Sólyom Bódog Kormányzó 2013 / 2014
„Éld meg a Rotaryt, változtass meg életeket”

RC Szekszárd
/Ron D. Burton/

10. Kormányzói levél, 2014. április
Kedves Barátaim!
Április hónapja a Rotaryban az írott vagy nyomtatott sajtó hónapja.
Számomra mindig öröm kézbe venni és fellapozni a Rotary Hungary Magazin
legújabb számát, érezni a lapokon a friss nyomtatást.
Valószínűleg ezt választanám akkor is, ha a magazinunk elektronikusan is
elérhető volna.
Már többször nyilvánosan „elsiratták” a Gutenberg-galaxist, mely kifejezés az
emberi kultúrtörténetnek arra a közel 600 évvel ezelőtti szakaszára utal,
amelyben a nyomtatott könyv, mint ismeretközlő közeg megjelent.
A könyvnyomtatás, később az írás-olvasás tanítása tette lehetővé azt, hogy –
elvileg – minden ember hozzájusson a tudáshoz, a tudomány, a művészet
alkotásaihoz és eredményeihez, a hírekhez, egyáltalán mindenhez, ami
szavakba, szövegekbe foglalható.
Én még hiszek benne!
Hasonló ez, mint sok emberi viselkedésforma, melyet újító kedvében az
emberiség megpróbált elhagyni, aztán egyszer csak hiányozni kezdett és az
újabb generációk szinte találmányként tekintve, fedezték fel őket megint. Egy
könyv borítójának megérintése, egyáltalán három dimenzióban való érzékelése
klasszikus élmény, érték.
Ezért írtam, írhattam le, hogy hiszek a fennmaradásában.
Az elektronikus hírközlés előnye viszont, hogy a híreket, közleményeket,
eseményeket, képeket szinte azonnal, széles körben, gyorsan közzé lehet tenni.
Lehetőség van az interaktivitásra, erre a nyomtatott sajtó képtelen.
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A mozi megjelenésekor sokan temették a színházat, a színházak száma mégis
nőtt, széles rétegek kulturális igényét elégítik ki ma is.
A televízió megjelenésekor a mozit is temették. Ezzel szemben a filmgyártás
mind technikailag, mind tartalmilag megújult. Megszűnt a sok kis mozi, de
létrejöttek a multiplexek.
Számít a divat is. Zenemű forgalmazóktól hallani, hogy már teljesen megszűnt a
magnókazetta, mint hanghordozó, és egyre csökken a CD-k és DVD-k eladott
mennyisége, pedig mindenki azt hitte, hogy ez a jövő. Itt ugye közbeszólt az
internet, ahonnan gyakorlatilag bármiféle hanganyag letölthető. Újabban egyre
növekszik a már kihalnak hitt bakelit lemezek eladása – ismét divat gyűjteni
őket.
Ejtsünk szót aktuális Programjainkról!
A nemzetközi Zóna Konferencia megrendezése miatt át kellett rendezni a
saját Rotary naptárunkat.
A District Konferencia időpontja és helyszíne azonban változatlanul Szekszárd,
május 16-18.
Az elmúlt hétvégén megtartott PETS-re előzetesen 179-en regisztráltak
hivatalosan, a plenáris üléseken a létszám elérte a 200-at. Ez önmagában is szép
eredmény, mert figyelembe véve a jelenlegi, 1.068 fős District létszámunkat, a
tagság közel 19%-a vett részt a Rotary képzésen. Az egyik levezető elnök
megemlítette, hogy egyre nehezebb lesz a kritikai vélemények megfogalmazása
„a District” tevékenységét illetően, mivel a tagság mintegy 10%-a tagja a
District vezetésnek.
Megismertük Garry C.K. Huang világelnököt, Lengyel Tamás hivatalba lépő
kormányzót és kormányzói programját továbbá személyesen megismerhettük a
jövő év District vezetőségét is.
Az üléseket követően Cseri Miklós PDG, a Skanzen főigazgatójának ajánlásával
nosztalgia vonatoztunk a Skanzen területén, látva a magyar népi építészet
remekeit.
Reményeim szerint a rendezvény elérte célját!
Ezúton is kívánok kormányzó utódomnak, Lengyel Tamás barátomnak, és a
július 1-én hivatalba lépő új klubvezetőknek és tisztségviselőknek eredményes
és jó hangulatú Rotary évet!
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A klubok a PETS-en döntöttek a következő Rotary év District költségvetéséről,
és az egy főre eső tagdíj mértékéről. Előzetesen két költségvetési változat került
a klubok elé, melynek szöveges indoklását a már korábban beérkezett és a
helyszínen elhangzott vélemények alapján, a klubok elfogadták.
Kétfordulós szavazás során, végül a magasabb költségvetési előirányzatot
hagyták jóvá a klubok, több mint háromnegyedes többséggel.
A Rotary év másik nagy, központi rendezvénye a District Konferencia lesz.
Mint már a meghívó levelemben írtam, időpontja május 16-18, helyszíne
Szekszárd, a közelmúltban felújított Babits Mihály Kulturális Központ.
A District Konferencia alkalom és kötelesség is egyben a számvetésre, a
végéhez közeledő Rotary év összefoglalására, értékelésére. Ugyanakkor ünnep
is, alkalom a Rotary barátságok kiszélesítésére, egymás megismerésére.
Az ünnep nívóját és hangulatát emeli, hogy két klubunk, az RC Eger és az RC
Miskolc-Tapolca ezen alkalomból, velünk együtt ünnepli alapításának 10.
évfordulóját.
Május 16-án, pénteken délután tartjuk az MRCSZ Közgyűlését, melyre a
meghívót és a napirendet rövidesen eljuttatjuk minden klubhoz.
Szombaton a Konferencia a már hagyományossá vált napirend szerint zajlik
majd. Ron D. Burton Világelnököt Toni Hilscher osztrák PDG képviseli a
konferencián. Toni az önálló Districtté válásunkat követő évben volt a régi,
1910-es osztrák Districtünk kormányzója. Jelenleg Regionális Rotary
Foundation Koordinátori tisztséget is ellát, továbbá ő képviseli a Rotaryt az
ENSZ bécsi testületénél.
A District Konferencia hivatalos programja mellett a kísérőkről is igyekeztünk
gondoskodni. A hivatalos programok mellett végig, városnézést,
múzeumlátogatásokat szerveztünk. Ezek díjmentesek a résztvevők számára,
csupán a múzeumi belépőket kell bizonyos helyszíneken megvásárolni.
A várhatóan szép napot egy Díszvacsora zárja a Babits Mihály Kulturális
Központ földszinti Konferenciatermében. A kitűnő ételek mellett, színvonalas
műsorról és zenéről gondoskodunk.
Természetesen számos alkalmat kínálunk, a méltán világhírű szekszárdi
történelmi borvidék borainak megismerésére, élvezetére is.
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Klubtársaimmal, megteszünk mindent, hogy a résztvevők a lehető legjobban
érezzék magukat. A szállások tekintetében kérem, hogy mindenki legyen
előrelátó, és mihamarabb foglalja le a szállását, tekintettel annak limitált voltára.
Természetesen segítségére leszünk mindenkinek ebben a kérdésben is.
Hamvas Béla filozófus, lelkész, író soraival hívunk-várunk mindenkit:
„Amíg nem jártam arra, nem is volt igazi és helyes képem róla. De amióta
láttam a várost a fák közé rejtőzve, fölötte a dombbal, a messze kifutó szőlőkkel,
szippantottam levegőjéből, azóta tudom…”

Szekszárd, 2014. április
Rotarys baráti üdvözlettel
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