
 

Szentes–Csongrád Rotary Club 

Aktuális tagnévsor – a portrék fájlneveivel 

 

Nr. Név Portré 

1.  Beleon Zsoltné beleon-zsoltne.jpg 

2.  Borsos Zsigmond borsos-zsigmond.jpg 

3.  Csatlós Péter csatlos-peter.jpg 

4.  Csíky László dr. csiky-laszlo_dr.jpg 

5.  Gilicze András gilicze-andras.jpg 

6.  Horváth György dr. horvath-gyorgy_dr.jpg 

7.  Horváth István horvath-istvan.jpg 

8.  Horváth Istvánné horvath-istvanne.jpg 

9.  Horváth Zoltán horvath-zoltan.jpg 

10.  Karlik Natália dr. karlik-natalia_dr.jpg 

11.  Kovács György kovacs-gyorgy.jpg 

12.  Kovácsné Gila Erzsébet kovacsne-gila-erzsebet.jpg 

13.  Ledó Ferenc ledo-ferenc.jpg 

14.  Ledóné Darázsi Hajnalka dr. ledone-darazsi-hajnalka_dr.jpg 

15.  Losonczi Zoltán losonczi-zoltan.jpg 

16.  Mészáros Zoltán meszaros-zoltan.jpg 

17.  Mokbelné Bacsa Éva mokbelne-bacsa-eva.jpg 

18.  Papp Zoltán dr., Paul Harris - díjas papp-zoltan_dr.jpg 

19.  Szarvas Pál szarvas-pal.jpg 

20.  Tímár Ferenc timar-ferenc.jpg 

21.  Tímárné Staberecz Teréz timarne-staberecz-terez.jpg 

22.  Tóth Sándor toth-sandor.jpg 
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A tagok arcképei  

 

Beleon Zsoltné 

 

Borsos Zsigmond 

 

Csatlós Péter 

 

Csíky László dr. 

 

Gilicze András 

 

Horváth György dr. 

 

Horváth István 

 

Horváth Istvánné 

 

Horváth Zoltán 

 

Karlik Natália dr. 

 

Kovács György 

 

Kovácsné Gila  
Erzsébet 

 

Ledó Ferenc 

 

Ledóné Darázsi  
Hajnalka dr. 

 

Losonczi Zoltán 

 

Mészáros Zoltán 
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Mokbelné Bacsa Éva 

 

Papp Zoltán dr.  
Paul Harris - díjas 

 

Szarvas Pál 

 

Tímárné Staberecz  
Teréz 

 

 

Tímár Ferenc 

 

Tóth Sándor 

 

 

A Szentes–Csongrád RC tisztségviselıi 

Horváth György dr.  elnök (2010-2011) 

Ledóné Darázsi Hajnalka dr. titkár 

Horváth István háznagy, foundation, médiák 

Tímárné Staberecz Teréz  kincstárnok 

Kovácsné Gila Erzsébet  pályázat-szervezés 

Tímár Ferenc másodtitkár 
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A 2009-2010-es Rotary év fıbb eseményei 

Rotary-éveink határkövei az elnökválasztások. A jeles eseményt általában egy-egy ki-

rándulással összekötve tesszük még emlékezetesebbé. Így történt ez 2009. június 29-én is, 

amikor a szomszédos Szarvas városát kerestük fel, ahol kellemes hajókirándulást tettünk a 

Holt-Körösön, és a bárka kapitánya jóvoltából még a kormányzásba is belekóstolhattunk. 

 

A Tessedik Sámuel Fıiskola Mezıgazdasági, Víz- és Környezetgazdálkodási Karának 

belsı parkjában felkerestük a 80 éves szarvasi gazdászképzés emlékére dr. Csíky László szob-

rászmővész tagtársunk által alkotott Gazdász emlékmővet, amely korhő díszruhában ábrázolja 

az 1940-es évek szarvasi gazdász tanulóját. 

 



Szentes–Csongrád RC  5. / 15 oldal 

– 5 – 

Ezt követıen a Halászcsárdában elköltött hangulatos vacsora közepette lezajlott az el-

nökváltás. Két férfiú (Papp Zoltán dr. és Csatló Péter) valamint két hölgy (Ledóné Darázsi 

Hajnalka dr. és Mokbelné Bacsa Éva) után újra nıi vezetıje lett a klubunknak Beleon Zsoltné 

Repa Aranka személyében. 

 

Augusztus 25-én Szarvas Pál és Borsos Zsigmond gazdálkodó tagtársaink hívtak meg 

bennünket a birtokaikra.  

 

A Terra-Coop Kft. kertjében a vidék legmosolygósabb ıszibarackjait néztük és kóstol-

tuk meg, majd egy hatalmas kukoricatáblánál kaptunk szakszerő ismertetést a korszerő lineár 
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rendszerrel, valamint cél-drainezéssel megvalósított öntözésrıl. Az estét most is egy pazar 

vacsorával koronáztuk meg. 

 

Szeptember 6-án immár hagyományosan részt vettünk a VIII. Szentesi Lecsófesztiválon, 

amelyet a Mészáros Zoltán tagtársunk vezette Hunor Coop ZRt. szervez évrıl évre nagyobb 

sikerrel.  

 

Most 3 tonna paradicsommal és paprikával készültek, hogy ki tudják szolgálni a 203 

bogrács körül szorgoskodó fızımesterek igényeit, akik az ország minden tájéka mellett kül-

földrıl is nagy számban érkeztek. 
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Szeptember 19-én Losonczi Zoltán tagtársunk szılıjébe voltunk hivatalosak szüretre. 

Ennek is több éves hagyománya van immár.  

 

Egészen más íze van annak a bornak, amelyhez a fürtöket mi szedtük le, saját magunk 

tapostuk, daráltuk, sutultuk, sıt késıbb mi magunk palackoztuk is. Talán mondani sem kelle-

ne, a fáradságot itt is egy pazar ebéd feledtette. 
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Másnap, szeptember 20-án Szentendre volt az úti célunk. Elsıként a Skanzenben csodál-

tuk meg a múltunk számtalan megırzött értékét, köztük nem kis büszkeséggel a Szentesi Jár-

mőjavítóban Valkai Csaba által felújított Ganz-Jendrassik féle BCmot 422-es motorvonatot. 

 

Ezt múzeumok meglátogatása és kellemes séta követte a Duna-parton és a város külön-

leges hangulatú, kedves utcáin. 

 

Még mindig szeptemberben, 29-én jeles vendéget fogadtunk a Tisza-gát mellett. Bozsik 

Anna háromszoros olimpikon és többszörös sífutó országos bajnok, sífutó szakedzı a nordic 

walking – avagy az északi gyaloglás – mikéntjébe avatta be lelkes csapatunkat.  



Szentes–Csongrád RC  9. / 15 oldal 

– 9 – 

 

Nagyon élveztük a jó hangulatú edzést, és mindenképp siker az is, hogy a profi botokkal 

semmilyen sérülést sem okoztunk egymásnak! 

Október 27-én a Rotaract Club Szeged kedves ifjú tagjait fogadhattuk törzshelyünkön, a 

hangulatos Nádas Csárdában. 

 

Elıadásuk révén informálódhattunk a fiatalok Rotaract égisze alatt folytatott jótékony-

sági munkájáról, a szegedi klubról, valamint a klubok nemzetközi szintő világhálózatáról. 
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November 3-án Gilicze András lelkész tagtársunk elıadását hallgattuk meg a reformáció 

napja alkalmából.  

 

A protestáns egyházak október 31-én arra emlékeznek, hogy 1517-ben ezen a napon 

függesztette ki Luther Márton a wittenbergi vártemplom ajtajára a bőnbocsátó levelek árusítá-

sával kapcsolatos 95 tételét. 

November 28-án tartottuk meg immár 4. alkalommal legjelentısebb rendezvényünket, a 

Rotary Bálunkat. Elsısorban ennek a bevételébıl tudjuk megvalósítani fı célkitőzésünket, a 

tehetséges, ám szegény sorsú gyermekek megsegítését.  
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A Megyeháza dísztermében mintegy 100 vendégünk érezte jól magát velünk ezen a 

szombat estén, akik a jegybevétel mellett tombola-vásárlással, és az árverésen elkövetett bátor 

licitálással növelték jelentısen anyagi lehetıségeinket.  

 

A nyitótánc során a kedvcsináló kezdı lépéseket Elnökasszonyunk és Mészáros Zoltán 

tagtársunk – egyben mősorvezetı és hangulatfelelıs – tette meg. 

 

A táncban megfáradt vendégek számára a finom étkeket szintén hagyományosan a Szen-

tesi Séf Kft. biztosította a legkényesebb ízlést is kielégítı választékkel. 
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A 2009. évi IV. Rotary Bálunk bevételét a fı támogató célkitőzésünket sem feladva a 

nyár folyamán Csongrádra tervezett I. Nemzetközi Rotary Alkotó Tábor költségeinek fedezé-

sére terveztük felhasználni. Ez 2010. július 11-18. között sikerrel le is zajlott. Összesen 18 

gyermek jött Beregszászról, Óbecsérıl, Kolozsvárról, Nagyváradról, Bánffyhunyadról, illetve 

2 gyermek Csongrádról és egy Szentesrıl érkezett. 3 felnıtt kísérı segítette munkánkat 

Óbecsérıl, Kolozsvárról és Nagyváradról. 

Ugyancsak a bevétel-szerzés volt a célja a II. Rotary forralt bor akciónknak. Ezen a me-

leg tea és a borunk mellett saját készítéső mézeskaláccsal kínáltuk – egyúttal önzetlen adako-

zásra biztatva – Szentes és Csongrád központjában a járókelıket. 
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2010. január 30-ra szerveztük meg új kezdeményezésként az I. Rotary Disznóvágást. 

Ehhez elengedhetetlen volt a gazdálkodó-, illetve az élelmiszer-feldolgozásban járatos tagtár-

saink szakértelme. Ám 1-2 kupica pálinka elfogyasztása után a többünkben csodálatos módon 

megnıtt a hozzáértés az ilyenféle munkákhoz is! 

 

Talán mondani sem kell, hogy ezt a rendezvényt is fejedelmi vacsora koronázta meg! 

Március 10-én a Rotary magyarországi kormányzója tisztelt meg látogatásával bennün-

ket. Dr. Cseri Miklós DG 1911, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum fıigazgatója, az 

Európai Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke közvetlen, jó hangulatú beszélgetésen 

mesélt magáról, szakmai és kormányzói munkájáról, és értékelte a Klubunk tevékenységét. 
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Május 4-én a nemrég felújított Megyeházba voltunk hivatalosak, ahol Labádi Lajos le-

véltár-igazgató, helytörténész kalauzolt bennünket. A Csongrád Megyei Levéltár Szentesi 

Levéltára az ország azon kevés levéltárai közé tartozik, amely ma is ott mőködik, ahol anyaga 

keletkezett, Szentes fıterén lévı volt vármegyeháza falai között. Itt ırzik az egykori Csongrád 

vármegye 1723–1950 között keletkezett iratait, melyek némelyikét mi is kézbe vehettük. 

 

A Rotary-év záró eseménye az elnöki staféta átadása volt, amelyre egy esıs, de élmé-

nyekkel teli erdélyi kirándulás keretében Nagyváradon, a Góbé csárdában került sor.  
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Az igazságosság okán harmadik nıi elnökünket, Beleon Zsoltné Repa Arankát harmadik 

férfiként dr. Horváth György váltotta, aki így az 5. éve ellátott titkári funkciót Ledóné dr. Da-

rázsi Hajnalkának adta át.  

Az utolsó csoportkép Nagyszalontán készült, annál a portánál, ahol egykor Arany János 

bogárhátú szülıháza állott. 

 

Szentes, 2010. október 

Adatok 

A klub neve:  Szentes-Csongrád Rotary Club 

Postai címe:  Filep-ház, 6600 Szentes, Tóth József utca 13. 

Alapítás:  2004. április 15 – dr. Papp Zoltán 

Charter ünnepség:  2005. június 4. – Engelbert  Wenckheim District Governor, D-1910 

Találkozók:  kedd 18 óra, Nádas csárda, 6600 Szentes, Nádas sétány 1/A. 

Honlap:  http://www.szentesinfo.hu/rotary  


