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Bevezető	 5

„Jót, s jól tenni.”
Dr. Bugyi István (1898–1981)

Mi a Rotary?

A Rotary egy humanitárius világszervezet, amelyben különböző foglalkozású emberek 
vállalják a humanitárius szolgálatot. A tagoknak szakmai és magánéletükben magas 
etikai alapelveket kell követniük.

A Rotary Clubban az emberek közötti kapcsolatokban a magas etikai alapelvek al-
kalmazásának és betartásának bevált mércéje a négy kérdés próba:

1. Igaz-e?
2. Tisztességes-e minden érintett számára?
3. Elősegíti-e	a	barátságot	és	a	jóakaratot?
4. Javát szolgálja-e minden érintettnek?
A Rotary olyan emberek klubja, akik jobbítani szeretnének. A rotarysok jobbítási 

szándékukat a szolgálat öt útján keresztül tehetik meg:
1. Klubszolgálat – a barátság építése a klubtagok között
2. Hivatásszolgálat – elkötelezett, etikus képviselete a saját hivatásnak, foglalko-

zásnak és a munka méltóságának
3. Közösségi szolgálat – a rászorulók, a hátrányos helyzetűek segítése
4. Nemzetközi szolgálat – a tolerancia fejlesztése és a béke megtartása a nemzetek 

között.
5. Új nemzedékek szolgálat – a fiatalok bevonása, vezetők kinevelése, a csereprog-

ramokkal a béke és a kultúrák közti megértés ápolása
A Rotary a politikától és a vallásoktól független szervezet, de tagjaival szemben el-

várás a tájékozottság. A rotarys minden politikai véleményt meghallgat, de a klub köz-
vetlenül nem politizál, a vallást pedig magánügynek tekinti. Ugyanakkor jó viszonyra 
törekszik az egyházakkal és a pártokkal.

A klubok jellemzője a folyamatos változás – ez megtestesül például az elnökök 
évenkénti váltásában – mellette viszont a vállalt feladatok érdekében folyamatos a 
kapcsolódás. Hasonlóan, ahogy a fogaskerekek között mindig más-más fogak között 
valósul meg ugyanaz a kapcsolat. Legyen ez a klubon belüli együttműködés, de a kor-
mányzóság, sőt a világszervezet által megfogalmazott tevékenységekben való közös 
részvétel.

(Forrás: wikipedia.org, rotary.hu)
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2004.	november:	a	Hősök	terén	egy	operaházi	előadás	után

A	Művészetek	Palotájában	(2005.	május)

„Mindazon javak közül, melyeket a bölcsesség szerez a teljes élet
boldogsága számára, a legeslegnagyobb a barátság birtoklása”

Epikurosz

A kezdetektől napjainkig
A Szentes–Csongrád Rotary Club az elmúlt 10 évben

Dr. Papp Zoltán RC alapító elnök (2005–2006)

1905. február 23-án az Egyesült Államokban, Chicagóban 
Paul Harris ügyvéd, Silvester Schiele szénkereskedő, Hiram 
Shorey konfekcióárus, valamint Gustavus Loehr bányamér-
nök együtt, egymást megértve és egymást támogatva megala-
kították civil jószolgálati klubjukat, melyet Rotary Clubnak 
neveztek el. Nem tudták, talán nem is sejthették, hogy rövi-
desen, mozgalmuk nem csak az Egyesült Államokban, de a 
földgolyó minden kontinensén elterjed és világhódító útjára 
indul.

Silvester Schiele, Paul Harris, Hiram Shorey és Gustavus Loehr

Szigorú körforgás szerint hetente találkoztak egymás irodáiban. A rotációs hely-
színváltozásról adták maguknak a nevet. Végső formában „Rotary Clubként” 1909-ben 
alakult meg klubjuk a kaliforniai Oaklandben. 1912-ben vette fel a Rotary Club, majd 
1922-ben a jelenlegi Rotary International nevet. Öt évvel az első klub alakulása után 
1910-ben a nemes mozgalom átlépte az Egyesült Államok határait is.
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A klubok körének további terjedéséről, bővü-
léséről külön előadást hallhatnak, illetve kiadvá-
nyunkban olvashatnak, ezért többet erről nem sze-
retnék mondani, mint ahogy a magyarországi klub 
kialakulásáról sem. Így csak röviden említem meg, 
hogy hazánkban 1925-ben alakult az első szerveze-
tünk Budapesten, dr. Sidó Zoltán közgazdász, író, 
műfordító szervezésében. 

A magyarországi klubok alakulása során 1928. 
júniusában Szegeden Tonelli Sándor a város Keres-
kedelmi és Iparkamarájának a főtitkára szervezete 
meg a klubot. Közvetlen környezetünkben 1930. 
decemberében Orosházán, majd Hódmezővásárhe-
lyen is létrejöttek Rotary Clubok. 

Szentesen nem alakult klub ebben az időben. 
Levéltári adatok átnézése során nem is találtunk 
erre vonatkozó próbálkozást, és arról sem tudunk, 

hogy városunkból tagja lett volna valaki valamelyik klubnak. Okát nem tudjuk.

Napjainkban négy fő „jelmondatot” hangsúlyoznak a rotariánusok:
1. A barátság ápolását.
2. A magán- és közéletben magas etikai alapelveket és minden közösség számára 

hasznos tevékenység értékének elismerését. 
3. Valamennyi rotarista felelősségteljes magán, hivatásbeli és nyilvános tevékeny-

ségének támogatását.
4. A jó szándék ápolását, amely a népek közötti megértést és békét szolgálja.

A bevezetőben úgy fogalmaztam, hogy a Rotary „világhódító útjára indult”. Pedig 
a Rotary soha nem akart meghódítani, leigázni, kihasználni senkit és semmit. Talán en-
nek is köszönhető, hogy 110 éve fejlődik, bővül és hallatja a hangját, de annak is, hogy 
szigorúan politikamentesek vagyunk, úgy, hogy mindenkinek megvan a maga politikai 
nézete, ezt ismerjük és tudjuk, de tiszteletben tartjuk. Klub ülések során politikáról 
soha sem beszélünk. Együtt örülünk egymás családi és szakmai sikereinek. 

Évente új elnököt választunk magunk közül, aki tudása, vérmérséklete, érdeklődése 
szerint ad pluszt a működésünkhöz, hozzá járult és járul az elmúlt egy évtized sikeres 
működéséhez. Itt nálunk Szentesen is érzékeljük, hogy minden év más, hisz minden 
elnökünk új stílust, új színt hoz a Rotary Clubunk életébe, de nagyon fontos, hogy 
azonos értékrendekkel. 

A Rotary Clubok több mint 110 éves fennmaradásának és fejlődésének nagyon fon-
tos záloga: a barátság, annak hangoztatása, mások tisztelete, olyan értékrend szerinti 
élet, mely példamutató lehet másoknak is.

2004. januárjában kaptam a megtisztelő felkérést, hogy itt Szentesen próbál-
jak Rotary Clubot létrehozni. A szakirodalom áttanulmányozása és más tapasztalt 
rotariánusokkal való kimerítő beszélgetések után lehetett a szervezéshez hozzáfogni. 
Telefonon, személyes beszélgetésekkel – amiben feleségem is részt vett – sikerült el-
indítani, megszervezni működésünket különböző foglalkozású és Szentes, Csongrád 
városában elismert emberekkel, polgárokkal, akik azóta jó barátaim. 

2004. április 15-én a Szentesi Könyvtárban, melyet az akkori igazgatónő G. Szabó 
Lenke bocsátott rendelkezésünkre, asztaltársaságként megalakult a klubunk előfutára.

Feljegyzés	a	Rotary	Asztaltársaság	alakuló	üléséről

Tonelli Sándor (1882–1950)
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G. Szabó Lenke, Farkas Bálint, Losonczi Zoltán tagjaink sajnos már nem lehetnek 
itt. Szeretettel és tisztelettel emlékezünk meg most Róluk, önzetlen, melegszívű baráta-
inkról. Ezen az ünnepségen is velünk vannak. Biztos vagyok benne, hogy most az „égi 
Rotaryban” aktívan és jókedvűen vesznek részt, mint azt velünk is tették. 

Az első összejövetelünkön 12-en vettünk részt (négyen jelenleg is aktív és lelkes 
tagok). Lakatos	Jenő és dr. Havasi Zoltán RC Szegedtől mint alapítók voltak velünk, 
amiért köszönettel tartozunk. Köszönettel tartozunk a RC Szegednek, hogy minden 
segítséget megadtak nekünk. 

2004. április 26-án az újabb tagok bemutatkozása mellett, a költészet napja lévén 
a költészetről, a kultúráról esett szó. A művészetekhez, a tudományhoz való vonzódá-
sunk végig megmaradt és remélhetőleg meg is fog maradni. Az alapítás hívó szavára 
mintegy 80-an kezdtek ismerkedni velünk. Voltak olyan tagok, akik évekig aktívan 
kapcsolódtak munkánkba, voltak akik csak néhány hónapig, de kialakult a jelenlegi 
létszámunk. 

Minden Rotary szervezetnek ki kell jelölni egy fő célt, egy útirányt, amiben segíteni 
akar. 

2007. december: Ledóné dr. Darázsi Hajnalka támogatást ad át

Mi egyhangúlag a tehetséges, de szerény anyagi körülmények között élő gyermekek 
segítését, támogatását választottuk. Ez elsősorban a Szentesen és Csongrádon, vala-
mint környezetünkben élőkre vonatkozik, de ez irányú figyelmünk kiterjed a Kárpát-
medencére, jelenlegi határainkon kívülre is. Minden évben gyermektábort szervezünk, 
melyen nem csak szentesi, csongrádi tehetséges gyermekek vesznek részt, hanem a 
magyar lakta területek tehetséges gyermekeit is Szentesre, illetve Csongrádra hozzuk. 
Itt nem csak gyermek megőrzés történik, hanem magyarságtudatuk és hazaszeretetük 
fejlesztése is. Sokat tanulhatnak mindamellett, hogy barátságot kötnek és megismerik a 
két várost és annak lakóit. Az ehhez szükséges forrást a minden évben megrendezésre 
kerülő Rotary jótékonysági bálunk és az adventi forralt bor akciónk teremti meg. 

A 2004. április 15-i első összejövetelünk, és hosszas szervező munka, több asztal-
társasági összejövetel után elérkezett 2005. július 4-e, az avató charter ünnepségünk, 
amikor is az alapító okiratot Engelbert Wenckheim úrtól, az akkori magyar klubokat is 
tömörítő, ausztriai központú District 1910. kormányzójától átvehettük. 

Engelbert Wenckheim kormányzó és dr. Papp Zoltán elnök

Sajnos kiadványunk terjedelme nem teszi lehetővé, hogy az elmúlt 10 év elnökei 
részletesen beszámoljanak arról a nagyon sok és hasznos munkáról, amit vezetésükkel 
klubunk végzett, de rövid összefoglalóikat elolvashatják. Ezekből látható, hogy mivel, 
miként járultak hozzá az elmúlt egy évtized sikereihez, a Rotary nemes szellemiségé-
nek Szentes és Csongrád városokban és környezetükben történő megismertetéshez és 
a segítő szolgálathoz. 
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Engedjék meg, hogy felsorol-
jam az elmúlt évek Rotary elnöke-
inek nevét:

Csatlós Péter, Ledóné Darázsi 
Hajnalka dr., dr. Mokbelné Bacsa 
Éva dr., Repa Aranka, Horváth 
György dr., Mészáros Zoltán, Ko-
vácsné Gila Erzsébet, Horváth 
István, Ledó Ferenc és most már 
Szarvas Pál is. 

A 49 magyar Rotary Club kö-
zül jó néhányban női tagfelvétel 
nincs. Nálunk ez fel sem merült, 
hisz a női szemfülesség, kedves-
ség, a nők általi kisugárzás rend-
kívül fontos a mi klubunk életé-
ben is, mint ahogy ezt számos női 
elnökünk sikeres munkája is jelzi.

A két városban ismertségünk 
és elismertségünk úgy gondolom 
fokozatosan nő. Természetesen 
e téren is sok még a tennivalónk. 
Terjedelmi korlátok miatt nem tu-
dom felsorolni azokat a munkákat, 
eredményeket, kirándulásokat, 
jótékonysági tevékenységeinket, 
melyeket aktuális elnökeink vé-
geztek az elmúlt 10 évben, de ki-
adványunkban ezeket Önök elol-
vashatják. 

A magyarországi Rotary klu-
bok közül mi vagyunk az egyet-
len, amely két várost köt össze. 
Klubot szervezni, „alapítani” csak 
önzetlen és melegszívű emberek-
kel lehet, akik később barátainkká 
válnak.

Úgy gondolom, hogy a Szentes–Csongrád Rotary Club folyamatosan fejlődik nem 
csak a tagok számát illetően, hanem a barátság, egymás tisztelete és megbecsülése te-
rén is, melyre egyre nagyobb szükségünk van a jelenlegi világunkban.

Alapító okiratunk Engelbert Wenckheim kormányzó aláírásával

Az alapító Szent-Györgyi RC Szeged gratulációja
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Az	ünnepélyes	jelvényfeltűzés	2005.	június	4-én

„Honfoglalás” a Nádas Csárdában 

Vendégünk Csete György Kossuth-díjas építész (2006. február)

2006. április: szike helyett lapát – a tiszai árvízi védekezéskor
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Az I. Jótékonysági Rotary Bálunk 2006. novemberében

Vendégünk Peter–Christian Herbrich, a D-1910 Kormányzója

„A víz nem ismer határokat…”
(mottó)

Szentes–Csongrád RC – 2006–2007
Csatlós Péter elnök (2006–2007)

Az elnöki teendőket 2006. július 10-én vettem át Papp Zoltán 
alapító elnök úrtól. Az átvételkor ismert volt mindannyiunk 
előtt az a program, melyet a megalakulásunkkor meghirdet-
tünk. Feladatom az volt, hogy mozgósítsuk az erőforrásainkat 
és tartalommal töltsük meg a klubéletet. Legfőbb teendőnk a 
klubfoglalkozások megszervezése, rendszeressé tétele és a tag-
létszámunk stabilitásának megteremtése volt. Az alapító tagok 
közül többen nem tudták vállalni a tagsági kötelezettségekkel 
járó terheket, így új tagokkal sikerült megteremteni a megfelelő 
létszámot, stabilizálva a huszonkilenc fős tagságot, ami megkö-
zelítőleg állandósult.

Második legfontosabb feladatnak a klub pénzügyi, gazdasági helyzetének stabili-
tását tartottuk. Természetesen meghatározó jelentőséggel bírt e tekintetben is a taglét-
számunk. Nem titok előttünk az a tény, hogy a megalakulást követő év a legnehezebb 
egy klub életében. Ekkor válik nyilvánvalóvá az, hogy mit is vállaltunk fel, milyen 
többletterhet jelent a vállalásunk idővel, anyagiakban.

Működésünk során vált nyilvánvalóvá, hogy a tagdíjak, melyek megközelítőleg 
megfeleltek az elvárásnak, nem adnak megfelelő mozgásteret céljaink megvalósítására, 
a kötelezettségek teljesítését követően. Támogatásokra a tagdíjból nem került sor, hisz 
minden esetben tagságunk egyéni hozzájárulásai fedezték azokat. 

Mindenképpen törekednünk kellett arra, hogy pénzügyileg stabilak legyünk, hogy 
tartalékkal rendelkezzünk, fizetési kötelezettségeinknek időben tegyünk eleget. E cél 
érdekében nagyon jó szolgálatot tett az I. Jótékonysági Rotary Bál megrendezése, mely 
nem csak anyagi eszközeinket növeli évről-évre megrendezve, de a térségben is ismert-
té tette a mozgalmat. További feladatunk azonban ma is, hogy a nyilvánosság mellett 
térségünket is vonjuk be a munkába, hisz az ország egyetlen olyan klubja vagyunk, 
melyet két város alapított.

A klubélet szervezése kapcsán jelentőset fejlődtünk. Rendezvényeink rendszere-
sek, előre tervezettek lettek. Programjaink színesekké, tartalmasokká váltak. Tagjaink 
előadásai, melyek elsősorban tevékenységünkhöz volt kapcsolhatók, segítette egymás 
megismerését. A Kurca-Parti-Parti, szalonnasütés, a Szent-Györgyi Albert Rotary 
Clubbal közös borkóstolás, karácsony előtti halászlé ünnepi vacsora szorosabbá fűzték 
a kapcsolatunkat.
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Az év folyamán készült el a Club zászlója, mely meg-
jelenítésével kapcsolataink protokolláris lehetőségét is 
biztosította. 

 Clubunk működésének Szervezeti Működési Sza-
bályzatát elkészítettük, és megtörtént az adminisztrációs 
rendszerünk kialakítása.

Megjelent az első pályázati kiírásunk a térségben ta-
nuló tehetséges, de nehéz helyzetben élő tanulók támo-
gatására. Közös üdültetés keretében 10 fő részére bizto-
sítottunk lehetőséget a kishomoki táborban.

Nemzetközi kapcsolatunk keretében a kézdivásárhe-
lyi klubbal közös pályázaton vettünk részt sikerrel, mely-
hez 100.000 forintot biztosítottunk.

Elnökségem idejére esett az a megtisztelő feladat, 
hogy 2007. június 23.-án a Szentes–Csongrád Rotary 

Club képviseletében aláírhattam a Csatlakozási Nyilatkozatot a Magyar Rotary Clu-
bok Szövetségének megalakítására, melyet dr. Kovács Imre 1911. District 2007/2008 
kormányzó szervezett meg. Az elnöki pozícióm betöltése időszakában történteket váz-
latosan jegyeztem le, bízva, hogy munkánk eredményeire még sok nemes tett ráépül az 
idők folyamán. 

Szakmám szellemiségét véve mottóul: „Ahogy a víz nem ismer határokat, úgy a 
ROTARY szellemisége sem.”

2006. június: vendégünk dr. Ördögh József, az ATIVIZIG Csongrádi Szakaszmérnöke 

2006. november: vendégségben a Csográdbor Kft-nél,
kóstoltat	Pálfi	György	pincemester,	ügyvezető

Pohárköszöntő	a	Kézdivásárhelyi	RC	bálján	(2007.	február)
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Elnöki	asztalfő	a	Nádas	Csárdában,	első	klubhelységünkben

Szalonnasütés a Vízgazdálkodási Társulat udvarán (2007. április)

„Ne arra menj, amerre a csapás vezet,
arra menj, amerre nem vezet csapás

és hagyj nyomot magad után.”
(mottó)

Elnöki évem – 2007–2008
Ledóné dr. Darázsi Hajnalka

Elnöki jelölésem váratlan és meglepő volt számomra. Klubunk 
második évét töltötte, és nagy elismeréssel, tisztelettel tekintettem 
elnök elődeim tevékenységére. A hazai kluboknál nem ismertem 
hölgy elnököt, sőt a tagok között is kevés hölggyel találkoztam. A 
klubba alapító elnökünk hívott, amikor egyszer elkísértem férjemet 
az egyik asztaltársasági összejövetelre. Örültem a hívásnak, nagy 
érdeklődéssel fordultam a Rotary eszmeisége és tevékenysége felé. 
Klubunk támogatási projektjének kialakításában és szervezésé-
ben is aktívan részt vettem. Úgy gondolom ennek köszönhettem a 
megtisztelő felkérést 2006 decemberében, hogy legyek a Szentes– 
Csongrád RC és a magyar Rotary közösség első női elnöke.

Feladatomat igyekeztem legjobb tudásom szerint ellátni. Elnökségem Kovács Imre 
District Kormányzó és Wilfrid Wilkinson RI 
elnök idejére esett, akik a „Rotary Shares – 
A Rotary osztozik” iránymutatást adták szá-
munkra. Az iránymutatással összhangban 
két vezérgondolat fogalmazódott meg ben-
nem klubunk feladataival kapcsolatban: „ Az 
együttérzés a te fájdalmad az én szívemben” 
és „Ne arra menj, amerre a csapás vezet, 
arra menj, amerre nem vezet csapás és hagyj 
nyomot magad után.” E két gondolat jegyé-
ben törekedtem klubunk karitatív tevékeny-
ségét fejleszteni, megfelelni saját környe-
zetünkben is a segítőkészség eszméjének. A 
másik gondolat szerint arra törekedtem, hogy 
mind a Rotary Internatio-nalban, mind saját 
céljainkban az eddig követett gyakorlaton túl 
új programokat indítsunk, bővítsük eszköze-
inket és nagyobb részben használjuk ki lehe-
tőségeinket. 
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Bízom benne, hogy az elvégzett munka és a klub fejlődése ezen irányok szerint 
alakult.

Igyekeztünk a District rendezvényeken képviselni klubunkat, részt vettünk a Ma-
gyar Rotary Clubok Szövetsége Közgyűlésein, az 1911-es District első konferenciáján 
Lillafüreden, ahol emlékszalagot is elhelyeztünk a 75 éve alakult első magyar Rotary 
District emléktábláján. Találkozhattunk Wilfrid Wilkinson világelnökkel Budapesten. 
Eleget tettünk a PETS/SETS felkészítő programjainak. Tájékozódtunk a District szintű 
Csángó projektről, csatlakoztunk a Szolnokon megrendezett Nemzetközi Módszertani 
Vásár programjához. Ezek az események az ismereteink bővítése mellett alkalmat ad-
tak ismerkedésre, kapcsolatok kialakítására más klubokkal. Így alakultak ki személyes 
kapcsolatok például a szegedi klubok mellett az orosházi, szolnoki, debreceni, miskol-
ci, miskolctapolcai, mátészalkai klubok tagjaival. 

Szentesiek az 1911 District Charter ünnepségén (2007. június)

Klub rendezvényeink szervezésekor igyekeztem figyelembe venni tagjaink sokol-
dalú és sokrétű érdeklődését, mindig teret adtam annak, hogy tagjaink beszámoljanak 
munkájukról, utazási élményeikről, tapasztalataikról. Így hallhattunk élménybeszámo-
lót Kínáról, Egyiptomról, valamint foglalkoztunk régiónk gazdaságfejlesztési tervei-
vel. Fontosnak tartottam, hogy ismerjük meg a környezetünkben tevékenykedő civil 
szervezeteket, csoportokat vagy érdekes embereket. Ennek jegyében látogattunk el a 
Szivárvány	Művészeti	 Iskolába (Gólyás Ház), meghallgattuk dr. Mészáros Attila El-
Camino-i útjának élményeit valamint a csongrádi szavalók Wass Albert estjét. 

2007. szeptember: Kálmánné Szabó Erzsébet bemutatja a Gólyás-házat

Dr. Fári Miklós előadásából egy másik földrész számunkra különleges világa mutat-
kozott meg, amikor mesélt nekünk 6 éves brazíliai munkájáról.

A klubtagok baráti találkozásait hagyománnyá tettük: ismét megrendeztük a tavasz-
köszöntő szalonnasütést, sportnapot rendeztünk, ahol 17-en vettünk részt a Szentes– 
Csongrád–Szentes biciklitúrán. Éves programunk csúcsa a jótékonysági bál, hiszen jó-
tékonysági tevékenységünk legfontosabb anyagi bázisát jelenti. Második alkalommal 
indultunk a szervezés feladatának, a kezdeti nehézségeken szívós munkával és össze-
fogással túljutva az első bálunk eredményét is felülmúltuk. Első alkalommal írtunk ki 
pályázatot a művészeti iskolák diákjainak és a legjobb műveket elárvereztük a bálon.

Támogató tevékenységünket hagyományainkhoz híven folytattuk: a két város és 
környék tehetséges kisdiákjainak jutattunk anyagi segítséget a bál bevételéből. 31 rá-
szoruló kapott segítséget könyvutalvány formájában. Rendszeres havi juttatásban há-
rom szentesi gimnazistát részesítettünk, valamint két tehetséges hallássérült csongrádi 
sportolót, akik azóta nemzetközi szinten kiváló eredményeket értek el (Biatovszki Mira 
és Máté). Egy diáknak számítógépet ajánlottunk fel. Bővült a nemzetközi diákcsere-
programban részvételünk. 2007 nyarán egy diákot küldtünk ki és egyet fogadtunk a 
nyári rövidprogram keretében, 2008-ban két kiutazó és érkező diákunk volt. A Szent 
István Bazilikában megrendezett orgona hangverseny jegybevételéből 84000 Ft-ot 
gyűjtöttünk és lehetővé vált Lakatos Elizabeth belgiumi kiutazásának támogatása. 

Elindultunk az éves diákcsere programban is, 2008 őszén érkezett hozzánk az első 
diák vendégünk kilenc hónapra és indult útnak első diákunk Beleon Zita a Szentes–
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Csongrád RC képviseletében. Így bekapcsolódtunk a Rotary nemzetközi kapcsolat-
rendszerébe és többen is ráéreztünk annak a szépségére, amikor a különböző nemzeti-
ségű, eltérő kultúrában nevelkedett emberek közös cél érdekében összefognak. 

Az önálló magyar District megalakulása új feladatok és kihívások elé állította klu-
bunkat. Az 1911-es District törekedett a saját arculat kialakítására, a District szintű 
karitatív projektek elindítására, amelyek felhívják az országos közvélemény figyelmét 
is a magyarországi Rotary Clubok tevékenységére és erejére. 2007/2008-ban három 
District program támogatását vállaltuk fel. 

25.000 Ft-ot fizettünk be a mocsárciprusok konzerválására, beléptünk a Tisza–Ma-
ros–Bega (TMB) három ország határmenti Rotaristáit (Magyarország–Románia–Szer-
bia) összefogó szövetségbe, jeleztük szándékunkat, hogy támogatjuk a Csángó magyar 
gyerekek taníttatását, segítünk anyagi alapot gyűjteni a külsőrekecsini „Gyermekek 
háza” építéséhez, amit a magyar District részben felvállalt. 

Nagy hangsúlyt fektettünk a korszerű tájékoztatásra klubon belül és a környezetünk 
felé. Már júliusban létrehoztuk honlapunkat, amely méltón és színvonalasan képvisel 
azóta is bennünket a világhálón. Elindítottuk a helyi média rendszeres tájékoztatását 
alkalmainkról, tevékenységünkről. 

Klubunk	honlapja	2007.	júliusa	óta	érhető	el

Rendeztük anyagi biztonságunkat, ha-
tároztunk a tagdíj befizetések rendjéről, 
naprakésszé tettük az RI felé is tagnyil-
vántartásunkat.

Szeretnék megemlékezni Farkas Bá-
lint klubtagunk elvesztéséről. Bálint ala-
pító tagja volt klubunknak, és mint kincs-
tárnok sokat tett az egyesületi törvénynek 
megfelelő működésünk biztosításáért. 
Valamennyien kedveltük szerény, kedves 
személyiségét.

2008 júliusában 29 aktív taggal öt 
tiszteletbeli taggal adtam át az elnöki fe-
lelősséget. Köszönöm minden tisztségvi-
selőnek és tagnak az aktív tevékenységet, 
a segítséget, a lelkesedést! 

Köszönöm a lehetőséget, hogy 2007/2008 évben betölthettem a Szentes–Csongrád 
RC elnöki tisztségét, mindig hálás szívvel fogok emlékezni erre a kivételes évre. Akkor 
azt kívántam, hogy klubunk méltó elismertséget és helyet vívjon ki a térség civilszerve-
zetei, a magyarországi Rotary Clubok között, és valamennyien továbbra is jól érezzük 
magunkat ebben a közösségben. Hét év távlatában úgy érzem kívánságom, munkánk 
eredményeként, nagyrészt teljesült.

Lazulás a régi házak között Ócsán – Öregfalu, 2007. július
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Dr. Mészáros Attila beszámolója az El Camino-ról (2007. október)

2007.	november:	vendégünk	Kovács	Imre,	az	első	magyar	kormányzó

„Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van,
az kezdjen valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan állnak mellé.”

(Böjte Csaba)

Rotary – barátság, érték, feladat
Mokbelné dr. Bacsa Éva elnök (2008–2009)

Böjte Csaba mondatával tudnám leginkább megfogalmazni, 
hogy mit jelent számomra ez a klub. Az elnökség egy éve és az 
alapítástól eltelt tíz év még inkább megerősített abban, hogy a 
Rotary szellemiségét ennél pontosabban és szakszerűbben nem 
lehetne megfogalmazni.

A munkám egy eléggé zárt világhoz köt, s itt új, sokféle ér-
deklődésű, különböző szakterületekről érkező emberekkel is-
merkedhettem meg. Nagyszerű dolog más munkájába, érdeklő-
dési területébe bepillantani. Jó dolog újra és újra megtapasztalni 
egy-egy jól sikerült program együttes örömét, s azt, hogy a jó-
akarat, egy közös cél és feladat hogyan teremthet barátságokat 
és kölcsönös tiszteletet egymás iránt. Felemelő érzés olyan közösségbe tartozni, ahol 
az emberek tudnak egymás sikerének, örömének örülni, de tudnak osztozni a nehezebb 
pillanatokban, megoldást keresni, támogatni, ha kell. 

Negyedik elnöknek lenni egyrészt hálásabb feladat volt, mert már voltak kitaposott 
ösvények, hagyományok, kialakult programok, ugyanakkor hálátlan, mert az elődök 
magasra tették a lécet. Nagy megtiszteltetést jelentett számomra ez a feladat, és végig 
éreztem a felelősségét. 

Hajnitól Évihez került az elnöki harang (2008. június)
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Úgy érzem, hogy mindannyian örülhettünk annak, hogy erre az időre kialakult egy 
stabil, elkötelezett, a programokat rendszeresen látogató, a feladatokban aktívan tevé-
kenykedő „kemény mag”, akik bizonyára jól is érzik magukat ebben a közösségben, de 
új tagokat és további érdeklődőket is köszönthettünk a klubban. Újabb hagyományokat 
tudtunk teremteni, s folyatni a megkezdett programokat. Egyre több hátrányos helyze-
tű diákot tudtunk támogatni, s elindítottuk a diákcsere programot is (rövid és hosszú 
utas), amely hatalmas élményt jelentett azoknak a diákoknak, akik eljutottak ezekre. 
Két diákot küldtünk és két diákot fogadtunk ebben az évben a rotarys csereprogramok 
keretében. 

2008. július: Rotary cserediákok bemutatkozása

Az általam vezetett Rotary év alatt fontos szempontnak tekintettem, hogy a Rota-
ry szóljon elsősorban a barátságról. Teremtsünk olyan hangulatot, olyan programokat, 
hogy jól érezzük magunkat ebben a társaságban. Erősítsük a lokálpatriotizmusunkat, 
ismerkedjünk a helyi értékeinkkel, emberi, természeti, kulturális erőforrásainkkal. Is-
merjük meg egymást minél több oldalról, s az erőnkhöz mérten tűzzünk ki célokat, 
keressünk feladatokat.

Nyilván minden elnök a programok megválasztásába beleviszi saját egyéniségét és 
érdeklődését. Nem volt ez másképp az én esetemben sem. Talán ebben az évben több-
ségbe kerültek a sportos és a humán érdeklődést tükröző események. De a kerék forog 
tovább, s újabb egyéniségek jelennek meg, aminek mindannyian csak haszonélvezői 
lehetünk.

„Vadevezés” a Kurcán (2008. július)

Rotary szüret Losonczi Zolinál Csongrádon
(2008. szeptember) és az eredménye a palackban
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2008. október: vendégünk dr. Papp Lajos Széchenyi-díjas szívsebész

Lakatos	Jenő	kormányzó	látogatása	2008.	decemberében

„Ha nem én vagyok magamért, akkor ki van érettem?
Ha meg én vagyok magamért – akkor mi vagyok én?

És ha most nem, hát mikor?”
(Hillél)

Ha nem most, akkor mikor?
Repa Aranka elnök (2009–2010)

Amikor azon gondolkoztam, hogy milyen volt ez a 2009–2010-
es Rotary év, Hillél gondolatai jutottak az eszembe.

Ha én nem vagyok magamért, akkor ki van értem?
Hogyan is lettem én az elnök? Losonczi Zoli barátunk egész-

ségügyi problémái miatt nem tudott a közösségünk élére állni, 
magáért kellett tennie. Javaslata alapján rotarista barátaim engem 
választottak. Szeretném neki ajánlani ezt a néhány sort. 

Ha csak magamért vagyok, ki vagyok én?
Rotary klubunk a tehetséges, hátrányos helyzetű gyerekek tá-

mogatását választotta. Ebben az évben fő célkitűzésem ezen be-
lül az lett, hogy adjunk élményt a gyermekeknek. Ebből a célból 
egy hagyományteremtő, határokon átívelő tábort szerveztünk a Kárpát-medencében 
élő magyar gyerekeknek. Aminek nagy sikere lett, barátságok kötettek kárpátaljai, par-
tiumi, erdélyi, felvidéki, délvidéki, magyarországi gyerekek és felnőttek közt. Ez volt a 
kezdete klubunk talán legsikerültebb évente visszatérő programjának.

Az I. Kárpát-medencei diáktábor Csongrádon, 2010. júliusában
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Ebben az évben két hátrányos helyzetű tanuló tölthetett 2 hetet Németországban 
klubunk támogatásával, a Rotary rövid programjának keretében. 

A Jobb Velünk a Világ! koncerten 12 fogyatékkal élő gyermekkel és fiatallal vettünk 
részt, ami nagy élmény volt minden résztvevő számára. A 2009-es koncert bevételéből 
Szendrőládon nyílhatott meg a Nemadomfel Ház, ahol a legszegényebb családok gyer-
mekinek fejlesztése folyik a dévai mintára. 

2009. június: Ari „hatalomátvétele” Szarvason

„Barack-teszt” Szarvas Pali gyümölcsösében (2009. augusztus)

Meglátogatott bennünket Cseri Miklós kormányzó, Németh Frici a kecskeméti 
klubból és még sokan. 

Sok közös programban volt részünk: kenuzás, látogatás rotarista barátunk, Szar-
vas Pál gazdaságában, szüret, forralt bor akció, disznóvágás, levéltár, bál, kirándulás 
Nagyváradra, Bozsik Anna sífutó olimpikonunktól tanultuk a Nordic Walking alapjait...

Nordic walking Bozsik Anna olimpikonnal (2009. szeptember)

2010. március: vendégünk dr. Cseri Miklós kormányzó
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Ha nem most, akkor mikor?
Azt mondják, ha mindenki maga körül egy karnyújtásnyira rendet tart és odafigyel 

a környezetében élőkre, akkor a világot sokkal jobbá teszi. Én erre bíztatok mindenkit: 
tárja szélesre a karját! Ha nem érzi elég szélesnek, csatlakozzon egy Rotary klubhoz 
vagy más karitatív szervezethez, ahol együtt messzebbre érnek a karok. És mikor ten-
nénk ezt, ha nem most.

Szeretném megköszönni rotarista barátaim támogatását és munkáját.

Csoportkép	Nagyszalontán,	Arany	János	szülőhelyén…

… és harang-átadás a nagyváradi Góbé Csárdában (2010. június) 

„Sem sokra nincs szükség, sem sokáig!”
(Seneca)

A találkozások bölcsessége
Dr. Horváth György elnök (2010–2011)

Sokat gondolkodtam, hogy miről is írjak, hiszen a kezdeti idők-
ben jó pár évig én voltam a titkár, melyet az elnöki megbízatás 
követett. Arra gondoltam, hogy nem a programokról írok, arról 
„beszéljenek” inkább a képek. Inkább azt próbálom megfogal-
mazni, hogy számomra mi a Rotary.

Seneca egyik mondása: „Nec multa opus est, nec din! (Sem 
sokra nincs szükség, sem sokáig!)” Tehát az életünk során nem a 
vagyoni gyarapodás a döntő, hanem hogy mennyi belső értéket 
tudunk felhalmozni, mert csak ez a maradandó. Ezen értékeket 
ismeretséggel, barátságokkal tudjuk szaporítani. S a Rotary ki-
váló találkozási pont.

Az ember élete rengeteg találkozással van tele, melyek vagy segítik vagy hátráltat-
ják az életutunkat. Mindenesetre valamilyen módon gazdagítanak. Nagy többségünk 
valamilyen belső bölcsességre törekszik. A bölcsességet sokan az idős korral társítják. 
Én ezt vitatom, szerintem például Petőfi már 26 évesen is bölcs volt. Az biztos, hogy az 
életkor előrehaladtával a tapasztalatok begyűjtése valamilyen tisztánlátás irányába terel 
mindenkit, de ez nem jelent automatikus bölcsességet. Mert mi is a bölcsesség? Egy 
nagyfokú ismeretanyag /tudás/ birtokában megjelenő helyes ítélőképesség.

2010. július: Gyuri vezényletével indulás Pécsre és Villányba
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Agyunk kapacitása szinte végtelen, ne hagyjuk parlagon, csiszoljuk, terheljük olva-
sással, beszélgetéssel, olykor hallgatással – ez utóbbi nagyon fontos. Egy találkozás al-
kalmából ha mindketten folyamatosan beszélünk, egyikünk sem ért a másikból semmit. 
Hallgató figyelemmel, csendes megfontolt válaszokkal örömtelivé válhat a csevegés is. 
Persze ma, amikor a „beszélgetést” az internet felé tolják el, ez nehezen kivitelezhető. 
Lassan odáig jutunk, hogy meg kell tanulnunk beszélgetni.

Ebben segít a Rotary, ahol nagy hangsúlyt kap a személyes találkozás, s az, hogy 
„üres székkel nem lehet társalogni!” – ezért nem hiszek az internetes Rotaryban. A 
személyes jelenlét akkor is fontos, ha egy szót sem szólok, de a többiek láttak, s ez már 
magában is okozhat örömet.

A sok találkozás, másokra való gondos és csendes odafigyelés már önmagában, 
minden könyvtárnyi ismeretanyag áttanulmányozása nélkül is, bölccsé tehet.

A Rotarynak van még egy előnye, még pedig az, hogy nem engedi meg, hogy egy 
szakmabeliek túlsúlyba kerüljenek. Sőt azt is elvárja hogy egy-egy programba minél 
több külsőst is bevonjunk – mindez növeli önkénytelenül is a találkozások számát, s 
bennünk a bölcsességet.

Kívánok a következő évekre minden rotarista társamnak minél több találkozást, be-
szélgetést és belső bölcsességben való építkezést.

Beszélgessünk!	–	a	Vásárhelyi	Őszi	Tárlat	után	(2010.	október)

Szívélyes kínálás a családi nyaralóban (2010. július)

Az ebéd mit sem ér vers nélkül – a Lavornál, 2011. júniusában
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Szirbik	Imre	polgármester	a	városfejlesztési	tervekről	beszélt	(2011.	január)

Vendégünk Kercsmár András kormányzó és felesége (2011. március)

Az elnökség átadása a Vereckei-hágónál (2011. június)

„Nem tudom mi a sorsod, de egy dolgot tudok: csak azok lesznek
igazán boldogok, akik keresték és megtalálták hogyan lehet másokat szolgálni.”

(Albert Schweitzer)

Hogyan lehet másokat szolgálni?
Mészáros Zoltán elnök (2010–2011)

– Paul Harris díjas, a Szentes–Csongrád Rotary Club alapító 
tagja

– 55 éves, okleveles közgazdász, vezérigazgató

Egy fantasztikus család biztosítja a hátterem, ahol Kedves 
Feleségem és a két csodálatos Lányom adják az erőt és a mu-
níciót a mindennapok apró sikereihez. A Kedves Olvasó talán 
most megkérdezi, miért hozakodok elő a családommal egy Ro-
tary kiadvány társszerzőjeként? De bizonyíthatóan komoly ösz-
szefüggés van. 

Mert a mi Rotary Clubunk szintén egy család, amely tíz évvel ezelőtt befogadott és 
ahol szintén nagyon sokat kapok barátságból, tisztességből, vidámságból.

2005 évben a szegedi Szent-Györgyi Albert RC mentorálásával és alapító elnökünk 
dr. Papp Zoltán invitálására léptem be a Klubba és lettem tagja ennek a kellemes baráti 
társaságnak. Nálunk tényleg minden a barátságról szól, összejöveteleinket a legvidá-
mabb hangulat jellemzi, közös rendezvényeink, kirándulásaink pedig élményszámba 
mennek. 

Illés-nap – felvonulás Temerin fogadalmi ünnepén (2011. július)
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Szerintem nagyon jó összetételű a Klubunk. Nem csak a különböző foglalkozási 
ágak fantasztikus képviselői adják a minőséget, hanem a Hölgyek magas létszámará-
nya is, mely az országos, sőt a világ átlagot is meghaladja. 

Jó nálunk Rotary tagnak lenni!
A Rotary Club tagjai 2011-ben választottak a Klub elnökének. Kicsit utazó, utaztató 

elnök voltam. Szó szerint körbejártuk az országot, nem csak határon belül, de hatá-
ron kívül is. Élményekben gazdag kirándulásunk volt Kárpátalján, (a Vereckei hágónál 
vettem át az elnöki stafétát), de jártunk Nagyváradon, ahol egy fantasztikus színházi 
előadást néztünk meg. Elmentünk Temerinbe, a Délvidéki Illés napi magyar ünnepre, 
ahol a klub tagjaival felvonultunk és együtt ünnepeltünk a helyi barátainkkal. Egy óri-
ási túrát szerveztünk, bejártuk Sopront és környékét, átugrottunk Burgenlandba, Ruszt 
városába, ahol teszteltük a helyi borokat. Meghódítottuk a Felvidéket is, a komáromi 
vár bevétele után átkeltünk a Dunán és Esztergommal szemben Párkány szép városát 
is bejártuk.

Az elnöki programomban a hagyományos Rotary projektek (Nyári Ifjúsági Rotary 
tábor, a határon belüli és kívüli klub kapcsolatok erősítése, rászoruló fiatalok támoga-
tása, Adventi borakció, Rotary Bál) mellett célul tűztem ki, hogy Szentes és Csongrád 
Városában is létrehozzuk a városközpontokat bemutató „tapintható térképeket”. A célt 
– bár eleinte sokan szkeptikusan fogadták, hogy „két ilyen szegény vidéki városban mit 
akarok én?” – a KLUB CSAPATÁVAL együtt két év alatt megvalósítottuk. Országosan 
is egyedülálló, hogy egy klub két ilyen alkotást is létrehozzon. 

Időkapszula	elhelyezése	a	Tapintható	láthatatlan	alapkövébe	(2012.	június)

„Tégy jót, de ne tartsd titokban!” – montázs a klub sajtójából

Rendkívül fontosnak tartottam, hogy a Rotary jó hírét térségünkben erősítsük, ezzel 
is bázist teremtve a tagbővítésnek, illetve projektjeink sikeres megvalósításának. 

Ennek szellemében két Jótékonysági koncertet szerveztünk, melyek bevételükkel 
jelentősen hozzájárultak a „Tapintható” térplasztikák megvalósításához. Nagy sike-
re volt a Szentesi Megyeháza udvarán megrendezett Mozart koncertnek, de hasonló 
fogadtatása volt a csongrádi Nagyboldogasszony templomban megrendezett hangver-
senynek is. Ezek a rendezvények szintén jó hírét vitték a Rotarynak, jót tettek klubunk 
megítélésének.

Nem csak az üzleti életben érvényes az a szabály, hogy „Tégy jót, de ne tartsd titok-
ban!” Ennek igyekeztünk megfelelni és a jövőben is így tenni.
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Telt házas Mozart-koncert a Megyeház udvarán (2011. augusztus)

A Bel Flauto kvartett koncertje Csongrádon (2011. november)

2012. április: a Mágnás Miska ment a Nagyváradi Szigligeti Színházban

Csoportkép a Vereckei-hágónál (2011. június)

Hajóval	a	Fertő-tavon	Rusztra	2012.	áprilisában
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„Hatalomátadás” a negyedik hölgy klubelnöknek (2012. június)

A szentesi „Tapintható láthatatlan” térplasztika avatása (2012. július)

„Találjátok meg önmagatokat, hogy magatokhoz öleljétek az emberiséget.”
(Kalyan Banerjee, RI president)

Rotary – út a teljesség felé
Kovácsné Gila Erzsébet elnök (2012–2013)

Elnökségem idején dr. Ungvári Zsigmond volt a kormányzó. A 
taglétszámunk 24 fő, ami 2 fővel bővült az év során. 

Kiemelt projektként az ifjúsággal kapcsolatos programokat, a 
szerény körülmények között élő, tehetséges gyermekek támoga-
tását tűztük ki célul.

Támogattuk a fogyatékkal élőket, első alkalommal a Szen-
tesi Értelmi-fogyatékosok Nappali Otthona kérésére futópadot 
adományoztunk, valamint a Jobb Velünk a Világ koncertre, Bu-
dapestre szerveztük meg a részvételi lehetőséget a szentesi és a 
csongrádi fogyatékkal élők számára.

 Fontos tevékenységként emeltük ki a hazai Rotary klubok, 
a határon túli kapcsolatok és a nemzetközi kapcsolatok bővítését is.

A barátság erősítésében a klubtagok bemutatkozására, a hazai és határon túli kirán-
dulások szervezésére került sor. Nemzetközi kitekintés jegyében az Óbecsei Rotary 
Club látogatása, az alapító kormányzó Engelbert Wenckheim ottakringeri meglátogatása 
valósult meg az orosházi Rotary Klubbal közösen, valamint a Rotary Világkongresszu-

son 4 fővel képviseltük klubunkat, Portugáliában. 
A Kassai Rotary Club Csongrádon a határon túli 
gyermekek táborában látogatott meg bennünket.

A nyári táboron kívül nagy szerepet kapott a 
Szentes–Csongrád Interact Club avatása, 20 fő-
vel. Az avatási ceremóniát 6 kormányzó Ungvári 
Zsigmond, Sólyom Bódog, Lengyel Tamás, Csóka 
Imre,	Lakatos	Jenő, a Rotaract klubok kormány-
zójaként Bálint Gábor, a dél-alföldi alkormányzó 
Bozsó Miklós, a szegedi, kecskeméti és kiskunha-
lasi Interact klub vezetői, illetve tagjai tisztelték 
meg jelenlétükkel. Ami szintén öröm volt szá-
munkra, hogy sok Rotary klub vezetői, tagjai is 
ellátogattak erre az eseményre. 

A Szentes–Csongrád Rotary Club munkája 
elismeréseképpen, ebben az évben elnyerte a vi-
lágelnöki elismerést.
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2013. május: életképek a Szentes–Csongrád Interact Club avatásáról

Támogattuk a Kiss Bálint Református Általános Iskola kötélugró
csapatát, akik kiváló eredménnyel szerepeltek a világbajnokságon.

Lisszabon, 2013. június: szentesiek a 104. Rotary Világkongresszuson
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Kalyan Banerjee és felesége Minota köszöntése Budapesten (2012. március)

2012. október: Engelbert Wenckheimnél, a bécsi Ottakringer Sörgyárban

A III. Kárpát-medencei Rotary Alkotó Tábor Csongrádon (2012. július)

Faültetés	a	Családsegítő	Központban

2013. január: szentesiek a mátészalkai klub bálján

Vendégségben az RC Orosháza báli rendezvényén (2013. február)
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2012. november: Mészáros Zoltán barátunk Paul Harris Díjat vehetett át
dr. Ungvári Zsigmond kormányzótól a VII. Jótékonysági Rotary Bálunkon 

A Szentes–Csongrád Rotary Club munkája elismeréseképpen, 2013-ban elnyerte a világelnök elismerését

A Barátság nevében eltelt év jegyében köszönöm a klub tagjainak aktív és sikeres 
munkáját.

„Jót jól tenni.”
(mottó)

Rotary elnökségem egy éve
Horváth István elnök (2013–2014)

Az elnökséget 2013. július 6-án az Antal-tavi Horgászparadi-
csomban szervezett jó hangulatú, rendhagyó klubülésen vettem 
át Kovácsné Gila Zsókától.

Elnökségi időszakom fő kihívásai, feladatai az előttem regná-
ló elnökeink és kormányzónk inspirációiból fakadtak:

– felállítani Csongrádon is a „Tapintható láthatatlan” tér-
plasztikát, Mészáros Zoli elgondolását megvalósítandó,

– teljesíteni Sólyom Bódog kormányzó létszámnövelési el-
várását, 4 fő felvételét,

– klubtagjainknak változatos, kellemes programokat szer-
vezni,

– folytatni jótékonysági akcióinkat.
Nem kis izgalommal és nagy ambíciókkal fogtam a feladatokhoz. Egész évre (két 

félévre) szóló, napra lebontott időtervet, programot készítettem, amit a tóparti átadás-
átvételen bemutattam klubtag barátaimnak és a teljesülését folyamatosan követtem, a 
klubüléseken többször beszámoltam róla.

2013. július: az elnökség átvétele az Antal-tavi Horgásztónál
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Az elnökség átvételét követő napon már fogadtuk is a IV. Nemzetközi Rotary Diák 
Alkotótáboron résztvevő gyerekeket és kísérőiket. Tematikája a magyar irodalom volt. 
A tábor jól sikerült, a gyerekek klubtagjainknál laktak. Ez új próbálkozás volt.

Táborozó gyerekek búcsúestje Tímáréknál (2013. július)

A csongrádi „Tapintható láthatatlan” 
plasztika felállítása nagyon intenzív szer-
vező munkát kívánt, mert amikor július 
6-án átvettem az elnökséget szinte a nullán 
állt az előkészítés. Ennek ellenére szept-
ember 27-én megtörtént az avatás, köszön-
hetően klubtagjaink nagylelkű adományai-
nak, a beszervezett 40 támogató 5–200 eFt 
adományainak és Lantos Györgyi, Máté 
István, Losonczi Áron alkotó munkájának.

Nagyon megrázó volt, hogy éppen az 
avatást megelőző nap reggelén elhunyt Lo-
sonczi Zoli barátunk, akinek szívügye volt 
ez az alkotás, akinek utolsó igazi rotarys 
szüretünket és kiváló barátságát köszön-
hettük, akinek fia,	Losonczi	Áron	készítette 
a posztamenst.

Csongrádi kapcsolataink fejlesztése és 
a csongrádi taglétszám növelése érdekében 
a térplasztika támogatóit két alkalommal is 
meghívtuk csongrádi „kihelyezett” klub-

napra (ebből egy Gulyás Feri bokrosi pincéjében volt). Ennek is köszönhető Tyukász 
Matyi és Bodor Lajos barátaink belépése.

Klubunk működésének első két jelentős district támogatását nyertük el elnökségem 
alatt. A csongrádi térplasztikához 200 eFt-ot, a táborunkhoz pedig 1.000 USD-t (225 
eFt-ot).

A programok változatossága és klubunk lakhelyünkön való ismertségének növelése 
érdekében novemberben két érdekes személy is vendégünk volt nyílt klubülésen, ahol 
nem csak mi voltunk a hallgatóság. Vendégeink voltak: dr. Gyuris János volt kuwaiti 
nagykövet és dr. Balogh Elemér alkotmánybíró.

2013. november: vendégünk dr. Balogh Elemér alkotmánybíró

A kulturális programokat időben és jellegében is igyekeztem változatossá tenni. Au-
gusztusban a Szarvasi Vízi Színházban a Hyppolit a lakáj című komédiát, októberben 
Miskolcon a Lili bárónő című operettet és áprilisban Szolnokon a Kaktusz virága című 
zenés vígjátékot néztük meg.

A gasztronómia és a jó borok élvezetének hódoltunk többször: Gu-
lyás Ferinél, Ungerbauer Gyurinál, és az Eger–Kassa–Miskolc, valamint a  
Mohács–Villány–Siklós–Harkány kirándulásainkon.

Ápoltuk a hazai klubkapcsolatokat, de a határon túliakat is: Illés napra Temerinbe 
mentünk el kilencen, ahol leróttuk kegyeletünket a tömegmészárlás áldozatául esett 
csúrogiak emlékhelyén. A vendégei voltunk a Kassai rotary klubnak, jártunk a móra-
halmi, szekszárdi, pécsi, kecskeméti, szegedi, orosházi klubok báljain, rendezvényein.

A Kecskeméti Repülőnap és a Szolnoki Repülőmúzeum meglátogatása mögött ott 
volt, hogy e két repülőtéren töltöttem katonai szolgálatomat, 3 hónapot Szolnokon, 19-
et Kecskeméten. 
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Tiszteletadás a csúrogi tömegsír emlékhelyénél (2013. július)

Kecskeméti főiskolás éveim utáni nosztalgiával és a technika iránti érdeklődésem-
mel vezettem el klubtagjainkat júniusban a Mercedes gyárba, előtte a Malom Csárdába, 
utána pedig a Kisbugaci Éttermbe.

Folytattuk a már tradíciónak számító lecsófesztiváli főzőcskézést, a harmadik 
„rotary disznóvágás” íz-élményeit pedig 25-en élvezték tagjaink és családjaik köréből.

2014. június: Klubzászló-átadás a kecskeméti Mercedes-gyárban

Az adventi forralt boros ak-
ciónk Csongrádon és Szentesen 
98 eFt-ot hozott, és sikeres volt a 
VIII. jótékonysági bálunk is, ami 
656 eFt-ot.

A szentesi és a csongrádi fo-
gyatékkal élők számára megszer-
veztük a Jobb Velünk a Világ kon-
certen való részvételt, emellett 
támogattuk a vakok és gyengén 
látók egyesületét, három rászoru-
ló tanulót pedig 120 eFt-tal segí-
tettük.

Klubunk működése alatt elő-
ször 250 eFt-al járultunk hozzá 
egy vajdasági magyar kisfiú si-
keres szívműtétjéhez a „Gift of 
Life” rotary program keretében, 
az orosházi klubbal társulva.

Új akciónk volt egy önkéntes 
véradásra ösztönző rotaris felhí-
vás, a Vérellátó Állomást pedig 
egy multifunkciós másológép átadásával segítettük.

Többször nekirugaszkodtunk egy szarvasi klub létrehozásának, patronálásának, de 
annak ellenére se lett eredményes, hogy az orosházi rotaris barátainkkal együtt próbál-
koztunk segíteni a szervezést.

Taglétszámuk 4 fővel történő, vállalt növeléséhez új tagjaink: Bükkösi Mariann, 
Borsos Zsiga párja, dr. Kicska Zoli, aki már korábban volt tagunk és visszatért, továbbá 
Tyukász Mátyás és Bodor Lajos Csongrádról. Sajnos elvesztettük Losonczi Zoli bará-
tunkat.

Mozgalmas rotary év volt, talán egy kicsit túl sűrű is, de szerintem eredményes. 
Ennek is szerepe lehetett a 2013–2014. évi elismeréseinkben:

– Kovácsné Gila Erzsébet és Ledóné dr. Darázsi Hajnalka a novemberi bálunkon 
Paul Harris Díjat vehetett át Sólyom Bódog kormányzótól,

– klubunk a májusi MRCSZ közgyűlésen Világelnöki Elismerést kapott,
– az Interact Club ugyanezt, ami Zsóka érdeme,
– magam a Szent-Györgyi Albert Rotary Díj elismerést kaptam ezen a közgyűlé-

sen.
Köszönöm klubtagjaink és tagtársam, feleségem segítségét, amit rotary elnöki 

évemhez kaptam. 
Követőimnek, klubunknak, a rotary világmozgalomnak sikeres, szép jövőt kívánok!
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A	Szarvasi	Vízi	Színház	nézőterén	(2013.	augusztus)

Paul Harris-díjas hölgytagjaink a báli asztalnál (2013. november)

2014. július: ünnepélyes elnökváltás a lapistói Borsos-birtokon

„Light	up	Rotary	–	Erősítsük	meg	a	Rotaryt”
(Gary C.K. Huang, RI president)

Elnöki évem – 2014–2015
Ledó Ferenc elnök

A Szentes–Csongrád RC elnökeként elsődleges feladatomnak 
tekintem a tíz év hagyományainak ápolását és az évforduló mél-
tó megünneplését a Charter ünnepség keretében. A tíz év teljes 
bemutatására nem vállalkozhatom, ezt minden előttem hivatalt 
viselt elnök megtette, kiemelve a számára legfontosabb ered-
ményt, legemlékezetesebb eseményt vagy érzést. Mint tízedik 
elnök kötelességemnek tartom és felhatalmazva érzem magam 
néhány összefoglaló adat közlésére a klub életéből.

A 2005 június 20-án megtartott alakuló közgyűlésen dr. Papp 
Zoltán alapító elnökön kívül 39 fő nyilatkozott belépési szándé-
káról, köztük 13 hölgy. Ma klubunk 29 aktív taggal és két tisz-
teletbeli taggal büszkélkedhet, közöttük 17 fő alapító tag. Ez mutatja, hogy tagságunk 
stabil, összeforrott baráti közösség, amely képes volt az időnként felmerülő nehézségek 
leküzdésére, a fejlődésre, ugyanakkor nyitott új tagok befogadására. 

A hölgy tagok aránya továbbra is jelentős, 35%. Közülük a tíz év során négyen 
vállaltak elnöki tisztséget és a vezetőségben is mindig részarányukon felül teljesítenek. 

Munkánk eredményességének visszaigazolását is látjuk abban, hogy két tagunk 
District szintű megbízatásban részesült: Kovácsné Gila Erzsébet 2014/2015 évben Al-
kormányzó volt, Mészáros Zoltán a 2017/2018 District Governor Nominee jelöltséget 
nyerte el a magyar Rotary tagok bizalmából.

Zsóka és Lengyel Tamás kormányzó az orosházi Kisharang bölcsödében



Ledó Ferenc elnök (2014–2015) 5958 A Szentes–Csongrád RC 10 éve

Saját elnöki tevékenységemet is szeretném röviden bemutatni. Elsődleges célomnak 
tekintem a szorosabb együttműködést a környező klubokkal. Ennek érdekében ez év-
ben gyakrabban vettünk részt egymás rendezvényein. Baráti kapcsolatot ápolunk a RC 
Kiskunhalas,	RC	Mórahalom,	RC	Hódmezővásárhely és RC Orosháza tagjaival. 

Orosházi barátainknál az I. Rotary Pálinkamustrán (2015. április)

Orosházi barátainkat szinte testvér szervezetnek tekinthetjük, együtt ünnepeltünk 
velük a tíz éves Charter eseményen, részt vettünk a bálokon, erős csapattal küzdöttek 

mellettünk a szentesi Lecsófőző Feszti-
válon, beneveztük nedűinket az oroshá-
ziak pálinka versenyére. Együtt indul-
tunk el Szarvas felé a Rotary kerekasztal 
megszervezéséért. 

Klubéletünk színes és mozgalmas 
volt ebben az évben is. Három közös 
kirándulást szerveztünk a hazai és ha-
táron túli területek megismerésére. Ősz-
szel Eger környékén, tavasszal a Balaton 
körül és Zalában, nyár elején pedig Er-
délyben jártunk. Túráink során a látot-
tak mellett a gasztronómiai ismereteink, 
történelmi tudásunk is bővül, de emberi 
kapcsolataink is sokat gazdagodnak. 

Útjaink során sokszor új barátokra 
lelhetünk, akikkel később is ápolhatjuk a 
barátság rotariánus eszméjét. Kultúrában 
járatos tagjaink idén is gondoskodtak lel-

künk épüléséről: színházban jártunk Egerben és Budapesten, de saját színielőadást is 
szerveztünk dr. Horváth György rendezésében. 

Tovább folytattuk azt a hagyományt, hogy egy-egy tagunk bemutatkozik. Idén dr. 
Papp Zoltán tette meg élvezetes előadásban, de fehér asztalnál is Zamárdiban, a családi 
nyaralóban.

2014. augusztus: a Papp család nyaralójában, Zamárdiban

Folytattuk jótékonysági projektjeinket a nagy sikerrel megrendezett Jótékonysági 
Bálunk bevételéből. Júliusban megrendeztük a természetvédelem, természetjárás je-
gyében az V. Nemzetközi Alkotó Diáktáborunkat Csongrádon, a Körös-torok üdülőterü-
letén. A határon túli és csongrádi gyerekek az együtt 
töltött hét alatt ismét barátokra leltek. A záró esten 
nem csak a gyerekek könnyeztek, de mi is megha-
tódtunk. A tábor szervezését a District Grant és Széll 
Levente erdélyi vállalkozó támogatta. 

Ősszel elindítottuk a 2015 nyarán megrendezésre 
kerülő következő táborunk DG pályázatát, amelyet 
el is nyertünk. A karácsonyi forralt bor akciónk is 
folytatódott, az Interact klubtagjaink segítségével. 
Idén ismét fogadtunk cserediákot Tatyjana Levis 
személyében az Amerikai Egyesült Államokból. 

Tatyjana bekapcsolódott az Interactosok kal 
együtt a munkánkba, és jelen volt több rendezvé-
nyünkön is, mint a jótékonysági bál, karácsonyi ak-
ció, disznóvágás, színielőadás.
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Köszönjük Lengyel Tamás és felesége tavaszi látogatását, az együtt töltött órákat, 
munkánk, a klubélet bemutatásának lehetőségét.

Emlékezetes Rotary évet hagyok magam mögött. Elnöki megbízatásomnak igye-
keztem jól megfelelni. Az időnkénti nehézségek áthidalását és a sikereket csak együtt 
tudtuk elérni. Köszönöm ezt a tisztségviselőknek és minden aktív és tiszteletbeli tag-
nak. Úgy érzem ebben a Rotary évben is sikerült megőriznünk eddigi eredményeinket, 
de újabbakkal is gyarapodtunk. 

2014. szeptember: barátokkal a XIII. Szentesi Lecsófesztiválon

Jól	esett	a	séta	az	Eger	környéki	szőlőkben	(2014.	október)	

Sikerült kijelölnünk, elindítanunk olyan feladatokat is, amelyek megoldása a követ-
kező elnökre, csapatára, vagyis minden tagra hárul. 

Kívánom, sok örömet leljünk továbbra is a közös munkában, együttléteinkben. 
Gary C.K. Huang Rotary International Elnök arra kért bennünket „Light up Rotary – 
Erősítsük	meg	a	Rotaryt”, úgy gondolom 2014/2015 évben a Szentes–Csongrád RC is 
megerősödött. 

2015. április: Kovács Gyula erdésznél Darázsi Zsolttal, Göcsej tudósával 

Kolozsvári	kalauzunk	Széll	Levente	egykori	iskolája	előtt	(2015.	május)
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A Szentes–Csongrád
Rotary Club tagjai

és tisztségeik 2014/2015-ben

Adorján Andor Ledóné Darázsi Hajnalka
Bodor Lajos Mészáros Zoltán

Borsos Zsigmond Mokbelné Bacsa Éva – titkár
Bükkösi Marianna Nagypéter Sándor – kincstárnok

Csatlós Péter Papp	Zoltán	–	tagfelvételi	felelős
Gaál Erika Repa	Aranka	–	ifjúsági	felelős

Gergely Ildikó – tiszteletbeli tag Szabó János – tiszteletbeli tag
Horváth György Szarvas Pál

Horváth	István	–	foundation	felelős Szenti Ella
Horváth Istvánné – pénztáros Tímár Ferenc – másodtitkár

Kicska Zoltán Tímárné Staberecz Teréz
Kovács György Tóth Sándor

Kovácsné Gila Erzsébet – alkormányzó Tóth Sándorné
Kunszeri Béla Tyukász Mátyás

Ledó Ferenc – elnök Ungerbauer György

Klubgyűléseink helyszíne, időpontja:
Páterház Panzió és Étterem – 6600 Szentes, Kossuth Lajos u. 1. – kedd, 18 óra

Elérhetőségeink, további információk:
Postacím: Filep Ház Kft. – 6600 Szentes, Tóth József u. 13.

Telefon: +36-63/316-454 – Fax: +36-63/400-491
e-mail: rotary@szentesinfo.hu – web: www.szentesinfo.hu/rotary 

„Rotariánus	mindenki,	aki	elsősorban	nem	érvényesülni,	hanem	szolgálni	akar,
aki	mást	nem	ütni,	de	megérteni	akar,	aki	meg	van	győződve	arról,	

hogy	az	építés	több	mint	a	rombolás,	az	együttműködés	több	mint	a	civakodás...”
Szent-Györgyi Albert (1893–1986)

Rotary – információk, webcímek

* a Rotary 1905-ös alapítását követően 1910-ben vált nemzetközivé
* a Rotary világszervezet mintegy 1 millió 220 ezer tagot számlál
* több mint 34.500 klub működik, 200 országban, 538 körzetben
* alapeszméje az önzetlen szolgálat – „Service Above Self”
* 2014–15 világelnöke Gary C.K. Huang, Rotary Club of Taipei, Taiwan
* a Rotary Magyarország – az önálló District 1911 – 2007-ben alakult meg 

(előtte az ausztriai District 1910-hez tartoztak a klubok)
* 2014–15 magyar kormányzója Lengyel Tamás, RC Pécs
* a 49 magyar klub 8 alkormányzóságba szerveződik, 1.100 fős tagsággal
* az idei év mottója: „Erősítsük	meg	a	Rotaryt!	–	Light	Up	Rotary!”

A Rotaryval kapcsolatos fontosabb internetes tartalmak
* www.rotary.org – Rotary International website (angol)
* http://en.wikipedia.org/wiki/Rotary_International – szócikk (angol)
* www.rotary.hu – Rotary Magyarország – District 1911
* www.facebook.com/rotarymagyarorszag – magyar közösségi oldal
* http://hu.wikipedia.org/wiki/Rotary_Magyarország – szócikk
* www.rotary.lap.hu – tematikus címgyűjtemény




