
z ö éntesség és
a figyelemfelhívás
volt az ajánlás célja
Az önkéntesség fontosságá-
ra irányította rá a figyelmet
a Rotary Club Szekszárd va-
sárnapi rendezvénye.
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SZEKSZÁRD Szrnka Pál, a klub
ez évi elnöke bevezetőjében el-
mondta, az önkéntesség azon
felül, hogy emberbaráti cse-
lekedet - időt, energiát igény-
lő, áldozatokkal, lemondások-
kal járó tevékenység -, jelen- \
tős gazdasági szereppel is bír.

- Egy 2014-es adat sze-
rint Magyarországon 490 ez-
ren dolgoztak önkéntes se-
gítőként, ez 55 millió mun-
kaórát jelent, ami 26 ezer fő-
állású dolgozó munkaídejé-
nek felel meg. Becslések sze-
rint az önkéntesség 1 száza-
lékkal járul hozzá a GDP-hez.
Több mint 10 ezer regisztrált
szervezet van hazánkban,
melyek tevékenységének fon-
tos része az önkéntesség - je-
gyezte meg az elnök. - A vo-
luntarista szervezeteket a kor-
mányzat is támogatja, de ösz-
szefogott a civil társadalom,
és a középiskolákban is be-
vezették az 50 órás közössé-
gi szolgálatot. Szemléletváltás
zajlik a fogyatékos ügy terüle-
tén is. Ma már nem betegként
tekintenek a fogyatékosság-
gal élő emberre, hanem a kő-
zösségek értékes erőforrása-
ként számítanak rájuk. A ka-
binet erre szakosodott intéz-
ményei is fontosnak tartják
az esély teremtést. Célként fo-
galmazódik meg, hogya meg-
változott munkaképességűek
a társadalom egyenrangú tag-
jai legy.enek az élet minden te-
rületén, legyen szó családról,
munkáról, az oktatás ról vagy
akár kultúráról.

A Rotary 2016 decemberé-
ben csatlakozott Novák Kata-
lin, az Emmi család- és ifjú-
ságügyért felelős .államtítkára

Dr. Nagy Janka Teodóra és Szrnka Pál soros elnök Fotó: Mártontai Dénes

"Új Nemzedék újratöltve" el-
nevezésű projektjéhez.

- Az akció lényege, hogy
egy-egy önkéntesek által szer-
vezett jótékonysági esemény
kapcsán új csapatoknakadjuk
át a "stafétabotot", ezzel végre-
hajtva egy önkéntes kihívást.
A Rotary kihívója a KPVK dé-

kánhelyettese, dr. Nagy Jan-
ka Teodóra volt, aki egy szer-
teágazó program keretében
invitált minket - tette hozzá
Szrnka Pál, aki ezek után meg-

. szólította három kihívottjukat.
A közösségek, személyek, me-
lyeknek jó cselekedetet kell
kitalálniuk és elvégezniük: a

Rotary Club Pécs képviseleté-
ben Heinemann István klub-
elnök és dr. Lukács Péter tag;
Gliedné Tillmann Erzsébet, a
.Méltósággal az út végén" hos-
pice alapítvány kuratóríumá-
nak elnöke; valamint Mészá-
ros Andrea, a Kék Madár Ala-
pítvány ügyvezetője.

beribb projekt je ez, amelyre
mindig nagy flgyelr:net fordíta-
nak. A műsor vázát a Nema-
domfel együttes fellépése adja.
A formáció egy olyan integrált
zenekar, ahol a szólisták kivé-
tel nélkül sérült - mozgáskorlá-
tozott, értelmileg akadályozott
és látássérült - előadók. A csa-
pat rutinos zenészekkel, pro-
fesszionális technikával dolgo-

zik, me ly lehetővé teszi, hogy
'bármilyen színpadon, sztárelő-
adók mellett is megállják a he-
lyüket. RepertoárjUkban saját
szerzemények mellett ismert
klasszikus slágerek is megta-
lálhatók. Remek zenéjükkel, el-
gondolkodtató dalszövegeikkel
és az elmaradhatatlan .nema-
domtel" életérzéssel emlékeze-
tes élményt nyújtanak.

Az A3S-as hajó volt az úti cél, koncertre várták őket
2008 óta rendezik meg azt a
jótékonysági koncertet, amely-
nek szervezésében több karita-
tív egyesület vesz részt. A Ro-
tary a kezdetek óta benne van
a lebonyolításban, így a szek-
szárdi klub is minden évben
buszt indít fogyatékkal élőkkel
és kísérőikkel, valamint önkén-
tesekkel. A Rotary Club Szek-
szárd egyik ki It - legem-


