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

RC Szekszárd
/Ron D. Burton/

11. Kormányzói levél, 2014. május

Kedves Barátaim!

Minden Rotary év legnagyobb központi, és egyúttal családi rendezvénye is a
District Konferencia.
Örömmel számolhatok be Nektek, klubtagoknak, klubelnököknek, a District
vezető tisztségviselőinek, hogy a május 16-18-án, Szekszárdon megrendezett
District Konferencia eredményesen zajlott le. Úgy gondolom, és abban hiszek,
hogy a sok pozitív visszajelzés egy emlékezetesen jó rendezvény tapasztalata
nyomán született meg.
A Konferencia megfelelt a céljának, hiszen egyfelől jó alkalom volt a lassan
vége felé közeledő Rotary év eredményeinek összefoglalására, értékelésére,
másfelől kitűnő lehetőséget nyújtott a Rotary barátságok szorosabbá tételére, új
barátságok kialakítására.
Az ünnep fényét, családiasságát tovább növelte, hogy két klubunk, az RC Eger
és az RC Miskolc-Tapolca ez alkalomból, velünk együtt ünnepelte alapításának
10. évfordulóját. A helyszín is emlékezetes volt, a méltán országos hírű,
egyedülállóan kialakított Fritz Pincészet.
Köszönet illeti a két klubot az ünnepi hangulatért és a színvonalas műsorért.
Erre az alkalomra megérkeztek külföldi vendégeink is, akik nagyon jó
hangulatban, velünk együtt ünnepeltek.
Körünkben köszönthettük
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Anton Hilschert, osztrák PDG barátunkat, aki hivatalosan Ron D. Burton
Világelnököt képviselte a konferencián. Toni személyében - önálló Districtté

válásunkat követően - a 2007/2008-as Rotary év osztrák kormányzóját
tisztelhetjük. Ezen kívül a világelnök különleges megbízottja Koszovóban és
Macedóniában, regionális Rotary Foundation koordinátor, és a Rotary hivatalos
képviselője az ENSZ bécsi szervezeténél. Kedves felesége, Ingrid is elkísérte
Tonit.
Öröm volt ismét körünkben köszönteni régi barátunkat, Engelbert Wenckheim
Past Governor urat, aki a mi kormányzónk is volt 2004/2005-ben, a közös
Districtünkben. Elévülhetetlen érdemeket szerzett az önálló magyar District
létrehozásában, ő képviselte Kalyan Banerjee világelnököt 2012-ben a magyar
District Konferencián Támogatása, segítsége elismeréseként akkor, a „Magyar
Rotaryért” kitüntetésben részesült.
Fontos emlékezni arra, hogy 1988-89-ben, a magyar Rotary újraalapításakor
osztrák barátaink segítségével kezdtük felépíteni újra a magyar Rotaryt. Alakuló
klubjainkat szomszédunk befogadta az 1910-es Districtbe. Támogatásukra azóta
is számíthatunk!
Heinz Schwarzl, az 1910-es District jelenlegi kormányzója személyében
osztrák Rotarys barátaink a legmagasabb szinten képviseltették magukat. A
helyszínen tudtuk meg Heinz barátunk késének okát: egyenesen a 1910-es
Districthez tartozó Bosznia-Hercegovinából érkezett, ahol az évszázad
árvízkatasztrófájának helyszínén szervezte a Rotary segítséget. Másnap délután
sietnie is kellett vissza a sürgős teendők miatt. Látogatásának külön értéket ad,
hogy ilyen körülmények között is vállalta a részvételt.
Szlovén Rotarys barátainkat Anton Končnik Governor Elect képviselte, aki a
festői szépségű Bled Rotary Klubjának tagja. Elkísérte kedves felesége, Marjeta
is.
A tizenöt német District képviseletében régi barátunk, Paul-Josef Zeisler
tisztelt meg bennünket a látogatásával. Paul-Josef a 1830-as District
kormányzója volt 2000/2001-ben, a Reutlingen-Tübingen-Süd Rotary klub tagja
Baden–Württemberg tartományban. Sokat tett a német és a magyar klubok
közötti kapcsolat, együttműködés segítése terén. A vörösiszap katasztrófa idején
szervezte a német klubok anyagi támogatását, majd személyesen is
megtekintette a támogatások felhasználásával rendbe hozott Rotary Házat
Devecserben. Segítő támogatására a jövőben is számítunk a Német-Magyar
országbizottságban.
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A magyar District történetében az eddigi legnagyobb létszámban, 36 klub
képviseltetette magát a Konferencián. A leendő és hivatali idejüket már letöltött
kormányzóink és az alkormányzók is csaknem teljes létszámban, jelen voltak.
A konferencia – köszönet a szervezést felvállaló szekszárdi Rotary klub
tagjainak és családtagjaiknak, a levezető elnököknek és a segítőknek– az
előzetesen meghatározott program szerint zajlott le. Ezúton is szeretném
megköszönni áldozatos munkájukat mind az előkészítés, mind a helyszíni
lebonyolítás terén.
A szombat délutáni programból két beszámolót emelnék ki melyek, egy ponton
kapcsolódnak egymáshoz, ez pedig a „Tapintható láthatatlan” projekt.
Az RC Baja képviseletében Sipos János számolt be arról, hogyan kapcsolták
össze a Tapintható láthatatlan projektet a középiskolások kötelező közösségi
szolgálatával. Ez nagyon nagy ötlet, amit példamutatóan meg is valósítottak
Baján. Nagy érdeklődéssel hallgattuk a színvonalas előadást.
A Tapintható láthatatlan projektet az RC Budapest-Budavár „honosította meg”
az országban. Nagy Gyula PP, a klub alapító tagja számolt be arról, hogy a
gondolat és a projekt mostanra országos Rotary projektté vált. Eddig már
mintegy 17 térplasztika szolgálja a vakokat és gyengénlátókat, hirdeti
frekventált helyszíneken a Rotary segítőkészségét. A klub június 29-én tervezi
átadni az általa megvalósított ötödik(!) térplasztikát, Aquincumban. A klub egy
szép és értékes bronz plakettel ajándékozta meg azokat a klubokat, akik
bejelentkeztek adatokkal a Budavár klub által üzemeltetett Tapintható láthatatlan
honlapra. A plakettel a jövőben is el akarják ismerni a társklubok erőfeszítéseit.
Számos elismerés, Paul Harris díjak, Szent Györgyi Albert díjak, Magyar
Rotaryért elismerés került kiosztásra a Districtben kiemelkedően teljesítő
társaink között. A nevek felsorolása nélkül, a kitüntetetteknek ezúton is
köszönöm áldozatos munkájukat!
Engedjétek meg, hogy számos hozzám érkezett utólagos elismerés, pozitív
visszajelzés közül megosszam veletek Engelbert Wenckheim barátunk rendkívül
bölcs és tanulságos levelét, melyet eredetiben német nyelven, a fordítással
együtt adok közre:
„-----Original Message----From: Wenckheim Engelbert [mailto:rew@ottakringer.at]
Sent: Monday, May 19, 2014 3:18 PM
To: Solyom Bodog
Subject: Herzlichen Dank für die sehr gelungene Distrikt Konferenz!
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Mein lieber Bodog!
Es war eine sehr gelungene Distrikt Konferenz bei Dir in Szekszárd! Und ich danke Dir für
Deine, Eure sehr liebe Einladung! Alles war so perfekt und pünktlich organisiert, es war ein
wahres Markenzeichen "Bodog und sein Rotary-Jahr"!
Ganz besonders gratuliere ich Dir, dass Du die negative Entwicklung, des letzten Jahres, im
ungarische Rotary Geschehen, umkehren und ins positive drehen konntest!
Mein damaliger (04/05) Governor Einsatz war von der brennenden Idee beseelt, dass
Ungarn sein Schicksal selber in die Hand nimmt und nicht fremdbestimmt sein soll! Leider
könnte das dem Distrikt 1911 wieder blühen, wenn "SIE", Deine Nachfolger, den von Dir
eingeschlagenen Weg nicht konsequent fortsetzen!!!
Leider sind "unsere" ungarischen Landsleute noch immer nicht darüber im Klaren, dass man
nur selber und nur durchs eigene Zutun und stete Arbeit frei bleiben kann! Mit Jammern kann
man höchstens alles verlieren, aber sicher nichts dazu gewinnen!
Ich hoffe sehr dass Deine wirklich erfolgreiche Arbeit, als Vorbild schule macht und nicht
wieder Schlamperei und Lethargie Platz greift!
Nochmals lieber Bodog, sei von Herzen umarmt und gedankt Und mit sehr lieben Grüßen
Bin ich Dein dankbarer Rezsö Engelbert
Fordítás:
Kedves Bódogom!
Ez egy nagyon sikeres District konferencia volt Nálad, Szekszárdon! És köszönöm a Te, a Ti
nagyon kedves meghívásotokat! Minden tökéletesen és pontosan szervezett volt, ez egy
igazi minőségtanúsítványa volt „Bódognak és a Rotary évének”!
Különösen ahhoz gratulálok Neked, hogy a legutóbbi év negatív fejlődését, ami a magyar
Rotaryban történt, vissza tudtad fordítani, és pozitív irányba tudtad állítani!
Hajdani (2004/05) kormányzói tevékenységemet az az eltökélt gondolat ihlette, hogy
Magyarország vegye a sorsát a saját kezébe, és ne mások határozzák meg azt! Sajnos, a
1911-es District akkor virágozhat ismét, ha „Ő-k” (eredeti szöveg egy szójáték, a „SIE”
egyrészt nőnemű „ő”-t jelent, másrész többes számban „őket” jelent) az utódaid,
következetesen az általad kitaposott úton járnak!!!
Sajnos, a "mi" a magyar honfitársaink még mindig nincsenek tisztában azzal, hogy az ember
csak saját maga, és csak a saját cselekedetein keresztül, folyamatos munka árán maradhat
szabad! A siránkozással legfeljebb mindent el lehet veszíteni, viszont bizonyosan semmit
sem lehet nyerni!
Nagyon remélem, hogy a Te valóban sikeres munkád, mint példakép, iskolát teremt, és
ismételten nem a hanyagság és a letargia fognak teret nyerni.
Ismételten, kedves Bódog a szívemhez ölellek, és nagyon szeretetteljes üdvözlettel
gondolok Rád
a Te hálás Rezső Engelberted”
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A District Konferenciát megelőzően, május 16-án, pénteken megtartottuk
az MRCSZ kötelezően előírt tavaszi közgyűlését. A közgyűlés a jogszabályok és
az új Ptk. által foglaltaknak megfelelően, a napirenden szereplő előterjesztések
alapján hozta meg határozatait.
Kedves Barátaim!
Köszönöm még egyszer, hogy átéreztétek a jelentőségét a létszámfejlesztésnek,
mint a 2013/14-es a Rotary év legfontosabb feladatának.
A létszámunk egyenletesen nő, de kérlek Benneteket - elsősorban Klubelnök
barátaimat - hogy a még hátralévő egy hónapban a folyamatban lévő
tagfelvételeket realizáljátok és a már felvett tagokat jelentsétek le hivatalosan is.
Korábbi kormányzói levelemben már szóltam arról, hogy új klubtag felvételéhez
hivatalosan elegendő egy hónap időtartam, végső soron a jelölt felvételéről a
klub vezetősége jogosult dönteni! Arra is utaltam már, hogy amennyiben a
Rotary év utolsó hónapjában történik a felvétel, részarányosan egy hónap
nemzetközi tagdíjat kell csak fizetni.
Féltem a magyar Districtet, féltem a magyar Rotaryt!
Nagyon szeretném, ha ez ügyben tett közös erőfeszítéseinket a számok nyelvére
lefordítva is látni lehetne! 2014. június 30-án Evanstonban is.
Szekszárd, 2014. május

Köszönettel, barátsággal:
Sólyom Bódog

Kormányzó 2013/2014
District 1911
RC Szekszárd
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