
30 ÉVES 
AZ ÚJRAALAPÍTOTT 
ROTARY CLUB PÉCS

Club Pécs



ROTARY ÉVKÖNYV 2021

2 3

Club Pécs

TARTALOMJEGYZÉK

Felelős kiadó: Kalmár Nagy Károly

Szerkesztette a szerkesztőbizottság:
Heinemann István, Kis Tünde, dr. Kleisz-Bális Eszter, Lengyel Tamás

Borítófotó: Rédl-Kuti Judit
Fotók: Rotary Club tagjai

Nyomdai előkészítés: Hangtárs Kft.

Nyomdai kivitelezés: KONTRASZT Nyomda

Pécs, 2021. október

KÖSZÖNTŐK /4

GOVERNOR’S GREETING /6

ROTARY CLUB PÉCS ALAPÍTÓK /9

30 ÉVE ALAKULT ÚJRA A PÉCSI ROTARY CLUB /10

TAGOK /12

ELNÖKÖK ÉS TITKÁROK /23

ELNÖKÖK ÉS TEVÉKENYSÉGÜK /24

KORMÁNYZÓK /27

A KLUBALAPÍTÓ PÉCSIEK /29

A ROTARY KLUB PÉCS TEVÉKENYSÉGE /32

NŐK A PÉCSI ROTARYBAN /35

PROJEKTEK /37

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK /43

TEHETSÉGEK TÁMOGATÁSA /49

A PÉCSI ROTARY KLUB ALAPÍTVÁNY /51

ZÁRSZÓ ÉS ELŐRETEKINTÉS /53



ROTARY ÉVKÖNYV 2021

4 5

Club Pécs

KORMÁNYZÓI KÖSZÖNTŐTISZTELT PÉCSIEK!

A Pécsi Rotary Club az ország egyik legpatinásabb, 
legrégebbi civil szervezete a Rotary klubok között, 
1928-as megalakításával. A Paul Harris által 1905-ben 
alapított Chicagói Rotary Club eszmeisége nagyon 
gyorsan terjedt Európában és Magyarországon is. 
A 20-as években sorra jöttek létre a klubok az egye-
temi nagyvárosokban: Budapesten, Debrecenben, 
Szegeden, Pécsett. Az akkori polgárság olyan híres 
személyiségei alapították, mint Pécsett Entz Béla 
egyetemi rektor, Mattyasovszky Zsolnay Tibor, Hamerli 
József, Littke József, vagy Szegeden Szent-Györgyi 
Albert, aki a Rotary klubnak a „szívek és a jóakarat 
clubja” elnevezést adta.

A világháború megszüntette, a szocializmus szü-
neteltette a Rotary klubok tevékenységét egészen a 
rendszerváltás idejéig, az 1990-es évekig. Akkor sorra 
alakultak újjá, így 1991-ben Pécsett is, napjainkig 54 
helyen 1200 fős létszámmal.

A Pécsi Rotary Clubra a megalakulásától napjainkig 
tökéletesen illik Szent-Györgyi Albert megállapítása, 

Rotaryánusnak lenni életforma – sokan vallják 
ezt azok közül a klubtagok közül, akiket személye-
sen ismerek. Mindannyian szakmájukban elismert, 
 magánéletükben feddhetetlen emberek. Összetartja 
őket, hogy munkájukban és szabadidejükben is szi-
lárd etikai alapelveket követnek, és elkötelezettek a 
humanitárius szolgálat mellett. 

Készek és képesek segíteni bárkinek, akinek erre 
szüksége van. Arra törekednek, hogy a világban terjed-
jen a megértés és a jó szándék. Klubjukat a barátság, 
a kölcsönös tisztelet és az együttműködés vezérli. 
Küldetésük, hogy a társadalmi szolidaritás jegyében 
önzetlenül segítsék a közösségeket.

A mozgalmat a századforduló után alapították az 
Egyesült Államokban, és gyorsan világszervezetté 
vált. Pécsett Entz Béla vezetésével 1928-ban jött lét-
re a Rotary Club. Bár évtizedekig nem működhetett, 
1991-ben a Heinemann-testvérek jóvoltából újraindult 
a szervezet. 

Ahogy a két világháború között, úgy az elmúlt 30 év-
ben is rengeteget tettek a pécsiekért. Számos pro-
jektjük közül az ifjúság segítését célzó programjaikat 
emelném ki, hiszen a hátrányos helyzetű, elesett, vagy 

Kedves Barátaim!
Tisztelt Olvasó!

a tagok tevékenységei, a klub tettei ezt tükrözik visz-
sza. Egy igen erős közösség szerveződött egyetemi 
professzorokból, kis- és középvállalkozások tulajdo-
nosaiból, nyugdíjasokból, állami és vállalati alkalma-
zottakból. Ez a civil közösség Pécs meghatározó civil 
közösségévé vált a városra gyakorolt hatása miatt. 
Tettei, jószolgálati, jótékonysági tevékenysége nagyon 
sok pécsi polgárhoz jut el. A pécsi polgárság nagy sze-
retettel használja a Rotary sétányt a Mecseken, melyet 
az elődök hoztak létre az 1930-as években Ereth Ede 
bőrgyári vezérigazgató adományából. A klub tagjai 
tovább fejlesztették pihenők kialakításával, most pedig 
a 30. évforduló alkalmával ezek teljes felújításával. 
A dóm előtti téren a vakok és gyengén látók segítésére 
tapintható-láthatatlan térplasztika készült, számukra 
is bemutatva a dóm és a püspöki palota környékét.

A pécsi Rotary Club tetteinek nagyszerűségét mutatja 
a társadalom felől érkezett segélykérésekre történő 
reagálásuk. A hosszú listából kiemelendő a tragikus 
sorsú fiatalok, a Covid-ellátásra vezényelt egészség-
ügyi dolgozók, a Covid-árvák, a horvátországi Petrinja 
földrengés károsultjainak megsegítésére szervezett 
adománygyűjtő akcióik.  

A Rotary egy nagyívű világszervezet, fontosak a nem-
zetközi kapcsolatok, a jószolgálati együttműködések. 
A Pécsi Rotary Club baráti kapcsolatot ápol székelyföl-
di, horvátországi, izraeli, angliai, németországi, auszt-
riai, törökországi klubokkal. A klubszintű együttmű-
ködések kibővülnek a világ számos országába küldött 
pécsi hosszú utas (egy éves) cserediákok kapcsola-
taival Brazíliától Mexikón át Japánig.

Pécs városa elismeri a Pécsi Rotary Club nagyszerű 
civil jószolgálati tevékenységét, hiszen tagjainak és a 
szervezetnek is a legmagasabb városi kitüntetéseket 
adományozták az évek alatt. A Pro Civitate, a Tüke 
Díj, Pécs Város Humanitárius díja méltó elismerése a 
klubban folyó munkának.

Az újjáalapítás 30. évfordulójának alkalmat kell adnia 
a klubban aktívan tevékenykedő megannyi pécsi pol-
gár tettei elismerésére, társadalmi megbecsülésére. 
Köszönet nekik!

Himer László kormányzó 2020/21 
Rotary District 1911 

bármilyen módon tanulásukban akadályozott fiatalok 
támogatására több programot is indítottak.

A cserediákprogramjuk széles körben ismert, ahogy 
a Gyermekklinikát korszerű eszközökhöz segítő ado-
mánygyűjtő akciójuk, vagy a tehetséges fiatalokat 
támogató ösztöndíjprogramjuk is. A több éves ha-
gyománnyal bíró Pécsi Rotary Advent szintén egyre 
többekhez jut el. A 2014-ben indított kezdeményezés 
révén már több száz, szociálisan nehéz helyzetben élő 
tehetséges pécsi diákot támogattak, ezzel segítve elő 
társadalmi felzárkóztatásukat.

Nemcsak adományokkal, hanem odafigyeléssel, 
társadalmi szolidaritással is igyekeznek segíteni a 
környezetükben élőknek. A mecseki Rotary sétány 
folyamatos fejlesztésével a hegyre kirándulók, a Ta-
pintható-láthatatlan elnevezésű projektjükben a város 
nevezetes épületeiről készített miniatűrök révén pedig 
a látássérültek életét igyekeztek jobbá tenni.

A szervezet példaértékű közösségfejlesztő tevékeny-
ségét a pécsi önkormányzat már több ízben elismer-
te. A klub 2009-ben Pécs Város Humanitárius Díját 
vehette át, 2015-ben Pro Communitate Díjat kapott. 

Bár a koronavírus-járvány miatt a pécsi Rotary élete 
is nehezebbé vált, a tagok továbbra is töretlenül küz-
denek a kitűzött céljaik megvalósításáért. Továbbra is 
elkötelezettek abban, hogy hasznára legyenek annak 
a közösségnek, ahol élnek, ezért tartom fontosnak, 
hogy működésüket a jövőben is segítsük.

Kívánom, hogy az elmúlt 30 év eredményes program-
jaihoz hasonlóan sikeres kezdeményezések töltsék ki 
a klub következő évtizedeit is, és a szervezet tagjai a 
továbbiakban is minél több pécsi tehetség számára te-
gyék könnyebbé az érvényesülést és a kibontakozást.

Ehhez a munkához kívánok erőt és kitartást!

Péterffy Attila 
Pécs polgármestere
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GOVERNOR’S GREETING

Dear Friends,
Rotary Club Pécs is one of the oldest and most respe-

cted amongst the non-governmental organizations in 
our country. The ideas of the first Rotary Club founded 
by Paul Harris in Chicago, 1905, spread very quickly 
across Europe and in Hungary as well. In the 1920’s 
Rotary Clubs were chartered in the biggest cities 
of Hungary. Our club was chartered in 1928. It was 
founded by the most famous citizens of Pécs, like Béla 
Entz, the Rector of Pécs University. Tibor Mattyasovsky 
Zsolnay, József Hamerli. József Littke and in Szeged 
Albert Szent-Györgyi, who named Rotary Club “The 
club of the hearts and goodwill”.

During the World War II and the communist period, 
the Rotary Clubs were banned. In the 1990’s a line of 
rotary clubs were re-chartered. The Rotary Club Pécs’s 
charter was held in 1991. Nowadays there are 54 Rotary 
Clubs in Hungary with 1200 members.

A very strong community was organized by professors 
of Pécs University, the owners of small and medi-
um-sized enterprises, pensioners and employees of 
different companies. This civil society organization 
plays a very important role in the city’s life. The Ro-
tary Club Pécs’s social activities and humanitarian 
missions concern a lot of citizens of our city. Just 
to mention The Rotary Advent. It lasts for 24 days 
before Christmas with hundreds of participants. The 
main goal of this event is to help talented and well 
achieving students living in difficult circumstances. 
The Club regularly supports the talented young people 
by different scholarships.

In the 1930’s our predecessors created a promenade 
on the hill Mecsek, mainly with the help of a donation 
from Ereth Ede, the managing director of the famous 
leather factory of Pécs. The Rotary Promenade is one 
of the most loved walking place in the surrounding 
area. The Rotary Club members made a few innova-
tions during the years, for instance created resting 

areas. At the occasion of the 30th anniversary of the 
Charter, the club members renewed all of these resting 
areas. The Rotary Club Pecs donated a space sculp-
ture to the citizens of Pecs. The “Unseen Palpable” is 
located at the square in front of the Pecs Cathedral 
and gives the opportunity to blind persons to palpate 
the Cathedral and the Bishop’s Palace

The grandeur of the activities of the Rotary Club Pécs 
is mirrored in the quick responses to the needs of the 
society. This year was an exceptional year in the life of 
our club. We supported the health workers, who were 
commanded to work at the Covid wards, the children 
who became orphaned by the Covid, and the victims of 
the earthquake in Petrinja in the neighbouring Croatia.

The Rotary is an international organization. The 
international connections and the cooperation with 
foreign country’s clubs play an important role in our 
club’s life. The Rotary Club Pécs cultivates very fri-
endly relationship with Transylvanian, Croatian, Ger-
man, Israeli, Austrian and Turkish Rotary Clubs. Our 
club deepens its international relations through the 
short- and long-term student exchange programs 
from Brasil, Mexico, Japan, the USA.

The social activities of our club is recognized by the 
city. The members and the club itself were rewarded 
with the highest awards: Pro Civitate Award, Tüke 
Award and the Humanitarian Award of Pécs. 

The thirty years’ celebrations should provide the op-
portunity to recognize the efforts of the members of 
the Club, who are Pecs citizens as well.

Gratitude for them!

Laszló Himer
Governor, 2020-2021 

District 1911
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30 ÉVE ALAKULT ÚJRA  
A ROTARY CLUB PÉCS

1983-tól éreztük a változás fuvallatát, először a nyuga-
ti utazási lehetőségek nyíltak meg, majd fokozatosan 
bővültek a magánvállalkozás-alapítás lehetőségei. 
Így nem ért váratlanul, hogy 1989-ben esélyessé vált 
a polgári civil szervezetek alapítása. A testvérem ja-
vaslata volt – aki az ausztriai Leobenben egyetemi 
tanárként dolgozott –, hogy alapítsunk Pécsett Rotary 
klubot. Mivel ezzel egyidőben megjelent Robert Pierce 
amerikai tanácsadó javaslata is, több oldalról támo-
gatva kezdtünk hozzá 1990 szeptemberében a pécsi 
klub szervezéséhez. Az első érzés, ami áthatott, hogy 
azért is jó a Rotary, mert idős korban is szerezhetek 
új barátokat.

Üzletemberként hirtelen 25 más szellemiségű ember 
vett körül, akikkel nem a rideg üzleti eredmények, ha-
nem a másokon segítés, a barátság ápolása lett a cél. 
A falak, hidak, vízfolyások helyett színekre, hangokra, 
mozgásokra, tudományos értekezésekre, vírusokra 
és vakcinákra, sebészkésekre és kötözőfáslikra nyílt 
rálátásom, ami élménydús látnivalókkal, barátságos, 
viharos vagy csendes hajózás után együtt elfogyasz-
tott vacsorákkal, beszélgetésekkel egészült ki. 

A baráti szálak először a klubokban, országon be-
lül, majd országhatárokat átlépve testvérvárosaink, 
Kolozsvár, Lahti, Osijek megismerésében, humanitá-

Az 1990-es évek elején a zürichi ETH-n dolgoztam. 
Külföldről kezdtem bele egy pécsi házépítésbe. En-
nek során ismertem meg Heinemann Istvánt, aki a 
beszélgetéseink során mesélt a Rotaryról is, amiről 
addig semmit nem hallottam. Egyik hazai tartóz-
kodásom alatt az ő hívására mentem el egy pécsi 
újraindítást tervező, előkészítő baráti társaság ülé-
sére. Akkor ismertem meg a Rotaryt és egyúttal a 
pécsi alapító-szervezőket is. Utólag visszatekintve 
úgy emlékszem erre a beszélgetésre, hogy erősen 
hatott ránk a rendszerváltás reményt hordozó szelle-
misége, továbbá a korábbi pécsi klub tevékenysége és 
a nemzetközi rotarys küldetés. Közösen bizakodtunk 
abban, hogy a civil szervezetek önálló társadalmi köz-
hasznú tevékenységére és politikamentes társadalmi 
szerepvállalására ismét lehetőség nyílik. 

Az első beszélgetés máig maradó emléke számomra, 
ahogy az egyik Rotaryval ismerkedő, köztiszteletben 
álló tanárembert igyekeztek meggyőzni arról, hogy a 
tevékenysége, intellektusa okán nagy szükség van rá is 
a pécsi klubban, még akkor is, ha anyagilag szerények 
a lehetőségei. Az elhangzottak alapján az is meggyő-
ző volt még számomra, hogy fontos cél a különböző 
szakmákat, hivatásokat elismeréssel gyakorló szak-
emberek összegyűjtése. Egyrészt annak érdekében, 
hogy széleskörű rálátást biztosítson a társadalmunkra, 
másrészt, hogy egy-egy kérdés megvitatása kellő fel-
készültséggel sok nézőpontból valósuljon meg. 

Az is remek lehetőséget kínált, hogy ezek révén olyan 
embereket ismerhetünk meg, akikkel már felnőttként 

HEINEMANN ISTVÁN

BOTZ LAJOS

HIRTH FERENC
1990-ben Hoffmann Antal barátom kérdezett rá, 

hogy hallottam-e már a Rotary Clubokról. Vannak 
már pécsiek is, akik időnként összejönnek és polgá-
ri, közösségi dolgokról diskurálva próbálnak meg jó 
ügyeket előmozdítani. Akár ismerhetem is ezeket az 
urakat. Heinemann Istvánt, Fittler Miklóst és Berky 
Tamást említette.

Meghívásuk után találkoztunk a Pannónia Szálló oldal-
hajójában, és nem kellett bemutatkoznom, mivel már 
korábban is jól ismertük egymást. Úgy emlékszem, 
ezeket az összejöveteleket neveztük Round Tabel-nek. 
Hamarosan megismerhettem Heinemann Zoltánt a 
Leobeni Clubból, aki felkészített bennünket a Rotary 
életszemléletéből. Zeller Gyula és Robert Pierce (Bob), 
Gráf Vilmos bővítették a társaságot.

Érdekes történet volt a klubunk megalakítása. Kiala-
kult egy versengés Budapest Budavár, Szeged és Pécs 
között az első újjáalakulás érdekében. Barátságos 
döntés született, a főváros kapta az elsőséget.

Charterünket alapos felkészülés után 1991. október 
25–27-én rendeztük ünnepélyes körülmények között. 
Személyes élmény, amikor a charterünnepélyre érkez-
ve az egyetem udvarán egy elegáns, ballonkabátba 

A fotón Heinemann István, Horst Sigbald Walter, Zsolnay-Mattya-
sovszky Miklós, valamint Zeller Gyula, klubunk első elnöke látható.

öltözött úr kért tőlem eligazítást, és a kölcsönös bemu-
tatkozás után köszönthettem Zsolnay-Mattyasovszky 
Miklós urat. A felkészülésünket a Leobeni Clubnál 1991. 
szeptember 28-án tett látogatásunk segítette, melyen 
Somosi László, Bárdi Jenő, Székely Géza és Hirth Fe-
renc vett részt, megfelelő házastársi kísérettel.

FITTLER MIKLÓS
A Rotary lehetőségeiről, működéséről az első igazi 

élményeim akkor lettek, amikor a Leobeni Club tagjait 
egy kiránduláskor az alapító asztaltársaság megismer-
hette. Meggyőző volt barátságuk, elkötelezettségük, 
és az a sok sikeres tevékenység, amit bemutattak. 
Bizonytalan voltam abban, képesek leszünk-e mi itt, 
Magyarországon ilyen komoly klubot indítani…

A klub pécsi alapítói aránylag gyorsan összejöt-
tek. Kiváló és érdekes emberek, sokféle hivatással, 
gondolkodással, szinte minden héten találkoztunk, 
és megértettük, hogy kiegészítjük egymást, célokat 
találunk, amiket meg is tudunk valósítani. És ami a 
legfontosabb: barátok lettünk.  

Számomra a legnagyobb feladatot (és boldogságot) 
a Rotary Nemzetközi Ifjúsági Cserediák Programban 
való klubszintű, majd országos tevékenység adta. Több 
mint 10 évig szerveztem a kiutazó diákcserét, a be-
utazó nyári egyhetes buszos programokat. Barát lett 
minden klub ifjúsági felelőse, és megbizonyosodtam a 
Rotary legnagyobb erősségéről: a hitelességről. 

Részt vettem világtalálkozókon (Argentína, Spanyol-
ország) és megannyi nemzetközi gyűlésen – magam is 
megbizonyosodtam arról, hogy a rotarys társadalom 
mennyi mindent képes önzetlenül és örömmel, egy-
mást segítve, sikerrel megszervezni.

30 éve külön iroda, fax, sokkal több idő, magas te-
lefonszámla és mázsányi papír volt egy-egy rotarys 
év termése. De a hála és az öröm az utazó/érkező 
gyerekek szemében – megérte.

Ma mindez gyorsabban, és hatékonyabban megy, 
de megmaradt a legfontosabb: csakis a barátság, a 
személyes ismeretség, a tolerancia és a megértés ad 
lehetőséget arra, hogy valaki igaz rotarys lehessen.

rius segítségnyújtásban bontakoztak ki. Kölcsönös 
látogatásokkal, folyamatosan fejlődött kolozsvári 
közvetítéssel, további klubokkal megtoldva. 

Minden kapcsolat új szint hozott rotarys életembe, 
de a legszebb, hogy a klubok sok éve tartó baráti kap-
csolatai a hosszú évek alatt erősödtek, a személyes 
találkozások szilárd barátsággá alakultak, amibe vá-
ratlan oda-vissza „hogy vagy?” telefonhívások hoznak 
meglepetésre okot adó színt az életünkbe. 

ilyen tartalommal ritkábban találkozunk. Ez új ba-
rátságokat is kínált minden klubtag számára. Ezek 
az elképzelések, reménykedések győztek meg arról, 
hogy csatlakozzak a Pécsi Rotary Clubhoz. Az elmúlt 
több évtized igazolta számomra, hogy jól döntöttem, 
mert sok új baráttal, jó érzéssel eltöltő programmal 
gazdagodtam. 

Az alapító charterünnepség résztvevői: Szende Béla, Futó Endre, 
Galló Gyula és Heniemann István
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KÉKES FERENC (2020/21)

Az elnökség átadá-
sát-átvételét követően 
egy lényegében válto-
zatlan keretek közötti 
tevékenységet tervez-
tünk, remélve, hogy a 
koronavírus- jár vány 
második üteme, ha nem 
is kerül el minket, de 
nagyobb változtatások, 
megrázkódtatások nélkül 
megúszhatjuk. Reménye-
ink csalókának bizonyul-

tak, nem kerülhettük el a kedvezőtlen korlátozásokat.

Klubüléseinket megtartottuk, de hagyományos ke-
retek között csak ötöt a Laterumban, és már itt is 
alkalmaztuk az online kapcsolatot. Ezen üléseink a 
PETS-SETS lebonyolításának feladataira, megszerve-
zésére koncentráltak. Remekül sikerült az elmúlt idők 
legnagyobb projektjének, a „Tapintható-láthatatlan” 
alkotásának átadása egy szép rendezvény keretében.

Fontos szerepet szántunk az ismeretbővítő előadá-
soknak, a tájékozódásnak. Ennek keretében Hirth Feri 
két előadást tartott a KONTAKT-Elektro Kft. 38 éves 
működéséről, valamint a cég keretében fejlesztett 
hidrogénhajtású vízijármű projektjéről és a hidrogén-
hajtás stratégiai szerepéről.

Előadónk volt Tóth Ilona „tagjelölt”, aki a közoktatás 
helyzetét mutatta be, valamint egy izgalmas oktatási 
programot, a Komplex Instrukciós Programot.

Nagy érdeklődés kísérte Pál Tibor „tagjelölt” barátunk 
előadását több mint 16 éves kutatóorvosi munkájáról 
és az Emirátusokban tapasztalható életkörülmények-
ről, a természeti környezetről, valamint a Covid idején 
a védőoltások jelentőségéről.

Előadónk volt Kaproncai István szakértő és Wilhelm 
József a magyar agrárium és az élelmiszergazdaság 
helyzetéről. Vorobcsuk András az akut szívinfarktus-
ról, Szántó Zalán a mellkassebészet új megoldásairól 
tartott előadást.

Átalakítottuk az adventi programunkat, a bezárás 
miatt az iskolák kisfilmeket készítettek, ezeket adtuk 
le a YouTube-csatornánkon és a Facebookon.

Megújítottuk a klub online megjelenését, kialakítottuk 
a kártyával való támogatást lehetővé tevő gyűjtőfe-
lületeket.

Három pályázatot is benyújtottunk a NEAN és a NEA-
ON pályázati rendszerébe, javítva a klub pénzügyi moz-
gásterét. Részt vettünk az RC Székelyudvarhely Global 
Grant programjában. A Rotary bál és az újévi koncert 
a zárások miatt elmaradt.

A Rotary District szervezésében támogattuk a hor-
vátországi földrengés károsultjait, barátainkkal együtt 
2.850 E Ft támogatást szervezve, amellyel iskolafel-
újításhoz járulunk hozzá.

A pécsi szabolcsfalui idősek otthona részére 3 db 
tévét és 2 db mikrosütőt adtunk át tagjaink felaján-
lása révén. Márton György tagtársunk felajánlásával 
egy nagy teljesítményű nyomtatót adományoztunk a 
Meszesi Általános Iskolának.

A fogjunkössze.hu egészségügyi dolgozói támoga-
tási program keretében 1.850 E Ft pénztámogatást 
adtunk 37 fő Covid-osztályra vezényelt munkatárs 
részére, valamint a District szervezésében 1.800 Ft 
értékű jégkrémadományt juttattunk el a PTE klinikáin 
dolgozóknak.

A pécsi Köztársaság téri általános iskolában két 
családban 9 gyermek maradt árván, illetve félárván 
a koronavírus következtében. Részükre online jóté-
konysági koncertet és borkóstolót szerveztünk, közel 
1.700 E Ft támogatást gyűjtöttünk.

Ebben az évben 4 fővel növeltük a taglétszámot Tóth 
Ilona, Pál Tibor, Vorobcsuk András és Szántó Zalán 
felvételével.

Megkezdtük a 30 éves charter előkészítését, rendbe 
tettük a Rotary sétány emlékhelyeit.

A PÉCSI ROTARY CLUB 
KORMÁNYZÓI

Entz Béla 1877. március 10-én született Kolozsvárott 
római katolikus családban. Édesapja Entz Géza, or-
vosdoktor, műegyetemi tanár, az MTA rendes tagja, 
édesanyja Seivert Jozefin volt. Alap- és középfokú 
tanulmányait Kolozsvárott és Budapesten végezte. 

Tanulmányai befejezése után tanársegédként tevé-
kenykedett az anatómiai intézetben, miközben ösz-
töndíjjal egy évet Bécsben, majd egy évet Berlinben 
töltött ismeretei gyarapításával. Magántanár, majd 
egyetemi adjunktus lett, 1914-ben pedig a budapesti 
Szent István Kórház boncoló főorvosának nevezték ki. 
1914 júliusától 1915 februárjáig zászlóalj főorvosként 
szolgált a hadsereg kötelékében, szolgálatait számos 
kitüntetéssel ismerték el. 1916-ban egyetemi rendkívüli 
tanári címet kapott, Drezda, München és Berlin, majd 
Pozsony után a fővárosban működő Erzsébet Tudo-
mányegyetemen oktatott, majd az egyetem Pécsre 
költözése után követte azt vidékre, ahol a kórbonctani 
intézet vezetését látta el nyugdíjazásáig. Több alka-

lommal volt az orvoskar dékánja és helyettes dékánja, 
illetve két ízben az egyetem rektora is. 1945-ben az 
MTA levelező tagja lett. 

Jól jelzi a pécsi tudományos és közéletben betöl-
tött szerepének súlyát, hogy ő vezette az egyete-
mi diákjóléti és diákvédő irodát, valamint lelkesen 
közreműködött a Foederatio Emericana (Katolikus 
Magyar Egyetemi és Főiskolai Bajtársi Szövetség) 
irányításában. Minden bizonnyal az ezek keretében 
kifejtett jogvédő és emberbaráti tevékenysége szol-
gáltatta az alapot ahhoz, hogy aktívan részt vegyen 
a Rotary magyarországi meghonosításában a Rotary 
Club Pécs keretében. Ez 1935-ben már 27 főt számlált, 
majd ugyanebben az évben ő lett a frissen létre-
jött 82. számú önálló magyar körzet vezetője, amely 
Magyarország 1941-es hadba lépéséig működött. 
Személyiségéről sokat elárulnak tanítványai vissza-
emlékezései, akik a következő képet őrizték meg a 
professzorról. Külsőre alacsony, nyugodt mozgású 
ember volt, tagoltan, gondosan hangsúlyozva, kerek 
mondatokban adott elő. Viselkedésével kapcsolat-
ban kiemelik, hogy szelíd, finoman, sokszor huncutul 
mosolygó, jóságos ember volt, aki a hozzáfordulóknak 
mindig szívesen segített és habozás nélkül kiállt az 
igazság mellett. Széles körben elismert emberbarát 
volt, a diákság, az egyetem és a város polgársága 
körében is köztiszteletnek és szeretetnek örvendett.

Nyugdíjazását követően Pécsváradon élt, ahol to-
vábbra is igen aktív tudományos tevékenységet foly-
tatott. Ennek elismeréseképpen 1947-ben megkapta 
a Magyar Köztársasági Érdemrendet, 1958-ban pedig 
Munka Vörös Zászló Érdemrenddel tüntették ki. 1959. 
január 14.-én Pécsváradon hunyt el. Számos tudomá-
nyos munkában és visszaemlékezésben elevenítették 
fel emlékét, valamint egészségügyi intézmények is 
viselik a nevét: a Dr. Entz Béla Egészségügyi Központ 
Pécsváradon, valamint 2016-tól a Dr. Entz Béla Klinikai 
Oktatási Központ, amely a Pécsi Tudományegyetem 

ENTZ BÉLA (1877-1959)

Az emberbarát tudós
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LENGYEL TAMÁS (2014/15)

Lengyel Tamás 1949. 06. 
20.-án született Győrben. 
Alap- és középfokú ta-
nulmányait Győrben vé-
gezte, majd a Budapesti 
Műszaki Egyetemen 1973-
ban avatták okleveles 
épületgépész-mérnökké. 
Ugyanitt okleveles mér-
nök-tanár (1973), majd ok-
leveles gazdasági mérnök 
diplomát szerzett (1986). 
Egyetemi tanulmányai 
után került Pécsre, ahol 

családot alapított. Felesége, Zsuzsanna tanárnő, 
gyermekei: Zsuzsanna orvos, Tamás közgazdász. 
Öt unokája van.

Munkája során szakmájának minden területén tevé-
kenykedett (felsőfokú oktatás, tervezőmérnök, veze-
tőtervező), majd 1992-től saját céget alapítva – HEVA 
Kft. – számos jelentős pécsi beruházás (BAT, Nokia, 
Hauni) megvalósításában vett részt.

A Rotary közösséghez baráti invitálásra csatlako-
zott 1996-ban. Évekig elnöke volt a Pécsi Rotary Club 
Alapítványnak, de volt a klub elnöke és titkára is. 
A Magyar Rotary District Team tagjaként végzett 
kétéves munkája után a 2014/15 rotarys évben a 
magyar District kormányzója. Kormányzói évének 
fő célja a magyar Rotaryban a barátság és az ösz-
szetartozás érzésének megerősítése volt. Jelentős 
eredményt ért el a Rotary Fundation anyagi lehető-
ségeinek a magyar Rotaryba történő bevonásában. 
A klubok nagy aktivitást mutattak Global Grant pá-
lyázatokon való részvételre és ezek jelentős jószol-
gálati projektek megvalósulását eredményezték. 
A Rotary-év igazolta, hogy csak azok a klubok, amelyek 

A Pécsi Rotary Clubnak 
1998 óta tagja, korábban 
hosszú évekig klubmes-
tere. A 2014/15-ös Rota-
ry-évben a klub elnöké-
nek választották. Ebben 
az évben kezdeményezé-
sére indul el a „Pécsi Ro-
tary Advent” rendezvény-
sorozat, mely máig a klub 
legnagyobb jótékonysági 
programja minden év no-
vember–decemberében. 
A nagyszabású, a Kodály 

Központban megrendezett Rotary jótékonysági kon-
certek elindítója, mely a fiatal tehetségek támogatá-
sára szerveződik.

A Rotaryban végzett kiváló munkája elismerése-
ként a Rotary District 1911 kormányzójává választ-
ják a 2020/21-es évre. A pandémia miatt rendkívüli 
körülmények között irányítja az 54 Rotary klubban 
folyó munkát. Ebben a helyzetben új lehetőségeket 
talál meg elsősorban a Rotary klubok jószolgálati 
tevékenységének összefogásában és irányításában. 
Az egészségügyben dolgozók, a Covid-ellátásban 
részt vevők támogatására országos akció indult  
„fogjunkössze.hu” elnevezéssel a klubok rendkívüli 
aktivitásával. Országos csapatmunka eredményeként 
valósult meg a horvátországi földrengés károsultjainak 
segélyakciója, vagy a gyermekbénulást megszünte-
tő POLIO világméretű Rotary-akció támogatása. 
A 2020/21-es Rotary-évben a Rotary District 1911 szer-
vezetileg és taglétszámban is erősödött.

Munkáját több alkalommal ismerték el: 2012-ben Paul 
Harris-díj, 2015-ben Szent-Györgyi Albert Rotary Díj, 
2018-ban Pécs Város Humanitárius Díja, valamint Kal-
már Rózsa Díj kitüntetésben részesült.

HIMER LÁSZLÓ (2020/21)

ismerik a környezetüket, képesek szolgálni a helyi 
közösségeket.

Széleskörű tevékenységi területei közül ki kell emelni 
a magyar mérnökök társadalmi helyzetének javításáért 
végzett aktív munkáját a mérnöki kamarában. Megyei 
és országos szinten is különböző vezetői tisztségeket 
töltött be, 2007–2011 között a Magyar Mérnöki Kamara 
alelnöke volt. 
Jelenleg a Rotary Club Pécs aktív tagja.

A KLUBALAPÍTÓ PÉCSIEK
A magyarországi Rotary mozgalom jövője azon mú-

lik, hogy mennyi új klubot sikerül az elkövetkezendő 
időben létre hozni. A Pécsi Rotary Club égisze alatt 
négy kezdte meg működését az eltelt évek alatt.

 A pécsit is alapító Heinemann István alkormányzó-
ként és a District Team Clubalapítási Bizottságának 
elnökeként sokat tett az új klubok létrehozásáért. 
Mint mondja, a két évtizeddel ezelőtt újraalakult pé-
csit követően a Dél-Dunántúlon – Szekszárd, Baja, Ko-
zármisleny, Kaposvár – létrejött klubok alapításához 
vagy mint a klub éppen hivatalban lévő elnökeként, 
vagy mint alapítási megbízottként volt köze. Sajnos 
volt néhány sikertelen próbálkozás is, Nagykanizsán, 
Szigetváron, Kalocsán végül is nem alakultak meg a 
Rotary Clubok.  

 - A kozármislenyi klub alapításakor fogalmazódott 
meg bennem, hogy kívülről nem erőltethetünk egy 
városra, egyetlen közösségre sem Rotary Clubot – 
mondja Heinemann István, az RC Pécs örökös tisz-
teletbeli elnöke. – Ha nem találunk legalább négy-öt 
barátot, aki fogadókész a Rotary eszmeiségére, és 
mint kovász erjeszti, terjeszti környezetében, fel-

vállalva a szervezés nem könnyű feladatát, akkor 
bármilyen nagy legyen az a város, ott nem lesz Rotary 
klub. Azonban ha egy kis közösségben megtaláljuk 
ezt az éltető erőt, akkor ott nagyon hamar dina-
mikusan fejlődő, segítőkész baráti társaság jöhet 
létre, amit Rotary Clubnak hívnak. Ezt találtuk meg 
Kozármislenyben Tóth Sándor balettművész, volt 
alpolgármester, most már Rotary Club alapító elnök 
és barátai személyében. 

 Mint mondja, új klubot csak elkötelezett rotarys 
tud alapítani, mert a Rotaryval csak szerelemmel 
lehet foglalkozni. Ahogy sokan valljuk: a Rotary egy 
különleges baráti társaság, ahol idősebb korban is 
új barátokra lelhetünk, akik körében önmegvalósí-
tásunk is teret kap. Ennek kell sugároznia belőlünk, 
amikor új barátot akarunk rotarystának megnyerni, 
mert csak így leszünk hitelesek – hangsúlyozza He-
inemann István.

 Az 1998-ban megalakult, ma már a város életében 
jelentős szerepet betöltő szekszárdi klub szintén 
a pécsiek szakmai és erkölcsi támogatása mellett 
formálódott egy asztaltársaságból közösséggé. 

Az RC Baja megalakulásakor

Orvostudományi Kar hallgatóinak elméleti képzését 
szolgálja. 

Pécs városa és a Pécsi Tudományegyetem mind a mai 
napig tisztelettel adózik Entz Béla, a kivételes tanár, 
tudós és emberbarát emléke előtt. A Rotary Club Pécs 
kezdeményezésére a PTE Általános Orvostudományi 
Kar támogatásával Pécs Város Önkormányzata utat 
nevezett el róla. Az Entz Béla út a Mecseken az Állat-
kerttől a Misináig vezet azon a területen át, amelyért 
a Mecsek Egyesület elnökeként is sokat tett. 
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ELTÁVOZOTTAK
Hányan indultunk, mennyien távoztak, miközben 
tevékenységükkel itt hagyták kezük nyomát, for-
málták az alakuló közösséget. Az ő munkásságuk 
már lezárult a Rotary Club Pécs életében, míg a 
többi személy, esemény, projekt egy folytatólagos 
elbeszélés a klub történetében. Azok pedig, akik 
véglegesen itt hagytak bennünket, mind jelentősen 
hozzájárultak a klub arculatának kialakításához. 
Kik is voltak ők?

Mattyasovszky Zsolnay Miklós, aki 2005-ben távozott 
az élők sorából, a klub alapítása óta tiszteletbeli tag 
volt. Összekötő kapocs a magyar Rotary második vi-
lágháború előtti és 1990 utáni időszaka között, ugyanis 
édesapja volt az elsőként alapított RC Pécs utolsó 
elnöke 1942-ben, így a Rotary eszmeiséget a családból 
hozta magával.

Zeller Gyula alapító elnökünk – 2009-ben hunyt el – 
tekintélyt sugárzó, kiegyensúlyozó személyiségével 
nagyban hozzájárult a klub stabil fejlődéséhez.

2011-ben távozott Szende Béla, elnöki, titkári, szek-
szárdi klubalapítási tevékenységével, archív anyagunk 
haláláig történő rendszerezésével, a 70 éves jubileumi 
kiadványunk szerkesztésével a Rotary Pécs történetét 
hagyta ránk.

Berky Tamás, aki nagyon korán, 1999-ben távozott 
körünkből, elnöksége idején a délszláv háború alatt 
kiépülő Rotary segélyvonal nemzetközi kapcsolat-
építője volt.

Csonka Károly 2000-ben lépett be klubunkba és 2006. 
április 22.-én váratlanul itt hagyott bennünket. Rövid 
klubtagsága ellenére barátságos, közvetlen személyi-
sége és a Pécs testvérvárosai a klubbal végzett, már 
kiadásra előkészített fotóalbumával pótolhatatlan űrt 
hagyott maga mögött.   

Pupp Lajos 2007-ben hagyott el bennünket, elnöksége 
alatt alakult meg az RC Baja és először jutott klubunk 
jelentős nemzetközi rotarys adományhoz.

Herbert János klubtagsága sajnos csak 2002-től 
2007-ig tartott. Jelentős oktatói tevékenységét – 
amit több mint 50 tudományos cikk és kitüntetések 
jellemeztek - klubunkban is kamatoztatta. Bemutató 
előadásaival jelentősen hozzájárult műszaki ismere-

teink gyarapodásához, a kirándulások szervezésével 
osztrák kapcsolataink fenntartásához. 

Futó Endre alapító tagunk a 20 éves jubileumi ünnep-
ségünk után néhány nappal váratlanul, 2011. november 
22.-én hagyott itt bennünket. Rá mint családépítő és 
-szerető, az új polgárság kialakításáért sokat dolgo-
zó barátra emlékezünk. Egyenletesen és töretlenül 
fejlődő cégét – amely mintául szolgálhatna, hogy kell 
egy családi vállalkozásból sikeres középvállalatot 
felépíteni – többször bemutatta egybekötve baráti va-
csorával és beszélgetéssel. Közben 2003/2004 évben 
elnökséget vállalt, cserediákokat küldött és fogadott, 
valamint humanitárius tevékenységével is hozzájárult 
a Rotary eszmeiség fejlődéséhez.

2014 márciusában hagyott el végleg bennünket Matisa 
László barátunk. Délvidékről nagy kerülővel, Svájcon 
keresztül érkezett meg Pécsre 1992-ben, hozzánk, a 
pécsi klubba pedig 1997-ben. Horvát, szlovén, szerb 
ismeretségével új színt hozott nemzetközi kapcso-
latainkba. Együttműködési szerződést kötöttünk a 
szlovén RC Ptujjal, és napi szinten tartott kapcsolatot 
az osijeki klubbal is.

Közel húsz évi tagsága után távozott 2019-ben Oszvald 
Pál barátunk. Személyével egy ízig vérig rotarystát 
veszítettünk el, páratlan szervezőkészségével, művelt-
ségével és humanizmusával szolgálta közösségünket. 
Nem volt olyan ügy, kezdeményezés, mely mellé ne állt 
volna szívvel-lélekkel, volt elnök, titkár, ifjúsági felelős, 
de az ő vezetésével valósult meg klubunk  legnagyobb 
értékű projektje, a PTE Gyermekklinikájának közel 120 
millió Ft értékű gép-műszer támogatása.

A szekszárdiak ezt a segítséget, törődést igyekeznek 
továbbadni a 2001-ben az RC Pécs által alapított bajai 
klub tagjainak.

 Kozármislenyben a szerencse és a barátság volt 
az alapítók segítségére, Kaposváron egy más utat 
kellett bejárniuk. Pécs polgármestere ajánlólevelével 
keresték fel a klubalapítás szándékával Kaposvár 
polgármesterét. Így jutottak el, a város alpolgár-
mesterének közvetítésével, Horn Péter akadémikus-
hoz, majd Kopa János nyugdíjas professzorhoz, aki 
felvállalta az alapító elnöki feladatokat. A chartert 

2010. november 20.-án tartották a városháza dísz-
termében, ahol a kaposvári polgármester mellett dr. 
Páva Zsolt, Pécs város polgármestere is köszöntötte 
a megalakult RC Kaposvárt, amely a Szent Erzsébet 
kápolna létrehozásával és avatásával tette neveze-
tessé alapításuk napját.

 Örömmel kijelenthetjük, hogy az általunk alapított 
klubok napjainkban is kiválóan működnek, és nagy 
elégedettséggel tölt el bennünket, amikor már jobban 
teljesítenek a Rotary-szolgálat területén, mint az 
alapító klubjuk.

Az RC Kozármisleny alakuló ülése

Az RC Szekszárd megalakulása 2015-ben
Az RC Pécs tagjai kegyeletüket róják le a magyar Rotary első 
kormányzója, Entz Béla sírjánál
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Határon túli segítség – a 2020-as horvátországi földrengés 
támogatása 

A 2020. december 29.-ei 6,4-es erősségű földrengés 
Horvátország 50.000 lakosát érintette, több mint 3.000 
épület vált lakhatatlanná, 11 iskola és 5 templom sérült, 
illetve omlott össze. A horvátországi Rotary District 
1913 Kormányzója, Hrvoje Kenfelj írásban fordult se-
gítségért a magyarországi Rotary District 1911-hez, 
Himer László kormányzóhoz. Kormányzónk felhívást 
intézett a magyarországi klubok felé az azonnali se-
gítségnyújtásra.  

A támogatási összegek gyűjtése az eszéki klubon 
keresztül valósult meg, mivel a pécsi és az eszéki 
Rotary klubok tagjai évek óta jó kapcsolatot ápolnak 
egymással. A kapcsolattartásban nagy szerepe van 
a csúzai születésű magyar/horvát származású eszé-
ki klubtagnak, Simits Józsefnek, aki ebben a nehéz 
helyzetben azonnal felvállalta a közvetítést a magyar–
horvát klubok között, folyamatosan tájékoztatást adott 
a befolyt támogatások összegéről. 

eseményen fogalmazódott meg az igény az intézmény 
részéről, hogy szükség lenne a fürdő és a vizesblokkok 
felújítására is. Az együtt gondolkodást követően a 
29.000 USD költségvetésű felújítás átadására 2016-ban 
került sor. A projektek Eördögh Zsolt és Kékes Ferenc 
munkájával valósultak meg. 

A németországi RC Weiden egy tanulmányi ösztön-
díjat ajánlott fel pécsi diákoknak 2015-ben. Azóta a két 
klub már kölcsönösen meglátogatta egymást, tőlünk 
7 fő utazott Hirth Ferenc vezetésével 2016 márciusá-
ban Weidenbe, ahol találkoztunk az ott tanuló pécsi 
diákokkal is.

Mátyás Tibor elnöksége idején alakult ki kapcsolat 
az RC Martjancival, ahova kirándulást szervezett. 
Szintén az ő elnöksége alatt vettük fel a kapcsolatot 
Bolygó Elekkel, az angliai Cookham Bridge Rotary Club 
tagjával. 

Az RC Nazareth-tel Szabó László elnöksége alatt 
vettük fel a kapcsolatot. Volt elnökük, Albert Zaher 
rendszeresen Pécsre látogat, ilyenkor klubülésünkön 
beszámol a tevékenységükről. A Rotary Advent állandó 
támogatói. Testvérklub-megállapodást kötöttek test-
vérklubunkkal, az RC Eszékkel.

A mindenki által ismert szép Horvátország kegyet-
len sorsa hihetetlen támogatási aktívitást váltott ki 
a klubokból és a magánszemélyekből. Magyarország 
53 klubja közül 33 adományozott, köztük kimagasló 
adományt adott a pécsi klub és tagjaink támogató 
barátai, ismerősei. Az adományozás összegének fel-
használásáról a horvát klubokkal közösen döntöttünk. 
Az ifjúság támogatása a horvát klubok számára is 
kiemelkedően fontos, így a befolyt támogatási össze-
get a petrinjai általános iskola felújítására fordítottuk. 
A magyarországi Rotary District 1911 emléktáblánk 
felkerült az iskola épületére, összefogásunkat, ba-
rátságunkat jelképezve.

Köszönjük minden klubnak, klubtagnak, a barátoknak, 
az ismerősöknek a segítséget! 

Hvala na pomoći svakom klubu, članovima, prijatel-
jima, poznanicima! 

A 2020/21-es év kormányzója, Himer László a Rotary világelnökével

Testvérklub-megállapodás az RC Osijekkel

Jelentős nemzetközi ismertséget és kapcsolatokat 
hozott a 2014/15-es Rotary-év, amelyben klubunk adta 
a Rotary Magyarország kormányzóját Lengyel Tamás 
személyében. A 2015 évi District konferencián Pé-
csett fogadtuk a Rotary 19-es zóna képviselőit. Több 
nemzetközi rendezvényen vettünk részt, pl. 2015-
ben a grazi „Rotary újjászületés Kelet-Európában” 
témájú konferencián, ahol jelen volt Gary C. K. Huang 
 világelnök is. 2016-ban a Vatikánba látogattak tagjaink, 
ahol a pápa a Rotary-tagok előtt celebrált misét, majd 
találkoztak a világelnökkel is.

Himer László a 2020/21. évi kormányzó, a pécsi Ro-
tary Club tagja, kormányzóként is fontos feladatának 
tekintette a klub külkapcsolatainak erősítését. A leg-
nagyobb hatású projektet a horvátországi földrengés 

károsultjainak megsegítésére az Eszéki Rotary Clubbal 
valósítottuk meg mindegy 35.000 euró összegyűjté-
sével, Petrinjába való eljuttatásával. Támogattuk az 
RC Zenta (Szerb-Montenegró District) Globál Grantjét, 
mely az iskoláknak adományozott műszaki roboto-
kat. Izraelből, Horvátországból és Székelyföldről is 
volt támogatója a Rotary Advent pécsi jótékonysági 
eseménysorozatunknak. Az RC Pécs segítségévelis 
összegyűjtött POLIO adományok az afrikai, ázsiai 
országokba jutottak el a gyermekbénulás elleni küz-
delmet segítve. 

Nemzetközi kapcsolataink folyamatosan és állan-
dóan bővülnek. Változatlanul a legfontosabb célunk 
a környező országok Rotary klubjaival való barátság 
kiépítése.
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A Rotary 
cserediákprogramja

ROTARY rövid utas diákcsereprogramok

A Rotary Nemzetközi Diákcsere Programok célja, hogy 
a világ különböző országaiból érkező fiatalok meg-
ismerjék egymást, más országok, földrészek életét, 
nyelvét és kultúráját.

A rövid utas ifjúsági csereprogramnak két típusa 
létezik, mindegyik igen népszerű klubunkban.

1. Family to family – Short Term Exchange Prog-
ram - STEP

A diákcserének ez a típusa direkt csere, mely azt 
jelenti, hogy a tőlünk kiutazó diák azt a társát fogja 
vendégül látni, aki őt fogadta. A csere időtartama 
az ország földrajzi helyétől függ. A déli féltekén lévő 
országok esetén ez általában 6–8 hét (két hónap), az 
északi féltekén lévő országok esetén 4–6 hét.

Jelenleg az alábbi országokkal állunk kapcsolatban: 
Argentína, Belgium, Luxemburg, Brazília, Dánia, Dél-Af-
rika, Hollandia, India, Izland, Kanada, Mexikó, Németor-
szág, Oroszország, Spanyolország, Törökország, USA. 
Jelentkezési és adminisztrációs díjat kell befizetni 
minden olyan jelentkezőnek, akinek jelentkezését a 
Magyar RYE Iroda elfogadta, és aki részére a fogadó 
district cserepartnert tudott biztosítani. A befizetendő 
összeget évenként határozzák meg, ez fedezi a fel-
készítő összejövetelek, a találkozók, a júniusi felké-
szítő tábor költségét, a kötelező blézer elkészítését, 

a Rotary ajándéktárgyakat (póló, jelvény stb.). Ezen a 
programon belül a kiválasztott és gondosan felkészí-
tett 15–17 éves, középiskolai tanulmányaikat még be 
nem fejezett fiatalok utazhatnak a Rotary Nemzetközi 
Diákcserében részt vevő országokba.

2. Nyári kéthetes program (Camp)

Az európai és néhány azon kívüli Rotary klub nyári 
kéthetes tábora, amelyre kölcsönösségi alapon hívjuk 
és küldjük egymás diákjait. A táborban általában kö-
zel azonos korú fiatalok vesznek részt, országonként 
legfeljebb egy fiú és egy lány. Az ottani programot 
felnőtt Rotary-tagok szervezik és felügyelik. A rövid 
utas (kéthetes) nyári program, amely nagyon népszerű 
nemcsak a középiskolások, hanem az egyetemisták 
körében is, főleg európai országokra – de nemcsak 
azokra – terjed ki. A fiatalok általában egy hetet töl-
tenek olyan családnál, akikért a helyi fogadó Rotary 
klub vállal garanciát. A második héten pedig a helyi 
Rotary gondoskodik szervezett közösségi programok-
ról valamennyi ott lévő cserediák számára.

 A jelentkezési és adminisztrációs díjat évente hatá-
rozzák meg. Az utazás feltétele a külföldi klub elfoga-
dó nyilatkozata. A jelentkezőnek, illetve családjának 
vállalnia kell a Magyarországon szervezendő hasonló 
rövid utas kéthetes programban a részt vevő külföldi 
cserediák fogadását és ellátását egy hétre. Az elmúlt 
években évente átlagosan 2–4 gyermek kapott nyári 
táboros kiutazási lehetőséget klubunkban. A tavalyi 
évtől 2022. június végéig a vírushelyzetre való tekintet-
tel az összes ifjúsági csereprogramot felfüggesztette 
a Rotary International.

ROTARY hosszú utas diákcsereprogram

A Rotary hosszú utas (egy tanév) diákcsereprogram 
az ifjúság számára teremt lehetőséget arra, hogy meg-
ismerjen távoli világokat, embereket, hogy a fiatalok 
megtanulják értékelni a világ dolgait más szempontok 
alapján, megtanuljanak alkalmazkodni, együttműköd-
ni.  A diákcsereprogramban való részvétel anyagi ál-
dozatokkal is jár, és jelentős energiabefektetést is 
követel a résztvevőktől. Egy tanulási folyamat mind 
a fogadócsalád, mind pedig a cserediák számára. 
A cserediákok – bár majdnem felnőttek – kisgyere-
kekként kell fogni a kezüket, különösen a csereévük 
első harmadában. Szeretni kell őket. A sok szeretet és 
odafigyelés pedig rengeteg vidámságban, élményben 
és szeretetben köszön vissza.

A diákcsereprogram szinte egyidős a pécsi Rotary 
Club újjáalakulásával. Ebből adódóan a pécsi Rotary 
Club egyik legfontosabb felelőse az Ifjúsági szolgálat 
vezetője. Az évtizedek alatt kilenc klubtagunk vál-
lalta ezt a nagyon fontos feladatot, és mindegyikük 
kiemelkedő munkát végzett. Az utóbbi években Gonda 
Ágnes időszaka alatt először sikerült kiterjeszteni a 
diákcsereprogramunkat európai országra. Az ifjúsá-
gi szolgálat felelős munkáját Gonda Ágnes külföldi 
munkavállalása miatt Nochta Tibor barátunk vette át 
2017-ben. A következő cserediákévben három külföldi 
és három magyar cserediák fogadását és utaztatását 
szervezte meg. Erről így nyilatkozott:

„A cserediákok közül Paulo Ramirez a pécsi Janus 
Pannonius Gimnáziumban, míg Mika Shimizu a Leő-
vey Klára Gimnáziumban tanult. A cserediákok hamar 
beilleszkedtek a fogadócsaládok, az iskola és a klub 
életébe. Némi nehézséget okozott, hogy az egyik 
fogadócsalád nem pécsi, hanem mohácsi volt, és 
mindennap a diákot Pécsre kellett szállítania az isko-
lába, majd haza. A brazil és a mexikói cserediákok jól 
beszéltek angolul, a kínai diáknak az első időszakban 
voltak nyelvi nehézségei. A fogadócsaládok között a 
kezdeti időszakban igen szoros kapcsolat volt, ennek 
köszönhetően számos közös program szervezésével 
segítették a diákok akklimatizációját.

A klub természetesen rendszeresen figyelemmel 
kísérte a cserediákok tevékenységét, baráti kapcso-
lataik alakulását. Rendszeresen meghívták őket a klub 
üléseire, rendezvényeire. Megismerhették Pécs és 
a régió kulturális értékeit, a district által szervezett 
kirándulások, programok alkalmával hazánk neveze-
tességeit. Az egyes district által szervezett országos 
rendezvények hozzájárultak ahhoz, hogy a különbö-
ző országokból érkezett cserediákok megoszthatták 
egymással a tapasztalataikat, a tavaszi időszaktól 
látogatóba utazhattak egymáshoz, és megismerhették 
az ország más régióit is. Külön kiemelést érdemelnek 
azok a karitatív Rotary rendezvények – Pécsett a Ro-
tary Advent, a rászorulóknak élelmiszerosztás stb. –, 
amelyek a Rotary szellemiségét – jótékonyság, barát-
ság, segítségnyújtás, a különböző kultúrák befogadása 
stb. – kifejezik. Úgy ítélem meg, hogy összességében 
mindhárom cserediák pozitív benyomásokkal térhetett 
haza szülőföldjére. Ezt mutatja, hogy azóta is rend-
szeres kapcsolat van a cserediákokkal, beszámolnak 
életük alakulásáról, megosztják velünk életük fontos 
eseményeit.

A pécsi Rotary Club segítségével két pécsi és egy mo-
hácsi cserediák utazott ki 2017 őszén egy évre Brazíli-
ába, Argentínába, illetőleg Japánba. Mindhárom cse-
rediák számára igen hasznos volt az eltöltött egy év. 

Nochta Tibor és Mátyás Tibor a cserediákokkal

Szabó László a cserediákokkal



ROTARY ÉVKÖNYV 2021

46 47

Club Pécs

TEHETSÉGEK TÁMOGATÁSA
VÖRÖS IVÁN

Vörös Iván már több éve van a klub látókörében.

1998-ban született Marcaliban, édesanyja egyedül 
nevelte, apja korán elhagyta őket, nem is tartották 
vele a kapcsolatot. Művészi adottságai már általános 
iskolás korában megmutatkoztak. Tanulmányait aztán 
Pécsett, a Művészeti Szakgimnáziumban folytatta fes-
tészet szakon. Ebben az időben ismertük meg Ivánt.

A gimnáziummal már lassan negyedszázada vagyunk 
szoros kapcsolatban. Minden évben az új esztendőt a 
zene-, a tánc-, és a drámatagozatos diákok által adott 
újévi műsoros esttel, és a képzősök munkáiból álló 
kiállítással indítjuk, ami alapján aztán az arra jelölt, 
választott, 4-5 tanulónak teljesítményük elismeré-
seként és anyagi támogatásként egy-egy, a klub által 
létrehozott Rotary Díjat adunk át. Az iskola diákjai 
rendezvényeinken is gyakorta szerepelnek igen szín-
vonalas műsorokkal.

Erre a kapcsolatra alapozva keresett meg egy alka-
lommal bennünket Iván tanárnője, hogy figyelmünk-
be ajánlja diákját. Elmondta, hogy Iván kimagaslóan 
tehetséges, ám az őt egyedül nevelő édesanyja nincs 
annyira jó anyagi helyzetben, hogy olyan eszközöket 
tudjon biztosítani a fia számára, amivel tehetségének 

megfelelően akár kimagasló színvonalú műveket is 
alkothatna. Meghívtuk hát a fiút egy alkalommal a 
klubba, ahol bemutatkozott és megmutatta több mun-
káját is. Ezután eldöntöttük, hogy támogatni fogjuk, 
segítve további fejlődését. 

Jól döntöttünk.
Mert Iván aztán bizonyította, hogy nem csak festő 
növendékként nem hétköznapi figura. Egyszer az is-
kolában az igazgatói irodában ültünk, az igazgatónő-
vel, Ivánnal és tanárnőjével arról beszélgetve, hogy az 
általunk biztosított támogatásból mi mindenre futja. 
Közben szóba került, hogy hamarosan lesz a bálunk, 
amin a szponzoraink által felajánlott művészeti tárgya-
kat szoktunk elárverezni, az ebből befolyó összeggel 
növelve a támogatási keretünket. Ekkor vetődött fel 
ötletként, hogy ezek között Iván egyik festménye is 
szerepelhetne. Annyi megkülönböztetéssel, hogy ha 
a kép gazdára talál, az érte kapott összeget, mint Iván 
adományát, külön kezeljük, és aztán ezzel olyan diákot 
fogunk támogatni, aki szintén nehéz körülmények 
között él.

Iván örömmel ajánlotta fel a festményt erre a célra, 
ami megítélésem szerint egy igen nemes gesztus volt 
tőle. És példa nélküli. Mert olyannal, amikor egy maga 
is visszafogott körülmények között élő diák a saját 
lehetőségével segíteni szeretne hasonló sorsú társán, 
a klub történetében én még nem találkoztam. A képet 
egyébként a bálon sikeresen elárvereztük, Pénzes 
Ilona, akkori kormányzónk vásárolta meg nagyon mél-
tányos összegért, és úgy emlékszem, az adománnyal 
egy ipari tanulót sikerült megörvendeztetni.

Érettségi után aztán Iván a Pécsi Tudományegye-
tem Művészeti Karára nyert felvételt, ma már 4. éves 
festőművész hallgató. Több kiállításon sikerült bemu-
tatkoznia, legkedvesebb témáiban, a tájképek és a ter-
mészet ábrázolásában készült képei mindig vonzzák 
az érdeklődőket. Az egyetemen a festészet mellett a 
művésztanári szakot is tervezi elvégezni, mert úgy érzi, 
hogy tanárként maga is sok gyereknek tudna olyan 
módon segítséget nyújtani tehetsége kibontakozta-
tásában, ahogy őt is segítették annak idején tanárai.

Ivánnal ma sem szakadt meg a kapcsolatunk, úgy 
döntöttünk, hogy amíg tanul, rajta tartjuk a szemün-
ket, és ha szükségét látja, a lehetőségeinkhez mérten 
továbbra is támogatni fogjuk.

Beszámolóik alapján nagyon pozitív tapasztalatokra 
tettek szert. A fogadócsaládjaik mindent elkövettek 
annak érdekében, hogy megismerhessék az adott 
ország szokásait, történelmét, kultúráját, nyelvét. 
Számos családi és baráti kapcsolatot alakítottak ki, 
amelyeket ma is ápolnak.”

Feltétlen meg kell említenünk a minden szempont-
ból rendhagyó 2019/2020-as cserediákévet. Erről az 
ifjúsági felelős így emlékezett meg:

„A Pécsi Rotary Club segítségével három cseredi-
ák utazott ki különböző külföldi Rotary districtekbe 
Pécsről 2019 őszén, és egy cserediákot fogadtunk 
Mexikóból. A 2019/2020-as cserediákév a pandémia 
következtében nem volt teljes év. A koronavírus által 
okozott világjárvány miatt a cserediákoknak a cse-
rediákév lejárta előtt, 2020 tavaszán vissza kellett 
térniük. Beszámolóik alapján a világjárvány kitörése el-
lenére nagyon hasznos időszakot töltöttek el az egyes 
országokban. A fogadócsaládok mindent elkövettek 
azért, hogy a fiatalok biztonságos körülmények kö-
zött tölthessék el a járvány miatt lerövidült időszakot. 
A 2019/2020-as cserediákévben a Pécsi Rotary Club 

egy cserediákot fogadott. Anna Georgina Ferres Es-
cobedo Mexikóból érkezett. Hamar beilleszkedett a 
fogadócsaládjába és a Leővey Gimnázium közösségé-
be. A Pécsi Rotary Club rendezvényein aktívan részt 
vett, országáról igen magas színvonalú prezentációt 
készített és adott elő. A 2020 márciusában Magyar-
országot is elért koronavírus-járvány időszaka alatt 
a fogadócsaládja, egyetértésben a Rotary districttel, 
a pécsi Rotary Clubbal és természetesen a szüleivel, 
gondoskodott biztonságáról és egészségéről.”

 A hosszú utas ifjúsági csereprogram azon 15–18 éves 
diákok részére nyitott, akik jó tanulmányi eredménnyel 
rendelkeznek, kommunikatívak, kreatívak, érdeklő-
dők, és ki akarják próbálni magukat új helyzetekben. 
Az idegen környezetben töltött egy év néha nehéz, 
küzdelmes, néha unalmas, de összességében nagy 
kihívás, rengeteg élmény, kaland, szép emlék, egyszó-
val óriási lehetőség. Aki egyszer átélte a cserediáklét 
összetartó erejét, a szoros barátságokat, a közös él-
ményeket, annak többé nem jelent problémát a nyelv, 
az ismerkedés, az utazás. A Rotary érték, bizalom, 
összetartozás.

Búcsúznak a cserediákok
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SZÁZADOS ÁBEL

Ábel nem volt még 14 éves, amikor Cannes-ban a 
filmfesztiválon egy filmjével két díjat is elnyert. A SOHA 
című film, amivel Ábel pályázott, a 3 percnél rövidebb 
és telefonnal készített rövidfilm kategóriában a fődíjat 
hozta el! Emellett elnyerte a World Peace and Tole-
rance Institute „Award Youngest gifted filmmaker” 
különdíját is. Ennek a filmnek az az érdekessége, hogy 
a felvétel, a vágás, a zenei szerkesztés mind egy mo-
biltelefonnal készült, tehát nem valami jól felszerelt 
stúdióban.

De ki is ez a nem hétköznapinak tekinthető ifjú?
Százados Ábel a film készítésének idején még általá-

nos iskolai diák volt, ma már 16 éves, a Pécsi Leővey 
Klára Gimnázium tanulója. Pécsett él öccsével és az 
egészségügyben dolgozó édesanyjával, aki egyedül 
neveli a két fiút. A filmfesztiválra benyújtott pályázat 
ötlete és beadása is az ő ténykedésének köszönhető. 

Ábel bemutatkozó levelében olvasható, hogy gyakor-
latilag óvodás kora óta rajzol, fest (az oviban a dadus 
néni eltette néhány képét, mondván, hogy szerinte 
ezek egyszer majd sokat fognak érni…). Kisiskolásként 
pedig már több rajzversenyen is részt vett és minden-
hol a díjazottak között szerepelt. Évek óta tudja, hogy 
filmrendező szeretne lenni, és erre szisztematikusan 
készül, amikor csak teheti, filmeket néz és elemez. 

Néhány éve részt vett egy, a filmes területhez tar-
tozó pályázaton, ahol ösztöndíjat nyert és ebből az 
anyagi támogatásból vette azt az első „komoly” te-

lefont, amivel aztán a Cannes-ban díjnyertes filmet 
készítette. Régóta a kedvencei közé tartozik a francia 
filmművészet, főleg e nemzet filmrendezőinek a mun-
káit követi, mindegyiktől ellesve valamilyen szakmai 
megoldást. Ábel nagy zenerajongó is, kisfilmjei alá a 
maga által a számítógépen komponált zenéket illeszt. 

És akkor a kapcsolata a Rotaryval.
Klubunk tavalyelőtt írt ki első ízben egy olyan ösz-

töndíjpályázati lehetőséget, ahol a művészetek, a 
sport, az ipari szakmák, a különböző tudást gyarapító 
területeken kimagaslóan teljesítő, ám visszafogott 
anyagi körülmények között élő általános iskolák felső 
tagozatos tanulói és a középiskolák diákjai számára 
kívántunk a további fejlődésüket segítő anyagi támo-
gatást nyújtani.

Nagyon sok pályázat érkezett, a kiválasztottak között 
volt Ábel is, aki a kiírás minden feltételének megfelelt. 
Sok pályázótól eltérően nagyon precízen meghatároz-
ta, hogy amennyiben elnyeri a támogatást, akkor mire 
szeretné fordítani. 

Már a díjátadón nagyon jót beszélgettünk, és úgy 
döntöttünk, hogy továbbra is tartjuk a kapcsolatot, 
és az sem kizárt, hogy filmes tudását egyszer majd 
igénybe fogjuk venni. 

Úgy lett, felkérésünkre a klub egyik nagy sikerű ese-
ményéről készített (szintén telefonnal) egy remek 
kisfilmet, amit aztán több nyilvános oldalunkon is 
közzétettünk.

Egy másik projektünkben, amiben általános- és kö-
zépiskoláktól több mint 20, magukat és a diákjaikat 
bemutató film érkezett, és amelyekből szükség volt 
egy rövid összeállításra, Ábel egy nagyon szerethető, 
amolyan „kedvcsináló” összeállítást készített, amivel 
büszkélkedhettünk a nyilvánosság előtt. Ezzel per-
sze nem jutottunk a felkérések végére, a napokban 
szeretnénk egy promóciós riportfilmet készíteni egy 
neves sportolóval, amivel az újra kiírandó ösztöndíj-pá-
lyázatunknak kívánunk egy kis hírverést csinálni a 
diákság körében.

Persze, hogy erre is Ábelt kértük fel. 
A klub úgy határozott, hogy a korábbi évek sikeres 

tehetségkövető gyakorlatának megfelelően továbbra 
is szemmel tartjuk Ábel sorsának alakulását, és ha 
szükségét látja, támogatjuk.

PÉCSI ROTARY CLUB ALAPÍTVÁNY

Néhány évvel a pécsi klub újraalapítását követően 
már 1996-ban elhatározták a pécsi rotarysták, hogy 
a jószolgálati támogatási forrásaik és ráfordításaik 
hatékonyságának növelése érdekében alapítványt 
hoznak létre. Az alapítványi jog akkoriban érvényes 
előírásaira figyelemmel a klub egyhangú támogató 
döntése alapján két tagját, Becker Józsefet és Tímár 
Istvánt kérte fel arra, hogy alapítóként szerepeljenek.  

Az alapítvány céljait a klub támogatási igényeihez is 
igazodóan széleskörűen határozták meg az alapítók. 
Így ezek kiterjednek az egészségügyi, szociális és tu-
dományos tevékenység, az oktatás, ismeretterjesztés 
és képességfejlesztés, a nemzeti és etnikai kisebbsé-
gek, illetve a határon túli magyarság támogatására, 
valamint a társadalmi esélyegyenlőség elősegítésére. 
Már akkor is hangsúlyozták, hogy a rendelkezésre álló 
forrásokra figyelemmel érdemes a támogatandók kö-
rét egy-egy célcsoportra koncentrálni. A források, 
anyagi lehetőségek tapasztalt szűkössége is ezt indo-
kolta. Ezért a kuratórium a klub egyetértésével a céljai 
közül kiemelten kezelte a rászoruló tehetséges fiatalok 
tanulmányainak támogatását, továbbá azoknál, akik-
nél indokolt, az életkörülményeik javítását, valamint 
a különböző nemzetek kapcsolatát javító diákcserék 
segítését. A jobban fókuszált célok és programok 
eredményesebbé tehetik a forrásteremtést is, továbbá 
egyfajta klub által kívánt egyedi arculatot biztosíthat 

az alapítványnak (pl. „Rotary a tehetséges fiatalokért”, 
ösztöndíjprogram stb.). Fontos szempont az is, hogy 
a rendelkezésre álló források költséghatékonyabb 
felhasználását, valamint az elvszerű allokációt is ez 
biztosítja, mivel „nem lehet mindent felvállalni”, sajnos. 
2001-től az alapítvány már közhasznú jogosultsággal 
működik, melynek kuratóriuma jelenleg három főből 
áll, mindegyikük a Pécsi Rotary Club tagja. 

Az alapítvány történetének emlékezetes és kiemel-
kedő programja volt, hogy előbb Székelyudvarhelyen, 
majd Pécsett szervezett két jótékonysági koncertet, 

Dóczi Tamás átadja a Rotary Adventen az ajándékot a Bánki 
Donát utcai iskola diákjának

A Rotary Alapítvány díjazottjai 2016-ban Szabó László elnökkel
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melyek bevételei segítségével is 2011-ben hozzájárul-
hatott az erdélyi székelydályai református templom 
orgonájának helyreállításához, valamint a kórósi re-
formátus templom állagmegóvásához.

Az alapítványhoz eljuttatott adományok nagyobb 
részben vállalkozásoktól, cégektől érkeznek, kisebb 
részben magánszemélyektől. Az adományok gyakran 
egy-egy klubrendezvényhez kapcsolódóan folynak be. 
Így például a jótékonysági bál körüli időben, ami ismét 
arra mutat rá, hogy a klub és/vagy alapítvány aktívabb 
megjelenése, ismertetése segítheti a forrásteremtést 
is. Az utóbbi években a személyi jövedelemadók egy 
százalékának felajánlásával átlagosan néhány száz-
ezer forinthoz jutott az alapítvány.  

ZÁRSZÓ ÉS ELŐRETEKINTÉS

Paul Harris és barátai 1905-ben Chicagóban egy 
klubot alapítottak, amelynek célja az volt, hogy a tár-
sadalom legkiválóbb, egymásért és környezetükért 
tenni tudó és akaró tagjainak találkozási lehetőséget 
nyújtson. A tagjaival szembeni követelmények, a be-
csületesség, a hitelesség, a mások segítésének szán-
déka eredményezték azt, hogy az 1905-ben indított 
mozgalom nem sorvadt el, nem jutott a sok, elfelejtett 
kezdeményezés sorsára, hanem világszerte elterjedt. 

A Rotary klubhoz tartozás mindig kitüntetést jelen-
tett. Ha valakit egy klub felvett a tagjai közé, az már 
bizonyította szakmai sikerességét és rátermettségét, 
ugyanakkor megfelelt a szigorú emberi normáknak is. 
A közjó előmozdításának akarása vallástól és politikai 
nézettől függetlenül eredményezte azt, hogy a Rota-
ry mára a világ legnagyobb civil szervezetévé vált. 
A szervezet hitelessége, megbízhatósága a világ min-
den részén megkérdőjelezhetetlen. 

Sok esetben a Rotary tagjai voltak azok, akik egymás-
nak kezet nyújtva segítettek kilátástalannak tűnő poli-
tikai vagy éppen vallási ellentét megoldásában. Büszke 
vagyok rá, hogy a Pécsi Rotary Club és a kolozsvári RC 
Cluj-Napoca közötti baráti és később testvéri kapcso-
lat annak idején hozzájárulhatott a Pécs–Kolozsvár 

testvérvárosi viszony normalizálásához. Klubunk a 
jövőben is ápolja eddigi hagyományait. Ahogyan min-
dig, erősíti a tagjai közötti barátságot. Eddig is nagy 
hangsúlyt fektettünk arra, hogy ne csupán az ország 
és a régió Rotary klubjaival tartsunk fenn szoros kap-
csolatot, hanem Pécs más civil szervezeteivel együtt-
működve erősítsük a civil összefogást. A városért, és 
annak jövőjéért való munkálkodásunknak része az is, 
hogy tehetséges fiatalok karrierjének kibontakozá-
sát segítjük a nekik juttatott sokoldalú támogatással. 
A Rotary International által működtetett ifjúsági cse-
rediákprogram a más kultúrákra való nyitottságot, az 
emberek közötti megértést segíti. Az egyéves külföldi 
útról hazatérő fiatalok szinte ifjú felnőttként érkeznek 
meg. Az egy év után hazájukba visszatérő külföldi ifjak 
jó hírünket és nyelvünket, a magyar kultúra szeretetét 
viszik hazájukba. 

Külföldi testvérklubjainkkal ápolt jó kapcsolataink 
a Rotary világszervezeti, határokon átnyúló jellegét 
tükrözik. A velük eddig kiépült baráti viszonyunkat 
továbbra is ápolni, fejleszteni szándékozzuk. Klubunk 
és testvérklubjaink a társadalom aktív részei. Mint 
ilyenek a szükséghelyzetek megoldásában is erejükhöz 
mérten részt vállalnak. A legutóbbi időben klubunk, 
korábbi vállalásain túl, több gyűjtést is szervezett a 
Covid-járvány elleni védekezésben szerepet játszó 
ápolók jutalmazására, a Covid-betegség miatt árvává 
vált fiatalok segítésére, vagy a horvátországi föld-
rengés okozta károk enyhítésére. Természetesen a 
jövőben is készek leszünk a szükséget szenvedőkkel 
való szolidaritás kifejezésére.

Céljaink megvalósításához elengedhetetlennek 
tartjuk, hogy munkánkat minél több ember ismerje 
meg városunkban és hazánkban is. Fontos, hogy a 
Rotary-tagságot ugyanolyan vonzóvá tegyük a mai 
 negyvenéves korosztálynak, mint amilyen az a ma-
gyarországi klubok újjáalakulásakor volt harminc évvel 
ezelőtt.

Végezetül azt sem szabad elfelejtenünk, hogy annak 
idején Paul Harris és barátai nemcsak a jótékonyko-
dást tűzték ki célul, hanem a klubtagok boldogulásá-
nak elősegítését az egymásnak nyújtott szellemi és 
baráti támogatás révén.

Kalmár Nagy Károly
2021/2022. évi elnök

A klub, valamint a Pécsi Művészeti Gimnázium és 
Szakközépiskola közötti több évtizedes kiváló kap-
csolatnak köszönhető, hogy minden évben jutalmaz-
zuk az iskola tehetséges diákjait az újévi koncerten 
bemutatott előadások és tanáraik ajánlása alapján. 
Az így kiválasztott tehetséges fiatal előadóművész 
„palánták” díjazásához, továbbá a középfokú oktatási 
intézmények és szakiskolák ajánlásai alapján kiválasz-
tott tehetséges fiatalok elismeréséhez („Rotary-díj”) 
szükséges anyagi források előteremtésében szintén 
jelentős szerepet vállal az alapítvány. 

Számottevő változást hozott az alapítvány életében is 
a „Rotary Advent” lebonyolítása. Ennek keretében elis-
mert és személyenként százezer forinttal jutalmazott 
24–30 tehetséges és nehezített körülmények között 
élő fiatal támogatásához szükséges forrásteremtés-
ben, valamint a pénzügyi háttér biztosításában jelen-
tős szerepet vállal az alapítvány. Azonban a tagság 
támogatókat mozgósító, azaz forrásgyűjtő tevékeny-
sége nélkül ez aligha lenne sikeres. Így a közhasznú 
jogosítvánnyal is rendelkező alapítványunk megfelelő 
keretet és hátteret tud biztosítani a „Rotary Advent” 
sikeréhez. Ezen programhoz az alapítvány biztosítja 
a transzparens pénzügyi hátteret, évente közel há-
rommillió forint támogatói hozzájárulás „bevonzását”, 
valamint a díjazottakhoz történő eljuttatását. Ez a 
projekt az egyik legsikeresebb alapítványi támogatási 
programmá is vált, miközben eredményesen segíti 
az alapítvány legfőbb céljának, a tehetséges fiatalok 
támogatásának teljesítését is. 

2020-ra érkezett el oda a pécsi klub és alapítvány, 
hogy a bővülő források – melyek között addigra már 
pályázati támogatások is megjelentek, elsősorban 
Márton György rotarysta munkája révén –, valamint az 
évente kiadott nagyobb számú támogatások miatt az 
alapítvány alapító okiratát és működtetését ezekre is 
figyelemmel alakítsa át. 

A Pécsi Rotary Club Alapítványának kuratóriuma is év-
ről évre szembesül azzal a problémával, hogy nem tud 
minden tehetséges és rászoruló fiatalt támogatásban 
részesíteni. Az anyagi források korlátai miatt így „csak” 
a klubtagság által egyöntetűen kívántnál kisebb ered-
ményekről tudunk beszámolni. Ezek ellenére klubunk 
minden tagja azon az állásponton van, hogy a  közhasz-
núságot képviselő, tehetségeket elismerő, értéket 
megbecsülő alapítványi tevékenységünk, mondhatni 
„magatartási mintánk” alapján a jószolgálati munkánk 
eredményességét is növelni tudjuk a jövőben. 

Radics Miroslavnak gratulál Puszpán Zoltán elnök

Újévi koncert a pécsi Művészeti drámásainak fellépésével
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