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IN MEMORIAM BEREND RICHÁRD
Klubjában is rendkívül aktív volt, az RC Budapest első nagy projektjeiből is tevékenyen kivette
a részét. Támogatta az NDK menekültek részére
nyújtott segítséget és oroszlánrészt vállalt a „Gift of
Life” program megvalósításában, hiszen számtalan
légitársaságtól ő szerezte be a kis betegek utazásához szükséges ingyen jegyeket. Nem véletlen, hogy
ő lett a klub harmadik elnöke.
Elnöksége után is érezhettük segítő szándékát a klubélet tisztaságának fenntartásában és a
Rotary család fejlesztésében. Ő volt klubunk alapítási megbízottja Szegeden, ahol létrejött a Szeged
Szent-Györgyi Albert Klub, mai Districtünk egyik
legpatinásabb klubja.
Segítő szándéka és aktivitása jótékonyan hatott
klubunk életére, számtalan új tagot hozott közénk.
Baráti segítségét megtapasztalhattuk az új magyar
District létrejöttekor is, ahol a Charter szervezését
látta el hozzáértéssel, ami kimagasló anyagi sikert
is eredményezett. Ugyanezt a tehetségét villantotta
fel az EEMA rendezvény során is, ami szintén jelentősen gazdagította a District vagyonát.
Minden idegszálával arra törekedett, hogy a
District működése zavartalan legyen. Ennek jegyében vállalta el az Etikai Bizottság vezetését is, amelyet a kezdetektől betegségéig sikeresen ellátott.
Ebben a szerepkörében sem ismert megalkuvást,
mindig kiállt az igazság mellett.
Sajnos, betegsége előrehaladtával aktivitása
csökkent, de mindvégig igyekezett nyomon követni
a Rotary eseményeit.
Április 13-i temetésén a szertartást végző főrabbi
úgy fogalmazott: „Ricsi egész életében a nagybetűs
EMBER volt”.

1

987-et írtunk. A magyar Rotary mozgalom
részére az elnyomás évtizedei okozta sötét
felhők között megcsillant a fény. Valami elkezdődött, ami számunkra akkor a reményt
jelentette. Néhányan megérezték, hogy a Rotary
újjáéledése az egész társadalom számára fontos,
hiszen jótékony energiák tömegét szabadíthatja fel.
Köztük volt Berend Richárd is, sokak kedvelt Ricsi
bácsija, sokak számára pedig egyszerűen csak a jó
barát, Ricsi.
Személyében azt az egyik alapítót tisztelhetjük,
aki rengeteget tett az új magyar Rotary felépítéséért. Ez valójában nem volt könnyű, hiszen egy, az
akkori rendszertől teljesen idegen szervezetet kellett létrehozni. Ricsi sokat segített kapcsolatai révén
a buktatók kikerülésében, az ő tevékenységének is
köszönhető, hogy létrejött az újkori magyar Rotary
első klubja, elsőként Közép-Európában.

TAVASZ VAN, ROTARIS TAVASZ VAN
Lassan véget ér a Rotary-év. Kormányzóként számtalan rendezvényen vettem részt, jártam szinte minden hazai klubnál látogatóban. Autóztam közel 35
ezer kilométert.

V

oltam a Gift of Life program keretében
határon túli gyermekek hazaengedésén,
bálakon, fakanálpárbajon. Ellátogattam
Szerbiába, Szlovákiába, lovas táborba Kaposvárra, Segway-eztem Szegeden a Rotary Tanösvényen és megnéztem nyíregyházi barátainkkal
az állatkertet. Számtalan programon találkoztam a
Rotary-család minden korosztályával. Részt vettem
a Inner Wheel- Rotary Nőnapon feleségemmel, Gabival és a debreceni Ineract-Rotaract District konferenciájának workshopjában is.
Mindezek során megismertem klubjaink törekvéseit, projektjeit. És az évnek nincs még vége.
Májusban és júniusban még 4 helyszínre várjuk
barátainkat a „Játék, ami összeköt” című projektben.
Kecskeméten csapatépítő padfestés és Charter
ünnep, Mátészalkán a Tour De Gát vár mindenkit,
Orosházán pedig a pálinka mustrán kóstolhatjuk
meg a finom pálinkákat.

Legyetek továbbra is ösztönzőek, inspiráljátok
egymást és legyen tartalmas a Rotary év vége.

Az évzáró rendezvény a District Konferencia lesz
Kecskeméten 2019. június 29-én. Itt derül ki, hogy ki
nyeri a játék fődíját a 2 millió forintot. Emellett összefoglaljuk a 2018/2019-es Rotary évet és átadom a
stafétát Kézdi László kormányzó barátomnak.

Mosonmagyaróvár, 2019. április
Gondár György
Kormányzó 2018/2019

Drága Ricsi Barátunk, nyugodj békében!
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BEKÖSZÖNŐ KORMÁNYZÓI LEVÉL

falakon belül a Lengyelországot, Csehországot, Szlovákiát és
Magyarországot felölelő Rotary
Visegrádi Négyek megállapodását. Mindezt a Rotary szellemiségében tettük, a szerződésben
megerősítettük, hogy kölcsönösen támogatjuk egymás programjait, amelyek a humanitárius
és a Rotary elvek szerint szolgálják a rászorulókat.
Egységes és több közösségi
médiára is kiterjesztett kommunikációnk is kezdetét veszi. A jószolgálati projectjeinket bemutató
Projectszámláló 2019. július 01.én indul a megújuló rotary.hu honlapunkon. Az egységes „Együtt, mi...” feliratú fényképek és rövid leírások bemutatják és számlálják klubjaink jószolgálati
projectjeit, először a hazai Rotary történetében. Rövid,
30-60 másodperces videókkal is lehetőség lesz
bemutatni tevékenységünket.
Gyetvai Zsolt, az RC Eger 2019-2020 évi elnökének ötlete alapján 2019. áprilisában elindul a Rotary
Staféta, melynek haladását a rotary.hu honlapon
lehet követni. A játék alatt egy (vagy több) klubtag
meglátogat egy általa még nem látogatott klubot,
ahol a stafétába rejtett papírra felírja a tapasztalatait. Cél, hogy 2020. június végéig a Staféta bejárja
a klubokat, a feljegyzések pedig láthatóak lesznek
a honlapunkon.
A 2019-2020 évben a „Játék, ami összeköt” program folytatása, a Rotary Staféta, az Országos Rotary
Családi Piknik és a District rendezvények mind azt a
célt szolgálják, hogy egymástól erőt merítve tovább
erősödjön a hazai Rotary Család, igazi KÖZÖSSÉG
épüljön a klubokon belül és a klubok között is. Mert
a Rotary nemcsak a világot, nemcsak a Kárpát-medencei országokat, hanem a magyarországi klubokat is összeköti!
Debrecenben is megmutattátok, hogy a jó cél érdekében anyagi áldozatra is készek vagytok. Nagyon
köszönöm a nagylelkű és az igazán színvonalas
tombola ajándékokat. Gondár György Kormányzó Úr
és általam felajánlott ajándékok , valamint a tombola
adományokból befolyt összesen 759 ezer forint
árva gyermekek táborozását fogja szolgálni. A tábort
Rotaractos barátaink szervezik.

A ROTARY ÖSSZEKÖTI A VILÁGOT
Kedves Barátaim!

A

kik részt vettek Debrecenben a 2019.április
6-7-én megtartott PETS/SETS rendezvényen, azok első kézből megismerkedhettetek a 2019-2020 Rotary év Világelnökével,
programjával, a Magyar Rotary jövő évi programjával, három éves stratégiájával, a gyökeresen megújult, megfiatalodott District Team tagjaival. Számtalan előadást hallhattak az aktuális helyzetünkről,
feladatainkról, a lehetőségekről , a szekcióüléseken
pedig alaposan felkészülhettek klubjaik sikeres vezetésére, adminisztratív feladatainak ellátására, a
The Rotary Foundation adta lehetőségek jobb kiaknázására, a klubotok pénzügyeinek helyes kezelésére és a diákcsere program sikeres folytatására.
A 319 fővel regisztrált rendezvénynek méltó otthont adott a debreceni Kölcsey Központ, ahol a képzés mellett bőven volt alkalom baráti beszélgetésekre, ismerkedésre, a vacsora előtt pedig a Rotary
Magyarország komolyzenei nagyköveteinek, Hartmann Domonkos-csellóművész és Manuel Betan-

court Camino (RC Dunakeszi) operaénekes előadását élvezhettük.
Az idei PETS/SETS több szempontból is rendhagyó volt az elmúlt évekéhez képest. A Magyar
Rotary történetében először történt közös képzés
a Rotary Család tagjait alkotó Rotaract klubok jövő
évi elnökeivel, titkáraival és kincstárnokaival, valamint az Interact klubok elnökeivel. A kapott számtalan pozitív visszajelzés megerősített abban, hogy a
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Rotary Család víziója életképes, a bennünk lévő sok
közös vonás és az életkorból adódó különbségek
eredője egyértelműen a Rotary Család erősítésének az irányába mutat.
Ugyancsak történelmi tény, hogy először kaptak Rotaractos barátaink szerepet minden egyes
Rotary munkabizottságban. Hogy miért? A Rotaractot képviselő 18-30 év közötti korosztály ugyan
hazánk népességének csak a 16%-át jelenti, azonban 100 %-ban ők a mi jövőnk! Ők fogják klubjainkat és Districtünket vezetni 5-10 év múlva, készítsük
fel hát őket időben! Visszatérő cserediákjainknak
és lakóhelyünk fiataljainak mutassunk utat a Rotaract klubokba, a Rotaractos évek elteltével pedig
a Rotary szervezetébe! Akik munkahelyi és családi elfoglaltságokból adódóan nem tudják vállalni
a hetente ülésező tradicionális klubokba történő
belépést, azok a fiatalok élhetnek a Rotary e-club
vagy a Passport Club adta lehetőségekkel.
A Magyar Rotary történetében először készített és adott elő négy egymást követő kormányzó
közösen egy hosszabb távra mutató stratégiát, ami
a hajónk egy irányba történő haladását szolgálja.
Ez év januárjában San Diegóban született meg
a gondolat, hogy Rotary Districtjeink összefogása
szolgálja tovább országaink között a nemzetközi
megértést, a jóakaratot , a népeink erősödő barátságát és a sokszor oly törékeny békét. A gondolatot cselekvés követte. Meghívásomra hazánkba
érkeztek a lengyel (D2231) és cseh/szlovák (D2240)
megválasztott és jelölt kormányzótársaim és április 05-én aláírásunkkal szentesítettük a történelmi
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Nagyszerűen debütáltak fiatal barátaink, akik vállalták
munkájuk, családjuk és a klubélet mellett a District
szintű feladatok önzetlen ellátását is!
Nagyon köszönöm a példaértékű munkátokat!
Végezetül a Rotary Magyarország 2019-2020 évi
jelszavával kívánok klubjainknak egy nagyszerű ,
közösségépítő, jószolgálati projectekben gazdag
Rotary évet!

Diczkóné Untener Mónika (RC Nyíregyháza) ötlete
alapján az Earlyact klubjaink kis tagjai kezeinek
munkáját dicséri a Debrecenben debütáló Gyógyító
Babák. Az adománygyűjtéséből befolyt 219.500
forintot a gyermekéleteket mentő Gift of Life programra fordítjuk.
Nagyon sok embernek jár köszönet a sikeres PETS/
SETS szervezésében nyújtott munkájáért, de külön
kiemelném Horváth Zsófia District Titkár (RC Dunaharaszti), Bella Arnold Rendezvényszervező Bizottság
Elnöke (RC Budapest-Center), Lakatos Gergely (RC
Budapest-Margitsziget) és Krpnov Ádám (RC Budapest-Center) Kommunikációs Bizottság elnöke és
tagja, ifj. Dr. Papp Kálmán (RAC Budapest-Margitsziget), valamint Takács Gergely (RC Budapest-Margitsziget) fáradhatatlan munkáját és támogatását!

„Hass, alkoss, gyarapíts,
S a haza fényre derül !”
(Kölcsey Ferenc)
Kézdi László
Kormányzó
2019-2020

FELHÍVÁS!

NKM ROTARY ADVENT SZEGEDEN
ISMÉT SZERETETTEL TELT MEG A ROTARY ADVENT
Ebben az évben ismét az Nemzeti Közmű Áramszolgáltató Zrt. központi épülete vált adventi naptárrá: annak karácsonyi dekorációját kiegészítve
az első és második emeleti ablakpárokra, valamint
a földszint ablakainak üvegeire került számozás.
Az épület homlokzatára felkerült az a molinó, mely
hirdette a rendezvényt.
Az idei Adventen is minden nap egy-egy művész,
színész, sportoló, közéleti személyiség volt az
esemény vendége. A teljesség igénye nélkül:
Király Attila színész – rendező és édesapja Király
Levente a Nemzet Színésze, Nagy Péter olimpikon súlyemelő, Koltai Róbert színművész, Timár
Kriszta a Délmagyarország újságírója, Bálint K.
Gergő a Rádió 88 műsorvezetője, Várnai Adrienn,
a Szeged Televízió újságírója, Varga Tamás kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, Jonas Kallman, a
MOL-Pick Szeged kézilabdázója, Molnár Gyula, a
Molnár Dixiland Band zenekarvezetője és László

Hetedik alkalommal segítettek családoknak a Rotaristák Szegeden. A város karácsonyfájával szemben,
a Klauzál téren ismét felépült a Rotary Advent színpada és adománygyűjtő kisháza.

A

Szeged Szent-Györgyi Albert Rotary
Club 2018-ban is elkészítette szegedi adventi naptárát. Ebben az évben az NKM
Nemzeti Közművek Zrt. volt a rendezvény névadó szponzora.
Most is azzal a céllal szerveztük meg rendezvényünket, hogy karácsonyhoz közeledve legalább 24
szegedi és Szeged környékén lakó rászoruló családnak tegyük szebbé az ünnepet, és nem utolsó
sorban az egyedi projekttel városunk Rotaristái
ismét meg tudják mutatni magukat városunk polgárainak. A támogatottakat a Szeged Szent-Györgyi
Albert Rotary Club felkérésére a szegedi általános
iskolák, óvodák ajánlották pályázat alapján.

KERESSÜK A ROTARISTA CSALÁDOKAT

K

újság következő számában megjelennek. Várjuk a
Bella család, a Baltás-Hajdú család, a Schöll-Németh család és a többiek jelentkezését!

eressük azokat a rotarys családokat, akik
között többen a Rotary család (Rotary,
Rotaract, Interact, Earlyact, Inner Wheel)
tagjai. Készítsetek közös fotót, melyek az

RC Kecskemét, RC Dunaharaszti, RAC Kecskemét, RC Budapest-Sasad, RC
Budapest-Metropolitan
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RC Szeged Szent-Györgyi Albert

Boldizsár operaénekes is segítette jelenlétével
akciónkat. Köszöntötte a családokat a Szegedi
Nemzeti Színház főigazgatója Barnák László, a
SZTE Szedeák kosárlabda csapata és a Szegedi
Tekecsapat versenyzői is.
A Rotary színpad háttereként jelent meg az
adventi naptár fényképe, ahová minden nap az adott
támogató emblémáját ragasztottuk fel. Az utcán
sétálók itt láthatták testközelből az adventi naptárt.
Az adventi naptár ablakai december 1-23. között
minden nap egy 17:00 órakor kezdődő műsorhoz
kapcsolódva nyíltak ki, kivéve vasárnapokon, amikor
17:30 órakor kezdődött az ünnepi műsor.
Mivel a támogatott családok száma 28 lett, több
alkalommal két ablakot nyitottunk ki. A műsorokat a karácsonyfával szemben felállított adventi

színpadon rendeztük meg. Itt vehették át minden
este a támogatott családok az ajándékot elismerő
oklevelet, a csomagokat december 22-én futárok szállítottak ki. A családok által kért ajándékok
mellé mindenki kapott tartós élelmiszereket is a
támogatók jóvoltából. Az adventi naptár minden
ablakába a támogatóknak köszönhetően átlagosan 100 ezer forint értékű ajándék került.
A Rotary Adventi faházában gyermekjátékokat és
könyveket gyűjtöttek a Rotaract és az Interact fiataljai a Felsővárosi Óvoda számára. Ebben az óvodában integrált csoportokban autizmussal élő és
sajátos nevelési igényű gyermekek járnak. Az adományokért cserébe forral bort és teát kínáltak.
Ezen kívül helyet adtunk a HDI Shop Első Magyarországi Zokni Csereprogramjának is. A lyukas, szakadt, elnyűtt és fél pár zoknikból szigetelő anyagot
készítenek. Akik leadták a zoknikat forró italt és
zokni vásárlási utalványt kaptak. Ezzel is zöld lábnyomot szerettünk volna hagyni magunk után.
Az NKM Rotary Advent számokban
28 család kapott ajándékot: közel 50 erdei köbméter fa, tartós élelmiszer, háztartási vegyi áru,
3 mosógép, 2 kombinált hűtőszekrény, 1 szárítógép, tablet, centrifuga, mikrohullámú sütő, porszívó, kályha, gyermekruházat és játékok. Az egyik
középiskolás tehetséges gyermeknek 8 hónapra
kifizettük a kollégiumi étkezését.
Az NKM Zrt-től kapott támogatás mellett, támogatóktól és a Rotary kluboktól kapott 2.200.000 forint
teremtette meg a 2018-as Advent
ajándékozásának lehetőségét.
A helyszínen 23 nap alatt 25 iskola
és óvoda gyermekei léptek fel. A
karácsonyi műsort alkalmanként
a színpad előtt sokan látták, nem
csak a fellépő gyermekek szülei és
hozzátartozói. A pénteki és szombati
napokon megtelt a színpad előtti tér.
A fiatal Rotaristák az Interact és
Rotaract klubok tagjai a forró italok kínálásából több mint 400.000
forint támogatást gyűjtettek össze,
amelyet a Családok-és Gyermekek
Átmeneti Otthonának támogatására fordítottak.
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A GYERMEKEK EGÉSZSÉGÉÉRT!
A TÉLI IDŐSZAKBAN KIEMELT FIGYELMET
KAPOTT A VÁSÁRHELYI ROTARY ÉLETÉBEN A
D-VITAMIN PROGRAM.

A

min mellé ajándékok is kerültek a karácsonyfa alá,
szebbé varázsolva azoknak a gyerekeknek az ünnepét, akik kénytelenek a kórházba tölteni a szent
estét, távol családjaiktól.
A klub a Vásárhelyi kórházon kívül a budapesti
Szent János Kórház gyerekosztályának is adományozott 100 doboz D-vitamint. Az adományt Pataki
László elnök úr, valamint Dr. Pálinkó Mihály juttatta
el a kórház számára.

D-vitamin hiány pótlására kiemelt figyelmet fordított a Hódmezővásárhelyi Rotary Club decemberben. A klub 140 doboz
D-vitamint adományozott a helyi Erzsébet
kórház gyerekosztályának. Az átadáson a klubból
jelen volt Pataki László elnök úr, Borsodi Gabriella
és Dr. Kőhegyi Judit. A kórház részéről Dr. Havasi Katalin orvosigazgató, valamint a gyerekosztály
osztályvezető főorvosa, Dr. Papp Ferenc. Az átadáson Borsodi Gabriella elmondta, a klub fontosnak
tartja a D-vitamin pótlását a téli időszakban, hiszen
immunerősítő tulajdonságának köszönhetően segít
a téli megbetegedések megelőzésében. A D-vita-

Dr. Kőhegyi Judit
RC Hódmezővásárhely
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Légy ösztönző!

HELY A TETŐN –
MEGFUTTATTUK AZ AUDI Q8-AT

Az Audi Q8-nál találkozik a négyajtós luxuskupék
eleganciája a nagyméretű SUV-modellek praktikusságával. A márka zászlóshajója a műutakról távol is
helytáll robusztus konstrukciójával, munkában és
szabadidőben is tökéletes útitárs – természetesen
„győri szívvel”.

A

z új kupé hosszúsága 4,99, szélessége
2,00, míg magassága 1,71 méter, így szélesebb, rövidebb és alacsonyabb Q7 testvérmodelljénél. Nem egész háromméteres
tengelytávján olyan a térkínálata, amivel legtöbb
releváns méretében – utastere hosszúságában és
fejterében – jobb közvetlen vetélytársainál. Hátsó
hármas üléssora hosszirányban állítható, támláit
lehajtva akár 1755 literig is bővíthető az elektromos
működtetésű ajtó mögötti csomagtér.
Impozáns, nyolcszögletű Singleframe hűtőrácsával a modell a márka Q-családjának újszerű arculatát hozza és erőteljes, magabiztos megjelenést biztosít. Már alapkivitelben LED-technikájú fényszórók
világítják meg az utat, kívánságra akár HD Matrix
LED kivitelben is. És automata állásban tökéletesen
dolgozik az Audi, sötétedés után is kitűnő megvilágítást biztosít és takarja ki „foltokba” a szembe jövő

autók sofőrjei elöl a Q8 intenzív fényét. Egyszer
sem villogtak ránk figyelmeztetően, miközben mi
szinte nappali látásviszonyok mellett gurulhatunk.
A Q8 belül is rendben van, igényes anyagok, precíz
Fotók: Török János
illesztések, elegancia, ami dukál egy új zászlóshajóhoz. Kezelési koncepciójában csaknem minden funkció két nagyméretű képernyőre hívható le. A felső 10,1
col átlójával az infotainment- és a navigációs rendszerek kezelésére szolgál, míg a 8,6-os alsóról a légkondicionáló berendezést, további kényelmi funkciókat és a szövegmegadás vezérelhető. A hangvezérlés
intelligens beszélgetőpartnerré avatja a modellt: a
vezető szabadon fogalmazhatja meg utasításait, a
rendszer értelmezi az „éhes vagyok” megjegyzést és
közeli éttermeket ajánl.
A Porsche Inter Auto Hungária szegedi, Sárosi
utcai telephelyéről kapott tesztautóban természetesen győri gyártású motor dolgozott. A háromliteres lökettérfogatú, 286 lóerős V6-os turbódízel
maximális forgatónyomatéka 600 Nm. Ezzel 6,3
másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 kilométeres
tempóra a nagyvas, a végsebesség pedig 245 kilométer/óra. Vegyes fogyasztásra 7,3 litert ad ,meg
száz kilométerre a gyár, és a stop/start rendszeren
túl úgy is figyel a takarékosságra. Például figyel-
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mezteti a sofőrt, ha ok nélkül tapossa
a gázpedált. Mégpedig úgy, hogy
az ABS-re emlékeztetően, de annál
kevésbé intenzíven visszarúg, visszarezeg a pedál, ám nem a fék, hanem
a gáz. Jelezve, hogy közelítünk egy
körforgalomhoz és nem kell már az a
nagy tempó, úgyis lassítanunk kell.
A Q8-at kifejezetten jó vezetni, az óriási teljesítménytartalék és a meggyőző
fékerő biztonságossá teszi az autót. Ha
meggondolatlanul kezdünk előzésbe,
két lehetőségünk is van kimászni a slamasztikából: nyomunk egy satuféket és megbánóan
visszasorolunk, vagy padlóig tapossuk a gázpedált
és előre menekülünk. Utóbbi esetben a máskülönben harmonikus kapcsolású, nyolcfokozatú automata 8-asból akár négyesig is visszavált, és úgy már
tényleg haladós. Történjen bármelyik manőver, a
kocsi végig stabil marad
Az Audi tisztán mechanikusan működő központi
differenciálműve alapesetben 40:60 arányban
osztja el a forgatónyomatékot az első és a hátsó
tengely között, szükség esetén azonban túlnyomó
részét az egyik tengelyre irányíthatja. A csillapítás-szabályzással kiegészített futómű az alapkivitel
része, de az adaptív légrugózás is rendelkezésre áll.
Az Audi extraként összkerékkormányzást is kínál, e
technika akár öt fokos tartományon kormányozza
be a hátsó kerekeket. Az Audi Q8 ezen túl is számos menethelyzetben támogatja vezetőjét. Ennek

technikái közé tartozik egyebek mellett az adaptív
menetasszisztens, a gazdaságossági- és az útkereszteződés-asszisztens, a sávváltást segítő rendszer, az útpadka-figyelmeztetés és a környezetmegfigyelő kamerák rendszere.

Háromszor annyi motor
2019. februárig csak az általunk próbált motor
volt elérhető a Q8-ashoz, azóta változott a helyzet.
Megérkezett a kisebbik dízel, a 45 TDI, ami 231 lóerőt
és 500 Nm forgatónyomatékot tud, 7,1 másodperces százas gyorsulással. A benzinmotor 55 TFSI jelzéssel és 340 lóerővel, valamint 500 Nm forgatónyomatékkal érkezik, miközben 5,9 másodperc alatt
megvan neki a százas sprint, végsebessége pedig
250-nél lehatárolt.
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Légy ösztönző!

RC Balatonfüred-Veszprém

A ZENE GYÓGYÍTOTT A HANGVILLÁBAN
CHARLIE IS CSATLAKOZOTT
A ROTARY GYŰJTÉSÉHEZ
lalkozót, illetve anyagi fedezetet, amiből megvalósítható lenne körülbelül húsz ágy legyártása.
A kezdeményezés mellé állt a Füred Dixieland
Band, akiknek ez volt a harmadik, hagyományos
év eleji jótékonysági koncertjük. Vezetőjük, Dervalics Róbert szerint óriási megtiszteltetés számukra,
hogy mindezt a Hangvillában tehetik meg. Mint
fogalmazott: „Ez egy csodálatos lehetőség arra,
hogy a két város között karitatív és kulturális hidat
képezzünk”. Ráadásul Horváth Charlie-val álltak
színpadra, akivel a koncert előtt beszélgettünk.
- Gyakran vállal jótékony célú fellépést?
- Nagyon sokszor vállaltam, aztán elég sok idő
kimaradt. Az utolsót egy operaénekes barátommal
csináltam, amikor Erdélyben árvíz volt. Végigjártuk az egész országot, arra is emlékszem, hogy
az utolsó előadásunk az Erkel színházban volt.
Semmi visszhangja nem volt, hogy ezt megcsináltam. Aztán volt egy időszak, amikor nem tudtuk,
hogy hova megy a pénz, és kiszálltam ebből az

A Rotary Club Balatonfüred-Veszprém jótékonysági
sorozata 2019. január 23-án egy nagyszabású koncerttel folytatódott. A bevételből a veszprémi kórház
gyermekosztályának vásárolnak olyan mobilizálható
ágyakat, amelyek az egészségügy által is elfogadottak, lehetővé téve az itt gyógyuló kis betegek és szüleik
közös, kényelmes éjszakai pihenését.

J

elenleg három lehetőség van, ha a szülők
szeretnének éjszakára bent maradni beteg
gyermekeikkel a kórházban: amennyiben
van elég szabad betegágy, ezeken tudnak
aludni, ha nincs, akkor a gyermekükkel együtt osztoznak az ágyon, vagy esetleg kempingágyon, matracon éjszakáznak. Ennek az áldatlan állapotnak
a megszüntetésére vonatkozóan Hartmann Péter,
a Rotary Club Balatonfüred-Veszprém elnöke a
veszprémi kórház vezetőivel közösen a megoldást
olyan mobilizálható ágyakban látja, amiket egymásba lehet helyezni – ehhez keresnek most vál-
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egész dologból. De most nagy szeretettel jöttem
segíteni.
- Mi a véleménye a Füred Dixieland Bandről, akikkel együtt vállalta ezt a koncertet?
- Szeretem őket, nagyon aranyos gyerekek.
Tudja, én szeretem a zenészeket. Próbálhattunk
volna többet is, de így is jók vagyunk együtt, minden rendben van.
- Milyen dalokat választottak?
- Egyrészt az én dalaimból hármat-négyet, és
mivel ők egy dixieland banda, így olyanokat, amiket ők nagyon szeretnek, kicsit jazz-esebb dolgokat. Egyébként pedig, amikor gyerek voltam,
akkor még nem is volt gitár, úgyhogy trombitával
kezdtem, imádtam Louis Armstrong-ot, az ő dalait
énekeltem. Amikor én már muzsikáltam, akkor még
Beatles zenekar se volt…
- A zenében eltöltött hosszú évek alatt a közönség
részéről kialakult egyfajta elvárás? Vannak például
olyan dalok, amik nélkül nem mehet le a színpadról?
- Az összes dalomat ismerik. Sokan nem tudják, hogy 37 lemezt csináltam. Nem kopok bele a
dalokba, váltogatjuk őket a színpadon, mert unalmas lenne, hogy csak a „kötelező” dalokat játszanánk el. Nagy boldogság számomra, hogy szeretnek és ismerik a dalaimat. Így lehet túlélni mindenki.
Ezek persze remek dalok, de talán ha más énekelte
volna el őket, akkor nem lett volna belőlük sláger.
Nem két-három akkordos zenék, igazán a zenészek
tudnák elmondani, mennyire komoly dalok. Bár
könnyűnek tűnnek, nehéz eljátszani őket. Nekem
Lerch Pisti – aki két éve kórházban van -, Halász Jani
és László Attila írja a dalaimat. Különböző zeneszerzők rendszeresen bedobnak a postaládámba dalokat, de ezeket meg se nézem, mert csodálatos az a
team, akikkel dolgozom.

- Milyen újra és újra elénekelni a dalokat?
- A jó dalokat érdemes sokszor eljátszani. Mindig
másképp játsszuk őket, a kötelezők mellé beveszünk újakat. Az én zenekarom a legjobb Magyarországon, ezt ki merem jelenteni. Tanáremberek,
akikkel 1994 óta dolgozom együtt. Aztán a Tátrai
Band-el is csináltuk vagy húsz lemezt, nagyon sok
munka ám ez. Egy teljesen más történet az, mert
velük Charlie-dalokat nem játsszunk. Volt három
jazz-lemezem is, ha azokból választunk, akkor be
szoktam mondani, hogy most a zenészeknek játszszunk, tudják meg, hogyan kell muzsikálni. Boldog
vagyok, hogy ilyen csapatom van. Tavaly-tavalyelőtt is rengeteg bulink volt, erre az évre pedig
már nyolcvanat lekötöttek, februártól beindul a
gépezet. Kiderült, hogy nem szeretek otthon ülni,
jó együtt lenni a barátokkal, a zenész kollégákkal,
és jó utazni meg dolgozni.
A Rotary Club Balatonfüred-Veszprém nem csak
koncert-szervezésben és jószolgálati gyűjtésben
mutat jó példát, hanem játékban is: a 2019. szeptember 21-22-i hétvégére eső II. Rotary Barátság Napján rendezi meg az első Országos Rotary Pöccintő
Bajnokságot, amire a magyarországi Rotary Clubok
csapatait és egyéni versenyzőit egyaránt várják.
A Crokinole egy szórakoztató, közösségfejlesztő
játék: adott egy korong alakú, sima felület, és a
rárajzolt pálya széléről a játékosok feladata egy
korongot pöccintéssel a lyukba, vagy ahhoz minél
közelebb juttatni. - A pár perces, izgalmas meccsek
egy hosszú játékká állhatnak össze, így a Crokinole akár órákig tartó szórakozást nyújt – mondta a
játékot kifejlesztő cég vezetője, Karcagi Péter.
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Légy ösztönző!

RC Budapest-Metropolitan

MAGYAR ROTARY BÁL 2019 –
A ROTARY CLUB BUDAPESTMETROPOLITAN SZERVEZÉSÉBEN
.
Minden várakozást felül múlt, hogy a Magyar Rotary
Bállal elértük első próbálkozásunkra azt, hogy megtöltöttük a New York Palota Báltermét. Közel 300 jószándékú ember gyűlt össze ezen az estén, hogy a Rotary
Gift of Life égisze alatt kötetlen báli hangulatban adakozzon a projekt sikeréért.

K

ülön öröm és megtiszteltetés volt számunkra, hogy sok külföldi Rotarista is
elfogadta a meghívásunkat, illetve nagy
létszámban köszönthettünk nem Rotaris
résztvevőket. Velük remélhetőleg a klubüléseinken
is találkozni fogunk még a Rotary tagság iránt érdeklődő személyek formájában.
A Magyar Rotary Bál ötlete egészen pontosan a
bál előtt 259 nappal született meg bennünk, ugyanis
a Rotary Club Budapest-Metropolitan pontosan
ekkor tartotta az alakuló charter ünnepségét. Már
akkor éreztük, hogy kivételesen sok külföldi vendéget köszönthettünk, azonban akkor még az ő meghívásuk nem volt egyértelműen tudatos. Egyszerűen
csak hívtunk külföldi Rotaris barátokat és ismerősöket, hogy osztozzanak ők is a mi örömünkben.
A Charter ünnepségünket követő napokban fogalmazódott meg bennünk az ötlet, hogy szervezünk
egy olyan Disztrikt-szintű, országos Rotary bált, ahol
a magyar és nemzetközi Rotary élet kiemelt szereplői,
aktív klubtagok és barátok a formalitások rideg világát
maguk mögött hagyva összegyűlnek. Egy fórumot
akartunk teremteni a Rotaris nemzetközi kapcsolatfelvételnek és a Magyar Rotary Bállal méltóképpen
kilépni a nemzetközi Rotary nagyszínpadára.
Van abban valami, hogy ahol finom ételeket szolgálnak fel és finom italokat mérnek kerek asztalok
körül, ott lehetőség nyílik új barátságokat és ezáltal új
együttműködéseket is kötni. De miért csak a határainkon belül tegyük ezt? - merült fel bennünk a kérdés.

kat árnyaljuk és fejlesszük, illetve hogy a nemzetközi kooperációk elsőre talán rögösnek látszó útján
néhány könnyed lépést tegyünk meg mindannyian,
közösen, előre.
A Rotary Club Budapest-Metropolitan élére állt és
továbbra is áll ennek a kihívásnak. Hálásak vagyunk
a belénk vetett bizalomért, és vállaljuk, hogy az általunk minden évben megszervezésre kerülő Magyar
Rotary Bálra színes és nagyszámú nemzetközi vendégközönséget fogunk meghívni. Ezzel szeretne klubunk hozzájárulni a magyar és a nemzetközi Rotary
élet színesítéséhez és felpezsdítéséhez.
Mégegyszer szeretnénk megköszönni minden
kedves vendégünknek országhatáron innen és
pláne országhatáron túlról – hogy, mint ahogyan
azt mondani szokták – jelenlétükkel emelték az est
fényét. Jövőre folytatjuk!

Ebből a gondolatból nőtte ki magát az a koncepció, hogy a Magyar Rotary Bál egyértelmű célja
és markáns ars poeticája lett egy olyan alkalmat
teremteni az Európai Rotary közösség számára,
ami segíti mind az ország határokon belül, mind
az ország és disztrikt határokon átívelő barátságok megkötését. A Magyar Rotary Bál és a
hozzá hasonló rendezvények kellően vonzónak
fognak mutatkozni a nemzetközi vendégek számára ahhoz, hogy kocsiba üljenek, repülőre vagy
vonatra szálljanak és egy elegáns, színvonalas,
szórakoztató hétvégét töltsenek együtt ismert és
még nem ismert barátokkal.
A szórakozáson, a Gift of Life program számára
felajánlható több, mint 1 millió forint adományon és
az ünneplésen felül a Magyar Rotary Bál egyértelmű eredménye, hogy a jó hangulat közepette a
Rotaris együttműködésekről kialakult gondolatain-
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Köszönettel:
Szántó Ferenc
Elnök 2018/2019
RC Budapest-Metropolitan
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JOBB VELÜNK A VILÁG!
NEM ADOM FEL ALAPÍTVÁNY
ELKÖTELEZETT TÁMOGATÓI A ROTARISTÁK
Annak, hogy a Rotary Magyarország 2008. óta a legelszántabban támogatja a Jobb Velünk a Világ! Programot, (és a Nem Adom Fel Alapítványt emellett még
sok egyéb területen is támogatja) nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a program ilyen szép kort és ilyen
kimagasló eredményeket ért meg.
agy dolog az is, ha csak egy alkalommal ad bárki támogatást egy jó ügyhöz.
De az, hogy 10 éven keresztül, valóban
rendkívüli, példaértékű szolgálat. Köszönet ezért mindazon Rotary kluboknak, akik hozzásegítették a hátrányos helyzetű fiatalokat a programon való részvételhez.
Külön köszönet azon kluboknak, akik hűségesen, minden évben támogatják ezt a programot. És
kiemelten köszönjük a Rotary Sasad klubnak és
neked Endre, hogy kovásza vagytok ennek a támogatói kapcsolatnak. Elszántságotokkal, áldozatkészségetekkel életben tartjátok a többiek csatlakozását is, illetve az uzsonnacsomagokkal teljessé
teszitek a programra érkezők élményét.
Szeptember 13-án, az Arénában valóban méltó
10. évfordulója volt a Jobb Velünk a Világ! rendez-

ÓRIÁSI HANGULAT A
IX. ROTARY FUTÓFESZTIVÁLON
7.000-EN FUTOTTAK A CIVIS VÁROSBAN
Kilenc nap, kilenc év, kilencszer negyvenkét kilométer. Kilenc évvel ezelőtt indult ez a rendezvény, mely
meghatározóvá vált mind Debrecen, mind a Debreceni Rotary Klub életében.

N

M
vénysorozatnak. Ez új erőt és lendületet ad nekünk
is arra, hogy folytassuk a programot.
Köszönet mégegyszer, és Isten adjon erőt minden Rotary tagnak ahhoz, hogy a szervezet céljait
sikerre vigye!
Köszönettel és szeretettel a Nem Adom Fel csapat minden tagja nevében: Dely Géza
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aguk a szervezők sem gondolták volna annak idején, hogy ekkora sikere
lesz ennek a futóversenynek, de a
számok meggyőzőek. Évről évre egyre többen jelentkeznek, hogy teljesítsék a távot és
részt vegyenek egy emberek ezreit megmozgató
eseményen. És itt nem csak a futókra kell gondolni. A közel 7000 futó mellé csatlakoznak a kísérők,
és mindazok, akik a város ezen részén járva találkoznak a felirattal: Rotary Futófesztivál. Mert ez a
verseny nemcsak a futóknak szól. Ahogyan a futók
megküzdenek az előttük álló távval, ugyanúgy teszi ezt a Rotary is szerte a világban. A versenyző a
kilométerekért, a Rotary az emberekért, az emberiségért küzd. És ez a futóverseny összekapcsolja
az egyéni célokat a humanitárius szolgálattal, mert
minden ide látogató - legyen az futó, vagy csak kí-

sérő, - találkozik a fogaskerékkel, sőt a teljesített táv
végén a kezébe is veheti azt, érem képében. És az
évek alatt elnyert és szétosztott érmek egyre nagyobb sokasága kerül föl lakások vagy irodák falára a futó és a világszervezet közös nagyköveteként,
hirdetve a megtett és a még előttünk levő távot.
Maga a verseny ugyan csak egy napon tart, de
az előkészületek már jóval korábban elkezdődnek.
Ahogyan egy futónak is hosszú felkészülési időre
és rengeteg munkára van szüksége a maratoni táv
teljesítéséhez, a szervezőknek is hasonló feladat ez.
Amikor az egyik futófesztivál véget ér, a következő
szervezése már elkezdődik. Így lesz a kilenc napból
kilenc év. De minden év, minden lefutott táv végén a
versenyző és a szervező ugyanazt érzi: megérte a
küzdelem, befutottunk a célba. És ez a sikerélmény
ad újra erőt, hogy a következő évben ismét a rajtvonalhoz álljunk, akár süssön a nap, akár essen az eső...
Kilenc év alatt az ország egyik legnagyobb, és
Debrecen legmeghatározóbb sporteseményévé
nőtte ki magát a debreceni Rotary Futófesztivál.
A gyönyörű, napos idő hozzájárult az amúgy is nagy
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A rajt előtt a G4 Fitness aerobic edzője tartott közös
bemelegítést

sportolási kedvhez, így 2019. március 31-én közel
7000 fő állt rajthoz. Nem csak Debrecen és környékéről, hanem az egész országból és az országhatáron kívülről is érkeztek futók: Egyesült Királyság, Izrael, Kína, Lengyelország, Moldova, Románia,
Spanyolország és Szlovákia is képviseltette magát.

Immár hagyományosan két részből állt a verseny.
Az első a rövidtávú, Jótékonysági Rotary Futás,
ahol 1993 métert teljesítettek a résztvevők. Az 1993
egy fontos évszám a Debreceni Rotary Club életében, mert ebben az évben alakult meg újra.
Kortól, nemtől, egészségi állapottól függetlenül
mindenki részt vehetett, főleg óvodások, általános
iskolások, gimnazisták, egyetemisták és munkahelyi csapatok jelentkeztek. A legnagyobb létszámban
résztvevő csapat idén a Debreceni Dózsa György
Általános Iskola volt, amely 733 fővel indult a versenyen, ezzel elnyerve a fődíjat, egy félautomata
defibrillátort. A második a Svetits Katolikus Óvoda,
Általános Iskola és Gimnázium, a harmadik a Debreceni Bolyai János Általános Iskola és AMI lett,
akik könyvutalványt vehettek át, továbbá oklevéllel díjaztuk a negyedik, ötödik és hatodik helyezett
csapatot is. A díjakat Lakatos Tamás, a Debreceni
Rotary Club elnöke és Széles Diána, Debrecen
Megyei Jogú Város alpolgármestere adta át.

A II. János Pál pápa térről 2019. március 31-én 9:30-kor több mint 5000 fő rajtolt el, egyénileg és csapatban
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MI A JÓ ÉLETMINŐSÉG TITKA?
MELYIK A FONTOSABB:
A FUTÁS VAGY A MATEMATIKA?
RÁD IS RÁD FÉRNE EGY ÚJJÁSZÜLETÉS?
Gimis koromban a bajai főtéren egy cigányasszony a
tenyeremből azt jósolta, hogy 55 éves koromban fogok meghalni. Később elég sokat tettem azért, hogy ez
be is teljesedjen. Egy munkamániás, a közoktatásban
16 éven át vezetőként is dolgozó, évtizedeken át napi
15-16 órában robotoló ember voltam. Viszont pár éve
megértettem, hogy az „Énidő” mennyire fontos, hogy
„Minden nap szánj magadra egy órát! Vagy ha úgy érzed, hogy nincs rá időd - akkor kettőt!”. Nem véletlen,
hogy a Facebookon ez az idézet lett az általam létrehozott „Az ÉN időm” nevű zárt csoport mottója is.

H

ogy mitől értettem meg az „Énidő” fontosságát?
Ehhez jelentős mértékben hozzájárult,
hogy 2011. szeptember 14-én lett egy
kritikushoz közeli antioxidáns szint mérési eredményem. Pár hónappal előtte azon a nyáron rákos
megbetegedésben, 55 éves korában meghalt a
gimis padtársam, aki a suliban 3 évig padtársam és
egyik legjobb barátom volt. Engem akkor nagyon
elgondolkodtatott, sőt rendesen oldalba rúgott ez
a két, időben egymáshoz közeli esemény, és – bár
lehet, hogy nincs köze az alacsony antioxidáns
szintnek az ő bőrrákjához – rögtön aznap hoztam
egy DÖNTÉST:
ÉLNI AKAROK, ÉS TÁNCOLNI AKAROK AZ
UNOKÁM LAGZIJÁN AZ IFJÚ PÁRRAL!
Az unokám akkor még csak másfél éves volt, így
tisztában voltam azzal, hogy várhatóan egy legalább 25-30 éves projektről döntöttem.
Akkor 103 kiló voltam. ”Végre te is rendes ember
vagy”- mondta boldogan pár évvel korábban egy
régi kedves barátom, aki akkoriban már jóval 120
felett volt. Nem életkorban, kilóban.
2011 előtt 5 éven át nem mozogtam szinte semmit. Viszont az akkori döntésem után néhány profi
étrend-kiegészítőnek köszönhetően egyrészt fél
év alatt a kiváló tartományba emelkedett a koráb-

ban kritikushoz közeli antioxidáns szintem, másrészt érezhetően szellemileg frissebben, egyre
jobb vitalitással éltem, és még – pedig ez eleinte
nem is volt szándékolt dolog részemről – elkezdtem fogyni is. Fél év elteltével változtattam a táplálkozási szokásaimon is: egyre több friss zöldség, gyümölcs, egyre kevesebb hús mellé egyre
kevesebb tele hasig étkezés, az italokon keresztül
is egyre kevesebb felesleges kalória („vízben az
igazság”), és 2012. augusztusra el is értem a tervezett mínusz 20 kilót. Mivel világosan kiderült
számomra, hogy sokkal jobb így nekem, azóta is
ragaszkodom a nyolcvanpár kilós állapotomhoz.
Igyekszem így is rendes ember lenni.
A „futás szele” eközben kb. 93 kilós „állapotomban”, 2012 tavaszán érintett meg. Azóta egyre többet futok, életem részévé vált, imádom azt a szabadságot, azt az ÉLETÉRZÉST, amit a futás ad, és
egyre komolyabb célokat tűzök magam elé.
Ha valaki 2011 előtt azt mondja nekem, hogy
2015. október 11-én lefutom a maratont, akkor én
őt hangosan kinevetem. (Régebben én is azt gondoltam, amit sok focizni szerető, hogy nem is normális ember az, aki labda nélkül szaladgál.)
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A jövőmért, a céljaim eléréséért van tennivalóm bőven, mert most már 4 unokám is van. Ők az
életem igazi értelmei, számomra ők az ok, amiért
érdemes felkelni minden nap. Mert ugye én az
unokáim lagziján nemcsak éldegélni akarok, hogy
esetleg egy kerekesszékben, szánakozó tekintetek kíséretében odatoljanak a főasztalhoz, hanem
TÁNCOLNI AKAROK AZ IFJÚ PÁRRAL!
Addig meg futok, hogy érezzem, élek. Sokszor
magam elé képzelem azt a lagzit és azt a táncot.
Bevallom, néha még a szemem is könnybe lábad
olyankor. Főleg, ha már jó fáradt vagyok a futástól.
De a célom nehéz helyzetekben is mindig erőt ad.
Én nem ilyen leszek, mint a magyarok többsége,
nekem a célom miatt a 75 év is kevés, én legalább
100 évig akarok élni!
Régebben nem is gondoltam, hogy a futás és a
jótékonykodás ilyen szorosan összekapcsolható.
2014 őszén a Rotary Club Baja „400 km Dóriért” projektje keretében egy eminens kitűnőként
érettségizett bajai vak lány, Péterfay Dóri külföldi egyetemi tanulmányainak támogatására sok
jólelkű embertől sikerült összegyűjtenem 3 hónap
alatt 475 ezer forintot 495 kilométer futással. Örömömre szolgált és ezúton is köszönöm, hogy más
Rotary klubok tagjai is támogatták ezt a projektet. Azóta is futok Dóriért a „Több ezer km Dóriért”
magán projekt keretében. Ő jelenleg az amszterdami egyetem hallgatója, és rengeteget tanultam
tőle kitartásban, céltudatosságban.
Természetesen 2016. októberben - a Spar Budapest Maraton részeként Balló Dorka által szervezett - Rotary Maratonon is indultam, és sikerült is
a futás révén a maratoni méterek számánál is több
pénzt összegyűjtenem az akkori „Gift of life” országos Rotary célra.
2015. januárban elhatároztam, hogy ezután minden évben legalább annyi kilométert futok, mint
amennyi az aktuális évszám. Ez általában novemberre már meg is van. 3 éve azt is kitűztem célul,
hogy évente legalább 200 alkalommal elmegyek
futni. Hogy távlati céljaim is legyenek, 2018. május
22-én, a 62. szülinapomon elhatároztam, hogy
a következő 20 évben – persze csak képletesen
mondva, hiszen repülni (még?) nem tudok - körbefutom a Földet az Egyenlítő mentén (40 075 km).
Időarányosan jól állok, idén februárban már megvolt az első 2000 kilométer.

62 évesen semmilyen gyógyszert nem kell szednem. 7 éve nem voltam beteg, lázas sem. Szoktam
mondani viccesen, hogy azért van ez így, mert
egy-egy futás után az izzadságtól olyan szörnyű
illatokat árasztok, hogy a vírusok sikoltozva menekülnek belőlem. Az ezt esetleg túlélőket pedig a
téli futásaim közben megfagyasztom. Persze a teljes életmódváltás a valódi ok.
2015-ben Fuss, hogy érezd: élsz! címmel írtam
egy könyvet is. Nagyon jó érzés nekem, hogy
azóta sok magyar embernek segítettem meghozni
egy döntést egy esetleges életmódváltásról. Mert
látják rajtam, hogy megéri. (Részletek a könyvemről a www.siposbaja.hu honlapomon, illetve
a Facebookon a Sipos János – futás, táplálkozás,
önfejlesztés oldalon.)
Ez a könyv nemcsak a futásról szól, hiszen minden kutatási eredmény azt igazolja, hogy a jó életminőséghez három dolog kell: megfelelő mozgás,
megfelelő táplálkozás és az önfejlesztés, az egyén
gondolkodásának folyamatos fejlesztése. Ebben
a három témában gyűjtöttem össze a legfrissebb
kutatások eredményeit (számos esetben meglepő
dolgokat tudtam meg), és ajánlom jó szívvel minden olyan ember számára, akinek fontos a jó életminőség, és hajlandó tenni is érte.
A könyvem megjelenése óta számos településen
tartottam - motiváló rövid filmekkel, általam a futás
közben készített fényképekkel tarkított - előadást
felnőtteknek és diákoknak egyaránt a futásról, a
táplálkozásról és az önfejlesztésről. (Például a
„Menő menzák az iskolákban – Egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő programok” nevű
iskolai pályázat keretében.) Érdekes, hogy régebben a bajai III.Béla Gimnáziumban a matematika
óráim után sosem tapsoltak meg ennyire. Lehet,
hogy a futás, a jó életminőség fontosabb a matematikánál is?
Szívesen megyek előadást tartani az ország bármelyik részébe. Örömmel terjesztem azt a hitem,
hogy ÉLNI JÓ, ÉS JÓ VITALITÁSSAL ÉLNI MÉG
JOBB! 62 évesen is!
Lehet, hogy az a cigányasszony 18 éves koromban ezt az újjászületést jósolta meg nekem 37
évvel korábban?
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NYELVTUDÁSSAL KÖNNYEBB
VIZSGÁHOZ SEGÍTIK A FIATALOKAT AZ EGRI ROTARISTÁK
A 15 éves RC Eger jótékonysági akcióinak célcsoportját kiemelten a tehetséges, de szociálisan rászoruló
középiskolás tanulók képezik. Kezdetektől támogatjuk a fiatalokat a nyelvvizsga bizonyítvány pénzügyi
terheinek mérséklésében. 13 év alatt száznál több,
sikeres vizsgát tett tanuló költségeinek fedezéséhez
járultunk hozzá 25 ezer forintos fejenkénti összeggel.

jellemző célcsoportjaink számára viszont anyagilag
általában nem is vállalható.
Ebből a felismerésből fakadt a gondolat: szervezzünk számukra intenzív nyelvvizsga felkészítő tanfolyamot az RC Eger finanszírozásában.
A 2017/2018. tanévben pályázati úton 27 középiskolai diák vehetett részt a három, 30-30 órás kurzuson. Az eredmény imponáló: 20 fő angolból, 5 fő
német nyelvből kapott nyelvvizsga bizonyítványt.
Az idei tanévben is meghirdettük a tanfolyamot,
melyen két angol csoport már végzett, a harmadik márciusban indult. A létszám hasonló az előző
évihez, remény van arra, hogy eredményessége is
ugyanolyan jó lesz.
Örömünkre szolgál, hogy sikerrel pályáztunk a
Rotary Foundation anyagi forrásaira is.
A rászoruló és rászolgáló diákok felkutatásában és pályázásra ösztönzésében részt vettek az
Interact-os fiataljaink is.
Az adományozó és adományozott öröme mellett
sikernek tekintjük, hogy hozzájárulunk a Rotary
szellemiség erősítéséhez, az RC Eger és az IC Eger
megismertetéséhez, népszerűsítéséhez.

2

018-tól az állam átvállalja a diákok kiadását. Látszólag tehát okafogyottá vált ezirányú segítségünk. Ugyanakkor a nyelvvizsgák jelentősége megnőtt, hiszen 2020-tól
csak B2 tipusú, dokumentált nyelvtudással lehet
jelentkezni a felsőoktatási intézményekbe. A kritérium teljesítése a tehetséges tanulók számára sem
egyszerű feladat. Sokan nyelviskolák, magántanárok segítségét veszik igénybe a probléma megoldásához, ami anyagilag is megterhelő. A korábban

23

JÓTÉKONYSÁG A BELGA SÖRHÁZBAN

KARÁCSONYI AJÁNDÉKOK
JÓTÉKONY ADOMÁNY A RC GYŐR-RÁBÁTÓL

A Rotary Klub Göd ebben az évben is megtartotta a
hagyományos jótékonysági bálját 2019. január 19-én
a Belga Sörházban. A bál célja, hogy eltöltsünk barátainkkal egy kellemes estét, egybekötve a vidám
hangulatot és a mulatságot a nemes cél elérésével.
A nemes cél, hogy ebben az évben is megszervezhessünk több olyan rendezvényt, amely megfelelő
anyagi háttér nélkül a legnagyobb igyekezetünk ellenére sem lenne lehetséges.

A

bálon bemutattuk az elmúlt évben elért
eredményeinket, amelyekre alapozva az
idén is megszervezzük a nyári nemzetközi
ifjúsági sporttábort, és terveink között szerepel a baleseti szimulációs előadás ismételt bemutatása is. A bált megnyitó beszédében a klub jelenlegi elnöke, dr. Bognár Viktor elmondta, a Gödi Rotary
Klub igen eredményes évet tudhat maga mögött.
Az előbb említett két kiemelt esemény mellett az év
során szervezett előadások alkalmával a klub tagjai
és vendégei találkozhattak olyan kiváló tudósokkal,
szakemberekkel, mint Romsics Ignác történészprofesszor, vagy Valaczka János Pál, a gödi Piarista
Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium főigazgatója. Egy Zöld-est keretében szakértők bevonásával az érdeklődők tájékoztatást kaphattak és
véleményt is nyilváníthattak szűkebb pátriánk, Göd
tiszta levegőjéért küzdő szervezet eredményeiről,
a Gödöt érintő országos főutak forgalmi helyzetéről, valamint további hatósági eljárásokról is. Fon-

tos esemény volt az a szeptemberi nyílt nap, ahol
a külföldön táborozó diákok élménybeszámolót
tartottak, ösztönözve további gödi diákokat a nyári
ifjúsági programokon való részvételre.
A Gödi Rotary Klub koronájának ékköve a gödi
nyári nemzetközi ifjúsági tábor szervezése és a gödi
fiatalok Rotary keretek közötti külföldi utaztatása.
Erről a bálon klubunk ifjúsági felelőse, Érdi-Krausz
Gábor barátunk beszélt, kiemelve a továbbra is
fennálló lehetőségeket, hogy gödi fiatalok hosszú,
illetve rövid időtartamú utazások keretében világot
láthassanak, barátságot köthessenek a világ más
tájain élő fiatalokkal és családjaikkal.
A bál jó hangulatához hozzájárult az Aldersteiner zenekar, amely sváb motívumokkal tűzdelt talpalávalót játszott, valamint a kiváló bűvész Habók
János kápráztatta el a nagyérdeműt igen színvonalas műsorával. A bál végén értékes tombolatárgyak
találtak gazdára. A hagyományos licittárgyak árverezése is gyarapította a jótékony célú felhasználásra szánt bevételeket.
Ezúton is szeretné a Gödi Rotary Klub megköszönni a bálon résztvevő mintegy száz főnek, valamint a támogató jegyet vásárló, tombola tárgyakat
felajánló és a licittárgyakat biztosító barátainak,
hogy támogatásukkal hozzájárultak a Rotary elveken alapuló nemes célok ez évi megvalósításához.
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Egy országos projekt keretén belül klubunknak, a Rotary Club Győr-Rábának lehetősége nyílt Győr város
bölcsődéinek támogatására. Egy budapesti játékforgalmazó cég, a Formatex Kft. az RC Budapest-Duna
közreműködésével a Rotaryn keresztül kívánta támogatni az ország gyermekintézményeit.

A

cég 5 millió forint értékben ajánlott fel játékokat erre a célra. Az új játékokat a cég
honlapján lehetett kiválasztani, ebben a
Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztályának és az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Győr munkatársai segítettek. A játékok
szállítását a WOLF Kft. támogatásával szerveztük
meg. A támogatás mértéke, az átadott játékok értéke az internetes árakon számolva elérte az 500
ezer forintot. Célunk olyan játékok kiválasztása és
átadása volt, amelyek a gyermekek számára új élményeket, játékos tanulási lehetőségeket adnak,
még élvezetesebbé teszik a bölcsődei perceket.
Különlegessége a projektnek, hogy nem „készlet
kisöprés”-ről van szó, hanem a legkorszerűbb, inter-

neten is megrendelhető játékok közül választhattak
a szakemberek.
Az átadás 2018. december 20-án volt az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Győr Kodály
Zoltán utcai bölcsődéjében. Az átvételnél az intézményt Bartalné Dr. Tóth Györgyi igazgatónő képviselte, a Rotary Club Győr-Rába képviseletében Kottán Péter a klub elnöke és Nagy Attila, a klub titkára
vett részt az átadáson.
A december 15-16. hétvégén tartós élelmiszer
gyűjtést szerveztünk a Metro áruházban. Az adománygyűjtésbe klubtagjaink jó részét és győri
középiskolás tanulókat is bevontunk, ők a közösségi
szolgálat keretében végezték a gyűjtést. A Karácsonyt megelőző projekt célja a győri GYIVI lakóinak
megajándékozása volt. Nagy mennyiségű tartós
élelmiszer és szaloncukor átadásával tettük szebbé
az intézmény lakóinak karácsonyát. Nagyon jó volt
tapasztalni az emberek segítőkészségét, jó szándékát. A tartós élelmiszer gyűjtés eredményeként
több, mint 300 ezer forint értékben tudtunk adományokat átadni. A klub döntése értelmében ezen projektet többször is ismételni fogjuk az év folyamán.

Gál Emil
Rotary Klub Göd
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FÉNNYEL, HANGGAL, ILLATTAL
SEGÍTENEK A PILISI
GYERMEKOTTHONBAN

HÁZIMOZI A VIKTOR OTTHON
LAKÓI SZÁMÁRA
A Sződligeten működő Pest Megyei Viktor Egyesített
Szociális Intézmény lakói számára régen vágyott létesítmény került átadásra.

Klubunk – a Dunakeszi Rotary Club – jó kapcsolatot
ápol a Pest megyei speciális otthonokkal, 2016-ban
és 2017-ben már két Snoezelen terápiás szobát adtunk át Gödön és Sződligeten. A Snoezelen szobákat
az otthonok hasznosnak találták, így a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóságon keresztül érkezett
megkeresés alapján örömmel vágtunk bele az újabb
terápiás szoba megvalósításának.

A

Pilisi Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola sajátos nevelési igényű gyerekekkel foglalkozik.
A Snoezelen terápia minden sérülésnek
hasznos, és ami nagyon fontos, örömet ad. A SNOEZELEN – holland szó és ebből az országból eredő
módszer – az ellazított, élvezetes pihenés állapotában
alkalmazott fejlesztő terápia. A Snoezelen szoba biztonságos, nyugtató környezetet teremt. Az ülőbútorok
a kényelmes, ellazult fizikai állapotot segítik elő, míg a
fény-, kép-, hang- és illatforrások kellemes ingereket
biztosítanak. A terápia célja a pszichés alapfunkciók
aktivizálása, fejlesztése. A felkínált ingereken (kellemes
zene és fényeffektusok szokatlan egyvelege, érdekes
mozgóképek, zajok, zörejek, színek, illatok) keresztül
a sérült emberek új, pozitív tapasztalatokat gyűjthetnek, megtanulhatják a kikapcsolódás technikáját, így a
terápia oldhatja feszültségeiket.
Sajnos a legtöbb otthon, így a Pilisi Gyermekotthon is helyhiánnyal küzd, csak más foglalkozások
céljára használt kisebb helységet tudtak felszabadítani. A terápiás szobát ezért a szűkös adottságokhoz igazodva kellett kialakítani.
A színes fényeket a programozással folyamatosan változó színátmeneteket produkáló, a falakat
megfestő LED szalagokkal és forgó színes gömbizzóval valósítottuk meg. További színforrások még a
láva lámpák és a fényjátékkal egybeépített aroma

párologtató. A falra projektor vetíti a megnyugtató
képeket – például erdők, tenger és más természeti
tájakat bemutató filmek -, a hangrendszerből pedig
nyugtató zene, vagy éppen ingereket keltő zörejek
szólnak. A padlót színes műbőr huzatú masszázs
matracokkal terítettük le, ezek és a babzsák fotelek,
puffok segítik a kényelmes, ellazulásra alkalmas
állapot elérését. Az aromapárologtató kellemes,
nyugtató illóolajokat juttat a levegőbe.
A projekt megvalósításában partnerünk volt az RC
Kecskemét, és támogatást kaptunk a 2017/2018 –as
District Grant –ből is. A terápiás szoba kialakítását a
klubtagok és segítők saját kivitelezésben végezték, a
korábbi hasonló projekt alkalmával összekovácsolódott csapat sok időt és energiát áldozva jó munkát végzett. A Snoezelen szoba 2018. –as Luca napi
átadásakor a Pilisi Gyermekotthon vezetői és munkatársai kedves szavakkal és a gyerekek által készített
ajándékokkal köszönték meg a Rotary támogatását.
Klubunk örömmel nyújt információt, módszertant, ha más klubok is belevágnak Snoezelen szoba
kialakításában.
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K

rebszné Balogh Mónika igazgató asszony
és Dávid Tamás igazgatóhelyettes úr kívánsága az volt, hogy az intézmény területén létesüljön egy mozi helyiség, ahol
a mentálhigiénés csoportvezető, Galazek Gáborné
irányításával filmeket tekinthetnének meg a lakók
kifejezetten terápiás céllal. Az intézet ugyan rendelkezik egy 7 személy szállítására alkalmas kisbusszal, ez azonban nem oldaná meg a budapesti
mozikba járás problémáját.
A Rotary Club Dunakeszi elnöke Varga Szilárd
megjelölt egy szerény anyagi keretet a projekt
kivitelezésére. A tagság aktív tervező munkája és
kivitelezése kedvezően befolyásolta a belekerülési
végösszeget, de meg kell jegyezni, hogy az otthon

műszaki alkalmazottjai, villanyszerelői áldozatos
munkájukkal szintén elősegítették a gyors és nem
túl drága megvalósítást.
Végül az 5.1-es rendszerben kialakított házimoziban 2,5x 1,2 méteres vetítővászon, mennyezetre szerelt projektor, magasan a falakra erősített hangfalak
nyújtanak igazi mozi élményt az érdeklődőknek.
A műsor egy hétre előre ismert. A Rotary tagok
bármikor részt vehetnek egy-egy foglalkozáson,
ahol elégedettséggel tölt el mindnyájunkat az a
boldogság, ahogyan a lakók az előadásokat élvezik.
Ezzel a projekttel egyidőben a RC Schwabmünchen tagsága 110 darab egyforma ágytakaróval
ajándékozta meg a bentlakókat. Örülünk, hogy ilyen
barátaink vannak! Örülünk, hogy segíteni tudtunk.
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Dr. Déry Tibor
RC Dunakeszi alapító elnök

ÉRZÉKENYÍTŐ PROGRAMOK BAJÁN
A VAK, GYENGÉNLÁTÓ, MOZGÁSSÉRÜLT
EMBEREKÉRT DOLGOZNAK A DIÁKOK
2014. október 15-én, a Fehér bot napján a Rotary Club
Baja – a Tapintható-Láthatatlan nevű országos Rotary
projekt keretében – átadott Baja városa számára egy
bronz domborművet. A a belváros nevezetes épületeit,
tereit ábrázoló alkotás a vakok, gyengénlátók számára
is tájékozódást nyújt azzal, hogy az épületek neve letapogatható módon Braille-írással is szerepel rajta.

E

z, és az akkortájt a középiskolai érettségi
szükséges feltételévé vált 50 óra kötelező
iskolai közösségi szolgálat adta az apropót,
hogy 2014-ben elindítsunk egy olyan diákprojektet, amelynek keretében önkéntes diákok
segítik vak, gyengénlátó, mozgássérült emberek
hétköznapi, otthoni életét.
A Bácskaiak Egymásért Közhasznú Egyesület és a Rotary Club Baja az öt bajai középiskola
mindegyikével egy-egy 5 évre szóló, háromoldalú
megállapodást kötött.
A projekt során a tanév első hónapjaiban a projekt városi koordinátora osztályfőnöki órákon
tájékoztatja a bajai középiskolák új 9. osztályosait
a T-L projektről, majd az érdeklődő diákok számára 1-2 óra érzékenyítő programot szerveznek.

Azok a vak, gyengénlátó, mozgássérült felnőttek,
akik elfogadnak diák segítséget, egy adatbázisba
kerülnek, melyből a fiatalok választhatják ki, kinek
segítenek a mindennapokban bevásárlással, takarítással, kutyasétáltatással, felolvasással, közös
sétával, vagy egyszerűen csak azzal, hogy beszélgetnek, társasjátékoznak velük.
Az elmúlt 5 évben egy-egy tanévben összesen 160
diák segített összesen 21 felnőttnek. Minden tanévben több olyan tanuló is volt, aki mind az 50 óráját
ebben a projektben teljesítette, sőt közülük többen –
mivel olyan jó barátságba kerültek az illető felnőttel
– az 50 óra teljesítése után is eljártak segíteni.
„Az egyén erőfeszítéseinek legértékesebb eredménye nem az, amit kap, hanem, amivé a tevékenysége által válik.”
John Ruskin (1819-1900) angol író és kritikus
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A projekt városi koordinátora:
Sipos János
Rotary Club Baja

29

Légy ösztönző!
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2019 TAVASZI/NYÁRI
NŐI DIVATTRENDEK
MILYEN VÁLTOZÁSOKAT HOZOTT A IDEI TAVASZ?

A

trendeket tekintve még mindig a legfontosabb kérdés a sportos részletek és lezser
jegyek térnyerése. A divattervezők még
mindig előszeretettel vegyítik a különböző
jegyeket öltözéken belül is. Így az idei tavasz ruhák
tekintetében sokoldalúbb lesz, a lazaság ellenére
sokféle anyagot és izgalmas megoldást tartogat. A
dinamizmus kulcsa a sportos hatás, amely napjainkban többnyire állandónak tekinthető, így idén nyáron
sem marad el. A nadrágkosztüm, a ruha és az overál
így nagyszerű választás azoknak a hölgyeknek, akik
mégis a nőiességet szeretnék hangsúlyozni.
Fazonok tekintetében a `70 -`80-as évek eklektikussága érinti a legújabb tavaszi és nyári modelleket, ezek hangulata főként annak a korosztálynak
lesz izgalmas, akik emlékezhetnek erre a korszakra,
és örömmel várják annak újraéledését.
Minták közül is a virágminták kerülnek hangsúlyba. A Livello di vita márka divattervezői által
idén nyáron a virágminta egy újszerű megfogalmazásban, gazdag színkompozíciókban mutatkozik
be. A színes minták könnyebbé teszik az öltözéken
belüli variálhatóságot, látványosabbá teszik a megjelenést. DIOR szerint a virágminta tavasszal igazán
eredeti és inspiráló.

Legfontosabb jegyek
A`70 -`80-as évek egyik érezhető hatása a batikolás illetve a batikolt hatás. A pszichedelikus fesztiválstílus megjelenik az elegáns öltözetekben is.
A színátmenetes felsők és batikolt anyagok valószínűleg többek mindennapi viselete közé is utat
találnak. A bátrabbak blézereket, nyári ruhákat, a
visszafogottabb stílus kedvelői pedig tornacipőket
és farmereket is találhatnak ezzel a mintával.
Emellett teret hódít a csíkos is idén nyáron. Bár
pár szezon óta dominál a kockás minta, mégis
idén tavasszal úgy tűnik, 2019 hoz némi változást

visszafogott kék és fehér színben. Biztos, hogy nem
csak azért fogjuk imádni, mert divatos, hanem mert
kényelmes, mégis garantáltan sikkes összképet
kölcsönöz.

a divatba, és feljövőben vannak a csíkos szettek.
A Livello márka nyári kollekciójában is az alkalmi
szűk ruhától a hosszabb állású maszkulin nadrágkosztümig minden darab készült csíkos változatban.
Coral narancs, világos kék és mangó színek dominálnak a márkák tavaszi-nyári kollekcióiban. A legfőbb tavaszi/nyári divat szín a körömvirág sárga. Ez
az üde és dinamikus szín, egy nagyon jól alkalmazkodó árnyalat, mindenki napját biztosan be fogja
ragyogni. Ez a telített és napos sárga mindenhol
megjelent a kifutókon és számtalan grafikán/díszítésen visszaköszön.
Ha lesz ruhadarab, ami meghatározza a szezont,
akkor az az overál lesz, ami üde vagy éppen vibráló
mintákkal ugyanolyan divatosnak számít most, mint
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Matrózos darabok,
egy kicsit mindig máshogy…
Először Coco Chanel ’’kapta el’’ ezt a témát, amely
a tavaszi kollekciók egyik leginspirálóbb forrása, de
a különböző divatházak már újszerű megfogalmazásokra törekednek. Hasonló törekvéssel a Livello
márka divattervezői is a szofisztikáltságban látják a
megújulás lehetőségét.

– Nyári kollekciónk darabjainál több részlet
együttes megszólaltatásával szeretnénk egyediséget adni. - Ilyen például a csipke, hímzés vagy a
flitteres technológiák együttes alkalmazása. Idén
nyáron a flitter főszerepbe kerül, nagy márkák tervezőinek egész sora használta fel kollekcióihoz ezt
a díszítő elemet. Legyen az ruha, táska vagy egyén
kiegészítő, kisebb-nagyobb mértékben szinte mindenhol előfordulnak flitteres jegyek és kiegészítők.
Ezeken a tengerészes darabokon természetesen a
piros-fehér kék színek dominálnak, de csíkok aránya és léptéke évről-évre változik, illetve mindig
megújulnak a kék árnyalatai.
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Légy ösztönző!

ENDREI JUDIT:
NINCS OLYAN, HOGY ÚJRAKEZDÉS

Hatvanöt évesen Endrei Judit újra televíziózik, emellett
rengeteget utazik, könyvet ír és előadásokat tart. Arról,
milyen pozitív személyiség, mindenki személyesen is
meggyőződhetett, aki ott volt a Rotary nőnapi rendezvényén. Akkor talán arról kevés szó esett, mi tartja ekkora lendületben - de ezt is megkérdeztük tőle.
– Magyarországon felnőtt egy generáció, melynek
nem kell bemutatni Endrei Juditot. Olyan korszakban dolgozott a televízióban, amikor egy-egy
műsornak sokmilliós nézettsége volt. Ennek azonban egyszercsak vége szakadt és 20 évre eltűnt
a képernyőről. Hogyan élte meg ezt az időszakot?
– Amíg nem hoztam meg azt a döntést, hogy elmegyek a tévétől, nagyon nehéz volt. Addig ez a

munka töltötte ki az életemet, de 1997 elején már
éreztem, hogy nem az történik már, ami korábban.
Kevesebb munkám volt és ezt nem volt könnyű
feldolgozni. Amikorra azonban 1998 októberében
eljutottam odáig, hogy felálltam, azt teljes lelki
békével tettem meg. Akkor még nem tudtam pontosan, hova megyek, de tudtam, hogy az addigi
életemet 45 évesen hátrahagyom.
– Nehéz volt újra kezdeni?
– Soha nem nevezem ezt újrakezdésnek. Az ember
folyamatosan halad egy életúton, amelyben
vannak nekilódulások, elakadások. Ez utóbbi is
az volt számomra. Ott egy korszak befejeződött,
de a személyiségem és a szorgalmam ettől még
nem hagyott el. Ezek pedig új dolgokat hoztak az
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életembe.Az ember élete szerintem folyamatos
haladás és döntéshozás. Utóbbi befolyásolja az
életutunkat.
– Miért döntött úgy, évekkel a televíziózás befejezése után, hogy saját honlapot készít?
– Mert haladni kell a korral. Manapság ha valaki
keres valamit, azt az interneten igyekszik megtalálni. Így ha nem akartam eltűnni, nekem is ott
kellett lennem. Bevallom, elmúltam már 50 éves,
mire rászántam magam, hogy a számítógéppel
megbarátkozzam. Itthon is úgy dolgoztam sokáig,
hogy kézzel írtam, majd legépeltem és faxon küldtem, ahova kellett. Éreztem egy idő után, hogy
kissé megragadtam a kőkorszakban. Azt persze
nem állítom, hogy könnyű volt a váltás. Gyerekkoromban még kurblis telefon volt anyukám igazgatói irodájában, és később, az adásokra is fénymásolt lapokból tudtam csak felkészülni. Sokáig
nem is éreztem fontosnak, hogy megtanuljam a
modern technikát, mert nehezen barátkoztam
meg vele. De rájöttem, hogy enélkül nem fogok
tudni boldogulni, hiszen ma már a szállodákban
is hamarabb kérik az emberek a wifi kódot, mint a
szobakulcsot.
– Honlapjának egyik központi témája az 50-en túli
élet. Miért tartja fontosnak, hogy megmutassa,
ebben a korban is meg lehet találni a pozitívumokat az életben?
– Mert sok sérelem éri az ötvenen túliakat. Magyarországon ezzel a korosztállyal – finoman szólva
– nem számolnak. A munkaerőpiacon például
semmiképpen. Sok nő amúgyis megijed ettől a
kortól, féltik nőiességüket és tartanak attól, hogy
már soha nem lesznek szépek. Erre én mindig felteszem a kérdést: tényleg az a legnagyobb értéke
valakinek, hogy ránctalan az arca? Szerintem ez az
az időszak, amikor az embernek érdemes befelé
fordulnia és megtalálni, mitől érzi magát jól.
– Ön mitől érzi magát jól?
– Például az utazástól. Egy pici faluból származom,
de a család autójával rendszeresen utazgattunk
az országban, ami a 60-as években nagy szó volt.
Ő tanított meg arra, hogy milyen jó érzés kimoz-

dulni a szűk környezetünkből. Érettségi után így
idegenvezetést tanultam, aminek köszönhetően
eljutottam például Szovjetunióba, Lengyelországba, és Csehszlovákiába. Manapság pedig
megadatott, hogy egzotikus országokba is eljussak egy utazási irodával való együttműködésnek
köszönhetően.
– Nehéz optimistának lenni?
– A pozitív életszemlélet tanulható, csupán a szokásainkat kell megváltoztatni hozzá. Pozitívnak
lenni nem egyenlő azzal, hogy bárgyún vigyorgunk és mantrázzuk, hogy minden jó. A legfontosabb éppen az, hogy tudatában legyünk: ha minden nap rosszkedvűek vagyunk, negatívan állunk
a világhoz, akkor ez túl sok energiánkat elvisz.
Aztán pedig érdemes eldönteni, hogy ez így jó-e
nekünk, ilyenek akarunk-e lenni, és ha nem, hajlandóak vagyunk-e tenni a változásért.
– Ön elégedett az életével?
– Amióta az eszemet tudom, szinte mindig azt csinálom, amiben örömöm van. Ilyen volt a televíziózás, amit most újra elkezdtem, ilyen a könyvírás
és ilyenek az előadások, amiket tartok. Persze
a maximalizmusomnak köszönhetően sosem
vagyok teljesen elégedett, és azt sem tagadom,
hogy volt nem kevés hullámvölgy az életemben.
De nem cserélnék senkivel. Sem gazdagabbal,
sem híresebbel.
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MEGÚJÚLT AZ ÓVODA
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN
SZORGOS ROTARIS KEZEK SEGÍTETTEK
A Hódmezővásárhelyi Rotary Club megalakulása
óta kiemelt figyelmet fordít a város leghátrányosabb
helyzetű óvodájára, az Észak Utcai Óvoda támogatására. Bár az épület 2018-ban pályázati forrásból
megújult, az intézmény udvara továbbra is felújításra
szorul. Az óvodapedagógusok elmondása alapján a
hozzájuk járó gyermekek legszívesebben a szabadban töltik az idejüket, ott találják fel igazán magukat,
így fontosnak tartottuk, hogy a kültéri lehetőségeiket
bővítsük, s egyúttal vidámabbá, színesebbé tegyük az
óvodaudvart.

A

z udvar felújítása 2008-ban vette kezdetét, amikor a Vásárhelyi Rotary Club támogatásából új kerítést kapott az épület, majd
2009-ben kültéri játékeszközök kerültek
elhelyezésre. Az elmúlt években rendszeres vendég volt a Rotary Mikulás az óvodában és a klub
támogatta a gyermekek játékos angol nyelvoktatásban való részvételét is.
2019 tavaszán a Rotary Tündérkert program
keretén belül újabb nagyszabású projektet kezdeményeztünk az óvodaudvar felújítására, a játéklehetőségek bővítésére. Olyan esztétikus környezetet
szeretnénk teremteni a gyermekek számára, amely
sokoldalúan fejleszti képességeiket. Az ATEV Zrt
hódmezővásárhelyi gyárának jóvoltából 400 négyzetméternyi terület került füvesítésre, a cég dolgozói csiszolták és alapozták le a kültéri játékok fém
alkatrészeit.
2019. március 30-ánközösségi összefogással a
klub tagjaival és az óvoda dolgozóival vittünk színt a
kertbe és festettük le zöldre, pirosra, kékre, sárgára
az udvar fém és fa játékait, az udvar hátsó betonfalának oszlopait és a biciklitárolót.
Az ehhez szükséges eszközöket és anyagokat is
a klub biztosította. A közös program lehetőséget
teremtett arra is, hogy alaposabban felmérhessük
az igényeket, jobban megismerjük az itt dolgozókat érintő kihívásokat. Törekedtünk az egyszerű, de

praktikus ötletek megvalósítására, amelyek hoszszútávon is könnyen karbantarthatók. A gumiabroncsokból készült traktor már a következő hétfőn
a gyermekek nagy kedvence lett.
Hamarosan érkezik a szintén Rotary támogatásból
beszerzett csúszda, amit a pedagógusokkal közösen
választottunk ki, s amit a gyermekek már nagyon
várnak. Idén tavasszal megújul a homokozó is.
A Hódmezővásárhelyi Rotary Club további, rövidés hosszútávú tervei között is kiemelt projektként
szerepel az Észak Utcai Óvoda támogatása, megygyőződésünk, hogy az ingergazdag környezet
nagyban hozzájárulhat az ide járó gyermekek sokoldalú fejlesztéséhez és ezáltal közvetetten társadalmi felzárkóztatásához.
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Dr. Asztalos Kata és Mucsi Tamás
RC Hódmezővásárhely

A Magyar Borfutár Kft.
2007. óta várja a borkedvelőket és a borok iránt érdeklődőket
Kiskunhalason található üzletébe.
Magyarország borvidékeiről 70 pincészet több mint 300 féle borával, valamint minőségi pálinkákkal és pezsgőkkel, ajándékozáshoz vagy borfogyasztáshoz szükséges
egyéb kiegészítőkkel várjuk vásárlóinkat.
Kunsági Borvidék: Frittmann borászat, Font Pincészet; Hajós-Bajai Borvidék: Koch Borászat, Csanádi szőlőbirtok; Villányi Borvidék: Jackfall, Vylyan, Gere Attila; Szekszárdi Borvidék: Tringa Borpince, Takler Pince,
Heimann Családi Birtok; Somlói Borvidék: Kreinbacher Birtok; Tokaji Borvidék: Szent Tamás Mád, Sauska
Tokaj; Balatonfüred-Csopaki Borvidék: Jásdi Pince, Figula Pincészet és még nagyon sokan mások!

6400 Kiskunhalas, Széchenyi utca 108.
info@magyarborfutar.com
facebook.com/magyarborfutar
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SAKK-MATT

ROTARISTÁK KAMBODZSÁBAN

IFJÚ SAKKCSILLAGOKAT TÁMOGATNAK
A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN

NÉGY ORSZÁG ROTARISTÁI TALÁLKOZTAK

Márkus Molli és Megyaszai Balázs alig múltak tíz évesek, mégis számos nemzetközi eredménnyel büszkélkedhetnek, világranglistán jegyzett ifjúsági válogatott sakkozók. 2018-ban a Hódmezővásárhelyen
megrendezett kormányzói konferencián a Rotaristák
is megismerkedhettek velük, hiszen a legbátrabb jelentkezők szimultán partit játszhattak a gyerekekkel.

M

ollit 2018, Balázst 2016 óta támogatja
a Vásárhelyi Club. Mivel a versenyekre való felkészülés és a sok utazás jelentős anyagi terhet ró a családokra, a
rendszeres havi ösztöndíj hozzájárul ahhoz, hogy a
gyerekek kiegyensúlyozott teljesítményt nyújthassanak. A klubtagok legnagyobb örömére Molli és
Balázs rendszeresen beszámol sikereiről egy-egy
klubülés alkalmával.
A két fiatal elmúlt egy éve is eseménydúsan telt. Molli
2018 márciusában I. hellyel zárta az Országos Diák
Sakkolimpiát, nyáron ezüstéremmel térhetett haza
az Európai Ifjúsági Sakk Csapatbajnokságról. Balázs

megyei arany, majd Országos Diákolimpiai bronzéremmel kezdte a 2018-as évet, a Magyar Nemzeti Sakk
Csapatbajnokságot I. helyen zárta, a Rigai Európa Bajnokságon 132 indulóból a 41. helyezést érte el.
Molli és Balázs számos országos versenyen ért
el dobogós helyezést, több alkalommal zárták a
találkozókat a legjobb játékos díjával is. Mindketten a Mátraházi Maróczy Géza Központi Sakkiskola
növendékei, ahol Magyarország legtehetségesebb ifjú játékosai tanulhatnak. Az elmúlt években
összesen 171 érmet és 60 kupát szereztek. Büszkék
vagyunk arra, hogy a Hódmezővásárhelyi Rotary
Club támogatása is hozzájárult a gyönyörű eredményekhez, ösztöndíjprogramjukat a jövőben is
folytatjuk, és bízunk abban, hogy Márkus Molli és
Megyaszai Balázs további szép sikerekkel gazdagítja majd a hazai ifjúsági sakkéletet.
Dr. Asztalos Kata
RC Hódmezővásárhely

2019. február 1-10. között 13 magyar támogató vett
részt a Sustainable Cambodia (SC) által szervezett
kambodzsai utazáson. A programra Karsai Gábortól
(PDG Long Island, New York) a SC egyik igazgatósági tagjától érkezett felhívás a magyarországi Rotary
Clubokhoz. A felhívásra az ország 7 rotary clubjából
(Balatonfüred-Veszprém, Debrecen, Göd, Kisvárda,
Nyíregyháza, Szentes-Csongrád, Veszprém) csatlakoztak tagok, családtagjaik, illetve barátaik.

A

z SC, egy 2004 óta működő szervezet, amelyet
az amerikai Richard R. Allen, Susan J. Mastin
és Bruce A. Lasky hozott létre azzal a szándékkal, hogy a Pol Pot rezsim 1975-79 között
zajló népírtása után a szegénységgel, az egészségügyi
ellátás hiányával, az alacsony iskolai végzettséggel
küzdő Kambodzsában, a fenntarthatóság jegyében a
vidéki falvak lakosai számára megteremtse az egészséges ivóvízhez jutás lehetőségét kutak, öntözőrendszerek kialakításával, valamint megfelelő oktatást biztosítson iskolák, tehetséges gyermekek támogatásával.
Az utazás egyik célja az SC alapelveinek, működésének, a támogatás rendszerének tanulmányozása volt,
miközben a résztvevők megismerhették Kambodzsa
gyönyörű természeti látnivalóit, kulturális értékeit
és gasztronómiáját is. Ez az utazás azonban jóval

több volt ennél. A helyi Rotary Club Pursat aktivistáinak is köszönhetően a résztvevő magyar és amerikai Rotaristák betekintést nyerhettek a vidéki falvak
lakosainak mindennapi életébe, napi gondjaiba. Találkozhattunk tanárokkal, egyetemistákkal, közép- és
kisiskolásokkal, illetve a helyi Rotary klub tagjaival is,
valamint olyan fiatalokkal, akik célul tűzték ki szerényebb körülmények között élő társaik segítését, életszínvonalának javítását. Láthattuk azokat a falvakat és
iskolákat, amelyek támogatása már megvalósult és
ennek köszönhetően évek óta fenntartható módon jól
működnek, illetve eljutottunk olyan településekre is,
amelyek még csak várnak arra, hogy a fejlesztésükhöz szükséges támogatási projekt elinduljon.
Az utazás során nemcsak az európaitól (és amerikaitól) merőben eltérő khmer kultúrát, hagyományt
és vallást ismerhettük meg, de hoszszú időre feltöltődtünk a látogatások
alkalmával szerzett vidám, emberközeli, sokszor megható pillanatoknak,
illetve az újonnan szerzett ismeretségeknek és barátoknak köszönhetően.
Az SC megalakulása óta évente
3 alkalommal, javarészt amerikai,
ausztrál, kanadai (és idén először
magyar) résztvevőkkel szervezi
meg kambodzsai működésének
bemutatását, amelyet minden lelkes, új kultúrát megismerni vágyó
barátunknak tiszta szívvel ajánlok.
Bognár Viktor (RC Göd)
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Ha az alábbi kérdések foglalkoztatják…

# Hogyan tudom a digitális transzformáció eszközeit felhasználni
az üzleti sikereim elősegítésére?
# Mivel tudnám még növelni az értékesítőim eredményességét?
Mennyit költünk marketingre és annak mennyi a hozadéka?
Kihasználjuk a digitalizáció adta lehetőségeket a sales
és marketing területén?
# Hogyan lehet digitális megoldásokkal hatékonyabbá
tenni a humán erőforrás gazdálkodást?
# Milyen képzési, humán fejlesztési megoldásoknak
van tartós hatása?
# Hogyan alakítsam az üzleti stratégiámat
a gyorsan változó üzleti
környezethez?
# Kihasználjuk a coaching megközelítés
előnyeit a cégen belül?

… akkor forduljon hozzánk
bizalommal!

A Human Digital Group átfogó szolgáltatásai lefedik korunk
humánfejlesztési igényeit egyéni, csoportos (akár egy cég
adott egységére vonatkozóan is). Szervezeti szinten egyaránt
segítséget nyújt, legyen szó munkatársak kiválasztásáról,
munkafolyamatok és értékesítési – marketing megközelítések
fejlesztéséről, új technológiai megoldások kidolgozásáról és
bevezetéséről, de akár a céget meghatározó kultúra változtatásáról
(Design thinking, Agile stb.).

Hogyan segít ebben Önnek
a Human Digital Group csapata?
Felmérés

Tanácsadás

Implementáció
& coaching

ORSZÁGOS EARLYACT KI-MIT-TUD?
A RAJZ-, ZENE-, TÁNC VETÉLEDŐJE

S

okadik alkalommal került megrendezésre az RC Kisvárda támogatásával a már
hagyománnyá vált Ki-Mit-Tud vetélkedő.
Az EarlyActosok az alábbi kategóriákban
mérettették meg tehetségüket: vers, rajz (híres Rotaristák karikatúráját kellett megrajzolniuk), zene,
néptánc és modern tánc.
Fantasztikus hangulatban kiváló produkciókat láthattak a megjelent vendégek. Egyes produkciók értékelése
a kiváló teljesítmények alapján nagy fejtörést okozott a
zsűrinek. A program végét egy óriási EarlyActos torta
elfogyasztásával zártuk.

MODERN TÁNC:
1. hely: Modern mix (Kisvárda)
2. hely 5-6.évfolyam (Nyírmeggyes)
3. hely Kamhal Kinga és Bandur Eszter (Nyíregyháza)
Különdíj: 5. évfolyam Diszkópatkányok,
7. évfolyam (Nyírmeggyes)
NÉPTÁNC:
1. hely: 5.évfolyam Rábaközi táncok (Nyírmeggyes)
2. hely: 6.évfolyam Gömöri táncok (Nyírmeggyes)
3. hely Kisharang vegyes csoport (Mátészalka)

Díjazottak:
KATEGÓRIÁK
RAJZ:
1. helyezett: Sárai Viktória, (Nyírmeggyes)
2. hely: Ács Máté (Nyírmeggyes)
3. hely:Rézműves Barbara (Nyírmeggyes)
Különdíj: Sipos Dorina (Nyíregyháza)

ZENE:
1. hely: Kicska Péter Milán (Mátészalka)
2. hely: Kovács Ádám (Mátészalka)
3. hely: Varró Lili és Dienes László (Mátészalka)

Visszamérés

Szolgáltatásaink többek között kiterjednek
az alábbiakra:

# Stratégiai workshopok facilitálása
# Képzési fejlesztési folyamatok tervezése és lebonyolítása
# Sales, marketing és stratégiai jellegű üzleti tanácsadás
# Egyéni / csapat coaching folyamatok

humandigitalgroup.com
Galambos Ágnes
Ügyvezető igazgató, senior tanácsadó, tréner
+36 30 230 1736 | agalambos@humandigitalgroup.com
Együttműködő partnerünk:
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VERS:
1. hely: Szikszai Virág (Kisvárda)
2. hely:Balajti Barnabás (Nyírmeggyes)
3. hely: Balogh Kiara (Nyírmeggyes)
Különdíj: Bandur Eszter (Nyíregyháza)
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Légy ösztönző!

www.rotary.hu

GYÓGYÍTÓ BABÁK
250 BABÁT VARRTAK AZ EARLYACTOSOK

E

gyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy matuzsálem korú Rotary család, melynek legfiatalabb tagja EarlyAct, elindult, hogy családját
követve ő is a jótettek mezejére lépjen.
Megkérte apját, Györgyöt, és édesanyját, Mónikát,
hogy mielőtt önálló útjára indulna, készítsen számára útravalót, mindent mi szükséges, hogy hosszú
útja során segíthessen, támogathasson.
Gondos anyja éjjel, nappal gondolkodva azon
tűnődött, hogyan segíthetné legkisebb gyermekét.
Ekkor született a gondolat, hogy gyermeke vándor
tarisznyájába fonalat, szövetet, vatelint, gombot, masnit, tűt, cérnát tegyen, hogy gyermeke kreativitása,
ügyessége, gondossága ezeknek az anyagoknak a
felhasználásával jobbá és szebbé tegye majd a világot.
Szülei segítve és támogatva engedték önálló
útjára gyermeküket, EarlyActot.

EarlyAct elindult, családjától egyre távolabb,
ment, mendegélt hosszú útján, míg egyszer egy
csodálatos országba nem ért, melynek neve
Magyarország.
Gyönyörű tájakon, völgyeken, hegyeken majd síkságokon barangolva, Nyírmeggyesre, Kisvárdára,
Mátészalkára, Nyíregyházára és Szegedre ért.
Mikor megérkezett, csodálatos emberekkel és
befogadó barátokkal találkozott.
Találkozásukat követően este, a hosszú beszélgetések során ismerték meg egymás életét, gondját,
baját. EarlyAct ekkor hallott először súlyosan beteg
gyerekekről, szegény családokról.
Éjszaka álmatlanul forgolódott a Hold fénye
mellett, mikor eszébe jutott édesanyja és édesapja
Rotary családja, és annak sok-sok jó tette. Alig várta,
hogy reggel legyen, és kinyithassa a tarisznyát,
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Teltek múltak a napok, és EarlyAct munkáját siker
koronázta.
A gondolat megszületésétől számított 120 nap
múlva 250 db gyönyörű és egyedi szívvel-lélekkel
megvarrt babát készített.
A babák elkészítését követően híre ment az
országban és a világban is, hogy EarlyAct GYÓGYÍTÓ BABÁKAT varrt. Keresztapja László segítségét ajánlotta EarlyActnak. Büszkén és boldogan
vállalta, hogy az EarlyAct által készített GYÓGYÍTÓ
BABÁKAT országában és Rotarys családjában adományért cserébe ajánlja. Keresztapja segítségét
valóra is váltotta és országában a PETS SETS konferencián támogatásokért cserébe minden GYÓGYÍTÓ BABÁT új, segítő és támogató családokhoz
költöztetett. A GYÓGYÍTÓ BABÁK új családjuk körébe
szeretetet, boldogságot és melegséget vittek.
EarlyAct, Magyarországon véghezvitt jótettét
megvalósítva hazaindult családjához.
Otthon boldogan mesélte szüleinek, hogy hoszszú útja során Magyarországra érkezve elérte célját, megvalósította álmát és vágyát, hogy segíthessen másokon és környezetén. Sok-sok jószándékú
gyermek és felnőtt állt önzetlenül ötlete mellé.
A GYÓGYÍTÓ BABÁK, új esélyt adtak egy beteg
gyermek, életének szebbé tételére.
EarlyAct családja, büszkén és szívet melengetően
hallgatta legkisebb gyermekének élménybeszámolóját, mert JÓT TENNI JÓ!

melyet édesanyja készített számára, hogy Ő is egyszer segíthessen, a jó tettek mezejére léphessen.
Mikor felvirradt a Nap, izgalommal bontotta ki
tarisznyáját. Kikerekedett szemmel pakolta ki annak
tartalmát, a fonalat, szövetet, vatelint, gombot, masnit, tűt, cérnát.
A ragyogó napsütésben gyönyörűnek látta a világot, de szíve mégis szomorú volt, mert előző este
azt hallotta, hogy Szegedre sok szívbeteg gyermek
érkezik, akik életmentő műtétre várnak.
Gondolata folyton-folyvást azon járt, hogy családja
legkisebb tagjaként, mint ő maga is ki gyermek még,
hogyan segíthetne beteg társain. S ebben a pillanatban, a ragyogó napsütésben édesanyja arcát látta,
a szellő hangjában édesanyja hangját hallotta, ki azt
súgta neki, hogy én DRÁGA KIS BABÁM, ÉN DRÁGA
GYERMEKEM, nagyon-nagyon szeretlek…
EarlyAct ebben a pillanatban nemcsak szívében
érezte már, hogy segíteni kell beteg és szívbeteg
gyerekeken, hanem anyja sugallatára és a tarisznyájában talált anyagokra gondolva elhatározta,
hogy GYÓGYÍTÓ BABÁKAT fog varrni.
Elhatározását azonnal tett követte. Éjt nappallá
téve szabott, varrt és díszítette a GYÓGYÍTÓ BA
BÁKAT, melynek híre ment az országban. Szándékát, jó cselekedetét meghallva sok helyen próbáltak
segíteni neki, Nyírmeggyesen, Kisvárdán, Mátészalkán, Nyíregyházán és Szegeden is.
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A FOUNDATION A ROTARY MOTORJA
Hadd fogalmazzam meg, hogy számomra mit jelent a
Rotary. Szerintem ez a szervezet a jóakaratú emberek
csapata, akik cselekedeteikkel jobbá teszik a világot. A
Foundation pedig magyarra fordítva alapítvány, ahol
a jóakaratú emberek összegyűjtik az adományokat
és saját maguk is fizetnek be ide, hogy a jó cselekedeteknek legyen anyagi forrása. (Saját magyarországi projektjeinkhez a központi alapba befizetett összeg
kétszeresét kapjuk vissza támogatásként).

A

z emberek alapvetően jók és szeretnének
tenni valamit a környezetükért, a világért.
De sokan nem is tudják, hogyan kezdjék
ezt el, hol adakozzanak, hogy biztosak legyenek abban, hogy az valóban a rászorultakhoz
jut, vagy olyan jó célt szolgál. A Rotary Foundation
támogatásával hazai és külföldi segítséget is lehet
nyújtani külföldön és belföldön egyaránt. Ami fontos, hogy az ide befizetett pénzt nem költik sem iro-

dai, sem egyéb költségekre, hanem teljes egészében jó célokat szolgál.
Sok nemzetközi összefogásban részt tudunk
venni és más országokban működő Rotary klubokkal összefogva is valósíthatunk meg külföldön, vagy
Magyarországon sikeres projekteket. Egy személyes élményt szeretnék elmesélni egy ilyen összefogásról. Kambodzsában jártam, ahol 4 országból
gyűltek össze Rotaristák, hogy segíteni tudjunk az
ott élő embereken, elsősorban fiatalokon. Sajnos,
a Pol-Pot rezsim idején, ami nem is olyan régen
történt (1974-75), rengeteg embert lemészároltak,
elsősorban az egyetemet végzett, idegen nyelveket
beszélő értelmiséget. A lakosság száma 2 millióval
csökkent. Az aluliskolázott emberek maradtak az
országban, akik elmaradott falvakban élnek, ahol
nincs egészséges víz, áram, alig van étel és a gyerekek nem tudnak iskolába járni. Ha pedig mégis
eljutnak iskolába, ott nagyon rossz körülmények
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között tanulhatnak és éppen csak írni-olvasni tanítják őket az állami iskolákban. Az állami iskolák sem
gyakoriak a falvakban és általában a gyermekeknek naponta több tíz kilométert kell gyalogolniuk,
hogy eljuthassanak az iskoláig. Szerencsések azok
a fiatalok, ahol a családban van kerékpár. Azok a
fiatalok, akik szeretnének továbbtanulni, magániskolába kellene járniuk, amit azonban a szülők nem
tudnak megfizetni.
Rotary összefogással magániskolát létesítettek
egy igen elmaradott vidék kis városában. A város
neve Pursat. Helyi Rotaristák és önkéntesek segítségével felkutatják a tehetséges, szegény, tanulni
akaró fiatalokat és számukra teljesen térítésmentesen – a Rotary Foundation-be befizetett összegekből, személyes támogatásokból- biztosítják a
tanulás lehetőségét. Ezeket a tehetséges fiatalokat az egyetem, főiskola elvégzéséig támogatja a
Rotary. Azért, hogy egy kicsit személyesebb legyen
a dolog, konkrét gyermekeket rendelnek a szervezők a támogató személyekhez. Így a támogató és
támogatott között van kapcsolat, figyelemmel lehet
kísérni a gyermek tanulmányait és együtt lehet vele
örülni a sikereknek. Ezeknek a fiataloknak nincs
más lehetőségük a felemelkedésre. Szívmelengető
érzés, amikor látjuk a hálát és szeretetet a szemükben és örülni tudunk a sikereiknek.
Magyarországon is számtalan olyan program
van, ahol jót tesznek a Rotarisok. Itt egy programot emelnék ki, ami szintén a fiatalok támogatásáról szól, ez pedig a mentor program, ahol idősebb
Rotarista vállalja egy fiatal patronálását. Tanácsokkal látja el, ha elakad az élete során, példát és irányt
mutat neki a nehézségekben.

Olyan öreg korunk lesz, amilyen fiatal nemzedéket nevelünk. A felelősség minden esetben a miénk
és a fiatalokat mi, felnőttek neveljük jól, vagy roszszul.
Amikor az ember elér sokmindent az életében, a
munkában, a magánéletében, felneveli a gyerekeit,
akkor sokan elkezdünk azon gondolkodni, hogy mi
van még ezután? Szerencsére ilyenkor sok ember
azon gondolkodik el, hogy milyen jót tehetne az
emberekért, közösségekért. Ez nem csak azoknak
az embereknek jó, akikért tesszük. Nekünk, akik
tesszük, talán még sokkal jobb, hiszen megmelengeti a lelkünket és sok-sok szeretetet is kapunk
vissza. Így lesz az önzetlenségből egy kis önzőség.
A Rotary motorja a Foundation. Ezzel kezdtem a
mondanivalómat és remélem mindenki számára
kiderült miért. Mindenkinek kívánom, hogy legyen
része sok jó cselekedetben, mert az ad igazi jó
érzést és boldogságot az életünkben, ha jót tehetünk másokért!
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KÖNYVEK A VASÚTÁLLOMÁSON

A

kecskeméti karácsonyi jótékonysági forraltbor árusításakor beszélgettünk klubtárasakkal arról, hogy kinek mennyi helyet foglalnak el a könyvek a lakásban. Itt
fogalmazódott meg, hogy ezeket a könyveket egy
nyitott könyvespolcon kellene elhelyezni, ahonnan
minden könyvszerető szabadon elviheti, olvashatja, visszahozhatja. Több helyszínnel egyeztettünk
és a kecskeméti vasútállomás tűnt a legideálisabb
helynek. A MÁV munkatársai végig készségesek és
segítő készek voltak, így március elejére megkaptuk a szükséges engedélyeket. Ettől kezdve az események felgyorsultak, beszerzésre került a polc,
kialakítottuk a szabályzatot. Első körben csak a
klubtársak ajánlottak fel könyveket, de később már
magánszemélyek is hoztak. Jelenleg annyi könyv
áll rendelkezésünkre, hogy 4 ilyen polcot is meg
tudnánk tölteni. Az ünnepélyes átadásra 2019 április elején került sor. Dr. Kriston Vizi József klubtársunknak köszönhetően. Jelentős sajtóvisszhangja

GGGG

99 990 FF*

*KKKKKKKK: RRRRRR

volt az eseménynek, így a polcon lévő könyvek
folyamatosan cserélődnek. A következő időszak
nagy feladata az üzemeltetés, hogy mindig legyen
könyv a polcokon, a hiányzókat újakkal pótoljuk. Ha
tapasztalatain kedvezőek lesznek, további polcok
kihelyezését tervezzük.
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AKTÍV INNER WHEEL KLUBOK
KÖZÖS PROGRAMOK ORSZÁGSZERTE A ROTARY
KLUBOKKAL
A karácsonyi jótékonysági klubprogramok mindenhol
valamilyen szinten közösek voltak. Volt, ahol a hölgyek
segítettek az uraknak és ez fordítva is megtörtént. Mi
hölgyek büszkék vagyunk ezekre a közös programokra, mert eha szervezetileg külön is bírálnak el minket,
de az együtt megvalósított projektek bizonyítják a közösségek erejét.

A

sok közös program mellett minden klub a
saját meghirdetett programjai szerint éli a
klubéletét és kifejezetten büszkék lehetünk egy-egy jól sikerült esténkre, együtt
töltött időre.
Röviden ebből egy kis ízelítő:

Risztov Éva és Timár Kriszta

Az Inner Wheel Klubok hazai viszonylatában
másodszor járt nálunk az IWC világelnök.
2019. január 21-én volt a látogatás, ahol itt volt
– Christine Kirby(Chris) International IW világelnök (Sydney IW klub tagja) 2018-2019.
– Gabi Schruempf International IW igazgatósági
tagja (grazi IW klub tagja)
– Muna Sweiss International IW igazgatósági
tagja (jordániai Philadelphia IW klub tagja)
A társkluboktól a Kecskeméti IWC képviselte klubját, valamint a Metropolitan Rotary Klub néhány
tagja voltak vendégek. Kellemes estét töltöttünk
el együtt, ahol világelnök asszony meglepődött,
hogy milyen széles skálán történik a klubok jótékonysági tevékenysége, és nagyon tetszettek neki
az országhatárokon átívelő programjaink. Mesélt
arról, hogy Ausztráliában is nehéz volt a Rotary
tagokkal elfogadtatni az Inner Wheel Klubokat, de
ma már nagyon jól együtt dolgoznak és a férfiak
elfogadták, hogy a sokszor egy-egy projekt a hölgyekkel együtt könnyebben teljesül. Gratulált az
elért eredményekhez és biztatott bennünket, hogy

a nemzetközi klubéletbe jobban kapcsolódjunk be,
mert sajnos keveset hallani a magyar Inner Wheel
Klubokról.
A szórakozásnak is volt helye a programokban.
A farsang idején szinte valamennyi IWC klub tagjai egy-egy Rotary bálon ott voltak és partnerükkel ropták a táncot és a legfontosabb, hogy jókat
beszélgettek egy-egy pohár pezsgő, bor mellett.
Ez évben is az Első Inner Wheel klub február 26-án,
az Alle bevásárló központban megrendezte a szokásos mozi előadást. Most már 5 éve sikerül nagyjából
200 főt megmozgatni, hogy meghívásunknak eleget
téve a szórakozás mellett támogassák jótékonysági
programunkat. Örömmel mondhatjuk, hogy az adományokból a vakvezető kutya programunk szépen
alakul, és reméljük, hogy ez is olyan sikeres lesz, mint
az előző „Happy” kutya projektünk.
Eredetileg a 2018-as évben alakult meg a Szegedi
Inner Wheel Klub, de a hivatalos charter ünnepségre csak 2019. március 2 – án került sor. Jó érzés,
hogy megint egy új hölgy klub alakult és az Inner
Wheel – Rotary család szépen növekszik.
A szegedi lányok egy jó hangulatú ünnepséget
szerveztek, ahol meglepődve hallgattuk, hogy az
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Görög Ibolya

Gájer Bálint

új klub milyen komoly programot szervezett: tudott
gyerekeknek, időseknek segíteni, örömet okozni.
Gratulálni kell ehhez a lelkesedéshez és tenni akaráshoz. Valamennyi Inner Wheel Klubot képviselte
4-5 fő, és a szórakozás, a finom vacsora közben természetesen a beszélgetések sem maradhattak el.
Jól éreztük magunkat.
2019. március 9-re „A hölgyek ünnepe másképpen” címmel hirdette meg a Rotary és az Első Inner
Wheel Klub a nőnap ünnepét. Valóban egy fergeteges parti kerekedett az ünnepből.
Azért volt másképpen, mert a hölgyek mellett
ott voltak az urak és remélhetőleg ők is jól érezték
magukat. Az előadók valamennyien érdekes témákról beszéltek. Endrei Judit, Gájer Bálint, Görög Ibolya és Risztov Éva színessé, sokoldalúvá tették az
együtt töltött időt, jó volt hallgatni őket.
Emellett a kiállítóknak köszönhetően lehetett
szépülni, smink és kozmetikai tanácsokat kérni,
tenyésztett gyöngyökből válogatni, egyedi kézi
festésű kendőket megcsodálni és egy-egy darabot természetesen megvenni. Mindezek mellett a
fehérneműk terén is kaptak a hölgyek jó tanácsokat.
Természetesen éhes sem maradt senki, köszönhetően a Benczúr Hotel csapatának, akik biztosították
a helyszínt és gondoskodtak a kulináris élvezetekről.
Összességében 32 Rotary Klub képviseltette magát

a rendezvényen és mind a 4 Inner Wheel Klub népes
delegációval részt vett a mi ünnepünkön.
Külön szeretném, megköszöni a 2018-2019-es
év kormányzójának, Gondár Györgynek, hogy a
Rotary év puzzle játékába egy állomásként felvette
a programjába ezt a rendezvényt, és biztosította az
anyagi hátteret, valamint a rendezvény csapatát:
Elekes Zoltánt, Nyitray Ágnest és Timár Krisztát
rendelkezésünkre bocsátotta. Nagy segítség volt, jó
volt az együttműködés.
Még pár hónap van hátra ebből az Inner Wheel és
Rotary évből, de ismerve az előttünk álló időszakot
még sok közös rendezvényen találkozunk.
A rendezvények közül szeretném kiemelni a 2019.
június elsejei Madách Színházban tartandó Rocksuli
előadást. Tulajdonképpen a teljes nézőtér a Rotaryé, és nagyon jó lenne, ha tényleg megvalósulna,
hogy az ország valamennyi klubjából ott lennénk
annyian, hogy a teltház meglegyen.
Ez az év a közös rendezvényekkel, bálokkal, kirándulásokkal, tréningekkel közelebb hozta az egymás
mellett működő szervezeteket, jobban megismertük egymást. Tudjuk, hogy kölcsönösen hol tudunk
segíteni, és ez tényleg sok közös, sikeres projekten
meglátszik.
Sok közös programot, jó hangulatú együtt töltött
időt, eredményes projekteket kívánunk mindannyiunknak.
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SZÜLETÉSNAP
A JÓTÉKONYSÁG JEGYÉBEN
10 ÉVES A KISVÁRDAI ROTARY KLUB
2008. szeptemberében dr. Nagy Judit indította útjára a Rotary Club alakulásának gondolatát, amelyet
aztán tettek követtek. Dr. Korponai Istvánnal karöltve
megkeresték a nyíregyházi és a sátoraljaújhelyi klubokat, amelyek később alapító klubjaik lettek. Pénzes Ilonát és Jurkó Gyulát keresztszüleiknek nevezik
ma is, de sok segítséget kaptak az alapításhoz a mátészalkai klubtól is.
2009 február 21.-én hivatalosan is megalakult a
Rotary Club Kisvárda.

Ennek érdekében közös programokat szervezünk,
mint például a pünkösdi bicikli túra, sok sikeres Halloween party, közös kirándulások, színházlátogatások.
Nagyon fontos azonban más klubokkal is a baráti
kapcsolat ápolása. Számomra az egyik legcsodálatosabb Rotaris élmény, hogy bárhová megyek
az országban, barátokat találok, akikre mindig lehet
számítani.” – mondta Pintérné dr. Székely Erika alkormányzó a kisvárdai Rotary Club 2011-12-es év elnöke.
A klubtagok számára kiemelkedő fontosságú a

A

zon fogunk munkálkodni, hogy eredményesek legyünk a Magyar Rotary mozgalom érdekében. Megalakulásunk után ránk
vár az a feladat, hogy megtaláljuk azokat a
területeket, ahol a szolgálat eszményének, mint a jó
ügy alapjának támogatása és táplálása Kisvárdán is
valóra válhat – mondta alapító elnöki köszöntőjében
dr. Korponai István 2009-ben.
Az eltelt 10 év rendkívül mozgalmas, élményekkel,
munkával, szolgálattal teli volt számukra.
„A priorítási sorban első, hogy mindent megteszünk, hogy összetartó, baráti klub legyünk és
maradjunk nagyon sokáig. Hisszük, hogy minden
mást – akár a jótékonysági munkáinkat is - alapjaiban határozza meg a jó csapatszellem.

RC Kisvárda

„Ma már kevesen emlékeznek – és kevés szó
esik róla – de klubunk szervezte Kisvárdán az első
Adventi kitelepülést a főtérre és az ott lévők megajándékozását még asztaltársaságként. Soha nem
felejtem el azokat a megdöbbent de boldog arcokat,
amikor kiderült, hogy nem kérünk, hanem adunk
valamit, ingyen, szeretetből. Mert ez a Karácsony
üzenete szerintünk.” – meséli dr. Korponai István
alapító elnök.
– Első alkalommal szervezte meg a Rétközi
Múzeum a klubbal karöltve a Múzeumok Éjszakáját
– Az első Halloween party-t rendezte a klub
hagyomány teremtő szándékkal.
– Tuzséron az első Arany-Alma Partyt
A Rotary klub munkája nyomon követhető abban
is, hogy tehetséges fiatalokat támogatnak alakulásuk óta, az „Ígéretes tehetségért Rotary Díjjal”,
amelynek keretében évente egy, arra érdemes fiatal
százezer forintot kap, vagy az „Év legjobb sportolója
Rotary Díjjal”, amelynek keretében minden kisvárdai
középiskola egy-egy tanulója kaphat 30-50 ezer
forintot kiemelkedő sportteljesítményét elismerve.
Az elsőt a fiatalok pályázzák, a másodikra a középiskolák tehetnek javaslatot.
De segítik a fiatalokat évente megrendezendő
angol nyelvi versenyünkkel, vagy azzal, hogy az
országban az egyik legtöbb rövid utas, vagy táboros
cserediákot kiküldő és fogadó klubja a Rotary szervezetének, hála ifjúsági felelősüknek, dr. Nagy Judit-

nak, aki 8. éve végzi a Districtben ezt a munkát. A Club
a Rotary utánpótlást is igyekszik támogatni, hiszen
Earlyact és Interact klubot működtet Kisvárdán.
Persze az országos és világméretű Rotary projektekben is tevékeny résztvevő a kisvárdai klub.
Ilyen volt például a Vörösiszap katasztrófa károsultjainak támogatása , ahol 1 200 000 forinttal és
300 000 forint értékű tárgyi adománnyal tudtak
segíteni. Támogatják a Gift of Life és a Polio eltörlése
elleni projecteket is.
És mint tudjuk, ADNI JÓ és nagyon-nagyon jó
érzés is, ezért is gyakorolják tehetségük szerint.
Még sokáig folytathatnánk a 10 évben elvégzett
tevékenységek felsorolását, de a klub
a 10. születésnapját ismét egy új projekttel akarja
megünnepelni.
Terveik szerint egy a Kisvárda nevezetes épületeit
bemutató, tapintható-láthatatlan dombormű térkép megvalósításával a város lakóit, az ide látogató
turistákat és a vakokat és gyengén látókat ajándékozzák meg. Ezt a domborművet a város sétáló
utcájában készülnek elhelyezni.
A megvalósításhoz a 10. születésnapi Rotary Bál
bevételét is hozzá teszik.
Aki támogatni szeretné a terv megvalósítását felajánlását erre a számlaszámra elküldheti:

szűkebb környezetükben, Kisvárdán és a környező
településeken végzett tevékenység, jó szolgálat.
Ez megnyilvánul egyrészt sérültek és rászorulók
támogatásában, mint a Megoldás Kht, a hajléktalan
szálló, a lakóotthon vagy a Csigaház támogatása.
Sokmindenben volt első a klub a városban:
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BARÁTI LÁTOGATÁS PÉCSEN
A PÉCSIEKHEZ LÁTOGATTAK
A SZEKSZÁRDI ROTARISTÁK

M

ár hagyományossá vált, hogy közös
klubüléseken, találkozókon cserélünk
gondolatokat, tájékoztatjuk egymást
és töltődünk ismeretekkel társklubjaink látogatása, fogadása során. Legutóbb – novemberben – pécsi klubtársaink meghívására látogattunk hozzájuk és növeltük részvételünkkel a
klubülésükön megjelentek számát. A kölcsönös ismerkedés, bemutatkozások után elnökeink, a pécsi
Mátyás Tibor és a szekszárdi Kiszler Gyula rövid, de
sokrétű klubmunkáról, klubéletről tájékoztatta a jelenlévőket. Vacsora közben pécsi Rotaris társunk finom fehér borait is kóstolgatva baráti eszmecserék
alakultak ki. Együtt voltunk. Emberek, Rotaristák,
barátok és ez utólag is jó érzés. Sokszor mondják,
hogy vannak, akik félszavakból is értik egymást,
bennük van a tenni akarás és egymást segítve is a
legjobbakat akarják kihozni magukból.
Hisszük, hogy ez a látogatás, találkozó során is
tovább erősödött...
Murzsa András RC Szekszárd
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KÖZÉPISKOLÁBAN IS FONTOS
A JÓTÉKONYSÁG
AKTÍV KÖZÉPISKOLÁSOK AZ INTERACT KLUBOKBAN

A

z Interact a Rotary által szponzorált, középiskolás korú fiatalokat tömörítő közösség. Amikor a Rotary családról beszélünk,
akkor az egyik legfontosabb támogatott
korcsoportunk. A Rotary Youth Exchange Program
(a Rotary Ifjúsági Cserediák Program) toborzási bázisa ezek a fiatalok, legyen szó az egy egész tanévet külföldön tanulásról, vagy a nyári szünetben
való cseréről, táborról. A fiatalok nem csak potenciális célcsoport, hanem a jövő Rotaristái, akik megélik személyiségük kibontakozásakor a cselekvő humanizmust és a szolgálatban rejlő jóakaratot. Olyan
fiatalok, akik a felgyorsult érték válságban küzdő
világunkban keresik a közösséget.
Az Interact klubbal rendelkező klubjaink nevelnek,
kapcsolati tőkét és értéket biztosítanak a fiataloknak.
A rotarysták személyes példamutatásukkal, a fiata-

lokat bevonva a jótékonysági programokba, támogatva és tanítva segítik a fiatalokat a saját projektjeik
megvalósításban. Nem könnyű feladat megtalálni az
egyensúlyt, amely ahhoz kell, hogy a fiatalok támogatást is kapjanak és megvalósítsák ötleteiket.
Figyelembe véve a magyar Rotary klubok átlag
életkorát, amely 62 év, és a fiatalok tizenéves korát,
hatalmas kulturális és szociális fejlődést jelent a
kamaszoknak csatlakozni egy Interact klubhoz.
A generációs különbség miatt társaikhoz képest
hatékonyabban és fiatalabb korban tanulnak meg
többgenerációs közegekben mozogni, az itt köttetett kapcsolatokat fiatal felnőtt korukban könnyedén
tudják a karrierjük során használni.
A Rotary számára talán a legnagyobb kihívás a pár
évenkénti rotáció a klubokban, hiszen a középiskolás
évek gyakran 1-2 évnyi tagságot jelentenek. Nagyon
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fontos, hogy a klubvezetők segítség a fiatalokat az
új tagok befogadásában, amely szintén fontos tanulási folyamat a fiatalok számára, amellyel társsas
kapcsolati képességeik fejlődnek. Elmondható, hogy
Interactosnak lenni és Interact klubot vezetni nagyon
csodálatos kihívás, amely jobbá teszi a világunkat.
És most néhány pozitív nyilatkozat a kluboktól,
miért is jó Interactozni:
Klubunk (Interact Club Eger) 2016-ban alakult meg
néhány lelkes, tenni akaró fiatalból. Azóta csodás
közösséggé, barátokká válva együtt alkotunk programokat, veszünk részt a lehető legtöbb eseményen.
Előszeretettel látogatjuk meg a helyi állatmenhelyet,
veszünk részt az országos és az egri Rotary által
szervezett programokon, Adventi vásáron és segítünk
a helyi szervezeteknek. Az elmúlt évben jelen voltunk
élelmiszergyűjtésen és önkéntes továbbképzésen is.
Szerveztünk játékgyűjtést és új tagokat avattunk fel.
Ötletekből és vidámságból sosem fogyunk ki.

Projektünk:
Az Adventi vásáron játékgyűjtést szerveztünk a
kórházban gyógyuló gyermekek részére, melynek
akkora sikere lett, hogy más, rászoruló, hátrányos
helyzetű gyerekeket is támogathatunk. Az Szalaparti
Módszertani Intézményben 200 édes arcocskát
vidíthattunk fel és még mindig akad játék, ami csak
arra vár, hogy eljuttassuk őket a gyerekekhez.
A szegedi Interact Klub számunkra nem csak egy
egyszerű klubot, de egyben egy remek baráti kört is
jelent. Nagyon összetartó társaság vagyunk, ugyanakkor mind egyéniségek. Sokan jártak közülünk külföldön a Rotary cserediákprogramjának keretében
és mi is sokszor köszönthetünk cserediákokat soraink között. Igyekszünk megbizonyosodni arról, hogy
külföldi barátaink is annyi élménnyel hagyják el az
országot, mint amennyivel a mieink hazatérnek.
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Tajti Andrea (Interact elnök 2018-2019)

AJÁNDÉK KECSKEMÉTNEK
TAPINTHATÓ-LÁTHATATLAN
BRONZMAKETT A FŐTÉREN
2018 novemberében, az RI bejegyzésünk 20. évfordulóján szép ajándékkal leptük meg Kecskemét lakóit. Elkészítettük a kecskeméti főtér keleti részének
bronzmakettjét és átadtuk a város vezetésnek, illetve
a város lakóinak.

Az alkotás megvalósítását az RC Schliesheim-Lobdengau (testvér klubunk), önzetlen szponzoraink és az RC Kecskemét anyagi hozzájárulása
tette lehetővé.

RC DANUBIA CSÓLYOSPÁLOS
RENDEZVÉNYEK A
CSIPKERÓZSA PARKHOTELBEN
A Danubia Klub ismét megrendezi a 2018-ban nagy sikert aratott
MOLNÁR DIXILAND PARTY-t
a csólyospálosi Csipkerózsa Parkhotelben 2019. július 6-án.

A

2016-17-es Rotary évben, Csizmadia László elnöksége idején merült fel a gondolat,
hogy a 2007-ben átadott Tapintható-láthatatlan projektünket folytassuk. Annakidején a tér nyugati felét ábrázoló plasztika kivitelezését valósítottuk meg. Adta magát a gondolat,
hogy folytassuk a tér „láthatóvá” tételét a nemvagy gyengénlátó polgártársaink részére.
A 2017-2018 Rotary évben, Patocskai Gábor
elnöksége idején valósítottuk meg a projekt nagy
részét. Szemők Zsuzsa helyi művész gondos, lelkiismeretes munkáját 2018 novemberében Németh
László Frici elnöksége alatt adtuk át.

A belépőjegy ára 13 000 Ft, amely a koncert, vacsora, ital és a jótékonysági hozzájárulás díját is tartalmazza.
Érdemes előre foglalni helyet a szállodában a +36 77 700 750-es telefonszámon.

A CSIPKERÓZSA PARKHOTEL 2019. ÉVI RENDEZVÉNYEI
A rendezvények részben az RC DANUBIA CSÓLYOSPÁLOS klubbal közösen kerülnek megszervezésre.
Tematikus, zenés vacsoraestek, repülőgép és golf szimulátor bemutatók, medencés, zenés kerti partik,
gasztronómiai különlegességek.
Éves Programjainkból:
NEMZETI ZENÉS VACSORAESTEK
AUSZTRIAI ÖRÖK SEMLEGESSÉG NAPJA:
főként klubtagjaink származási, vagy egyéb kötődé- Október 26., osztrák vacsoraest.
seiből adódódóan, nemzeti ünnepeik idején, nemzeti
ételeikkel, italaikkal, zenéikkel.
EGYÉB RENDEZVÉNYEK:
Márton napi liba és újbor lakoma - november 9.
SVÁJC NEMZETI ÜNNEPE:
Szilveszter – december 31.
Augusztus 1. svájci ételek, zene, filmbemutató.
BEJELENTKEZÉS ÉS HELYFOGLALÁS:
OKTOBERFEST:
+36 77 700 750 vagy team@parkhotel.cc
Október 5., német sörünnep ételekkel, zenével.
Cím: Parkhotel Csipkerózsa, 6135 Csólyospálos,
Csipkerózsa Park u. 34.
www.parkhotel.cc
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Légy ösztönző!

RC Kisvárda

AZ A NŐ, AKI NEM SMINKELI MAGÁT,
TÚL SOKAT GONDOL MAGÁRÓL
LARION OSCAR SMINKMESTER SZERINT A
SZÉPSÉG NEM MÁS, MINT A NŐI ENERGIÁK
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA. EHHEZ JÁRUL
HOZZÁ A SMINK IS, MELYNEK TITKA, HOGY
ISMERNI KELL SAJÁT ARCUNKAT.
Larion Oscar sminkmester is részt vett a márciusi Rotary nőnapon. Kollégájával, Papp Gabival a rendezvényen
akkor arról beszéltek, hogyan lehet ápolt egy férfi, miért
fontos, hogy az erősebbik nem is foglalkozzon bőrével,
megjelenésével. Mostani interjúnkban ezért inkább a
nőket érintő támákról beszélgettünk a nemzetközi hírű
sminkmesterrel. Mint fogalmazott, sokan nincsenek
tisztában azzal, hogyan használják a sminket.

Larion Oscar úgy tapasztalja, bár örömteli, hogy
egyre nagyobb hazánkban a sminktermékek kínálata, egy átlagos nő nem tudja, mit válasszon ezek
közül és csak kevés üzletben kap ehhez szakszerű
segítséget. – Gyakorlatilag a többség azzal sincs
tisztában, milyen az arc-vagy szemformája és
ahhoz mi áll jól. Ellesik hát a barátnőiktől, amit ők
csinálnak és azt gondolják, az nekik is ugyanolyan
jó lesz. Elárulom: nem lesz jó.

L

arion Oscar elöljáróban leszögezte: bár tény,
hogy Magyarországon él a legtöbb szép
ember, valahogy az itteni nők frusztráltak
és megrekedtek kisebbségi komplexusaikban. – Azt gondolom, nem kap elég kényeztetést
az önbecsülésük, így csak azt látják, ami nem szép
bennük. Nincs Angelina Jolie-szájuk, nagy cicijük és
máris kétségbe esnek. Pedig a női a mai világban
nem más, mint hogy valaki magabiztos, ragyogó
és rendeltetésszerűen tudja használni női energiáit. Ezért tűnhetnek szebbnek az amerikai vagy az
olasz nők. Pedig erről szó sincs, csak ők határozottabbak, boldogabbak és ez kisugárzik – fogalmazott
a szakember.
A sminkmester szerint a magyar nők a sminkhez is rosszul viszonyulnak: csupán ünnepnapok
viseleteként tekintenek rá. Ebből következően van,
aki például ezt egyáltalán nem is tartja fontosnak.
– Choco Channelt idézném ezzel kapcsolatban:
“az a nő, aki nem sminkeli magát, túl sokat gondol
magáról” – fogalmazott Larion Oscar, aki szerint
egy jól elkészített make-up pont azt a célt szolgálja,
hogy megszépítse a nőket.

– A magyarok jellemzően valakivé akarnak válni
egy smink által. Kardashian-sminket kérnek, miközben szőkék és fehér a bőrük. Természetes, hogy
az nem fog jól állni nekik, hiszen ha valakire egy
másik nő arcát maszkírozzuk, azzal egy másik, idegen nő válik belőle. Az igazán jó smink titka, hogy
azt önmagunk szépéségének kiemelésére használjuk és a szebb arcunkat mutassuk meg általa. Ha
így készül el, a személyiségnek, arcvonásoknak, a
bőr és hajszín tónusénak megfelelően, akkor nem
is felvitt termékek látszanak majd, hanem csak a
gyönyörű nő, aki ezeknek köszönhetően ragyog. És
félreértések elkerülése végett: ezt 3-4 termékkel el
lehet készíteni.
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A sminkmester Papp Gabival ezért indított workshopot, ahol egy 3 órás foglalkozáson bárkit megtanítanak arra, hogyan bánjanak saját arcukkal. Arra
világítunk rá, hogy nincs csúnya nő, csak tudatlan, aki nincs tisztában azzal, mire jók a kenceficék.
A tanfolyamon mindenki teljes képet kap magáról
és megtanul saját arcával bánni. Számunkra az a
siker, amikor a végén belenéznek a tükörbe, és a
smink nek köszönhetően immár csak a szépet látják
saját magukban.
Persze attól, hogy megtanuljuk, mi áll jól nekünk,
az nem azt jelenti, hogy mindig ugyanúgy kell kinéznünk. Létezik ugyanis úgynevezett sminketikett is:
mást illik napszakonként és alkalmanként is viselni.
– Elsősorban az üzleti életben érdemes erre
odafigyelni – mondta el Larion Oscar. A nappali
smink délig a natúr színek viselését jelenti, melyben semmi csillogó, semmi fényes nem lehet. Ilyen
esetbe elsősorban föld színeket érdemes használni.
Ezt követően ha például az üzletasszonynak külső
helyszínen van tárgyalása, célszerű az átöltözés
mellett egy élénkebb színű rúzst felkennie és tusvonalat húznia a szeméhez – máris más megjelenést
kölcsönöz ez a két apró módosítás is. Este pedig a
műfények miatt már erős sminkre van szükség.
A sminkmester szerint megtanulni a tökéletes
sminkelést nem ördöngösség. – Csak önbecsülés
és önszeretet kell hozzá, és máris bárkiből elővarázsolható a szép, a ragyogó nő.
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RC Mórahalom

AKTÍV ROTARY ÉLET MÓRAHALMON
FUTNAK, KÖNYVET ADNAK KI A HOMOKHÁTSÁGBAN
Mórahalom – Csongrád megye kisvárosa – a Homokhátság egyik közkedvelt turisztikai célpontja. Népszerűségét „homokszemnyi” kincseinek köszönheti,
például a Szent Erzsébet Gyógyfürdőnek, a Bivalyrezervátumnak, a Mini Hungary Parknak és a Patkó
Lovas Színháznak. A kisváros pezsgő vérkeringésébe
a Rotary Club Mórahalom Egyesület is számos rendezvénnyel kapcsolódik be.

A

klub kiemelt rendezvényei közé tartozik a
Dél-Alföldi Rotary Jótékonysági Futónap,
melyen 2018 novemberében közel 400
sportolni vágyó vett részt, a disznóvágás,
ami a barátság erősítéséről szól a jótékonyság mellet, és a Papírra vetve projekt, mely fiatal tehetségeket segít
Egyes országokban a futás egyfajta életmód.
Vannak, akik azt mondják „luxus, nem érek rá”. Scott
Jurek amerikai ultramaraton futó válasza erre: „A
rendszeres futáshoz ki kell kanyarítanod egy darabot a napodból, még ha csak fél vagy egy órát is. Ha
ez lehetetlennek látszik, tedd föl magadnak a következő kérdést: mennyi időt töltök tévénézéssel? Vagy

a világhálón? Vagy vásárlással? Ezektől vedd el az
időt, hogy olyasmire fordítsd, ami jót tesz neked.”
Mire jó a futás? Jótékony hatással van a szív-és
érrendszerre, felszabadítja az elmét, formálja a testet, önbizalmat ad. A futáshoz nem kell más, mint
akarat és egy jó cipő. A futónapi rendezvényeinken
akaratban még nem volt hiány. Junior, felnőtt, senior
- dacolva a novemberi esővel és a széllel – mindanynyiszor teljesítették a kitűzött távot. Volt, aki a szeretett gyermeket, feleséget, férjet, barátot várta a befutónál. Volt olyan anya, aki kerékpárral kísérte, biztatta
lányát a 21 kilométeres távon. Ennek is üzenetértéke
van, ugyanúgy, mint dr. Lubics Szilvia ultrafutó szavainak: „nem attól jó anya az ember, ha folyamatosan
otthon ül a gyerekkel.”
A Rotary Club Mórahalom Egyesület a bevételt
jótékonysági célra fordítja, elsősorban a tehetséges fiatalok felkarolására. A „fuss barátsággal,
segíts szeretettel” rendezvény ebből a szempontból szintén üzenetértékű. A rendezvényre olyan
olimpikonokat is meghívunk, akik már bizonyították, kellő akarattal, szorgalommal fel lehet jutni a
csúcsra, meg lehet valósítani a gyerekkori álmot.
Külön öröm a klub számára, hogy támogatottjaink
is részt vesznek a rendezvény lebonyolításában. A nem futó családtagoknak is gondoskodunk programról, legutóbb a mobil mászófal és a
Kerékpáros Triál csapat kápráztatta
el a várakozókat. A novemberi szél
fázós érzetét Rotaris barátunk Márton napi libapecsenyéje melegíti
fel, melyet egy mesebeli tanyán
fogyaszthatunk el. A futókat pedig
meleg teával, forralt borral és
libazsíros kenyérrel kínáljuk.
A disznóvágásra az Újév utáni
első szombaton került sor. A tradicionális rendezvény jó hangulatát a Homokhátság gyümölcseiből
készült pálinka és a sült vér alapozza
meg. A nem mindennapi reggeli után
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lehetőség volt a gyógyfürdőbe ellátogatni. A fürdőkomplexumban 21 medence, 11 szauna áll rendelkezésre, ezen felül több mint 30 féle kezelés közül
lehet választani. A gyermekek számára tervezett
élményfürdő csábító ajánlat a kisgyermekes barátaink számára. Miközben a fürdőben áztunk, a képzett
szakemberek feldolgozták a reggel áldozatul esett
sertést, és finom disznótoros vacsorával vártak viszsza bennünket.
A feldolgozott termékek egy részét a klub kiemelt
támogatottja, a Napsugár Otthon Ásotthalmi Fogyatékos Személyek részlege kapta. A rendezvényünket
cserediákok is többször meglátogatták már, s rácsodálkoztak a vidéki disznótor vidám hangulatára.

vetve antológiában megjelent szépirodalmi és a képzőművészeti alkotások fiatal tehetségektől fakadnak.
A könyvben a homokháti fiatalok gondolatai jelennek meg, amelyek apró
igazságból, élményekből, fikciókból
épülnek fel. Az alkotói fantázia ismert
és ismeretlen világba repíti olvasóját,
izgalmas kalandra invitál. Az antológiában bemutatkozó tehetségek már
a halhatatlanság útjára léptek, s amíg
olvassuk őket, talán mi is ezen útra léphetünk. Szeretettel ajánljuk a Papírra
vetve antológiát, illetve az ünnepélyes
könyvbemutatónkat minden év májusának harmadik péntekjén, melynek
helyszíne a mórahalmi Aranyszöm
Rendezvényház színházterme. A klub a zsűri javaslata alapján – minden évben – fődíjat, kategóriadíjat
és különdíjat ajánl fel. Hálásak vagyunk a mórahalmi
és a környező települések önkormányzatainak
is, akik különdíjat ajánlanak fel a pályázó fiataljaik
részére.

A Papírra vetve szépirodalmi antológia a Homokhátság fiataljainak
Gyarmathy Éva pszichológus a Tehetség című
könyvében azt írja: „A tehetség nagy kincs. A szokásosnál is nagyobb felelősséget jelent egy-egy
kiemelkedő képességű gyermek nevelése. A szülőknek hitük mellett szeretetükre, a gyermek igényeinek
megértésére és türelemre van szükségük, hogy ne
csak csodagyereket, hanem gyerekcsodát is lássanak gyermekükben.” A tehetségek felkarolása közös
ügyünk, a társadalom felelőssége is. Ebből az aspektusból a Homokhátság fiataljai üdvözlik a mórahalmi
Rotary Club kezdeményezését, a Papírra vetve projekt megálmodását és megvalósítását. A Papírra
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Szűcs Kata RC Mórahalom

MSZ EN 13432:2002, MSZ EN 9001:2015

REMEGETT A KOCSONYA
ROTARISTÁK A MISKOLCI FARSANGON
A farsangi időszak immár országosan is ismert rendezvénye a Miskolci Becherovka Farsang, amely elképzelhetetlen a Rotary Club Miskolc-Tapolca megjelenése
nélkül. Az esemény nemcsak arra jó alkalom, hogy a
Rotary tevékenységével és céljaival megismertesse az
érdeklődőket, hanem arra is, hogy olyan fontos ügyek
megvalósítását segítse adománygyűjtő akciójával, amelyek értéket képviselnek és eddig kevésbé kerültek az
érdeklődés középpontjába. A Rotary Club Miskolci Angyalok együttműködésével ebben az évben két olyan
terület támogatása valósult meg, amelyek egyrészt a
fiatalok informatikai, robottechnikai tehetségnevelésére,
másrészt a Miskolci Légimentők működési feltételeinek
javítására irányult.

M

iskolc neve összeforrt a kocsonyával,
hiszen ki ne ismerné a “Pislog, mint a
miskolci kocsonyában a béka” mondást? A régi legenda szerint egy tót
atyafi a “Magyar Huszár” fogadóba tért be, ahol a
korszak egyik jellegzetes ételét kérte Potyka Kata
fogadósnétól, a kocsonyát. A történet szerint a pincéből frissen hozott ételhez csakhamar nekilátott a
vendég, aki először a középen lévő
húst akarta megenni, de legnagyobb
megdöbbenésére az pislogva ugrott ki a tányérjából. Hogy a történet
igaz-e vagy sem, talán nem is számít, mindenesetre a kocsonya a 18.
századtól egyik jellegzetes téli étele
országunknak.
A hagyományokat folytatva ebben
az évben is kocsonyák széles választéka várta az érdeklődőket, az adományokért cserébe hagyományos,
füstölt tarjás vagy bárányhúsos sertéskocsonyát lehetett választani és
természetesen nem maradhatott el
a forró tea, a zsíroskenyér, és a már
védjeggyé vált krampampuli sem.

A rendezvény három napjának “hangulatfelelőse” a
Szinvavölgyi Néptáncműhely volt, csoportjaik a legkisebbektől a legnagyobbakig adtak ízelítőt tájegységeink varázslatos zenei-tánc hagyományából. A
táncegyüttes és a Miskolc-Tapolcai Klub többéves
kapcsolata és intenzív együttműködése jó példája a
Rotary-eszmeiség gyakorlati megvalósulásának.
A jó hangulatú, barátságot és közös gondolkodást
segítő, erősítő Miskolci Farsang olyan esemény a
két klub életében, amely a mindennapokat is meghatározza és újabb célok kitűzésére ösztönöz.
Az adománygyűjtés 3 napos rövid filmbeszámolója mindkét klub Facebook oldalán megnézhető.
A program kapcsán ezúton is köszönetet illeti a
támogatókat, akik évről-évre segítőkészségükkel és
nagyvonalú támogatásukkal lehetővé teszik a rendezvényen való méltó megjelenést és a színvonalas kínálatot.
Köszönet az adományozóknak, akik talán magukénak érzik Martin Luther King gondolatát: “Az élet legfontosabb kérdése az, hogy mit teszünk másokért.”
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A jövő zöld
csomagolóanyag
gyártója

www.lebomlocsomagolas.hu

6400 Kiskunhalas, Zsigray u. 26/a Tel.: 77/426-795, fax: 77/526-795 Mobil: 06/20-9267-315
Web: www.lebomlocsomagolas.hu, E-mail: info@lebomlocsomagolas.hu

Zöld csomAgolóAnyAgok A biZtonságos jövőért
A növényi alapú csomagolóanyagoknak két, egymásnak ellentmondó elvárásnak kell megfelelniük.
Egyrészt azt szeretnénk, hogy tartósak legyenek, másrészt viszont azt is elvárjuk, hogy amint nics már rá szükségünk és beletettük a szeméttárolóba – esetleg felelőtlenül elszórodott a
környezetben
– u.akkor
meginduljon
a 06/20-9267-315
bomlási folyamat.
6400 Kiskunhalas, Zsigray
26/a Tel.:hamar
77/426-795,
fax: 77/526-795 Mobil:
Web: www.patikataska.hu, E-mail: info@patikataska.hu

A növényi alapú zöld csomagolóanyag akkor bomlik le, ha ehhez
megfelelő körülményeket teremtünk, vagyis komposztáljuk.
A komposztálás, komposztálódás során a mikroorganizmusok
az anyagot főként humusszá, szén-dioxiddá és vízzé alakítják át.

NövéNyi alapú
csomagolóaNyagok
FöldüNk FeNNtartható
fejlődéséért

100%

•
•
•
•

környezetvédelem
megújuló forrás
termékdíj mentesség
komposztálhatóság

a NövéNyi alapaNyagból
cégünk áltAl gyártott főbb termékcsoportok
iNgvállas táska

szemetes zsákok

a zöld csomagolás
vitAthAtAtlAn előnye, hogy

•
•
•
•

fóliA tömlők

megújuló forrásból készülnek
a természet körforgásába illeszthetőek
nem károsak a természetre
az előállításukhoz 20-30%-kal kevesebb energia
szükséges, mint a hagyományos műanyagéhoz.

elérhetőségeink
poly-pack kiskunhalas kft.
6400 kiskunhalas, vállalkozók útja 13.
06/77-426-795 - értékesítés 61

www.lebomlocsomagolas.hu
info@lebomlocsomagolas.hu
06/20-9267-315 - egyedi ajánlatkérés
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HÍREK RÖVIDEN
MOSONMAGYARÓVÁRRÓL
Folytatódik...

Rotary Club Mosonmagyaróvár

Újabb cserediák jelentkezett.

Életmentést tanultak
az óvári Rotarisok
Próbabábun gyakorolták az újraélesztést
2018. novemberében egy klubülésen Medvácz
Péter mentőápoló – aki Mosonmagyar-óvári mentőszolgálat, illetve a Karolina kórház sürgősségi
osztályán dolgozik – pre-zentációjában bemutatta
az újraélesztés fázisait, felhívta a figyelmet az elkö-

vethető hibákra és javaslatokat tett egyes tipikus
esetek megoldására. Az előadást gyakorlati bemutató is követte, a klubtagok egy próbabábun tesztelhették magukat, hogy mit tudnának tenni „éles”
helyzetben. Nagyon hasznos volt mind az elméleti,
mind a gyakorlati oktatás. Medvácz Péter arról a
szándékáról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy szeretnék, ha Mosonmagyaróváron is ki tudnának alakítani
újraélesztési pontokat (defibrillátor + képzett civilek)
a forgalmasabb helyeken. Kérte továbbá, hogy az
RC Mosonmagyaróvár gondolja át, hogy tud-e és
milyen formában segíteni a helyi mentőszolgálat
beszerzéseiben.

A Mosonmagyaróvári Rotary Klub régóta szeretett
volna ténylegesen részt venni a Rotary cserediák
programban, ám 2018. volt az első olyan év, amikor küldeni, és fogadni tudott cserediákokat a klub.
Jelenleg egy mexikói (Adrián Castellanos Garcia), és
egy brazil fiú (Thales Conehero) tölti a városban ezt
a tanévet. Cserében Polhammer Petra Tajvan szigetére utazhatott, Suhajda Márk pedig Brazíliában
tölt egy tanévnyi időt. A
diákcsere program folytatását az garantálja, hogy
jelentkezett Laube Dorina
aki Pollhammer Petra példája alapján gondolt arra,
hogy szívesen élne egy
ilyen lehetőséggel. Szüleivel részt vett egy klubülésen, ahol elmondta, hogy
nem csak az utazás fontos
számára, hanem a Rotary
szellemisége, a közösség
ereje is motiválja. Fontosnak tartja a diákprogramban a kultúra és a nyelv
megismerését és a barátságok kialakítását. A klubtagok kérdései kapcsán kiderült, hogy nagy ismerettel rendelkezik a Rotary megalapításáról, történetéről, céljairól. Elképzelt úticélként Argentínát
és Spanyolorszáot jelölte meg (spanyol nyelvet is
tanul). A szülőkkel is folytatott beszélgetés után a
klub egyöntetű bizalmat szavazott a jelöltnek. Mint
a napokban kiderült, Dorina elképzelése valóra válhat, hiszen négy másik diákkal Argentínába utazhat.
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Továbbra is jó a kapcsolat az
Önkormányzattal
Ismét részt vett egy klubülésen a városvezető
A 2018. november 20-i klubülésen részt vett Dr
Árvay István Mosonmagyaróvár polgármestere. A
klub a mindennapokban jó kapcsolatot ápol a város
önkormányzatával. Több olyan városi rendezvény
van, amelyben szorossá vált az együttműködés.
Gondolhatunk a közös „Rotary Tanulmányi Ösztöndíj” programra, vagy akár a minden év augusztusában megrendezésre kerülő „Szent István Napok”
halászléosztására, amelynek bevételét egy közösen
meghatározott célra fordítják. Korábban volt közös
rendezésű jótékonysági hangverseny is. Ezen a klubülésen a városvezető elismerően szólt a klub munkájáról, valamint tájékoztatta a jelenlévőket a város
fejlesztési terveiről is. A jó hangulatú beszélgetésen
megerősítést nyert a jövőbeni együttmüködés.

kozni. Az RC Mosonmagyaróvárnak jó kapcsolata
van a helyi oktatási intézményekkel, így rövid időn
belül kész volt a terv az ajándékok szétosztására.
A Rotary Club Mosonmagyaróvár - élve a lehetőséggel - kettős célt tűzött ki maga elé: az intézmények alapműködését támogatva olyan játékok
kerültek kiválasztásra, amellyel a pedagógusok
az oktatási színvonalat emelve hatékonyabban
végezhetik munkájukat; az átadásra kerülő játékok
az intézményben maradnak - a projekt fenntarthatósága ezzel garantált. A játékok kiválasztásában a pedagógukok is részt vettek. Az intézmények
között nyolc óvoda, és egy több oktatási feladatot
ellátó intézmény - az Éltes Mátyás Általános Iskola,
Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény - volt. A játékok
átadására az Karácsony előtti időszakban - több
esetben az intézményi ünnepség keretében - került
sor.

Adománygyűjtés forralt borral,
forró csokival...

Játéksziget-projekt
Gyerekeknek szereztek örömet a Rotarisok

Ismét hordóból kínálták a fínom nedüt az óváriak

Az RC Budapest-Duna nevében Kolozsvári Róbert
– az ország többi klubjával együtt – megkereste a
mosonmagyaróvári klubot is azzal a lehetőséggel,
hogy részt vehetnek a „Rotary-Játksziget” projektben, aminek keretében az egy játékkereskedelmi
vállalkozástól felajánlásként kapott különböző
típusú játékokat tudnak a klubok továbbajándé-

Az RC Mosonmagyaróvárnál immár több mint évtizedes hagyományként december elsejétől a karácsonyi ünnepek befejeztéig egy korábban boroshordóként használt, átalakított hordóból kínálják a
forralt bort, forró csokit és a meleg teát adománygyűjtés céljából. A városi „Karácsonyi Vásár” látogatói szívesen keresik fel a Rotaristákat, és a borozgatás, teázgatás közben beszélgetésbe
elegyednek az adománygyűjtés céljairól, érdeklődnek a Rotaryról is. Sokan
hoznak adománycsomagokat is, amelyeket a klub tovább ad a rászorulóknak (Családsegítő Központ, Családok
Átmenbeti Otthona). Idén is jöttek a
Rotary Hordóhoz óvodások, kisiskolások, akik ajándékcsomagokat is
hoztak. Az idei adományok a korábbról meglévő célokon kívül (nagycsaládosok, hajléktalanok) új lehetőséggel
bővültek.
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Csapatépítés disznóvágással

KÉK SÉTA az „Autizmus világnapján”

„Etno horror”...

Ismét részt vettek a „KÉK SÉTÁN”

Az utóbbi öt évben télbúcsúztató jelleggel, és már
egy kicsit a tavaszra is gondolva a mosonmagyaróvári rotarysok csapatépítő jelleggel egy disznóvágást szerveznek egy, a városhoz közeli tanyán. Az
idein is szép számmal vettek részt a klubtagok, valamint családtagjaik. A közel 200 kilós röfi feldolgozásából - a hivatásos böllér mellett - szinte az összes
jelenlévő kivette a részét. A csapatépítés és a finom
falatok elfogyasztása mellett a májusban megrendezésre kerülő „Sonkalövő verseny” díjainak alapanyagát is szolgáltatta az esemény.

Az RC Mosonmagyaróvár tagjai évtizedes kapcsolatot ápolnak a városban élő autistákkal. 2012.
óta Mosonmagyaróváron is rendezvényekkel hívják fel a városlakók figyelmét az autizmusra. Abban
az évben „Autizmus Világnapján” április 2-án került
átadásra az Autista-ház, amelynek létrejöttében –

ROTARACT SPORTNAP PÉCSEN
Eső ébresztett minket 2019. április 13-án Pécsett a
Mozdulj! - Rotaract Sportnapon. Szerencsére senkinek
sem szegte kedvét az időjárás, így szép számban, közel
nyolcvanan összegyűltünk a Kodály Sportcsarnokban.
A regisztrációnál egy túlélő csomagot kapott mindenki,
hogy teljes erőbedobással tudja végigjátszani a napot.

M

iután minden résztvevő megérkezett,
a köszöntők után csapatok alakultak,
nagyon találó nevekkel (Piroskák, Farkasok, Hupikék Törpikék, Zöld Leveli
Békák, Yellow Submarine, és Jedik). A közös bemelegítés után a csapatok játékos-ismerkedős feladatokkal fűzték szorosabbra a csapategységet.
A nap folyamán többek között volt kötélhúzás,
óriás röplabda, „Himer Laci”, sportkvíz, amőba, kidobós, papírrepülő hajtogató-röptető verseny, célba
dobás, kosárra dobás és sorverseny.
Egész nap természetes versenyszellemben küzdöttek a csapatok. Egymás ellen, de mégis egymásért is harcoltak.
Az esemény a Játék, ami összeköt című Rotarys
rendezvénysorozat 9. állomása volt, így a puzzle

Rotary - Lion’s: 360–358
Idén is több fát dobtak a rotarisok...

A két civil szervezet évek óta a tavaszt egy tekeversennyel köszönti. Idén március 5-én a szokásos
helyszínen (Klub Kiliti) ismét gurultak a tekegolyók
és dőltek a bábuk. A korábbi évekhez hasonlóan az
esemény nagyon jó hangulatban zajlott. A lionoknak most is meg kellett elégedniük a második helylyel, ugyanis az óvári rotarysták - igaz, hogy csak
két fával - de az utóbbi évek hagyományait folytatva. jobbak voltak!

MINDENKIT MEGMOZGATTUNK

darabok átadása sem maradhatott el a rendezvény végén.
Összességében egy nagyon aktív napot töltöttünk
el együtt, ahol a Rotaristákon kívül Rotaractosok,
Interactosok és családtagok, ismerősök is vált vetve
játszottak a csapategységért.
Minden támogatónak és résztvevőnek köszönjük a
részvételt és az aktív jelenlétet.

mások mellett – a Rotary Club Mosonmagyaróvár tagjai is nagy részt vállaltak. Idén április 2-án
nyolcadik alkalommal került sor a világnapi rendezvényre, és a Kék Sétára. A klubtagok az elmúlt
évekhez hasonlóan szép számmal vettek részt a
rendezvényen.
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LÁTHATATLAN ISKOLA

ROTARACT, A ROTARY ELŐSZOBÁJA...

ÖSZTÖNZŐ ROTARACTOSOK DEBRECENBEN

SEGÍTENEK A FIATALOK

A Láthatatlan Iskolában nem csak saját tudásukat, de tapasztalataikat is tovább adhatják Debrecen önkéntesei. A
Rotaract Club Debrecen Főnix egyedülálló projektjeként
induló mentorprogram több mint 100 gyermek tanulmányait segítette már, és mostanra a program annyi embert
számlál, hogy önálló alapítvánnyá nőtte ki magát. A projekt ötlete az Auchan az Ifjúságért Alapítvány „Együtt az
Ifjúságért” 2016-os pályázati felhívása kapcsán fogant
meg a rotaractosokban, és pályázatuk el is nyert 4200
Eurot a megvalósításra. A debreceni Rotary Klub segítségével megkezdődött a Láthatatlan Iskola mentorprogram
működése, és a program immár 3. évét kezdi.

A

Láthatatlan Iskola fő célcsoportjai a családok és gyermekek átmeneti otthonában
lakó gyermekek, akik jellemzően roszszabbul teljesítenek társaiknál szociális
körülményeik miatt. A program célja, hogy példamutatással és sajátos interaktív tanítási módszerek
segítségével ösztönözze a gyermekeket a céltudatos tanulásra, és segítse őket a számukra nehézséget jelentő tantárgyakban.
A program önkéntes alapú mind a gyermekek,
mind mentoraik számára. A gyermekek mentorai a
jelentkezők közül egy kiválasztási folyamat során

kerülnek ki, és épp úgy megtalálhatók tanárok, mint
vállalkozók a mentorok között. Az önkéntesek sokszínűsége biztosítja, hogy a gyermekek minél több,
számukra elérhető lehetőséggel megismerkedjenek.
A mentorálás során minden iskolás korú gyermek
saját mentort kap, aki a heti rendszerességű mentorórák alkalmával segít neki abban, amiben szüksége
van rá. A program nagy hangsúlyt fektet arra, hogy
minden gyermek megtalálja magában a tehetséget,
és legmegfelelőbben kibontakoztathassa azt.
A Láthatatlan Iskola fontos alapköve a nyári tábor,
ahol a mentorok és a gyermekek együtt töltött
ideje segíti a köztük lévő kapcsolat erősödését és
elmélyülését. A tábor mellett a programban résztvevő önkéntesek igyekeznek minél több tematikus
tanulmányi programot szervezni a gyermekek számára, hogy változatos módon tapasztalhassák meg
a tanulás örömeit.
A programot számos helyi szervezet igyekszik
támogatni, a Láthatatlan Iskola szívesen fogad minden olyan felajánlást, ami elősegíti a gyermekek
tanulmányi előmenetelét.
További információ:
https://www.facebook.com/lathatatlaniskola/
Elérhetőség: info@lathatatlaniskola.hu

66

Egy klub, egy humanitárius világszervezet, egy életvitel… egy szenvedély,
amely leírhatatlan és megfoghatatlan, amely érzést akkor tudsz átélni
és megérteni, ha csatlakozol hozzánk.
Ezek lennénk mi, Rotaractosok, akik
közel százharmincan vagyunk Magyarországon.

E

gy klub, amely mindenki
számára nyitott! A Rotary International ifjúsági
bázisa. A ROTARACT név
is innen származik, vagyis a „Rotary” és a fiatalos „Action” szavakból
született. Célunk a Rotaristákhoz
hasonlóan a segítőkészség a mindennapi életben, amely alatt barátságot, toleranciát, népek közötti megértést és szociális szerepvállalást értünk.
“Hol is találkozhatunk Rotaractosokkal?”
Nem kérdés, hogy először mindenkinek Budapest ugrik be, ahol több klub is, a Budapest-Budavár, Budapest-Margitsziget és a Budapest City-Sasad aktívan működik. A fővárostól a kisebb városok
felé haladva Kecskemét, Szekszárd és az áprilisban
újonnan megalakuló Veszprém. A határok mentén
pedig Sopron, Győr, Pécs, Szeged és a Debrecen és
a Debrecen-Főnix munkálkodik.
Nagyon sokszínű programjaink voltak tavaly is
ebből szeretnénk párat bemutatni, hogy lássátok
milyen fantasztikus dolgokra vagyunk képesek!
A Rotaryhoz hasonlóan, júliusban a kormányzói
láncátadással kezdődött a Rotaract év is, amit hagyományos nyári táborunkkal kötöttünk össze a Balatonon, közel hatvan magyar és külföldi Rotaractos
részvételével. Itt voltak velünk a Budapest-Budavár
által szervezett hagyományos Hungarian Roudtrip
résztvevői is, akik idén heten érkeztek a világ minden
tájáról hozzánk, hogy megismerkedjenek Magyarországgal és a magyar Rotaractosokkal.

A remek nyári csapatépítő után elkezdődött az
élet a klubjainknál is.
Az év egyik kiemelkedő projektje a Debrecen-Főnix által megalapított “Láthatatlan Iskola”, ahol szociálisan hátrányos helyzetben lévő huszonöt év
alatti gyerekeket, fiatalokat mentorálnak az arra
alkalmas személyek.
Mindemellett - a teljesség igénye nélkül - nagysikerű tartós élelmiszergyűjtések, adventi és karácsonyi jótékonysági rendezvények voltak szerte az
országban, RotaRetro Party Sopronban, Libegőzés az Attika Gyermekotthonnal Budapesten, Halloween az anyás-csecsemőotthonban Győrben,
“Érted?!” baleseti szimuláció Szegeden.
A district szervezésében két országos szakmai
rendezvényt tartottunk, ahol a képzés, tapasztalatcsere mellett a csapatépítés, ismerkedés és
barátságok ápolása játszották a főszerepet. Szeptemberben a PETS/SETS-en készítettük fel elnökeinket az elkövetkező évre, novemberben pedig
az őszi District Konferenciát - idén rendhagyóan
- az Interact klubokkal közösen rendeztünk, hogy
jobban megismerhessük egymást és a jövő Rotaractosait. Ezen kívül megrendezésre került a Tavaszi Rotaract District Konferencia is Szentendrén, a
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HÍREK RÖVIDEN NYÍREGYHÁZÁRÓL
Rotary Club Nyíregyháza

„Tapintható világ”
tárlat Nyíregyházán
Február 23-án nyílt meg Nyíregyházán, a Jósa András
Múzeumban a Tapintható világ című tárlat. Alkotói budapesti művészek, fővárosi és polgári középiskolások,
valamint három nyíregyházi képzőművész: Bori Dóra,
Németh Erika és Verebély Olga. A megnyitót megtisztelte jelenlétével Gondár György, a Magyarországi Rotary Clubok Szövetségének kormányzója is.
Skanzebnen, aminek zárásaként egy gálavsacsorával ünnepeltük meg a Rotaract 51 éves évfordulóját.
Életkori sajátosságunknak köszönhetően szeretnénk minél többet megtudni a világról és a benne
élőkről, éppen ezért előszeretettel utazunk országhatárainkon túlra.
Ennek köszönhetően év közben sok külföldi Rotaractos látogat hazánkba, akiket szívesen kalauzolunk

körbe városainkban, látunk vendégül klubüléseinken
vagy kísérünk el egy-egy felfedező túrára és osztjuk
meg tapasztalatainkat, kultúránkat, anyanyelvünket
egymással. Ugyanígy igaz ez fordítva is. A mi Rotaractosaink közül is sokan látogatnak egyedül, csoportosan vagy akár klubszinten meg más klubokat,
klubtagokat külföldön; ezzel is erősítve a nemzetközi
kapcsolatokat, tapasztalatcserét, új barátságok kialakítását és jövőbeni nemzetközi együttműködések
ötleteinek megalapozását.
A Rotaract a nevéből is adódóan egy aktív közösség, éppen ezért összpontosítunk folyamatosan a
tagbővítésre is és ennek céljaként több nyílt napot
is tartottak országszerte klubjaink. Éppen ezért
nagy örömünkre szolgál, hogy bejelenthetjük, újabb
taggal bővül a magyar Rotaract család, 2019. április
26-án megalakult a Rotaract Club Veszprém! :)
Egy Rotaract év a sok egyetemista tagnak köszönhetően két félévre osztható a működés tekintetében
és most így az elsőre visszatekintve kijelenthetjük,
hogy minden bizonnyal egy újabb nagyszerű ötletekkel és színes programokkal teli félév vár ránk!
Hajrá Rotaract!
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köszönte meg a Rotary Club nyíregyházi szervezetének, hogy a két szervezet évek óta meglévő, kiváló
együttműködése rendszeresen hozzájárul az intézmény sikeres működéséhez. „Minden évben a Rotary
Club nyíregyházi tagjai a múzeummal együttműködve Húsvétkor és december 6-án, Mikulás napján
is nagyszabású rendezvényen látnak vendégül hátrányos helyzetű gyerekeket, s a közös programok
sora ebben az évben egy nem mindennapi kiállítással gazdagodik.”

Kilométerek egy családért
A IX. Debreceni Rotary Futófesztiválon az RC Nyíregyháza két tagja, Diczkóné Untener Mónika és Pták
István újra jótékonysági céllal indultak. Mónika félmaratont futott, István pedig teljes maratont kerékpározott mozgáskorlátozottként, a handbike –osok
között, hogy a megtett kilométereiket jótékonysági
célra fordítsák. Az összegyűjtött adományokat egy
nyíregyházi félárván maradt család részére ajánlották fel, mellyel egy hat hónapos ikerpár és édesapjuk támogatásához szeretnének hozzájárulni.

A „Válts nézőpontot!” alcímmel érzékeltette e
különleges tárlat, hogy az itt elhelyezett alkotásokat a látó és a nem látó emberek azonos feltételek
mellett, sötétben ismerhetik meg. A kiállítás a Jósa
András Múzeum és a Rotary Club nyíregyházi szervezete közötti sikeres együttműködésnek egy újabb
bizonyítéka volt, melyhez szakmai támogatást nyújtott a Kézenfogva Alapítvány és a Vakok és Gyengénlátók megyei Egyesülete is.
„A Tapintható világ címet viselő tárlat látogatói megtapasztalhatják, hogy milyen tapintás útján érzékelni
a műalkotásokat” – mondta tárlatnyitó beszéden dr.
Rémiás Tibor, a múzeum igazgatója, majd oklevéllel

69

Légy ösztönző!

RC Nyíregyháza

BÁLBÓL GYEREKTÁBORBA

Kormányzói látogatás
állatparki élményekkel
Egy kellemes délutánt és egy hosszú éjszakába
nyúló estét töltött el együtt a nyíregyházi klub a
kormányzónkkal és az alkormányzó asszonnyal
a Nyíregyházi Állatparkban. A program keretében
egy kellemes ebédet követően, „Európa legjobb
állatparkja” vendégeként rövid kirándulást tett a
társaság a makik, tevék és cápák világában, majd
lazulásként egy ismert szabolcsi pálinkaház bemutatója keretein belül nyílt lehetőség kötetlen beszélgetésre is. Az estét vacsorával zárva folytatódhatott
az anekdotázás, az élmények felidézése, a kapcsolatok mélyítése kellemes rotary-baráti körben.

Klubunk vendége volt
Habsburg György
Különleges vendége volt az Rotary Club Nyíregyházának Habsburg György személyében, aki egy nyilvános
stúdióbeszélgetés keretében mesélt családjáról, hagyományaikról, a dinasztia történetének érdekességeiről és persze nagyköveti tevékenységéről is.
Több mint száz érdeklődő zsúfolódott be a
terembe, ahol dr. Barabás László, klubunk megbecsült tagja és a program fő szervezője beszélgető
partnerét fogadta. A nagykövet úr – mert ez a hivatalos megszólítása Habsburg Györgynek – pontosan érkezett, már túl volt a sajtóinterjúkon és a szo-

BÁL A GYEREKEKÉRT OROSHÁZÁN
ből 5 kisdiák, most ennek folytatásaként az új testvérklubunk segítségével utaznak hozzánk a táborba
Naszódról szegény sorsú, magyar anyanyelvű gyerekek – jelentette be Deák György.
A friss kapcsolatban az RC Naszód elnöke is
komoly lehetőséget lát. – Számunkra is fontos cél,
hogy a Naszódon élő hátrányos helyzetű gyerekek több figyelmet kapjanak. Az pedig, hogy ezek
a gyerekek Magyarországon táborozhatnak, életre
szóló élményt jelent majd nekik, ami biztosan pozitívan hat a jövőjükre is – mondta Lucian Bichigean.
A naszódi klub elnöke hozzátette, az Orosházán
tapasztaltak alapján ők is tervezik, hogy 2020-ban
hasonló tábort indítanak saját településükön.
A Rotary Magyarország 2018/2019-es kormányzója köszöntőjében hangsúlyozta, az ilyen megállapodások jelentik az alapját a Rotary jövőjének.
– Ahol a nem Rotarista problémát lát, ott a Rotarista a megoldást. Mi ezeket a megoldásokat keressük. A két klub közötti partnerség mutatja azt az utat,
amin tovább haladva egyre több barátság születik –
fogalmazott Gondár György. Ehhez a gondolathoz
csatlakozott Kézdi László is. A Rotary Magyarország 2019/2020-as kormányzója hangsúlyozta, a
világszervezet jövőbeli terveivel egybeesik a nemzetközi kapcsolatok szélesítése, így minden hasonló
együttműködés előreviszi a Rotary eszmeiségét.
A 132 klubot és több mint 3000 tagot összefogó
Rotary Románia és Moldávia területi alkormányzója is tiszteletét tette az orosházi bálban. Mircea
Corăbean emlékeztetett, szinte minden erdélyi klubnak van magyar partnere. – Örömteli, hogy aktív az
együttműködés és a közös gondolkodás a testvérklubok tagjai között. Erdélyben sok Rotary tag beszél
magyarul, és a határ közeli magyar klubokban is
tevékenykednek olyanok, akik beszélik a román
nyelvet. Ez már önmagában egyfajta kapocs, ami
összehozza a tagságot és megkönnyíti a munkát. A
következő év témája, hogy a Rotary összekapcsolja
a világot. Mi ezzel a megállapodással ezt élővé varázsoljuk, hiszen két ország tagjai fognak össze egy jó
ügy érdekében – hangsúlyozta Mircea Corăbean.

Partnerségi megállapodás a romániai Naszód Rotary
klubjával, gyűjtés a nyári gyermektáborra, tánc, mosoly
és jókedv. Ez volt címszavakban a Rotary Club Orosháza
14. Jótékonysági Bálja.

kásos eleganciájával, udvarias mosollyal fogadta a
rövid felvezető mondatokat.
A beszélgetésben a tágabb Habsburg családon túl kitért édesapjára, Habsburg Ottóra, akitől
nagyon sokat tanult, akire méltán nagyon büszke.
Akit Magyarországon is komoly tisztelet vett körül,
hiszen elévülhetetlen érdemei voltak az idén 30
éves Páneurópai piknik megszervezésében csakúgy,
mint az Európai Unió képviselőjeként a bővítésben,
Magyarország csatlakozásának előkészületeiben.
Az ő egyik legfontosabb mondását György is tovább
adja gyermekeinek: „Nyitottnak kell lenni, tanulni kell,
mert így lehet alkalmazkodni a változásokhoz!”
György megemlítette családját, gyermekeit és
beszélt arról a nyolc évről is, amikor a Magyar
Vöröskereszt elnökeként a szervezet keretein belül
segített a rászorulóknak. A jótékonysági tevékenység nem csak az ő, hanem a tágabb Habsburg család hagyományainak is megfelel, egyaránt beleillik
a saját és a dinasztia értékrendjébe.
A jelenlegi státusza és fő tevékenysége szerint
Magyarország utazó nagykövete, akit a Miniszterelnöki Hivatal bízott meg e feladattal, és aki - az
aktuális kormányok politikai különbözőségeitől
függetlenül – az 1996-os kinevezési óta végzi e
tevékenységét.
A program záró részében kedvesen fogadta és
válaszolt a nézők kérdéseire a maga intelligens, diplomata stílusában. Megmaradva abban a képben,
ami egy több száz éves uralkodó dinasztia leszármazottjához méltó, s közben nagyon emberi is.
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M

inden eddiginél többen, több mint
170-en döntöttek úgy február 2-án,
hogy részvételükkel és adományaikkal elősegítik az RC Orosháza céljait.
A Petőfi Művelődési Központban rendezett bálon
részt vettek az RC Naszód, az RC Gherla, az RC
Kozármisleny, az RC Hódmezővásárhely és az RC
Szekszárd képviselői is.
A bál elején írták alá a Rotary Club Orosháza és
a Rotary Club Naszód (Románia) közötti partnerségi
megállapodást. A klubok képviselői 2016-ban ismerkedtek meg egy bálon. A román klub magyar kapcsolatot keresett, az orosháziak pedig éltek a lehetőséggel. – Az elmúlt évek közös tervezésének érett be
a gyümölcse ma este, ám az igazi munka csak most
kezdődik – fogalmazott dr. Deák György. Az RC Orosháza 2018/2019-es elnöke kiemelte, a sok közös
terv között már van konkrét program is. – A bál teljes
bevételét most is a nyári gyermektáborunk szervezésére fordítjuk, ahol hátrányos helyzetű gyerekek
nyaralhatnak 1 héten át. Tavaly már érkezett Erdély-

Nyíregyháza, 2019. 04. 15.
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A Hunguest Hotel Forrás Gyógy- és
Wellness Szálloda Szeged belvárosához közel, a Tisza partján várja a kikapcsolódásra vágyókat.

Orosházán hagyomány, hogy minden évben oklevéllel ismerik el egy személy vagy közösség támogatását, amit a Rotary céljainak megvalósításáért
tett. Idén a korábbi gyermektáborok támogatásáért Dávid Zoltán, Orosháza polgármestere kapta
az oklevelet. – Nagyon kevés a mai világban az a
fajta jótékonyság és törődés, amit önök végeznek
a mindennapokban. Orosháza vezetése nevében
szeretném megköszönni mindannyiuk munkáját, és
kívánom, legyen erejük a továbbiakhoz – fogalmazott a városvezető.
A bál egyik érdekességeként pohárköszöntőt
mondott Balla Géza az „Év Bortermelője Magyarországon 2018.” cím nyertese, aki emellett elhozta
díjnyertes borait is.

Az RC Orosháza évtizedek óta segíti a helyi művészeti csoportokat, bebizonyítva, nem kell ahhoz
messzire mennünk, hogy igazi
tehetségeket találjunk, hiszen megvannak a város
saját gyöngyszemei. Ennek keretében lépett fel
Nagy Krisztina énekművész, a DIAMONDS énekegyüttes, Farkas László versmondó, valamint Bellágh Mária és Bánfi Antal versenytáncos, akik a
Senior IV-es korcsoport magyar ranglista vezetői
és a válogatott keret tagjai.

A szállóvendégek részére a szobaár tartalmazza a Napfényfürdő Aquapolis
Szeged belépőt is! A fürdőkomplexum
mintegy 1000 méter hosszúságú csúszdaparkja (összesen 13 csúszda) örök élményt nyújt a fürdőzőknek.

A légkondicionált szobákon túl a pihenést a jacuzzival és kandallóval felszerelt luxuslakosztályok teszik különlegessé. Az étteremben a kulináris
élvezetekről világbajnoki aranyérmes
séf gondoskodik. A szálloda különlegessége számtalan szolgáltatásában is
rejlik: bowling, Xbox-szoba, játszószoba, Zsidró szépségszalon...

Kényeztesse magát a négy évszakos
vízi város külső és belső élménymedencéiben, relaxáljon „csendes wellness”-részlegünkben, fedezze fel baba-mama világunkat, ismerje meg
korszerű, minősített gyógyvízzel rendelkező gyógyászatunkat!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS SZOBAFOGLALÁS:
Hunguest Hotel Forrás Gyógy- és Wellness Szálloda
H-6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert utca 16-24.
Telefon: 06 62 566-466 • hotelforras@hunguesthotels.hu
www.hotelforras.hunguesthotels.com
Hunguest Hotels Zrt. Napfényfürdő Aquapolis
H-6726 Szeged, Torontál tér 1.
Telefon: 06 62 566-488 • info@napfenyfurdoaquapolis.com
www.napfenyfurdoaquapolis.com
Szállodánk és Fürdőnk Széchenyi Pihenőkártya elfogadóhely.
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RC Szeged Szent-Györgyi Albert

GIFT OF LIFE EST ÉS BÁL SZEGEDEN
KÖZEL 30 MILLIÓ FORINTTAL SEGÍTETTEK
A TÁMOGATÓK
Január 12-én a szokott helyen, a szegedi Hunguest
Hotel Forrásban tartotta a Szeged Szent-Györgyi Albert Rotary Club XXVIII. jótékonysági bálját. A közel
300 vendég azonban idén a megszokottaktól kissé
eltérő és rangosabb eseményen vett részt. Már a
rendezvény meghívója is jelezte ezt, mivel egyben a
Gift of Life gálaestjére is invitáltuk barátainkat.

H

árom munkában, örömökben és ajándékba adott életekben gazdag, megtisztelő
év után mondtunk köszönetet a Gift of
Life támogatóinak és segítőinek, Rotaristáknak és nem Rotaristáknak, a gyermekek gyógyítását végző orvosoknak az összesen 34 megmentett kisgyermekért, a 34 ajándékba adott életért.
Külön öröm számunkra, hogy bár az RC Szeged
Szent-Györgyi Albert ebben az évben át adja ezt
a gyönyörű feladatot, azt az RC Szeged Dóm veszi
át, így Szegeden marad a Gift of Life menedzselése.
Rengeteg munka vár rájuk, amiben természetesen

minden segítséget megadunk és minden tapasztalatot átadunk nekik, hogy teljesülhessen a Rotary
International célja és 2020-ra világszerte legalább
18 ezer gyermek életét tudják megmenteni a Rotaristák. Ennek a célnak a teljesüléséhez járult hozzá
Szántó Ferenc barátunk bálon tett bejelentése alapján a Magyar Rotary Bál is, melynek teljes nyereségét a szervező RC Budapest-Metropolitan a Gift of
Life program javára ajánlotta fel. Bár sokáig tartott a
Gift of Life elmúlt három évi támogatóinak felsorolása
és az oklevelek átadása, mégis megható volt szembesülni azzal, mekkora erőket és milyen érzelmeket
mozgat meg egy igazán jó és nemes cél. A programban végzett, gyakran emberfeletti munkájáért külön
köszönet és taps járt az RC Szeged Szent-Györgyi
Albert tagjának, Farkas András barátunknak.
A bál talán minden korábbi bálunknál Rotarisabb volt. Három district kormányzója is megtisztelt minket jelenlétével. Ott volt Gondár György, a
magyar, Cristian Jurji a román-moldáv és Vladimir
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Matic a szerb-montenegroi district kormányzója.
És ezzel még korántsem teljes sor, ugyanis a vendégek közt foglalt helyet két district 2020/21. évi
kormányzója is: Himer László, Danilo Ljevnaic és
kísérőik. A 2019/20-as év megválasztott kormányzói pedig csak azért hiányoztak, mert éppen a kormányzói felkészítésén vettek részt San Diegoban.
A nemzetköziség sem volt véletlen, mivel a bál
másnapján a hivatalban lévő és jelölt kormányzók
megújították a három ország korábbi megállapodását és aláírtak egy szándéknyilatkozatot a már
zajló nemzetközi programok bővítéséről, fejlesztéséről és új közös programok indításáról.
A Rotary szellemiségét, klubunk múltját és jelenét tükrözte idei műsorunk is. Szakítottunk az
eddigi gyakorlattal és nem sztárvendéget hívtunk.
Helyette azok az erdélyi, kosteleki csángó fiatalok énekeltek és táncoltak, akik szintén kötődnek
a Rotaryhoz. Klubunk egyik legnagyobb értékű és
rendkívül széles összefogással megvalósított projektje volt ugyanis a magyar nyelv ápolását lehetővé tévő kosteleki magyar ház megvásárlása és
rendbetétele. A fiatalok közül többen dobogósok,
közönség- vagy különdíjasok voltak a Fölszállott
a páva című műsorban és a bálon is színvonalas,
ízes és humoros műsort adtak.

Bálint Ferenc olimpiai bajnok mesterszakács
által készített vacsora után szinte azonnal megtelt a tánctér. A Party Time Band figyelt arra, hogy
minden korosztálynak megfelelő zenét játsszon,
így bár állandóan változó összetételben, de folyamatosan tele volt a parkett.
Azok se csüggedjenek, akik lemaradtak erről
a kivételesen jó hangulatú rendezvényről. 2020
januárjában is lesz jótékonysági bálunk, sorrendben
már a XXIX., így aki nem akarja megvárni a kerek
évfordulót, már most jelezze részvételi szándékát.

75

BETEGÁGYAKAT KAPOTT
KÉT SZEGEDI KLINIKA
Február elején húsz klinikai ágyat és hozzá tartozó
éjjeliszekrényt kapott Fuldából a Szegedi Tudományegyetem Neurológia és Idegsebészeti klinikája. A berendezések a szegedi Szent-Györgyi Albert Rotary
Club segítségével jutottak el az egyetem klinikai központjához, amelyeket német testvérklubjuk, a Rotary
Club Röhn ajánlott fel.

A

Szent-Györgyi Albert Rotary Club tagjai
évek óta segítenek a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központjának. A határon
átnyúló Rotarista barátságot segítségül
hívva, Lamper László szervezésében és cégének
segítségével ebben az évben is sikerült Németországból 20 kiváló minőségű kórházi ágyat és hozzá
tartozó éjjeliszekrényt adományozni két klinikának.
Az ágyak jelentősen megkönnyítik a klinikákon dolgozók életét, hiszen azok elektromosan emelhetők,
így a vizsgáló orvosok és ápolók kényelmesebb testtartásban tudják ellátni a betegeket. Mindezeken túl
természetesen a betegek kényelmét is szolgálják.
Dr. Németh László, az Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke a sajtótájékoztatón elmondta,
hogy mennyire fontosnak tartja azt a segítséget,
amit a szegedi Rotaristáktól kap folyamatosan a
Klinikai Központ. Az eszközök nagymértékben
segítik a gyógyító munkát. Kiemelte, nem csak
ebben a projektben dolgozik együtt a klinikai
központ a Szent-Györgyi Albert Rotary Klubbal,
hanem a Gift of Life programban is sikeres, szoros
együttműködés van már évek óta, amely folytatódni fog a következő években, hisz a Szeged Dóm
Rotary Club folytatja a GOL projektet.
A szegedi Rotaristák nem először segítenek a
klinikák felszereltségének modernizálásában:
eddig összesen 200 kórházi ágyat, egyéb eszközt,
műszert hoztak közel 16 millió forint értékben.

Fotók: Lamper László
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A LEGJOBB PRIVÁT BANK
MAGYARORSZÁGON

THE BANKER (2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013)

ÚJ ÉLMÉNYT ADOTT A DIÁKOKNAK
A NYELVI VERSENY

H

„ a az igazat mondod,
nem kell emlékezned semmire.”

2018. tavaszán a Szolnokon megrendezett ötletbörzén hallottunk először a
kisvárdai klub által már évek óta sikerrel zajló angol nyelvi versenyről, mely
azonnal megtetszett a Tatabányai Rotary Clubnak is. A verseny által a Rotary számára igen fontos célcsoporttal, a fiatalsággal kerülünk mélyebb
kapcsolatba. A diákoknak lehetőségük
nyílik betekinteni a Rotary működésébe és hírünket viszik az iskolájukba. Ez
a program egyik eleme annak, hogy a
Rotaract megalapításához egy lépéssel közelebb kerüljünk.

A

Mark Twain

kisvárdai klub segítőkész volt a tapasztalataik megosztásában. A verseny kiírását
picit átalakítottuk és hamar szponzorokat
is találtunk a verseny lebonyolításához.
Hagyományteremtő szándékkal hirdettük meg
2018. őszén a tatabányai középiskolások számára
az angol nyelvi versenyt, melynek célja az volt,
hogy a diákok egy új, eddig szokatlan nyelvi szituációban mérjék össze tudásukat. A versenyre
11 diák jelentkezett két iskolából. Az első írásbeli
fordulón egy 50 feladatból álló teszttel kellett
boldogulniuk, ahol igen magas pontszámokat ért
el a diákok többsége, így nyolcan jutottak be a
második, szóbeli fordulóra. Ezt január 11-én tartottuk, ahol a diákok egy csoportos szóbeli vizsgán
vettek részt. A szóbeli vizsga újszerűsége abban
állt, hogy nem előre megadott témakörökből kellett a diákoknak felkészülni, hanem egy csoportos
szóbeli megmérettetésen kérdésekre kellett válaszolniuk. Az egyre nehezedő kérdések mentén
azok végeztek az élen, akik a bonyolultabb szerkezetű és nagyobb szókincset igénylő kérdéseket
is értették és meg tudták fogalmazni válaszaikat
helyesen. Ehhez hasonló feleléssel, vizsgával a
diákok még nem találkoztak. A résztvevők az izgal-

mas és olykor vicces, játékos kérdéseket élvezettel
válaszolták meg.
A legjobbak:
I. helyezett
Varga Viktor Soma, Fellner Jakab Szakgimnázium
II. helyezett
Gruber Mónika Anna, Bárdos László Gimnázium
III. helyezett
Szántó Kata, Bárdos László Gimnázium
A verseny első helyezettjének 2 hetes nyugat-európai Rotary táborban való részvételét
támogatjuk 100 ezer forinttal. A II. és III. helyezett
értékes könyvjutalmat kapott.
Ezúton is köszönjük Brian Dunlop angol tanárnak, hogy támogatta a verseny lebonyolítását,
továbbá azt, hogy a diákok és kísérő tanárok számára egy élvezetes és emlékezetes angol megmérettetést biztosított. Támogatónk volt még a
Tatabányai Líra Móra könyvesbolt. Jövőre ismét
indítjuk a versenyt, remélhetőleg minél több diák
részvételével.

78

A SIKER TITKA: TUDNI VALAMIT, AMIT MÁS NEM TUD.
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MERT
az adományok 100 százaléka eljut a rászorulókhoz. Ez a szám más szervezeteknél és alapítványoknál átlagosan 40-60 százalék. A Rotarysták ugyanis saját pénzükből fedezik működési
költségeiket, és saját munkájukkal is részt vesznek az adományok eljuttatásában.
MERT
nemcsak mondjuk, hogy minden adomány 100 százaléka eljut az érintettekhez, hanem garantáljuk is, hiszen személyesen kísérjük végig az adományok útját. Minden adomány mellé saját
pénzünket és energiánkat is befektetjük, így személyes érdekünk is, hogy minden összeg célba
érjen.
MERT
Rotarysta olyan ember lehet, aki életútjával vagy tudásával bizonyította klubtársai előtt, hogy
elkötelezettje a humanista eszmének és munkának.
MERT
a Rotary a világ egyik legnagyobb és legtekintélyesebb humanista szervezete, amely már
többször bizonyította, hogy képes hatékonyan és gyorsan segíteni, akár világméretű problémák megoldásában is, mint például a járványos gyermekbénulás megszüntetése.

Fotó: DM Karnok Csaba

Miért érdemes a Rotary
segítségével adományozni?

