Kedves Barátaim!
Mielőtt bármit is kívánnék nektek a következő évre, szeretném néhány sorban összefoglalni elnökségem
eltelt, hat hónapját.
Elnökségem első fontos eseménye Dr. Sólyom Bódog kormányzó Úr látogatása volt, aki Miskolcot
választotta legelső helyszínként nagy meglepetésünkre és örömünkre. Kormányzó Úr betekintést nyert a
Rotary Club Miskolc „pályafutásának” legnagyobb projektjeibe. Az összefoglaló prezentáció elkészítése
nagy kihívás volt számomra abban a tekintetben, hogy én is valójában itt ismerkedtem meg a klubunk
teljes múltjával, kezdetektől napjainkig. Kitűnő feladat volt számomra. Kormányzó Úr pozitív
benyomással távozott, és néhány hónap elteltével „beiktatatta” a district tevékenységek körébe az országos
„Színezd újra!” falfestési projektet egy új bizottság által, amelynek koordináló klubja mi lettünk.
Elnökségem idejére estek azok a vidám napok és ülések, amikor négy cserediák is részt vett velünk hétfőn
esténként ülésünkön. Szorgalmasan jártak, vidámságot hoztak. Megszerettük őket, kiket hiányolnánk, ha
már nem lennének körünkben.
Külön köszönettel tartozom Klubtársaimnak. Huszti Gábornak és Kovács Attilának, akik anyagilag
finanszírozták a XIII. Rotary-Fazola napokat. Személyes megjelenését köszönöm Balikó Laci bácsinak,
Kasperkovics Jánosnak, Á. Tóth Józsefnek. A „hátteret” köszönöm Fehér Jánosnak. Szeptember után
következett két nyugalmasabb hónap. Az őszi, tervezett túra elhalasztásra került. Sokszor átgondolva,
megfontoltan kijelentettem: pihenjünk, ápoljuk a barátságot. Adott helyzetben, klubunkra rá is fért, úgy
éreztem. Vendégelőadóink voltak, kiknek életébe érdekes volt belepillantanunk.
Szeptember hónapban részt vehettünk B. Tóth Erika Menedék c. könyvének bemutatóján, ami fontos
állomás volt számunkra. Újra előtérbe került egyik szívügyünk és célcsoportunk, a miskolci Hospice Ház.
December hónapban megrendezésre került a III. Rotary-Mikulásfutás. Örömteli, vidám, sikeres program
volt. Annak ellenére, hogy későn kezdtük el a szervezést. Köszönöm szépen Kovács Attila főszervezői
tevékenységét, Á. Tóth József és Huszti Gábor nagy-nagy segítségét és személyes részvételét. Köszönöm
szépen Dr. Molnár Imre, Szigeti László, Juhász József, Dr. Jámbor Igor, Dr. Tóth Gergely részvételét és
segítségét. Köszönettel tartozom Hargitai Pálnak, Haraszti Vanesszának, Hollósy Andrásnak,
Támogatóinknak, a résztvevő iskolák igazgatóinak és kísérő testnevelő tanáraiknak, illetve Miskolc város,
intézkedésekben résztvevő és segítő intézményeinek (ezt nem kívánom felsorolni, hosszú a lista).
December hónapban Cserediákjaink karácsonyi műsorral leptek meg minket, ami rendkívül vidám
esemény volt. Külön köszönet illeti Kékes Zsuzsát, aki felkészítette diákjainkat a zeneórák keretében.
Vidám hangulatban telt az a karácsonyi ünnepség is, amelyre az Éltes Mátyás Iskolában kerül sor, Dr.
Szabó Marikáék által. Fehér János anyagi támogatásával 80 mikuláscsomagot tudott kiosztani önkéntes
Mikulásunk és Krampuszunk a fogyatékkal élő „gyermekeknek”. Köszönettel tartozom Á. Tóth Józsefnek
a szívmelengető fotókért és Fehér Viktóriának, személyes részvételéért. Köszönöm a Miskolci
Szimfonikus Zenekar Művészeinek az önkéntes alapon vállalt részvételt.
Köszönettel tartozom Kovács Attilának azért, hogy megvalósította idén is a melegétel-osztást a klub
képviseletében. Köszönöm Dr. Sóti Katalin, Juhász József, Dr. Pauker Zsolt és kolléganőjének, Á. Tóth
József, illetve Fehér János és kedves szomszédasszonyának részvételét és segítségét. Köszönöm Milly, Lais
és Beth segítségét is nagyon. Remélem nem hagytam ki senkit a programok részvétele kapcsán, ez esetben

elnézéseteket kérem. Nagyon szépen köszönöm minden kedves Klubtagnak az elmúlt félévben nyújtott
támogatást!
Köszönöm a bizalmat és erkölcsi támogatást, amit tanúsítottatok felém! Mikor vállaltam az elnökséget,
elmondtam őszintén azt, hogy nem fogok tudni olyan anyagi háttérrel hozzájárulni az egyes projektekhez.
A falfestési projektek anyagi hátterét több éve és továbbra is biztosítom, de újabb projektek kapcsán
sajnos nem tudok a „zsebembe nyúlni”. Kivételt ez alól a Mikulásfutás képezett, amelynek kapcsán 15 eFt
értékben ajándékcsomagokat vásároltam. Nem nagy érték, nem is szólnék róla többet, de a
tombolasorsolásoknál jól jött. Kizárólag saját készítésű süteményeimmel, ajándékaimmal és tortáimmal
tudtam elősegíteni a nagyobb eseményeinket. Lelkiismeretes munkámat, szorgalmamat és szívemet tudom
nyújtani továbbra is a klub és programjaink számára.
2014 számomra a nagy változások és a nagy várakozások éve. Sokan tudjátok már azt, hogy 16 év oktatóikutatói tevékenység után, úgy döntöttem, más területen is kamatoztatnám szakmai tudásomat. Ami a klub
munkáját illeti, folytatódik a vidéki gyermekkórházak szépítése a „Színezd újra!” Rotary district projekt
által. Bár ez a projekt district szintű, anyagi finanszírozási háttere pillanatnyilag nem létezik. A projekt első
állomása a Tolna Megyei Balassa János Kórház gyermekosztályai voltak Szekszárdon. Hamarosan átadásra
kerül. A közös emléktáblán klubunk neve is szerepelni fog, az RC Szekszárd neve mellett. Szeretném azt,
ha a hivatalos emléktábla avatásra többen el tudnátok majd jönni a klubból. Következő állomás, a szegedi
Gyermekklinika, az RC Szent-Györgyi Albert és RC Miskolc közötti együttműködés kapcsán. A programra
további hat Rotary Club jelentkezett az országban, így várhatóan átnyúlik a következő elnökségi és
kormányzósági időszakokra is. Következő kormányzónk, Lengyel Tamás áldását adta a projekt
folytatására. A „Színezd újra…” projekt mellett szeretném, ha hagyományos és korábban megbeszélt
programjainkra (adománygyűjtés a Kocsonyafarsangon, színházlátogatás az RC Miskolc-Tapolca tagjaival,
színházprogram a miskolci Hospice Ház és Dr. Szabó Marikáék javára, Rotary-Gyermeknap az RC
Miskolc-Tapolca együttműködésével) is sor kerülne.
A sok jó hír és köszönet mellett, egy szomorú hírről is szólnom kell. Augusztus hónapban, a miskolci
GYEK-ben egy sajnálatos incidens által, abbamaradt a krónikus osztályok falfestése. 3 szárny készült el a
négy szárnyból (A, B, C) a II. emeleten. A „D szárny” falfestése félbe maradt. Tervezem a projekt
befejezését és a krónikus osztályok átadását. Hajlandó vagyok befejezni a munkálatokat, fátylat borítva a
múltbéli eseményekre.. Ez nem egyszemélyes projekt, ez a RC Miskolc projektje és már a negyedik nagy
állomásunk a GYEK-ben. Többhónapos munka van mögöttünk és kb. két-három napos munka van még
hátra az egész projektből. Ezért is érdemes mérlegelnünk ezt kérdést, minél hamarabb.
Visszatérve levelem első sorára. Három dolgot kívánok Nektek elsősorban a következő évre. Türelem,
szeretet és csoda. Forduljunk egymás felé mindig türelemmel. Minden projektünk és célcsoportunk felé
forduljunk szeretettel, hiszen bármelyik projektünk valódi csodává válhat. Legyen az, bárkinek az ötlete és
projektje. A klub a miénk, a projektjeink a mieink. E három dolog mellett, kívánok Mindenkinek nagyon jó
egészséget, boldogságot és nagyon szép hónapokat a következő évben.

Egy álmot megálmodni és egyedül teljesíteni nem oly nagy dicsőség, mint egy álmot együtt
kergetni és közösen kivitelezni.
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