A HELYI KÖZÖSSÉGEK KARÁCSONYI
AJÁNDÉKOZÁSA (2015)
A sátoraljaújhelyi Rotary Club fennállásának
20. évét ünnepelte 2015-ben. Beszámolónk
most mégsem az ünnepélyről és a klub
megalakulásának körülményeiről szól. A cikk
éppen ellenkezőleg, a klub egy olyan tevékenységéről számol be, ami miatt létrejött,
az ajándékozásról.
Az advent időszaka és a karácsony sok ember életében meghatározó. Az ünnepéllyel járó várakozás a naptári év egyik legérzékenyebb időszaka. Az emberek átértékelik az addig eltelt
időszakot, néhányan még távolabb is visszatekintenek. Sokan ezt
vezetőként is megteszik. Úgy vélik, hogy igyekezetük ellenére sem
sikerült minden. A sátoraljaújhelyi klubtagok éppen az ilyen
embereket keresik fel az év vége felé. Olyan vezetőket kérdeznek,
akik úgy érzik, nem sok kell már a terveik megvalósulásához. Ők a
helyi egészségügyi és oktatási intézmények képviselői.
Sok ilyen intézmény van, a klubunk lehetőségei pedig végesek.
Így, ahogy a szervezetünk nevében is áll, a segítségnyújtást „rotáció” formájában oldjuk meg. Az adományozott intézmények éves
palettáján mindig más kerül sorra.
A Zemplén fővárosában működő klubunk ezen ünnepi évében
öt intézményt látogatott meg, és ajándékozta meg annak egy-egy
osztályát, szervezeti egységét.
Kronológiai sorrendben az elsők között a sátoraljaújhelyi
központú Hétszínvirág Óvoda széphalmi tagintézményének
gyermekei részesültek ajándékozásban. 2015. november 4-én
délelőtt 10.00-kor közvetlenül a gyerekek körében adták át
használatra Juhász István elnök, Kohánka István és Monok
Nándor tagok, a sokáig nélkülözött színes fénymásolót és a
fejlesztő játékokat. A színes fénymásoló nem közvetlenül, de
közvetve a gyermekek foglalkozásait „színesíti” meg szó szerint.
A fejlesztő játékok viszont már közvetlenül a kiskorúak birtokába
kerültek.
Az ajándékozottak sora ezt követően a sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház gyermekpszichiátriai szakrendelőjében bővült. A több
mint 60 gyermek és ﬁatal gyógyítását segítő osztály ugyanis
Mikulás-találkozót szervezett. Ide látogattak el Kun Emese, Dr.
Réz Rita és Ruzsinszki László klubtagok. Amíg a „Nagyszakállú”
az édességet és a gyümölcsöt osztotta a műsort adó gyerekeknek,
addig a klub a mentálisan, esetleg szellemileg is sérült gyermekek
terápiájához szükséges fejlesztő eszközöket adta át. Az osz-
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tályvezető, Dr. Lőrincz Anna terve ugyanis egy fény- és hangterápiás szoba kialakítása. Így az átadott lámpa és CD-lejátszó
máris kiegészítette a szükséges berendezést.
2015. december 18-án két intézménybe látogattak el a klub
tagjai. Délelőtt a városi Szent Anna Szeretet Otthon idősebb
lakóit látogatták meg. Az otthonnak nagy szüksége volt kompresszoros felfekvés elleni matracra és lepedőkre, hisz mint
említettük, idősebb generációról van szó. S bár sok a problémájuk és gond akad az egészségükkel is, a kultúrműsorral egybekötött ajándékozás meghitt környezetben valósult meg.

Még aznap délután érkezett meg a klub elnöke és Ringer István
tag a 65 éves Szlovák Iskolába. A nemzetiségi általános iskola és
kollégiuma a születésnapján kívül arról is megemlékezett, hogy
éppen egy nagy volumenű rekonstrukción esett át. S ami nem fért
bele az iskola felújítási költségeibe, azt a Rotary Klub sietett
kiegészíteni. Ezen a helyszínen a klub a „szaloncukorkába”
csomagolt iskolarádió technikai berendezésének megvásárlásához járult hozzá. A tanulók citerahúrokkal és énekkari előadással
színesített betlehemes játék keretében mondtak köszönetet. A
jelenlévők között szülők és szlovák nemzetiségi képviselők
egyaránt jelen voltak.
A disztrikt legészakibb klubja végezetül az adományozás utolsó
állomására is megérkezett. A Bodrogközben található Ricsén több
mint 45 év óta ápolják a rászoruló legidősebbeket. A tartós bentlakásos, ápolást és gondozást nyújtó, pszichiátriai betegek

otthonát szakosított ellátásként, a BAZ Megyei Kormányhivatal
működteti. Ezért is tartotta fontosnak klubunk, hogy az otthon
lakóit 2015. december 23-án 10:00 órakor megrendezésre kerülő
helyi általános iskolások műsorának keretében ajándékozásban
részesítse. Az ajándékzsákok és dobozok tartalma a klubtagok és
civilek által gyűjtött ruhanemű és könyv volt. A lakók a könyveket
is örömmel fogadták. Az olvasás örömét a használt könyvek adománya biztosítja majd. Az ajándékcsomagból nem maradt el a
gyümölcs és szaloncukor sem.
Az ajándékozásra a klub összesen 150.000,- forinttal járult
hozzá, mely összeg részét képezte a 2015. évi jótékonysági programok bevételének. Ezek közé tartozott a jótékonysági újévi
Dohánygyári Fúvószenekar koncertje, a helyi Rotary-bál, és az
adventi forróital kínálása is.
Kuczik Júlia, RC Sátoraljaújhely, leendő elnök (2017-18)
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„MÁR MOST GONDOLJ A JÖVŐDRE!”
NEMZETKÖZI DIÁKCSERE PROGRAMOK
A ROTARY SZERVEZÉSÉBEN
Tájékoztatók néhány hetes, néhány
hónapos és egész éves programjainkról,
élménybeszámolókkal a www.ryep.hu címen

The Rotary Youth Exchange
Program
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ROTARY MIKULÁS NYÍREGYHÁZÁN
Mint minden évben, a Rotary Club nyíregyházi szervezete 2015ben is megszervezte hagyományos Mikulás rendezvényét. A
december 4-én, a Jósa András Múzeumban megrendezett program néhány óra kikapcsolódást, játékot, szórakozást biztosított a
gyermekek részére, akik a város iskoláiból kerültek meghívásra.
A Club azzal a – nem titkolt – céllal szervezte ezt az eseményt,
hogy a hátrányos helyzetben vagy fogyatékkal élő gyermekek is
részesei legyenek mindannak az élménynek, melyet a közös ének,
tánc, mesehallgatás és a karácsony közeledte jelent a világon
minden gyermek számára.
A programban egy mesemonológgal fellépett Gosztola Adél
színművésznő (Móricz Zsigmond Színház), Hajdú Ágota, aki egy
játékos, zenés foglalkozással kötötte le a gyerekeket, a „Mitetszik”
Bábcsoport Bogyó és Babóca meséjével ajándékozta meg a gyerekeket, míg a Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola diákjai
egy zenés-táncos produkcióval szórakoztatták őket.
A Mikulás rendezvény fergeteges hangulatban telt, a gyerekek
játszottak, énekeltek, ámultak a fellépő művészek produkcióin és
a nap végén boldogan bontogatták az ajándékcsomagot, melyet

minden részvevő kapott a Klub és az általa megnyert támogatók
jóvoltából.
dr. Olajos József, RC Nyíregyháza
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