplésére, melyen közel százan
vettünk részt, több németországi Rotary Club képviselői is
jelen voltak. A köszöntő beszédek sorában Elnökünk, Gávris
Szabolcs német nyelven mondta el köszöntését, melyben a
gratuláló, a jövőre nézve biztató szavak mellett megemlékezett arról is, hogy klubjainkat immár 11 éves baráti kapcsolat
köti össze. A Charter ünnepséghez méltó kiváló ünnepi va-

Dr. Barazutti László

Két elnök

Elnökök

Koccintás ott is
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KENUTÚRA A ZAGYVÁN
2021. augusztus 28-án ismét találkoztunk a Zagyva-parton,
a Zagyva újszászi szakaszán, hogy vízre szállva megkezdjük
kenutúránkat.
Szükség volt egy előzetes felmérő evezésre a Zagyva alacsony
vízszintje miatt. Szerencsére sikerült úgy megtervezni a túrát, hogy a végcél, a kiszállás helyének módosításán kívül
más akadály nem merült fel. Csodálatos időben élvezhettük
ismét a Zagyva és a Zagyva-part élővilágát, az előkészìtésnek
köszönhetően semmilyen technikai probléma nem merült

fel, köszönhetően Dobozi Robinak és munkatársainak!
Mint minden kenutúra alkalmával, most is élvezhettük az
evezést követően Sticz Feri és a gasztronómiai bizottság által
megalkotott ételeket, ebédet.
Huszonöten vettünk részt a kenutúrán, huszonöten emlékszünk vissza szép emlékekkel erre az eseményre.
Dr. Kürti László

A csapat

Egy csónakban evezünk
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ROTARY KÉKTÚRA
Volt egyszer egy ötlet… a ’gazdája’ e sorok irója volt. Az elgondolását a RC Szolnok tagjai megvalósításra érdemesnek
találták, elfogadták. Azt kellő indoklással levélbe foglalva a
klub akkori elnöke, Andrási Imre elküldte az 1911. District
kormányzójának. Tíz év telt el azóta…A leírt javaslat lényege: a magyar Rotary-klubtagok az Országos Kéktúra (OKT)
egészét, -azaz Irott-kőtől Hollóházáig-, részekre osztva,
egy-egy klub által a szakaszok egyikét kiválasztva, lehetőleg
azonos napon járják végig! Így azon a napon az ország valamennyi klubjának a képviselői – és tetszés szerint családtagjaik, barátaik – teljesítenének egy olyan kihívást, melyet
valószínűleg másik civil szervezet, kollektíva, vagy baráti
társaság még nem teljesített. Az OKT Honlapján olvasható:
„Az Országos Kéktúra célja, hogy a túra résztvevői az útvonal végigjárásával rendszeres sporttevékenységet folytassanak, és egyúttal képet alkossanak hazánk életéről, fejlődéséről, természeti szépségeiről, betekintsenek tájaink életébe,
mindennapi munkájába, megismerjék hazánk nagy részének
történetét, föld- és vízrajzát, évszázadok alkotását.” A leírt
célok nem idegenek a RC tagok számára, azok közel állnak
a gondolkodásukhoz, életfilozófiájukhoz. A klub a javaslatot tartalmazó levélben felsorolta a megvalósitás várható
’eredményeit’, hasznosságát. Az előterjesztés óta eltelt időben
hosszú éveken át nem történt előrelépés, majd 2020-ban az
akkori alkormányzó, Németh László Frici figyelmét sikerült
felhívni a javaslatra. Ő jelezte, hogy mint a magyar District
2021-2022-es kormányzója majd programba iktatja a Rotary
Kéktúra megvalósítását. Már 2021 májusában megtartotta
az ezzel kapcsolatos első megbeszélést. Majd 2022-ben továbbiakra került sor. A ’projekt’ sikere végett elfogadták az
ötletgazda által javasolt ’Természet – Ember – Harmónia’
szlogent és további ajánlásokat: pl. a TV5 csatorna, dr. Juhász Árpád, a helyi TV-k, -sajtó bevonását stb. A program
megvalósítása időpontjaként 2022. június 18.-át jelölte meg
a Kormányzó. 2022 elején létrejött a RC Szolnok ’Kéktúra
Bizottsága’ (Czeglédi Sándor, dr. Kürti László, dr. Sulyok Attila, dr. Szalóki István) mely dr. Kürti Sándorral és dr. Radó
Imrével kibővitve április 9.-én –szélsőségesen kellemetlen
időjárási körülmények között- bejárták a klub által kiválasztott Mátraháza – Sirok közti szakasz Markazi- kapu-Oroszlánvár/Domoszlói kapu közti részét. Felmerült, hogy az első
túra megvalósitása után –annak emlékéül- egy emléktáblát

kellene elhelyezni az OKT útvonalán. Az ötletgazda erre Galyatetőn talált egy megfelelő, lehetséges helyet. Döntés még
nem született. A klub Kéktúra Bizottsága a túra lebonyolításával kapcsolatosan ajánlást és instrukciókat állitott össze. Ez
képezte az alapját a Kormányzó vezetésével megrendezett két
Zoom-os megbeszélésnek, és a program megvalósításának
Az országos szervezés lendülete a ’rajt’ előtt alábbhagyott.
Ennek következtében csupán a klubok 2/3-a jelentkezett túrára. Ez a klubtagjaink lelkesedését is mérsékelte. A vállalt
feladat teljesítését illetően a túrára jelentkezők elhatározása
azonban változatlan maradt. A megyei sajtó és a Gyöngyösi
TV riportokban adott hírt az előkészületekről. A kitűzött
nap előtti este a klub túrázói megérkeztek Mátraházára, ahol
a Sport Edzőtábor szállodájában elfoglalták szobáikat, majd
közös vacsorán vettek részt a közeli Tölgyfa étteremben.
Másnap reggel 8 klubtag és 8 hozzátartozó indult útnak az
első pecsétnyomat megszerzése után. A Kékesen kis pihenőt
követően megfelelő tempóban folytatódott a túra a kiválasztott szakaszon. Az RC Szolnok csapata tagjainak kellemes
emlékként maradt meg dr. Juhász Árpád telefonon történt
köszöntése, gratulációja és a vele való beszélgetés a Saskőnél.
Este hatkor –bár fáradtan, de a siker érzésével- már ismét
Mátraházán voltunk, de előtte még dr. Radó Imre barátunk
vendégszeretetét élvezhettük a parádfürdői cukrászdában. A
túrát és a nap eseményeit a Kéktúra bélyegzőlenyomatai és
a számos fényképfelvétel dokumentálták. A nap fénypontjai egyikével zárult az esemény: a szálloda vadonatúj kültéri
létesítményét mi avathattuk fel: a szálloda munkatársai által
remekül előkészitett szalonna- és kolbász sütögetéssel, borozgatással, anegdótázással, a baráti kapcsolatok elmélyítésével telt el az –egyesek számára hosszúra nyúlt- este. Vasárnap utazott haza a ’Nagy Csapat’…Az első Rotary-Kéktúra
tapasztalatainak országos összefoglalása még nem történt
meg. Az információk szerint valamennyi résztvevő nagyon
jól érezte magát, hasznosnak ítélte a túrát. Bár az nem az
eredeti elgondolás szerint valósult meg, és a District vezetői
részéről még nem született döntés a továbbiakról, a Rotary
Club Szolnok túrázói már ’menet közben’ elhatározták, hogy
a jövőben a Kéktúra útvonalának másik szakasza bejárásával
folytatják…

Összetartás

Úton

Dr. Szalóki István
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Az ötletgazda, Dr. Szalóki István, az RC Szolnok Doyenje

Útmutató

Csúcsra járnak

17

KORMÁNYZÓI BÁL
Több mint két éve tudott klubunk utoljára bált rendezni. A
kényszerű szünet után a Kecskeméten készülődő kormányzói
bálra azonnal jelentkeztünk és kilencen indultunk el szombat
este. Elnöki szervezéssel egy járművel utaztunk, vidáman és
lelkesen érkeztünk meg a bálterembe. Minden volt a bálban,
ami kell: zene, tánc, tombola, étel, ital és jókedvű emberek.
A jókedv mellett figyelmesen szemléltük a szervezést, programot, próbáltunk ötleteket hozni a következő báljainkra.
Jó hangulatban utaztunk haza közösen. Beszélgettünk a közösségi rendezvények fontosságáról, az elmaradt események
rossz hatásáról. Örültünk, hogy sokan voltunk, de kicsit zavaró volt az érezhető feszültség és óvatosság a bálozók között.
Szerencsére mindenki egészségesen számolt be a következő
klubülésen az élményekről, és próbáltuk jelezni, hogy lassan
el lehet kezdeni a láthatatlan falak lebontását.

Asztal

Kiss László

Kormányzói látogatás

A szolnoki asztal
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EGY TARTALMAS HÉTVÉGE A NÉMET BARÁTAINKKAL
idegenvezetővel nagyszerű 2-3 órát töltöttünk el a városban.
Útban hazafelé már mindenki fáradt volt, a társaság egy-egy
tagja már a holnapi napra „pihent”. A Gulyásfesztivál napja
nagyon zsúfolt volt. Kezdődött egy közös faültetéssel a két
klub közös emlékére, majd ünnepélyes keretek között a zentai
barátainknak átadásra került a 2 db mentőautó. Kiemelendő,
hogy a faültetésnél Szalay Ferenc Szolnok Város polgármestere, a mentőautó átadásnál Fejér Andor alpolgármester is jelen
volt, köszönet a sajtónak is. A protokolláris események mellett
a szolnoki klub egy része már készítette az ebédet – a Gulyásfesztivál már 100%-ban beindult. A ligetbe érkezett klubtársak, német és zentai barátok bekapcsolódtak a „főzésbe”. Barátaink, vendégeink nagyon jól érezték magukat. A szokásos
4 bogrács mellett a zentai barátaink pljeszkavicát készítettek.
Mindenki részt vett a „sürgés-forgás-főzésben”, maradandó
élményt kapott mindenki. A nap végére mindenki jól lakott,
de el is fáradt.

Hosszú szervezés után 2021. szeptember 9-én, csütörtök este
megérkeztek német barátaink az RC Halberstadtból. Partnerklubunk tagjai nem érkeztek üres kézzel, 2 db használt,
azonban kifogástalan állapotú mentőautót hoztak, hogy azt
két nappal később a zentai Rotary Clubnak ünnepélyes keretek között átadják. A mentők végső rendeltetési helye a zentai
kórház. A 2017-ben átadott mentőautó már nem használható, ennek a pótlása történik meg. A szállás elfoglalása után a
Galéria Étterem teraszán vendégeltük meg a vendégeket. A
vacsora után egy rövid éjszakai séta is belefért, a társaság gyönyörködött a szolnoki éjszakában, amit néhány pohár sör még
színesített. Másnap, pénteken a reggeli után indultunk Egerbe.
Először Egerszalókon a Juhász testvérek borfeldolgozóját néztük meg, majd az Eger hegyei alatt található pincészetükben
fogyasztottuk el az ízletes ebédet szarvaspörkölt formájában.
A többszintes pincét bejártuk, gyönyörködtünk a sok palack
borban, a több évszázados pincerendszerben. A látogatás után
lehetőség volt kedvezményes borvásárra, amivel éltünk is. A
finom falatok és borkóstolás után indult a városnézés – profi

Dr. Barazutti László

Csoportkép mentőkkel

Elnöki faültetés

Együtt a Tisza parkban

Mentő autók átadása Zentán

Kulcsátadás
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PÓLÓ ADOMÁNY ATADÁS

Átadás
2021-ben is folytatni tudtuk a rászoruló családok támogatását. A Rotary Club Szolnok 2021. július 22-én 1000 db pólót
adományozott 6-12 éves korosztálynak a „Szolnok Segít Program” részére. A pólókat a szervezet juttatta el a rászoruló családoknak. Az adományt Bartalos Zoltán, Kálmán Tamás, Kiss
László és Molnár Imre klubtagok adták át a program koordinátorának ünnepélyes keretek között. Az átadási ünnepségen
városunk polgármestere, Szalay Ferenc is részt vett. Klubunk

több éve végzi ezen adomány nyújtó tevékenységét, az elmúlt
években Szolnok városán kívül más megyei településekre és
határon túlra is juttattunk el adomány. Az adomány értéke
közel 1 millió Ft volt. A beszerzésért és logisztikáért köszönet
illeti az UTT EUROPE Ktf-t és a Reintex Kft-t.
Bartalos Zoltán

Szalay Ferencnek, Szolnok Megyei Jogú Város polgármesterének is tetszenek a pólók
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SÉTÁLÓ ROTARY ÚJSZÁSZON: AZ ORCZYAK NYOMÁBAN
lektikus stílusban az újszászi Szarvas-halmon. A kétemeletes
hatalmas épület az egykori Szarvas-ér és Szarvas-halom körüli ligeterdő területén helyezkedik el. Az épület körüli kastélyparkban növényritkaságok és őshonos fák találhatók. Az
U-alaprajzú kastély három középső nyílása a négy ión oszloppal hangsúlyozott középrizaliton található, mely felett timpanon emelkedik.
A kastélyok megtekintése után a Szent István király tiszteletére felszentelt római katolikus templom, majd az Orczy- kripta
látogatása következett. Ez azért is volt különleges, mert a római katolikus templom altemplomában található kripta rendszeresen nem látogatható. Olyan nagyságok nyugszanak ott,
mint báró Orczy György, aki I. Ferenc József 1867-es koronázásán a magyar országzászlót vihette.
A középiskola udvarára visszaérkezve 16:00 órától a gasztronómiai bizottság által elkészített finom ebédet, vadragulevest
és birkás káposztát fogyasztottuk el.
Ezután hideg italok és baráti beszélgetések mellett múlattuk
az időt 18:00 óráig, amikor a világhírű Fonó zenekar egy órás
privát koncertje vette kezdetét.
Úgy gondolom, mindenki kiválóan érezte magát ezen a napon, aki kilátogatott hozzánk Újszászra.

2021. július 3-án 13:00 órától egy családi napra vártuk a Rotary Club Szolnok tagjait Újszászon, a Rózsa Imre Technikum
árnyas- fás, gyönyörűen parkosított udvarán. A vendégváró
falatok és cseppek elfogyasztása után Újszász nevezetességeit
indultunk el megtekinteni.
A Zagyvaparti, „kis” kastélynál kezdtük túránkat, ami jelenleg
idősek otthonaként üzemel. A kastélyt az Orczy család építette, mely egyike Magyarország legrégebbi nemesi családjainak.
Eredetüket Szent Istvánig vezetik vissza.
A kastély klasszicista stílusú, 1830 körül épült, pár évvel az
Orczyak gyöngyösi kastélyának megépítése után. A két kastély tervezője biztosan, építőmestere valószínűleg azonos lehetett. Az egy emeletes kastélyt elölről is és hátulról is 6 db,
hosszában vájatolt, dór oszloppal alátámasztott terasz díszíti.
A kastélyt kívülről sétáltuk körbe, megtekintve a család kalandos úton előkerült címerét is, mely az egyik homlokzatot
díszíti. A sétát a kastély épület közvetlen közelében létesített
„Nyugi Park” felfedezésével fejeztük be, mely a környék első,
kifejezetten 65+ éveseknek létesített kültéri felnőtt játszótere.
Második állomásunk a Szarvashalmi kastély volt: jelenleg
pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint idősek otthona.
Jász-Nagykun-Szolnok megye legnagyobb kastélya előtt megállva egy percre mindenkinek elakad a lélegzete. Az 1890-es
évek végén épült az Orczyak második „nagy” kastélya, ek-

Dobozi Róbert

Az altemplomban

Erőnléti edzés

Az Orczyak nyomában
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SÉTÁLÓ ROTARY: LEVENDULAKERT

Hűsölés
Az idei tavasz utolsó pénteki napján, tavasz búcsúztató-nyárköszöntő Sétáló Rotary programot szerveztünk. A baráti találkozót, nagy örömünkre több klubtagunk felesége is megtisztelte jelenlétével. Az összejövetel helyszíne a Szolnoktól
néhány kilométerre lévő Milléri Levendulakert volt. A klubtagok és kedves feleségeik sétálgathattak a lassan teljesen virágba boruló levendulakert ösvényein és betekintést kaphattak a
levendula termesztés rejtelmeibe. A résztvevőknek, a gasztro-

nómiai élvezeteken túl, lehetősége nyílt arra is, hogy kipróbálják ügyességüket tradicionális íjászatban és légpuska lövészetben. Nem meglepő módon az említett sportokban mindenki
remekelt és sikerélménnyel gazdagodott. A program vidám,
baráti hangulatban az esti órákig elhúzódott.
Ignácz Róbert

Bogrács
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SZOLNOK TV: ADVENTI MŰSOR
A 2020 decemberében a pandémia miatti korlátozások nem
tették lehetővé, hogy a Szolnoki Adventi falu kinyisson és mi,
az RC Szolnok hagyományos adománygyűjtő forralt bor kínálást lebonyolítsuk. Ezt szerettük volna valamilyen módon
pótolni, így fogant meg az Adománygyűjtő TV műsor ötlete.
2021-ben már újra várta vendégeit a Karácsonyi falu, azonban
az előző évi műsor sikere arra sarkalt bennünket, hogy szervezzük meg ismét a műsort. 2021. december 17-én, 18 órakor ismét felgördült a függöny a Szolnok TV stúdiójában és
megkezdődött a szolnoki Családok Átmeneti Otthona részére
az adománygyűjtés. Műsorunkat támogatta Lévai Anikó, a
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet jószolgálati nagykövet
Asszonya, akinek üdvözlő sorait felolvastuk a műsor kezdetekor. Ezt követően Szalay Ferenc polgármester úr élő bejelentkezéssel köszönte meg a szervezők munkáját és kérte a nézőket az adakozásra. A műsort élőben közvetítette a Jászberényi
és a Karcagi Városi Televízió is. A 3 órás műsorban többek
között bemutatkozott egy szolnoki gyermek tánccsoport, a
szintén szolnoki homokszóró művészek pedig elkápráztatták
a nagyérdemű tv nézőket. Volt lakberendezési és karácsonyfa
díszítési ötletek tárháza, a Szigligeti Színház művészeinek élő
bejátszása, és a hagyományos karácsonyi kávé különlegességek bemutatója. Értő fülekre találtunk és sikerült igen szép
összeget összegyűjtenünk a Családok Átmeneti Otthona részére. Az adomány összege 1.390.000, - forintot tett ki.
Gávris Szabolcs, az RC Szolnok elnöke

Gávris Szabolcs
az RC Szolnok elnöke

EGYÜTTES ÜLÉS ZENTÁN
2022 áprilisában a Szolnoki Rotary Klub öt tagja ellátogatott
Zentára, hogy együttes ülés keretében adjanak számot a két
klub eredményéről, sikereikről, tervezett projektjeiről. Berényi Ernő a Zentai Rotary Klub soros elnöke köszöntötte az
ülésen megjelenteket, méltatta a két klub több évre visszanyúló együttműködését, barátságát. Mondandójában kiemelte,
hogy a halbertstadti és szolnoki klubok által adományozott
mentőautó rendszerbe állt, mely nagy segítség a helyi kórháznak és a város lakosságának. Az évek alatt többen megismerték a klubot, így a különböző adomány gyűjtési akciójuk is
egyre sikeresebb, nagyobb volumenekben is gondolkodhatnak, segítve a rászorulókat, vagy az iskolák tanulóit oktatói
eszközökkel.
Részletes tájékoztatót kaptunk a júniusi Szerbiai bortúráról,
ahol várhatóan a két klub mellett a Hódmezővásárhelyi Rota-

ry klub tagjai is részt vesznek. Szép tájakat és kiváló pincéket
fogunk meglátogatni a két nap során.
Bartalos Zoltán háznagy úr kifejtette, hogy a barátság töretlen, mindig szívesen látogatunk Zentára, amiben tudunk továbbra is együttműködünk. Ezt erősítette meg Bóka Tamás,
aki leendő elnökként jelezte, hogy számít a két klub közötti jó
kapcsolatra, a hagyományos programok – pl. Gulyásfesztivál,
Farsang, vagy épp a Grill fest közös eltöltésére.
A hivatalos rész után jó hangulatú baráti beszélgetés következett, és az ilyenkor szokásos helyi specialitás – főtt, füstölt
csülök tormával – elfogyasztását követően a viszontlátás reményében elbúcsúztunk egymástól.
Molnár Imre Attila
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KÖVETKEZŐ ELNÖK
Az ember megteremtésének pillanata óta társra, társakra vágyik és közösségekbe rendeződik, illetve közösségekbe rendez
élőlényeket, tárgyakat, fogalmakat.
Közösségbe rendezi például a csillagokat és ezekről csillagképeket nevez el. Ezek után még azt is véli, hogy ezek a csillagképek egyéni és csoportos sorsokat határoznak meg. A vélemény később olyan erős hitté alakul, mely értékként ölel át.
Ha Rotary Club Szolnokot egy csillagképhez hasonlítjuk,
ugyanezeket az érzéseket vélhetjük felfedezni benne.
Azokkal a karitatív tevékenységgel, amelyeket évről évre hatalmas lelkesedéssel és odaadással végez, sorsokat egyenget,
határoz meg.
Egészséges mosolyt csal arcokra, lelkeket tölt meg reménnyel
és hittel, összekapcsolja az adakozót az adományozottal. Álmokat valósít meg és életutakat fog meghatározni.
Természetesen nem mindig láthatóak a csillagok sem az égen.
Amikor meg igen, van úgy, hogy az egyik halványabb, a másik
pedig erősebb fénnyel világít.
A hittel eltelt ember viszont akár lát, akár nem, tudja, hogy
amiben hisz, mindig ott van.
A 2022/2023. évi elnöki évemben ezt a hasonlatot szeretném
magam előtt tartani mindig.
Az elődjeim által megteremtett kohéziót alapul véve, a Rotary Club Szolnok közösségének erejét szeretném olyan magas
szintre fejleszteni, amelynek csillagjaira, ha bárki felnéz, tudja,
hogy az, azok igaz értékeket képviselnek.
Szeretném a klubbal karöltve megszólítani a fiatalokat, a klubtagok családjait és városunk elöljáróit.
Szeretném, szintén társaimmal együttműködve, rendezvényeinket továbbra is a lehető legmagasabb szinten tartani és talán
olyan új közösségi találkozókat, projekteket megszervezni,
amelyek a legtisztább energia forrásai lehetnek a szeretetnek,
tiszteletnek és testvéri öleléseinknek.
A tiszta érték megteremtése olyan táptalajként szolgálhat
majd a jövő nemzedékeinek, mely alapján, ha nem is a szó
szoros értelmében, de az emberek olyan csillagképként fognak ránk gondolni, mely sorsdöntően melegítette fel őket és
pozitívan hatott lépéseikre, döntéseikre.

Bóka Tamás

Bóka Tamás
(elnök 2022/23)

Jövő, menő elnök
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ELNÖKSÉG TAGJAI 2021-22-BEN

Kiss László
kincstárnok

Antal Attila
titkár

Sticz Ferenc
alelnök

Kálmán Tamás
előző elnök

Gávris Szabolcs
elnök

Bartalos Zoltán
háznagy

Bóka Tamás
ifjúsági felelős

Molnár Imre Attila
titkár II.

Dobozi Róbert
fundation felelős

Czeglédi Sándor
klub bővítés

Dobozi Róbert
fundation felelős

Czeglédi Sándor
klub bővítés

ÚJ ELNÖKSÉG

Kiss László
kincstárnok

Antal Attila
titkár

Mészáros István
alelnök

Sulyok Attila
következő elnök

Bóka Tamás
elnök

Csószity Zoltán
háznagy

Kálmán Tamás
ifjúsági felelős

Molnár Imre Attila
titkár II.
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TISZTELETBELI TAGOK

Lakatos László

Mrena István dr.

Pogány Gábor

Rakos Miklós †

Szalay Ferenc

Szalóki István dr.

Teszár László dr.

Turóczy István

TAGOK

Andrási Imre

Antal Attila

Barazutti László dr.

Bartalos Zoltán

Bóka Tamás

Csószity Zoltán

Czeglédi Sándor

Deák Róbert dr.

Dobozi Róbert

Gávris Szabolcs

Horvát Gyula

Horváth László dr.

Ignácz Róbert

Jánosi Zsolt

Kálmán Tamás

Kiss László

Kovács József

Kürti László dr.

Mészáros István dr.

Molnár Imre Attila

Nagy Tibor dr.

Sticz Ferenc

Sulyok Attila dr.

Szutorisz-Szügyi
Csongor

Váci László

Pomázi Gábor
Radó Imre dr.
Sinali Sándor Alex
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A FELAJÁNLOTT 1%-ÉRT
A Rotary Klub Szolnok Egyesület köszönetet mond mindazoknak akik a 2021. 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: Hétfő 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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