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ELNÖKI BESZÁMOLÓ

Eltelt egy újabb év
Nemzetközi szolgálat
A Rotary nemzetközi cserediák program keretében fogadott
argentin diákkal megismertettük a szolnoki, a magyar életformát. Az általunk kiküldött „rövid utas” fiatalok pedig a német,
illetve a török mindennapokban vehettek részt.
A vajdasági klubokkal (Zenta, Kikinda, Szabadka, Palics) évek
óta tartó kapcsolatunk is a kölcsönös megértést segíti elő.

Világelnökünk, John Kenny jelmondata „The Future of Rotary is
in Your Hands”, „A Rotary jövője a
ti kezetekben van”. Igen, mint a legtöbb szervezet, a Rotary működése
is a klubok, a tagság tevékenysége
révén valósul meg, a Rotaryt a tagok éltetik.
Amikor egy évvel ezelőtt a vezetőséggel együtt nekiláttunk a
munkának, az alábbi jelszót választottuk: „Let the Good Times Roll”,
azaz – szabad fordításban – engedni kell, hogy megtörténjenek
a jó dolgok.
Ennek jegyében az elmúlt tíz év jó gyakorlatának folyatatását
tűztük ki célul.
A Rotary alapeszméje az önzetlen szolgálat („Service Above
Self ”), amit a szolgálat négy útja során valósítunk meg (klubszolgálat, hivatás szolgálat, közösségi szolgálat, nemzetközi
szolgálat).

A 2009/2010-es Rotary évben támogattuk:
• a Caritas szolnoki csoportját;
• a Szolnoki Véradó állomást;
• a szolnoki fogyatékosok részvételét a „Jobb velünk a világ” című, a Papp László Sportarénában rendezett gálakoncerten;
• a Nemzetközi Tudományos Filmszemlét Rotary Díjjal;
• a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekotthon lakóit;
• a szolnoki „Liget Otthon” Fogyatékos Személyek Ápoló,
Gondozó Otthonát és Nappali Intézetét;
• Sipos László és Kardos Tamás thaiföldi fotókiállítását;
• fák ültetését Szolnokon, a Dr. Sebestyén Gyula úti parkban az Ökotárs Alapítványtól nyert összeggel;
• a Szolnokon tartózkodó külföldi cserediákokat;
• a gyermekbénulás felszámolását célzó nemzetközi Rotary programot;
• a szolnoki Országzászló felállítását;
• a miskolci árvízkárosultakat;
• és másokat egyéni hozzájárulásokból.

Hogyan valósult ez meg az elmúlt évben?
Klubszolgálat
Erősödött a tagság, a tagok közötti barátság. Ezt szolgálták az
ún. sétáló Rotary napok, amikor klubtagjaink vendégül látják
a többieket.
Hivatás (szakmai) szolgálat
Két új tag felvételével szélesítettük a szakmai sokféleséget a
klubban.
Közösségi szolgálat
Adománygyűjtő rendezvényeink bevételéből támogattuk Szolnok város rászoruló polgárait, ezzel erősítve a helyi közösség
összetartó erejét.

Ezúton is megköszönöm minden klubtag és a családtagok segítőkészségét, valamint a magánszemélyektől, intézményektől
és vállalkozásoktól kapott támogatást, amivel lehetővé tették,
hogy a Rotary Club Szolnok a fenti programjait sikerre vihette.
Nagy Tibor
Elnök
(2009/2010)

Az elnökség tagjai 2009/10-ben

Antal Attila
titkár

Dr. Teszár László
háznagy

Kiss László
ifjúsági felelős,
következő elnök
(2011/12)

Dr. Nagy Tibor
elnök (2009/10)
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Csószity Zoltán
volt elnök (2008/09)

Horvát Gyula
alelnök,következő
elnök (2010/11)

Vas József
kincstárnok

ROTARY ESEMÉNYEK

Adventi családi vacsora
2001 decemberében rendeztünk első alkalommal családi vacsorát, hogy megköszönjük családjainknak azt a kitartó türelmet és megértést, hogy az év 52 hétfőjén nélkülünk kell
eltölteniük az estét. A Hozam Klub hagyományosan kiváló
helyszín az ünnepi vacsorához, amely előlegezi a közelgő karácsony hangulatát.
A legutóbbi, 2009. karácsonyi összejövetelnél, hasonlóan a
korábbiakhoz, Csószity Zoltán volt a szervezés motorja. A
vacsora előtt a Rotaract elnöke, Orgovány Lívia és leendő elnöke, Horigucsi Naomi szép ajándékkal, egy fotómontázzsal
kedveskedett a klub tagjainak.
Csengeri Gábor művész úr szavalata után az est a hagyományos, Rotary poharas köszöntővel indult, majd meghitt hangulatú vacsorával, beszélgetéssel folytatódott.
Soha nem jöttünk még ilyen szép számban össze!

A Rotary Kehely

Farsangi jelmezbál a cserediákokért
2010. február 12-én tartottuk hagyományos farsangi jelmezbálunkat. Ezúttal is bevontuk a Rotaract Szolnok fiataljait a
szervezésbe, lebonyolításba.
Remek hangulatban telt az este. Külön öröm volt, hogy igen
sok fiatal vett részt, eljött a Rotaract Nyíregyháza elnöke is.
Rendezvényünket megtisztelték a Rotary Club Zenta tagjai.
A kiváló hangulatról a Rotary Club és a Rotaract tagjai, a
hozzátartozók és a vendégeink gondoskodtak.
A rendezvénnyel hagyományosan a Rotary Ifjúsági Csereprogramot támogatjuk.

A szolnoki Rotaract a farsangon

Turóczy Pista 60 éves lett!
Turóczy István 60. születésnapjára a család által szervezett
ünnepségre meghívást kapott a Rotary klub minden tagja.
2009. december 4-én a TiszapArt Mozi kávézójában köszöntöttük klubtársunkat családja és barátai jelenlétében.
Mi, rotaristák külön műsorral készültünk a szép kerek évfordulóra, amelyben az ünnepelt életútját Teszár Laci klubtársunk által versbe foglalva énekeltük meg, a legapróbb érdekességeket is felemlegetve. Az előadásnak nagy sikere volt
és elérte célját: az ünnepelt meglepődött, hogy milyen sokat
tudunk róla.
István az emléklapot és a különleges alkalomra Pogány Gábor Benő által készített emlékplakettet meghatódva vette át.
Ezt követte a Turóczy fivérek – Pista és Tibor – gitáros koncertje, amelyhez a Rotary klubtársak is csatlakoztak egy-egy
szám erejéig.
A fergeteges hangulatú összejövetel hajnalig tartó tánccal ért
véget.
Köszönjük Pista!

Az ünnepelt (balról) testvére Tibor és felesége Rozika társaságában
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NEMZETKÖZI SZOLGÁLAT

NEMZETKÖZI SZOLGÁLAT 2009-2010
2009. október 10-én meghívást kaptunk Szerbiából, az RC
Kikindától, hogy vegyünk részt a Kikindai Tökfesztiválon.
Klubunkat Csószity Zoltán és felesége, Pruha-Csószity Ágota
képviselte.
Zoli egy Rotary kötényt hozott ajándékba az RC Szolnok
gasztronómiai bizottsága részére.
2009 végén, 2010 elején kezdődött el a kapcsolatfelvétel klubunk és a kelet-németországi Rotary Club Halberstadt között. A klubbal való kapcsolat lehetőségére alapító klubunk,
az RC Budapest-Duna volt elnökei Flanek László és Rakos
Miklós hívta fel figyelmünket. Flanek Lászlót több mint 40
éves barátság fűzi az egyik német klubtaghoz, Ulrich Hechthez.
2009. március 13. A Rotary Club Zenta meghívására Maszkabálon vett részt Csószity Zoltán PP és felesége, Pruha-Csószity Ágota.
2010. március 3-i levelében Espen Malmberg, a Rotary Foundation Services Európai/Ázsiai Hivatala nevében köszönte
meg 650 dolláros hozzájárulásunkat a Rotary céljainak megvalósításához.
2010. március 25-én találkoztunk John Kenny világelnökkel.
A világelnök úr 4 napos magyarországi tartózkodása idején
meglátogatta az észak-magyarországi klubokat is. Ebből az
alkalomból Lillafüreden, az 1933-ban megalakult első magyarországi Rotary District helyszínén a Palota Szállóban egy
díszebéden vehettünk részt a világelnökkel és feleségével. A
találkozón magyarországi és szomszédos országbeli klubok
képviseltették magukat. A jó hangulatú, bensőséges találkozó
közös fényképezéssel ért véget.
2010. június 12-13. A Rotary Club Zenta tagjaival közösen
újvidéki kiránduláson vettünk részt, ahol megtekintettük a
Vajdasági Parlamentet. Újvidékről a szerbiai Fruska Gorára
utaztunk, itt kötetlen eszmecserét folytattunk zentai barátainkkal, erősítve az RC Szolnok és az RC Zenta között kialakult hagyományosan jó kapcsolatokat.

2009. szeptember 18.: Magyarkanizsa, alakuló Charter.
Résztvevők: Csószity Zoltán, Pruha-Csószity Ágota, Nagy
Tibor.
Színvonalas, bensőséges ünnepség során alakult újjá a vajdasági kisvárosban, Magyarkanizsán az RC Magyarkanizsa. A
klubot eredetileg 1937-ben alapították.
Több mint 20 Rotary klub képviseltette magát az ünnepségen, Magyarországról az RC Kiskunhalas, az RC Kecskemét,
az RC Szeged Szent-Györgyi Albert és az RC Szolnok vett
részt.
2009. szeptember 19.: Palicsi Szüreti Napok. Résztvevők:
Csószity Zoltán, Pruha-Csószity Ágota, Nagy Tibor és Nagyné Varga Ilona, valamint a Rotaract Club Szolnok részéről
Horiguchi Naomi és Bódi Béla. Palicsi barátaink hagyományosan jó szervezők és rendezők. A Szüreti Napokon jótékonysági céllal hagyományos szerb grill ételeket sütnek, elsősorban a jól ismert pleszkovicát. Az ételekhez és italokhoz
a belépődíjjal járó kuponokért lehetett hozzájutni. A helyi
Rotary klub elővételben eladott 5000 adag ételt. Ehhez csatlakoztak még a vendég klubok által a helyszínen készített
ételek. A kecskemétiek egész nap sütöttek, míg a szegediek
csodálatos halászlével rukkoltak ki. A „munkásoknak” Ágota asszony fantasztikus marhalábszár pörköltet főzött, még a
kondért is kitörölték este.
A jelenlévőknek sétahajózást szerveztek több alkalommal is
a Palicsi-tavon.
2009 szeptemberében Kardos Tamás fotóművész, az RC
Szolnok tagja, kiállítást rendezett Japánban. Ebből az alkalomból részt vett az RC Yokohama Kohoku összejövetelén.
Tamás átadta az RC Szolnok üdvözletét, s meghívását Szolnokra. Japán barátaink díszes oklevél formájában köszönték
meg a meghívást és biztosítottak afelől, hogy nyitottak a Yokohama - Szolnok Rotary kapcsolatok ápolására.

Dr. Nagy Tibor

Balról jobbra: Csószity Zoltán, John Kenny Rotary világelnök, Dr. Nagy Tibor elnök,
Horvát Gyula

Dr. Nagy Tibor elnök, a magyar Kanizsai Rotary Club Charterén
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IV. Rotary Véradó Nap
2009. október 17-én rendeztük meg a Cora áruház előcsarnokában negyedik véradó napunkat a Szolnoki Véradó Állomás, illetve a Megyei Vöröskereszt segítségével.
A főszervező Dr. Kürti László ismét sokat tett a Véradó Nap
sikeréért!
A véradók most is lelkesen vettek részt rendezvényünkön,
sok olyan véradóval találkoztunk, aki már az előző években is
ellátogatott hozzánk. Összesen 65-en jelentkeztek véradásra,
s 54-en adtak vért. Klubtársaink közül, aki csak tehette „vérét
adta” a kitűzött cél érdekében.
Köszönettel tartozunk a Szolnoki Rotary Club nevében segítőinknek, illetve a Cora áruház vezetőségének!

NYOLCADIK ROTARY JÓTÉKONYSÁGI BÁL A MEGYEHÁZÁN
kellő eleganciával kisérték vendégeinket a díszterembe. Segítőkészségük szinte mindenre kiterjedt a tombolajegyek
értékesítésétől a báli támogatás eredményes bevételezéséig.
Külön köszönet illeti a bál céljait tombolatárggyal és készpénzzel támogató klubtagokat és barátaikat.
A bál költségeket meghaladó bevételeit ismételten két célra:
a Szolnoki Szimfonikus Zenekar, valamint a Jász-NagykunSzolnok megyei Önkormányzat Gyermekotthonában nevelkedők támogatására ajánlottuk fel. A báli bevétel átadásának
felemelő pillanata volt, amikor a szimfonikus zenekar képviselője az őket megillető támogatásról lemondott az állami
gondozott gyermekek javára.
Lakatos László
Dr. Cseri Miklós kormányzó (jobbról) Csószity Zoltánnal beszélget

A hagyományosnak tekinthető jótékonysági bálunkat 2009.
november 28-án rendeztük meg ismét a Megyeházán. A bálon 100 fő vett részt, immár hagyományosan a város politikai
és kulturális életének vezetői, a magyarországi és külföldi Rotary klubok képviselői a szolnoki klubtagokkal és barátaikkal
együtt. A bál résztvevőinek köszöntését követően a bál fővédnöke, dr. Cseri Miklós, a magyarországi District kormányzója nyitotta meg jótékonysági rendezvényünket.
A Szolnoki Tisza Táncegyüttes, egy korábbi bálunk támogatottja fergeteges műsort adott. A zenét a debreceni ORION
zenekar szolgáltatta, amely több szolnoki rendezvényen szerepelt már, többek között a 2008. évi szolnoki megyebálon.
Változatos, igényes műsoruk minden résztvevő tetszését kivívta. Az est gasztronómiai szolgáltatója mindenki megelégedésére a Galéria Étterem volt, amely klubüléseinknek is
rendszeresen helyt ad. A szokásos éjféli tombola sorsolást
követően folytatódott a könnyedebb hangvételű bálozás.
A bál sikeréhez hozzájárultak a szolnoki rotaractosok, akik

Balról jobbra: Pánczél Ferenc, Rudics Ákos és felesége a kecskeméti Rotary Clubtól
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Adventi adománygyűjtés
2003. óta immár hetedik alkalommal szerveztük meg az adventi forralt bor- és teakínálást. A kezdeti botladozások után
Vas József klubtársunk nagy rutinnal és profizmussal szervezte az idei adománygyűjtő akciónkat. 2009. decemberében
a Kossuth-téri karácsonyi vásár területén, hangulatos faházból kínáltuk a test- és lélekmelegítő italokat. Ezúttal második
alkalommal vontuk be a programba a szolnoki Rotaract klub
lelkes tagjait.
Az adománygyűjtés mellett jó alkalom nyílott, hogy klubjainkat megismertessük a város lakosságával, és felhívjuk a figyelmet fogyatékkal élő embertársainkra. A járókelők szívesen megálltak, s váltottak néhány szót, érdeklődtek a Rotary
és a Rotaract tevékenysége iránt.

Kiss László, Orgovány Lívia, Dr. Szalóki István

A program rekorderedménnyel zárult. 2010. január 29-én a
Szolnok TV nyilvánossága előtt több mint 344 ezer forintot
adtunk át a szolnoki Liget Otthon Alapítványnak, ill. rajtuk
keresztül az Otthonban fogyatékkal élőknek.
Köszönjük az adakozó polgároknak és intézményi támogatóinknak adományaikat. Ez utóbbiak közül a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. a faház rendelkezésünkre bocsátásával; a Szolnoki Cora Hipermarket fűszerekkel és cukorral; a
hatvani Mátra Cukor Zrt. cukorral; a szolnoki Tisza Szálló, a
Galéria Étterem és a Hozam Klub étterme edényekkel járult
hozzá az akció sikeréhez.

Fejér Andor, Kardos Tamás, Dr. Nagy Tibor, Horvát Gyula

Rotary gálaműsor a Szigligetiben
A 10 éves jubileumi charterünnepség alkalmából 2009.
május 18-án a Szolnoki Szigligeti Színházzal közösen gálaműsort szerveztünk. A színházi gála közel 2,5 millió forint
bevételét az alábbi célokra ajánlottuk fel:
· a Hetényi Géza Kórháznak urológiai műszer beszerzésére 1 millió forintot;
· a Tisza-parti Nyár rendezvénysorozat támogatására
1 millió forintot;
· a Rotary International End Polio Now programjára
440 ezer forintot.
Az urológiai műszerekre szánt támogatást 2009. október 7-én a Szigligeti Színház igazgatói irodájában adtuk
át a kórház vezetőinek Szalay Ferenc polgármester és
Balázs Péter, a színház igazgatója jelenlétében.

Dr. Nagy Tibor, Jánosiné Dr. Bene Ildikó, Dr. Novotni Róbert, Szalay Ferenc
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Meghívott vendégeink előadásai
2009. 09. 21.		 Dr. Fülöp Tamás: Az apátsági oklevéltől az
		 ezredfordulóig

2010. 01. 18.		 Sipos László: A rovásírás érdekességei

2009. 10. 19.		 Sziráki Pál: A közösségi közlekedés helyzete
		 Szolnokon

2010. 02. 22.		 Dr. Horváth László: Damjanich Múzeum

2010. 02. 15.		 Kaszab Zoltán: Vendéglátás a tengeren

2009. 11. 30.		 Jenei Viktor: A válság és bankrendszer

2010. 03. 22.

Dr. Sepetyko Mihail: Egy feltaláló gondolatai

2010. 05. 17.

Makai István: A Dami után

Dr. Fülöp Tamás: Az apátsági oklevéltől az ezredfordulóig

Sziráki Pál: A közösségi közlekedés helyzete Szolnokon

Jenei Viktor: A válság és bankrendszer

Sipos László: A rovásírás érdekességei

Kaszab Zoltán: Vendéglátás a tengeren

Dr. Horváth László: Damjanich Múzeum

Dr. Sepetyko Mihail: Egy feltaláló gondolatai

Makai István: A Dami után
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Szolnokon új országzászló épül
felállítására gondoltak, azok többségének lelki szemei előtt
bizonyára az egykori
Eötvös téri emlékmű képe jelent meg.
Az viszont az új tér
megjelenésével, „stílusával” nem egyezik
meg, abba aligha volna beilleszthető.
Amint a korábbinak voltak szimbolikai jellemzői, úgy az újnak is megvannak a maga jelképi értékei. Ezért kedvező, hogy az új hely a háború
hősei emlékműve közelében lesz; a posztamensen a honfoglalás-kori díszítőelemek jelképezik a történelmi Magyarország egységét.
A város polgármestere, Szalay Ferenc az első pillanattól kezdve támogatta a kezdeményezést.
Az országzászló megépítéséhez szükséges 13-14 millió forint előteremtése közadakozásból történik. Magánszemélyek, civil-szervezetek, vállalkozók adományai között ott található a Rotary Club Szolnok 60.000
Ft adománya is, jelezve azt, hogy a klub tagsága egyetért az országzászló
felállításával.
A munkálatok kellő időben elkezdődtek, és bízunk abban, hogy az országzászlót minél előbb felavathatjuk!

Évek óta aktuális téma Szolnokon a magyar nemzet összetartozását
szimbolizáló országzászló ismételt felépítése. Ezt egyaránt lehetett hallani különböző korú, de főként az idősebb korosztályhoz tartozó emberektől, és több civil szervezet vezetőjétől is. A döntő elhatározás, még
inkább a megvalósítás azonban mindig tolódott.
Az előzőekből következik, hogy – bár a Szolnokért Egyesület vállalta
fel a megvalósítást -, nem egyedül az egyesület ötlete az országzászlóállítás. Tény, hogy az emléket állítani akarók táborában sokkal többen
vannak, akiket Trianon közvetlenül érintett. Én is tartozom anyám és
anyai nagyszüleim emlékének annyival, hogy részt veszek ebben a nemes kezdeményezésben.
Mi valamennyien együttérzésünkről kell biztosítsuk azokat, akik – bár
lakóhelyükről ki sem mozdultak, de önhibájukon kívül –állampolgárságukat vesztették vagy kényszerűségből szétszóródtak a nagyvilágban.
2008-ban erősödött meg bennem a szándék a sokak óhajának realizálására, az országzászló felállítására. Egyedül azonban kevés lettem volna
ahhoz, hogy sikerre számítsak. Jelentően nőtt a siker reménye azt követően, amikor a Bau-Komplex Kft. igazgatója felajánlotta a segítségét.
Rajta keresztül továbbgyűrűzött a megvalósítás gondolata a szolnoki
gyökerű, de Budapesten dolgozó Kövér István építész-tervezőhöz. Az
ezt követően történtek szépen példázzák az emberek spontán összefogásának lehetőségét valamely nemes ügy érdekében!
2009 nyara elején hárman végigjártuk a lehetséges helyszíneket, a város
gerincvonalát, hogy az országzászlónak helyet találjunk. Az épülő tiszai
gyaloghíd városközpont felőli hídfője mellett, a Tisza-gát melletti terület
mutatkozott alkalmasnak erre. Akik Szolnokon az országzászló ismételt

Dr. Szalóki István

A Rotary Club Szolnok ökoprogramja
A Rotary Club Szolnok az ÖKOTÁRS Alapítvány és a MOL
által közösen meghirdetett Zöldövezeti Program pályázaton
476 ezer forint vissza nem térítendő támogatást nyert. Az
összeget Szolnokon, a volt orosz laktanya területén, városi
rendőrkapitányság melletti közterület parkosítására fordítottuk.
A Dr. Sebestyén Gyula úti lakóközösség, az önkormányzat
és az RC Szolnok összefogásának eredményeként 80 db fa
beszerzésére és elültetésére nyílt lehetőség. 2010. március
27-én, szombaton a lakóközösséggel együtt 80 darab fát ültettünk el. Az előkészítő földmunkák elvégzésében vállalatok
segítettek.
A program során végzett munkájáért köszönet Váci László
klubtársunknak és a lakóközösséget képviselő Parag Norbertnek, valamint Schüssler Orsolyának.
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„Jobb velünk a világ”

Az idén másodszor szervezte meg nagyszabású rendezvényét
a „Nem adom fel” Alapítvány, melyhez ezúttal is nagy örömmel csatlakoztunk. Nagy Tibor elnök, valamint Csószity
Zoltán előző elnök szervezésének köszönhetően hozzájárultunk a budapesti „Jobb velünk a világ” rendezvény sikeréhez.
Megszerveztük 45 szolnoki fogyatékkal élőnek a budapesti
Papp László Sportarénába szállítását. Kiss László kísérte el a
csoportot.
Ezúton köszönjük meg a Jászkun Volán Zrt. elnök-vezérigazgatójának, Sziráki Pál úrnak, hogy térítésmentesen bocsátotta rendelkezésre az autóbuszt.

Jótékonysági orgonahangverseny
Augusztus 29-én, szombaton este 8 órakor szép számban gyülekeztek a
vendégek. Mintegy százkilencven érdeklődő jelenlétében Szabó Balázs
felkonferálta az elsősorban Mendelsohn szerzeményekre alapozó műsort, megszólaltatta az orgonát, felcsendült Havasi Katalin szopránja. A
produkciót a közönség ismét hatalmas vastapssal köszönte meg. Szabó
Balázs orgonaművész és énekes partnere, Havasi Katalin a csúszás miatt
elmondásuk szerint már szomorúan arra gondoltak, az idén elmarad a
koncert, annyira várták az eseményt, mely számukra is lelki gazdagodást
jelent.
A klub a jótékonysági orgonahangverseny bevételéből hajléktalanok és
más rászorulók étkeztetését támogatta a szolnoki Belvárosi Római Katolikus Plébánia keretében működő Caritas csoport közreműködésével.
Varga Zoltánnénak, a Caritas vezetőjének, 335 000 forintot adhattunk
át 2009. október 26-án, hétfőn este, ünnepélyes klubülés keretében. Az
eseményről beszámolt a városi televízió, a megyei napilap pedig képes
riportot közölt.
Úgy tűnik, sikerült hagyományt teremtünk! A jótékonysági orgonahangversenyt ezután is rendszeresen megszervezzük, az augusztus végi időpontnál maradva.

A szolnoki Belvárosi Templom orgonájának felújításához klubunk jelentősen hozzájárult adománygyűjtéssel, ehhez kapcsolódóan a harmadik
alkalommal szervezhettünk jótékonysági orgonahangversenyt. Turai
János plébános atya ismét szívesen fogadta kezdeményezésünket, biztosította a helyszínt, majd áthelyezése miatt az új plébános, Máthé György
atya segítségét kellett kérnünk, aki a kezdeti elfoglaltságai mellett is készségesen rendelkezésünkre állt.
A projekt vezetője Dr. Hoksári László volt, a bizottság tagjai: Csószity
Zoltán, Váci László. A megszokott májusi időpont helyett a jubileumi Charter évforduló szoros programja miatt a nyár végére, augusztus
utolsó szombatjára esett a választásunk, így Szutorisz-Szügyi Csongor
klubtársunk segítségével a program bekerülhetett a Szolnok Város Napja eseménysorozat naptárába. Megterveztük és kinyomtattuk a meghívó
plakátokat, belépőjegyeket. Sajtótájékoztatón tártuk a nagyközönség elé
terveinket. Örömmel tapasztaltuk, hogy a média támogatását ismét sikerült elnyernünk. A belépőket elsősorban a klubtagok közreműködésével
értékesítettük. Ismét igazolódott, hogy a klub képes erős elhatározással,
összefogással céljait elérni. Több belépőt értékesítettünk, mint az elmúlt
évben! Sokan, bár nem tudtak személyesen megjelenni, nagyobb összeggel támogatták a rendezvényt, így rekord mértékű bevételre tettünk szert.

Dr. Hoksári László

Balról jobbra: Mihalik Sándor, Varga Zoltánné, Máthé György atya

A hangverseny hallgatósága
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11. Charter évforduló
A Rotary Club Szolnok 1999. évi újjáalakulását dokumentáló
Charter átadásának tiszteletére 2010. május 15-én a Galéria
Étterem lovagtermében gyűltek össze a rotaristák és a
vendégek. Az ünnepi műsor 11-kor kezdődött a Szolnoki
Fúvósötös színvonalas műsorával. Ezt követően dr. Teszár
László háznagy köszöntötte a résztvevőket, és örömét fejezte
ki, hogy 11 évvel az újjáalakulást követően is ennyi Rotarytag, családtag, érdeklődő, ünneplő tiszteli meg jelenlétével
a klubot. Kitért az ifjúság szerepére, és külön köszöntötte a
nemrég megalakult szolnoki Rotaract képviselőit.
Dr. Nagy Tibor elnök ünnepi köszöntő beszédében
emlékezett a sok projektre, eseményre, hivatalos és baráti
találkozóra, örömteli pillanatra, amely az elmúlt években
történt. Felvázolta a 2009/2010-es Rotary-év főbb eseményeit
is, amely egységbe kovácsolta a klubot.
Reményét fejezte ki, hogy a klub az eddigiekhez hasonlóan
sikeres és eredményes lesz.

Új tagjaink: Andrási Imre, Pogány Gábor Benő, jobbra Dr. Nagy Tibor elnök

Dr. Kiss Sándor, az 1911-es Rotary District északmagyarországi alkormányzója ünnepi hozzászólásában
méltatta a Rotary Club Szolnok eddigi munkáját, eredményeit,
és elmondta, hogy Szolnokra mindig örömmel jön. Kérte a
klubot, hogy továbbra is ezen az úton haladjon és öregbítse a
Rotary hírnevét.
John Stains, az alakulóban lévő Szolnok-Tisza Rotary Club
2011/2012. évre megválasztott elnöke – dr. Hoksári László
háznagy kíséretében – a Rotary- jelentőségét ecsetelte, és jó
munkát kívánt a következő Rotary-évekre is.

Az Év Rotaristáját, Kiss Lászlót Dr. Kiss Sándor alkormányzó tünteti ki

Az ünnepi beszédeket követően új tagok avatására került
sor Andrási Imre és Pogány Gábor Benő személyében. Dr.
Nagy Tibor elnök méltatta a jelöltek emberi és szakmai
jellemvonásait, majd elmondta, hogy a klubtagok egyhangúlag
támogatták a jelölteket. Az új tagokat a fogadalom
elmondását követően dr. Kiss Sándor alkormányzó avatta
Rotary klubtaggá, majd kitűzte a Rotary-jelvényt.
Megható pillanata volt az ünnepségnek az elismerések átadása.
Mintegy évtizedes munkája, közösségi tevékenysége, elnöki
teljesítménye elismeréseként Csószity Zoltán Paul Harris
díjat, míg szervező munkája, a pályázatok lebonyolítása és
közösségi tevékenysége eredményeképpen Kiss László az
Év Rotaristája oklevelet vehette át. Az elismeréseket dr. Kiss
Sándor alkormányzó adta át. Mindkét díjazott az ünneplők
vastapsa közepette, könnyeivel küszködve köszönte meg az
elismerést. Az ünnepi ülést követte a közös fotózás, majd dr.
Szalóki István iránymutatása és szervezése szerint a Rotarykehellyel koccintottak a klubtagok. Az ünnepség közös
ebéddel zárult.

Dr. Kiss Sándor alkormányzó átadja Csószity Zoltánnak a Paul Harris Díjat

Dr. Teszár László
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Ifjúsági programok
A Rotary Club Szolnok kiemelten kezeli a nemzetközi ifjúsági
csereprogramokat. Az elmúlt esztendőben mind a rövid, mind a
hosszú programokban érdekeltek voltunk.
Vendégünk volt Eva Mayora Argentínából, aki 2010. januárjától
közel fél évet töltött Szolnokon. Ezt megelőzően 2009 januártól
a győri klub fogadta a kedves argentin diáklányt, 4 hónap múlva
került Szolnokra. Kürti Fanni nyáron érkezett haza Argentínából, így örömmel fogadta a család a távoli, de nem idegen földről
érkezett vendéget. A fogadó iskola a Vásárhelyi Pál Közgazdasági Szakközépiskola volt, ahol Eva Fanni osztálytársa lehetett.
Eva hamar megszerette városunkat, nagyon gyorsan tanulta
nyelvünket. Meglepő volt, milyen szépen és választékosan beszélt magyarul 10 hónap elteltével. Rendszeresen vendége volt a
klubunknak a hónap első hétfőjén tartott ifjúsági napokon, részt
vett a klub egyéb rendezvényein és a district ifjúsági programjain
is. Izgalmas bemutatót tartott hazájáról, aminek nagy sikere volt.
A 2009/2010-es évben a klub szervezésében nem volt kiutazó a
hosszú programra. Az ifjúsági napok így sem teltek eseménytelenül, mert négy klubtársunk gyermeke tartotta beszámolóit
a külföldön töltött egy évről. Szoboszlai Anna és Kertész Marci

Brazíliában, Kürti Fanni Argentínában, Schwertner Andris az
Amerikai Egyesült Államokban töltött évről tartott élménybeszámolót és bemutatót.
A klubunk a nyári rövid utas programokba rendszeresen küld
fiatalokat. 2009. nyarán Schwertner Bianka Törökországban, Teszár Balázs Németországban járt. Útjukról az októberi ifjúsági
nap keretében tartottak bemutatókat.
Már 2009. őszén kezdtük szervezni a 2010-es utazásokat a hos�szú és a rövid programokra is. A klub Teszár Balázs németországi és Novák Zsombor ecuadori utazásának előkészítésében vett
részt, mindketten biztos kiutazók. Érkeznek majd a cserediákok
is, az USA-ból és Brazíliából lesz a klubunknak vendége. A fogadócsaládok és az egy tanévre befogadó iskolák megszervezése
sikeresen lezárul. 2010 őszétől a Verseghy Ferenc Gimnáziumba
fognak járni az érkező diákok.
A rövid utak szervezése 2010. nyarára befejeződött. Klubunkat
a programban Szutorisz Szabolcs Finnországban, Varga Péter
Imre Törökországban és Nagy Zsófia Egyiptomban képviseli.

Kertész Márton - Brazília

Schwertner András - USA

Kürti Fanni - Argentína

Szoboszlai Anna - Brazília

Kiss László
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Photocamp Istanbul ’09

Schwertner Bianka

(részletek egy cserediák élménybeszámolójából)

az Atatürk Olimpiai Stadion, a Szulejmán-dzsámi, a Boszporusz-híd, a Zeusz oltár, a St. Antoin’s Church, ami Isztambul
legnagyobb temploma, vagy akár Kappadókia sziklaképződményei, amiket a helybéliek csak „tündér kéményeknek” hívnak.
Szerdán városnézés keretében elmentünk a Topkapi palotába, ahol megismerkedtünk lelkes és nem kevésbé vicces
idegenvezetőnkkel Flowerrel. A palotában 25 szultán élte
mindennapjait a XIX. század közepéig, azonban manapság
múzeumként szolgál, ahol egyebek közt uralkodók drágakövekkel díszített ékszereit is kiállítják. A Víztárolóban a
narancssárga fénnyel megvilágított oszlopok lehetővé tették
elmosódott képek felvételét, megfelelő beállítással visszaadva
a színek élénkségét. A Kék Mecsetbe mezítláb, cipőt szatyorban cipelve, kivágottabb öltözetet viselőknek kendővel a vállukon lehet belépni. Ez Törökország egyetlen olyan mecsete,
amelynek hat minaretje van.
A következő napon került sor a fényképek értékelésére. Tanáraink kiválasztották a legjobbnak ítélteket, majd a nap további részében az Isztambul Modern Múzeumba kalauzoltak
minket, ahol számos művészi és absztrakt festményt, rajzot
tekinthettünk meg elgondolkodva üzenetükről.
A pénteki nap ismét városnézéssel telt, bepillantást nyertünk
a bazárok világába, ahol temérdek portékát árultak édességtől sakk-készleteken, fűszereken és ékszereken át a vízipipáig.
Állandóan kérdezgették, milyen országból jöttünk, mire valaki megállapította, hogy én félig török vagyok nyelvcsalád
szempontjából.
Még a tábor előtt írtam török barátaimnak isztambuli érkezésemről, így egyikükkel megbeszéltem, hogy találkozunk. A
szervezőkön keresztül szombat este a Leblonban „futottunk
össze” Batuval, akit a 2007-es németországi táborban ismertem és kedveltem meg. Másnap reggel mindenki kedvetlenebbül indult el reggelizni, mivel tudtuk, hogy családjaink aznap fognak felvenni minket a Campuson. Sorban szólítottak
minket és bemutattak családunknak. Értem „apukám”, Kenan Özdemir jött, aki az ázsiai oldalra fuvarozott, és fél órával
később már leendő otthonom előtt álltam. Nagyon szép háromemeletes ház tárult szemem elé. Belépve az anyuka, Junri
is üdvözölt, aki japán a velük élő nagymamával egyetemben.
Körbevezettek a házban, de az első időszakban még így is eltévesztettem a helyes irányt. A teraszon egy négyszemélyes
körfotelből főként este gyönyörű kilátás nyílt a Boszporuszra, az azon átívelő egyik hídra, mely minden este másmilyen
fénnyel volt megvilágítva.
Vasárnap este a család barátai jöttek el egy kis időre. Hazaért
„testvérem”, a 16 éves Ertuk is barátjával Tolgával. Megmutattam nekik az osztályomról készült videót, majd ők szórakoztattak különböző, a Neten fellelhető filmekkel. Jó volt az
a nap is, amikor a Princess szigetre látogattunk. Itt kizáró-

Jobbról Schwertner Bianka

Repülőgépem 2009. július 12-én indult Ferihegyről, ahová
családom kíséretében érkeztem. Még az utolsó pillanatokban
is különböző instrukciókkal láttak el a török illetve magyar,
pontosabban a két kultúra közötti különbségeket illetően.
Csoportunk legfiatalabb tagja a 15 éves szlovák Martin volt
(akivel együtt utaztam Budapesttől Isztambulig), a többiek
általában 19-20 évesek voltak, de akadtak 22-23 évesek is.
Néhányan már többször jártak Törökországban, de sokunknak ez volt az első alkalom. Persze ők is mesélték, hogy már
egy-két országba eljutottak a Rotary segítségével.
A fotókurzus az isztambuli Rotary Házban zajlott két tanár
segítségével, akik megtanították, mire figyeljünk, hogyan készítsünk jó minőségű képeket. Szó volt a fehér-egyensúlyról,
az ISO értékeinek beállításáról sötétben illetve napos területen, a fókuszálásról (egy momentum kiemelése, a háttér homályos, ld.: Víztároló). Két és fél óra után egy közeli étteremben ebédeltünk, majd újabb két és fél óra oktatás után hazatértünk kis Merci buszunkkal a Campusra azzal a feladattal,
hogy a csütörtöki óráig minél több értékelhető, jól beállított
képet csináljunk, ezekből a legjobb százat válasszuk ki és hozzuk magunkkal. A másnapi Miniatürk Múzeum lehetőséget
kínált nagy volumenű képek készítésére, a művészi szemléletmód megnyilvánulására. Ebben a szabadtéri múzeumban
híres török építmények kicsinyített másai találhatók, mint pl.

Fotósok össztüze
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lag biciklis forgalom van, illetve lovaskocsik róják az utakat.
Meglepetésemre itt is csatlakozott hozzánk Batu egy barátjávalJ. Csapatunkból volt, aki biciklit, bátrabbak tandemet
béreltek, míg páran lovaskocsira szálltunk. Hazafelé Tolga és
Ertuk várt rám, akik elvittek McDonald’s-ba, majd sétát követően megnéztük moziban a Harry Potter 6-ot szerencsére
angol hanggal.
Kedden a fotókurzust tartó két férfi elmondta, hogy a tábor
végén egy diavetítést terveznek, amit a legjobb képeinkből
állítanak majd össze, aztán tovább folyt a képek szelektálása.
Szervezőink készségesek voltak, nagyon kedvesek, sokszor
mondták, ha bármi gondunk lenne, szóljunk nekik.
Csütörtökön egy kisebb sightseeing következett, ahova magunkkal vittük a búcsúvacsorára szükséges ruhát, ugyanis
utána egyenesen a good-bye party helyszínére mentünk.
A Rotary tagjai hosszú asztalnál ültek, mi cserediákok tíz

Teszár Balázs

személyes kerek asztalhoz ültünk le szervezőinkkel, a fennmaradó asztalnál pedig a családok foglaltak helyet. Az elnök
beszédét követően mindegyikünk bemutatkozott és mondott
egy pár szót magáról. Ezután megkaptuk a Rotary Club zászlaját és egy kis ajándékot (kulcstartót és egy török nevezetességet ábrázoló kézitükröt, a fiúk lézer képet kaptak).
Szombaton családi nap volt, így apukámmal ajándékvásárlással töltöttük a napot. Néhány nappal indulás előtt kaptunk
egy listát, ki mikor és hány órás géppel megy haza. Szerencsére visszafelé is Martinnal utaztam. „Apukám”, Kenan értem
küldött egy autót, ami kivitt a reptérre. Nehéz szívvel, de élményekben gazdagon váltunk el a hőn szeretett Isztambultól
és persze egymástól. Martintól – a csomagok felvétele után
Budapesten köszöntem el egy újabb találkozás reményében.
Ő is intett:” See You! See You later!

Rövid utas csereprogramon
Németországban
A programok rendkívül színesek voltak, néhány Rotary tag
mindig elkísért bennünket.
A biciklitúra, mint első program rendkívül jól sikerült, s a cserediákok is egytől-egyig mind jó fejek voltak.
Sokszor voltunk hegyet mászni, ami nagyon élvezetes volt. Általában jó időnk volt, olyan 20 Celsius fok körül. Ennek ellenére egyes részeken még megmaradt a hó, ekkor nem tudtuk
visszafogni gyerekkori énünket, és egy nagyobb hócsata következett. Egyik nap ott is aludtunk a hegyekben, egy kisebb fogadóban. Itt sokat kártyáztunk a csapattal és különböző játékokat
találtunk ki. Láttuk a nagy síugró sáncot, amely mind földről,
mind pedig a sánc tetejéről lélegzetelállító látványt nyújtott.
De nemcsak hegyi, hanem erdő- és barlangtúrában is részünk
volt. A túra során festői vízeséseket, leírhatatlanul szép természeti környezetet láttunk.
Természetesen a sok túra között sem maradt el a szórakozás.
Hazafelé menet megláttunk egy bobpályát, ami mindenkinek
nagyon tetszett. Improvizatív módon iktattak be egy kis bobozást, köszönhetően a tábor szervezőjének, aki mindent megtett, hogy jól érezzük magunkat.
Egyik nap elvittek minket egy német kisvárosba, Németország
első bányájába, ahol először bányásztak ezüstöt, és egyéb érceket. Idegenvezető mutatta meg nekünk a bányát. Egyes helyeken olyan telefon volt, amivel 8 nyelven lehetett végighallgatni
a bánya egész történetét.
Természetesen a városnézés sem maradt ki életünkből. Jártunk
Innsbruckban, ahol szabad program keretében tekintettük
meg a várost. A lányok főként napoztak Innsbruck egyik parkjában, míg a fiúk inkább a pizzázást, vagy a souvenir vásárlást
favorizálták. Münchent is megnéztük, azonban ezt már külön
turistabusszal, ugyanis a hatalmas várost, és annak nevezetes-

A kép jobb szélén Teszár Balázs cserediákok társaságában

A Rotary rövid utas ifjúsági csereprogram keretében 2009.
július 18-án indultam két hétre Németországba. A repülőgépem Münchenben landolt, ahol a megbeszélt kávézóban már
vártak. Innen 4 cserediákot és engem pedig már vittek is Garmisch-Partenkirchenbe, a bajor Alpok egyik legszebb kisvárosába. Egy érdekesség a városról, hogy korábban külön létezett
Garmisch és Partenkirchen, valamint gazdasági fejlettségük is
különbözött. A téli olimpia megrendezése céljából egyesült a
két város 1936-ban. Mikor megérkeztem Garmisch-Partenkirchenbe, rögtön meg is ismertem fogadócsaládomat.
A családfő Peter Huber, az ifjúsági felelős és a tábor szervezője
is volt egyben. Az anyuka profi biciklis, három gyerekük – két
fiú és egy lány - szintén jeleskedik a sport terén.
Másnap reggel volt a nagy találkozó egy hatalmas körteremben, ahol találkoztam a Rotary tagokkal, és az összes többi
cserediákkal. Köszöntöttek minket, s a cserediákok egyenként
bemutatkoztak – 18 cserediák volt a táborban 14 nemzetet
képviselve.
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ségeit pár óra alatt lehetetlenség lenne megtekinteni. Láttuk az
olimpiai stadiont, gyorslifttel mentünk fel az 50 m magas toronyba, ahonnan csodálatos kilátás nyílik a városra.
Bajorország megtekintése során kisebb városokat is meglátogattunk, mint például Murnau vagy Greynau. Murnauban
egy hajótúra során ellátogattunk egy rendezvényre, ezt a Sziget- fesztivál szolidabb változatához tudnám hasonlítani, végül
golffal zártuk a napot. Greynauban pedig egy múzeumba látogattunk, valamint megnéztük a város híres színházat.
A legemlékezetesebb hely, a Zugspitze (2963 m) volt, amely
Németország legmagasabb pontja, ahol VIP-ként kezeltek
minket, ugyanis a szervező itt dolgozott viszonylag magas pozícióban.
A polgármesteri hivatalban is jártunk, ahol találkozhattunk
személyesen a polgármesterrel, aki angol, német és francia
nyelven köszöntött minket. Ezután ismertette Garmisch-Partenkirchen jövőbeli elképzeléseit, valamint egy videót is mutatott a kisváros nevezetességeiről, érdekességeiről.
Az utolsó előtti napon egy tipikus bajor sörfesztiválon vettünk részt, ahol a cserediákok képviselték a mókát-kacagást,
mi kezdtük el a táncos mulatságot is. Meglepő volt, ahogyan
ápolják az itteni hagyományokat. A sörfesztiválon az emberek
körülbelül fele hagyományos bajor ruhában jelent meg, nemcsak az öregebbek, hanem a fiatalok is.
A búcsúest szenzációsan jól sikerült, méltó befejezése volt ennek a szuper tábornak. Átadták a diákok a rotarys zászlókat,
beszédet mondott az ottani Rotary klub elnöke. A vacsora után

következett a meglepetés. Mindenki kapott egy pólót, amelyet
az első napi biciklitúrán készített csoportkép díszített, ezt minden cserediák aláírta. Rögtön fel is vettük az aláírt pólókat. Az
est végén lámpást engedtünk fel az égbe, amely azt jelképezte,
hogy mindenki kívánsága eljut az egekbe, ahol meghallgattatik és teljesülni fog. Minden résztvevőnek maradandó élményt
nyújtott ez a csodálatos este, valamint az egész tábor. Sok emberrel még ma is tartom a kapcsolatot, és szervezzük a következő találkozást. Ezt az élményt soha nem fogom elfelejteni.
Ezúttal szeretném megköszönni a szolnoki Rotary klubnak a
lehetőséget, hogy részt vehettem eme pompás rövid utas programon, amely inspirált arra, hogy hosszú utas programon is
kipróbáljam magamat.

Peter Huber ifjúsági felelős, RC Garmisch-Partenkirchen

Tíz éves a Rotary Mecénás Díj
„A Rotary Clubok világhálózatának szellemiségével
egyezően, a Rotary Club Szolnok tagjai azon célok
által vezérelve, melyek megvalósítását maguk elé tűzték, Szolnok város és környéke kulturális örökségének
megóvását, a kulturális javak gyarapítását, közkinccsé
tételét, a szellemi-kulturális élet fejlesztésének előmozdítását lehetőleg anyagi erőfeszítésekkel támogatók részére ROTARY MECÉNÁS DíJ alapítását határozták el.”
(Részlet az alapító okiratból)

Az 1999-ben újjászervezett Rotary Club Szolnok tagjai - Szoboszlai Zsolt alapító tag javaslatára - 2000. év végén elhatározták, hogy Rotary Mecénás Díjat (RMD) hoznak létre. Az
alapító okirat preambulumában rögzített célok elérése végett
meghatározták a díj odaítélésének feltételeit, a díjazására javasoltak elbírálásának módját, az átadás idejét.
Az elnökség minden év őszén felhívást tesz közzé, melyben
javaslatokat kér a díjazásra alkalmasnak ítélhető természetes,
vagy jogi személyre. A klub tagjaiból álló ötfős kuratórium
készít előterjesztést döntésre. A díj elnyeréséhez a tagság
minősített többségű egyetértése szükséges. Évente egy díjat
ad át a klub elnöke a Magyar Kultúra Napján rendezett városi ünnepségen. Kellően indokolt esetben a díj megosztva
is odaítélhető. A klub fenntartja a jogot arra, hogy egy adott
évben a díjat nem adja ki.
A Rotary Mecénás Díj – a díszoklevél mellett - Pogány Gábor
Benő szobrászművész, a klub alapító-tagjának jelentős művészi értéket képviselő munkája. Az 55 cm magas kisplasztika
egy kő posztamensen álló bronz alkotás. A művész a szobrászat költői eszközeivel a mitológia és a heraldika elemeit
használja, a mecenatúrát szimbolizálja. A kisplasztika két figuratív alakja közül a Szolnok címerében, jelképeiben jelen

Dr. Szepesházy Kálmán, a szolnoki Rotary Club tagjainak társaságában
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lévő pelikán - mint heraldikai elem - a várost, míg a szájában
halat tartó, a pelikánt tápláló pegazus csikó a kultúra támogatóit jelképezi.
A díjat első alkalommal 2001-ben dr. Szepesházy Kálmán
geológus kapta. A 2008-ban elhunyt budapesti nyugdíjas
1999-ben több mint száz darab – több tízmilliós értékű –
képzőművészeti alkotást, köztük Aba-Novák, Csontváry festményeket adományozott a szolnoki Damjanich János Múzeumnak.
A következő évben Varga Lajos vállalkozó, a szolnoki Áldás
Kft. ügyvezetője – mint a Tisza Táncegyüttes, a Magyar-Japán
Baráti Társaság, illetve a görög katolikus templom rendszeres
támogatója –, továbbá a Szemafor Művészeti és Kulturális
Alapítvány a város kulturális értékeinek tízéves támogatásáért kapta az elismerést.
2003-ban – bár több javaslat érkezett a kuratóriumhoz – a
klub nem adta ki a díjat.
2004-ben a Szolnoki Cukorgyár vezérigazgatója, Domonkosi Imre nyerte el a díjat, mert neki köszönhető, hogy vállalata
rendszeresen támogatta a Szolnoki Tavaszi Fesztivál, az Őszi
Művészeti Hetek, a Szigligeti Színház, a Városi Művelődési és
Zenei Központ programját.
A díj létrehozását követő ötödik évben Szabó-Tóth Irén, Baranyó Sándor festőművész özvegye jutott a díj birtokába, annak elismeréseként, hogy a művész 30 olajfestményét és egy
nagyméretű mozaik képet adományozott a szolnoki Damjanich János Múzeumnak.
2006-ban megosztva kapta a díjat Katona Béla a Belvárosi
Nagytemplom egyik színes ólomüveg ablaka helyreállítási
költségeinek vállalásáért, valamint Lakatos László a Tisza
folyót legkorábban átívelő, török-korabeli cölöphíd feltárásának támogatásért.
2007-ben első alkalommal került a Rotary Mecénás Díj külföldre, Japánba. Szolnok testvérvárosából, Yuzából egy testvérpár, Ahiko Juko és Domon Eriko egy értékes Yamaha
koncertzongorát ajándékozott a szolnoki Aba-Novák Kulturális Központnak. A klub ezért ítélte nekik a díjat.
Pákh Imre díjazására 2008-ban került sor. Előző évben Munkácsy Mihály több tucatnyi alkotását csodálhatták meg az
érdeklődők Szolnokon az Amerikában élő vitéz Pákh Imre
üzletember, a legnagyobb Munkácsy gyűjtő jóvoltából. A
műtárgy-együttes kiállítása e nagylelkű gesztus nélkül meghaladta volna a város és a megye anyagi lehetőségeit.
2009-ben a Béres Befektetési Zrt. nyerte el a díjat azért, mert
szoborcsoportot helyezett el egy általa beruházott középületben. A vállalat Pogány Gábor Benő szobrainak megrendelésével jelentősen növelte a városban található kulturális alkotások számát.
A tizedik díjátadó ünnepség 2010. január 22-én volt, amikor
a Rotary Mecénás Díjat a Pingvin Patikákat üzemeltető, szegedi központú Feketesas Pharma Kft. ügyvezetője, dr. Görög Judit vehette át. A kft. az orosz-francia származású Marc
Chagall alkotásaiból álló kollekció Szolnoki Galériában tör-

tént kiállítását szervezte meg és finanszírozta 2009-ben.
A RMD első évtizede történetének áttekintése alapján megerősíthető, hogy sikertörténet az RC Szolnok évente ismétlődő „projektje”. Egyéb tevékenységei mellett a klub a díjátadással is jelen van a város közéletében, mellyel elismerést
vívott ki a város vezetői, polgárai körében, sőt már külföldön
is. Mindez a klubtagok anyagi áldozatvállalásával volt lehetséges.
A mecenatúra elismerésével a szolnoki RC olyan cselekmény
szükséges és hasznos voltát igyekszik hangsúlyozni, mely az
évszázadokon át folyamatosan fejlődő országokban természetes: a pénzt, a vagyont kezelni, de még inkább azt birtokolni kötelezettséget jelent a társadalom felé, mely nélkül az
nem létezne, nem érne semmit…

Dr. Szalóki István
az RMD Kuratórium elnöke
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Kivonat a Rotary Klub Szolnok Egyesület 2009. évi
közhasznúsági jelentéséből
Közhasznú tevékenység bevétele
· Közhasznú célú működésre kapott támogatás
· Pályázati úton elnyert támogatás
· Tagdíjak
· Egyéb bevételek
Összesen:

6.380 eFt
300 eFt
1.075 eFt
20 eFt
7.775 eFt

Közhasznú tevékenység költségei
· Ráfordításként érvényesíthető kiadások
· Ráfordítást jelentő eszközvált. (tárgyi eszköz átadás)
· - Értékcsökkenési leírás
Összesen:

8.340 eFt
6.215 eFt
48 eFt
14.603 eFt

Közhasznú tevékenység eredménye

-6.828 eFt

Kimutatás vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról (eFt)
A vezető tisztségviselők tiszteletdíjban nem részesültek.
Szöveges beszámoló a Rotary Club Szolnok 2008. évi közhasznúsági tevékenységéről
A Rotary Klub Szolnok Egyesület a bíróságon a Pk.62.447/1998. számú bírósági határozattal került nyilvántartásba, a
közhasznúságot 2000. június 20-ai kezdő hatállyal az 1548. szám alatt vette nyilvántartásba a bíróság.
Az egyesület közhasznú tevékenységének minősül, elkötelezett a segítőkészség mellett a mindennapi életben és ezt a következő,
alapszabályában is rögzített tevékenységei gyakorlásán keresztül igyekszik elérni, melyek:
1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
3. tudományos tevékenység, kutatás,
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
5. kulturális tevékenység,
6. kulturális örökség megóvása,
7. műemlékvédelem,
8. természetvédelem, állatvédelem,
9. környezetvédelem
10. gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet,
11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
12. emberi és állampolgári jogok védelme,
13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
19. euro atlanti integráció elősegítése,
20. közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető-szolgáltatások,
21. ár-és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység,
Az egyesület 2009. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
Összességében a Rotary Klub Szolnok Egyesület az Alapszabályában foglalt közhasznú céljainak megfelelően végezte tevékenységét
2009. évben
Szolnok, 2010. május 5.

Dr. Nagy Tibor s.k.
elnök
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District kormányzói gondolatok

District kormányzói gondolatok
a 2010/2011. Rotary Évre
Negyven évesen is új barátságok szövődnek. A karitatív
tevékenység csak eszköz az önzetlen szolgálat megvalósítása
során. A Rotary klubok az őszinte beszélgetések helyszínei.
A barátság és a szeretet a klubok együttműködésének alapja.
Most hadd idézzek RAY KLINGINSMITH Világelnök
programjából :

Kedves Barátaim!
Mi a Rotary? Mit csinál egy Rotary klub? Gyakran kérdezik
ezt Rotary tagoktól potenciális tagok és más érdeklődők
– és nehéz megválaszolni meggyőzően ezeket a kérdéseket
néhány rövid perc alatt.
Bár elsőszámú mottónk – önzetlen szolgálat – rámutat
emberbaráti természetünkre, de nem válaszol két kérdésre.
Az első, megmagyarázni a Rotary célját a kívülállók számára,
a második, megerősíteni és érvényesíteni elveink fontosságát
a Rotary tagok számára.
Minden kormányzó saját tevékenysége és céljai
megvalósításához jelmondatot választ. Kormányzóságom
idején az alábbi mottó vezet:

Kovácsolj Közösségeket – Köss össze Kontinenseket!
Building Communities – Bridging Continents
„Remélem, egyetértenek velem abban, hogy ez a négy szó
találóan jellemzi, kik vagyunk, és mit csinálunk mi, Rotary
tagok. Egyedülálló és elsőrangú szervezet vagyunk. Biztos,
hogy az egyik legjobb szervezet a világon, amely építi a helyi
közösségek szellemét. Mi vagyunk a legjobbak a jóakaratú
emberek egész világra kiterjedő kapcsolatrendszerének
létrehozásában. Abban, hogy megnyerjük együttműködésüket
és támogatásukat egy jobb világ megteremtése érdekében.
Ezt a filozófiát alkalmaztam a 2010-11-es időszak elnöki
programjához.”

LEGYÜNK JELEN – a civil társadalomban!
Time to go public!
A jelenben lenni azt feltételezi, hogy tudatosak vagyunk,
figyelünk a társadalom rezdüléseire és arra megfelelő választ
adunk karitatív tevékenységünkkel. Legyünk jelen - azt
is jelenti, hogy lépjünk a nyilvánosság elé terveinkkel és
eredményeinkkel. Ha tudnak rólunk, - mert történeteket
mesélünk igen mozgalmas életünkről, - akkor támogatást
fogunk kapni máskor is.
A mai világban, aki nincs fenn a világhálón, az nem létezik.
Aki nem olvas e-mailt, az információs hátrányba kerül.
A kommunikáció a társadalom motorja. Akik tudnak
beszélgetni egymással, akik kapcsolatokat építenek, azok
nem háborúznak egymással.
Csodálatosnak tartom, hogy minden évben megújul a vezetés
a Rotary minden szintjén. Érdekes emberi és lelki viszonyok
alakulnak ki. Sokszínségünk a legnagyobb előnyünk.
Minden tagunk a saját szakmájában kiemelkedő személyiség,
környezetében vezető egyéniség. A legfontosabb rendező elv
- az etikus üzleti és emberi magatartás mellett - a különböző
szakmákhoz való tartózás.

Őszinte barátsággal,

Kercsmár András
Kormányzó 2010/11
Rotary District 1911

Kercsmár András kormányzó (balról) kecskeméti látogatásakor

Az elnökség tagjai 2010/11-ben

Antal Attila
titkár

Sticz Ferenc
háznagy

Kiss László
ijúsági felelős,
következő elnök
(2011/12)

Horvát Gyula
elnök
(2010/11)
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Dr. Nagy Tibor
volt elnök
(2009/10)

Turóczy István
alelnök

Vas József
kincstárnok

SZÍNES HÍREK

TAVASZKÖSZÖNTŐ A ROTARY KLUBBAN
A hagyományossá vált tavaszköszöntőt idén 10. alkalommal tartottuk meg, április 16-án a Trojka panzióban.
A rendezvény a családtagjainkkal kibővített jó hangulatú, kötetlen találkozó volt, ahol ízelítőt kaptunk a gasztronómia
remekműveiből két mesterszakácsunk Sticz Ferenc, Lakatos László és Kovács József alkotásaiból.
3. Vir szigeti fotó pályázat értékelése és díjkiosztása.
A fotópályázat fődíját elnyerte Antal Attila.
Ifjúsági díjazottak: Kovács Angéla és Kovács Levente

NAPIRENDI PONTOK:
1. A tavasz és a névnapok köszöntése.

4. Kulináris élvezetek
Az est fénypontjai a következők:
levesek: cipós hagymaleves
cipós sajtleves

2. 2009. október eleje Vir szigeti kirándulás vendéglátóinak köszöntése.
Vendéglátóink voltak a Vir szigeti kiránduláson:
Csószity Zoltán és felesége
Horváth Gyula és felesége
Turóczy István és felesége
Váci László és felesége

Diétás ételek: szarvaspörkölt Sticz Feri módra
csülkös káposzta Lakatos Laci módra
Levezetés : túrógombóc

Ezúton is köszönjük a kirándulást, reméljük ez hagyománnyá válik.

Sticz Ferenc, Kardos Tamás, Kovács József
Szarvas pörkölt 10-15 főre
(15 l-es bográcsban)
Hozzávalók:
6-7 kg szarvas hús (lábszár)
4-5 fej közepes vöröshagyma
3 evőkanál zsír
1-1 tubus piros arany (csípős és csemege)
ételízesítő, bors, őrölt kömény
fokhagymakrém
4 evőkanál pirospaprika
ízlés szerint 5 evőkanál darált lecsó
Az apróra vágott vöröshagymát a zsírban üvegesre pirítjuk.
Belerakjuk a felkockázott húst, kicsit megkapatjuk és 1,5 l vízzel
felöntjük.
A forrásban lévő pörköltet fűszerezzük.
• 1 tubus csemege piros arany
• ½ tubus csípős piros arany
• 4 evőkanál ételízesítő (vegeta)
• kanál hegynyi bors, őrölt kömény
• kis fokhagymakrém
Forrás után kis tűzön lassan főzzük, a hús minőségétől függően
2-2 ½ óráig.
A ¾ főzésben lévő pörköltre rátesszük a 4 evőkanál pirospaprikát és
a 4 evőkanál darált lecsót.
Lassan tovább főzzük, míg a hús teljesen meg nem puhul és a szaft
betöményedik.
Szerző: Sticz Ferenc
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KAPCSOLATFELVÉTEL
A JAPÁN RC YOKOHAMA KOHOKU KLUB TAGJAIVAL

Csószity Zoltán 50. születésnapi bulija
2010. április 16-án Csószity Zoltán meghívta barátait az első
fél évszázados születésnapjának közös megünneplésére a Hozam Klubba. A felejthetetlen estén mintegy 120 ember vett
részt. A Szolnoki Rotary Club tagjai a Teszár László által írt
Zoli életéről szóló „Hőskölteményt” adtak elő 12 énekben.
Ezt még spékelték Pogány Gábor Benő kisplaszikájával, a
Garabonciással. A zenei hangulatot a már jól ismert zentai
Carioca do Brasil zenekar szolgáltatta , akiket a Verebes fivérek erősítettek.
Köszönjük Csosza!

A hősköltemény előadóinak egy csoportja: Szutorisz-Szügyi Csongor, Horvát Gyula,
Kiss László, Tóth Tamás, Váci László, Szalay Ferenc, Dr. Szalóki István
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Sikeres pályázatok 2009/2010-ben
Az elmúlt évben az előzőekhez hasonlóan pályázati forrásból
igyekezett a klub kiegészíteni a rendezvényeihez, működéséhez
meglévő forrásait. Legjelentősebbek ebben a tevékenységben az
Nemzeti Civil Alap által kiírt támogatásokra készített pályázatok.
Működésünkhöz 300 ezer forint összegű támogatást kaptunk az
NCA program keretében. Az elnyert összeget az adminisztrációs
költségek csökkentésére és a belföldi tagdíjfizetési kötelezettségünk részbeni mérséklésére használtuk. A működési pályázatok
benyújtása folyamatos, elnökségeken átnyúló tevékenység. A
2010/2011-es évre beadott pályázatunk érvényes, jelenlegi elbírálás alatti státuszban várjuk a pályázatkezelő információját az
eredményről.
Folyamatosan követjük a civil szervezetek számára elérhető pályázati lehetőségeket. A Rotary szellemiségéhez kapcsolódó témákat
a klub elnöksége megtárgyalja, támogatottság esetén a klub tagsága megvitatja és dönt a pályázat benyújtásáról. 2010. tavaszán
adta be klubunk külföldi civil szervezetekkel való együttműködésre pályázatát, ami sajnos nem volt eredményes. Az összeállított anyagról úgy véljük, hogy átdolgozás után lehetőség szerint
ismét próbálkozni fogunk, mert a határon túli magyarság és az
anyaország kapcsolatának a fiatalok közös programján keresztül
történő erősítését az elutasított pályázat nemes alapgondolatának
tartjuk. Várjuk az újabb kiírást, nem adjuk fel a tervezett program
megvalósítását.
Várólistán van az újjáalakult Rotary Club Szolnok „újkori” történetéről, a klub jelenének bemutatásáról szóló, a klubot népszerűsítő kiadvány előállítására benyújtott pályázatunk is. Valamennyi
klubtársunk támogatását élvezi ez a próbálkozásunk is. A tervek

és a megvalósítás ebben az esetben is elnökségeken átívelő folyamat, így a megvalósításhoz feltétlenül konszenzus szükséges.
Az elkészítés, az elszámolás és az esetleges ellenőrzés egy-egy sikeres pályázat esetén hosszadalmas, nagy pontosságot igénylő
feladat. Az előkészítő feladatok, a pályázati anyag összeállítása,
a lehetséges partnerek felkeresése, költségvetés – szinte minden
klubtagunk közreműködését igényli. A megvalósítás után az elszámolás pontossága kulcskérdés, hiszen további NCA támogatások feltétele a lezárt pályázatokról időben benyújtott pénzügyi
beszámoló.
A 2010/2011-es évben ellenőrzésre is sor került. A támogatások
pénzügyi beszámoló szerinti felhasználásával kapcsolatban dr.
Nagy Tibor elnök úrral együtt segítettük az ellenőrzést végzők
munkáját. Tapasztaltuk, hogy milyen fontos a pontos könyvelés,
a formai megfelelés.
Felmerülhet a kérdés: szüksége van-e a Rotary Klubnak támogatásokra? Meg tudná-e szervezni a tervezett programokat saját
finanszírozásból? Mi úgy érezzük, hogy a pályázott tevékenységek
olyan színvonalúak, hogy saját forrásból nem tudjuk megvalósítani. A költségeket csökkentjük a klubtagjaink önkéntes tevékenységével, kapcsolatrendszerünkön keresztül költséghatékony
megoldásokat tudunk találni. Olyan programokra pályázunk,
amelyekkel segíteni tudunk a rászorulóknak, gazdagítani tudjuk
a környezetünket, terjeszteni tudjuk a Rotary szellemiségét. A
Nemzeti Civil Alapprogram tájékoztatóit folyamatosan figyeljük,
hogy milyen módon tud klubunk kapcsolódni valamelyik kiíráshoz.
Kiss László

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A FELAJÁNLOTT 1%-ÉRT
A Rotary Klub Szolnok Egyesület köszönetet mond mindazoknak, akik 2008. évi személyi
jövedelemadójuk 1%-át javunkra ajánlották fel. A befolyt támogatás összege 192.000,- Ft, melyet
teljes egészében közhasznú egyesületünk működésére fordítottunk.
A jövőben is köszönettel fogadjuk a megtisztelő támogatásokat:
Adószám: 18832024-1-16
Bankszámlaszám: K&H Bank 10404508-45020997
Internet: www.rotaryszolnok.hu
E-mail: titkar@rotaryszolnok.hu

A ROTARY CLUB SZOLNOK HÍRLEVELE
Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Teszár László háznagy (2009/2010), Dr. Nagy Tibor elnök (2009/2010), Rotary Club Szolnok
Fotók: Antal Attila, Kardos Tamás
Szerkesztőbizottság: a Rotary Club Szolnok elnöksége
Nyomdai munkálatok: Fotogruppe Kiadó Kft., Szolnok
Tördelés: Dancza József
Megjelent 100 példányban
Klubtalálkozó: minden hétfőn 19 óra, Galéria Étterem, 5000 Szolnok, Szapáry u. 1.
Internet: www.rotaryszolnok.hu E-mail: titkar@rotaryszolnok.hu
Levelezési cím: Rotary Club Szolnok, 5000 Szolnok, Baross út 20.
Adószám: 18832024-1-16 Bankszámlaszám: K&H Bank 10404508-45020997

