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

RC Szekszárd
/Ron D. Burton/

12. Kormányzói levél, 2014. június
Kedves Barátaim!

Nagy lelkesedéssel és hittel indultam el Kormányzói évemnek - ahogyan azt a Rotary
Magazin legutóbbi számában írtam is - őszintén el kell mondanom, hogy korábban
nem voltak ez irányú ambícióim.
Az élet hozta a szituációt, melyben gyors döntést kellett hoznom úgy, hogy tudtam,
fele annyi felkészülési időm sem lesz, mint Kormányzó társaimnak volt.
Meg kellett tanulnom a magyar Rotaryt, a tőlem telhető leggyorsabban és elhelyezni,
képviselni a Nemzetközi Rotary közösségében.
Márciusban befejeztem a klublátogatásokat, amelyeken kivétel nélkül a kormányzói
évem - Világelnöki és District szinten is megfogalmazott - fő feladatát,a tagfejlesztés
fontosságát hangsúlyoztam.
Most is csak azt tudom mondani, hogy nagyon sok olyan ember él köztünk, aki
alkalmas arra, hogy Rotarys legyen. Amikor klubunk mikroközösségébe új embereket
hívunk, közösségünknek adunk lehetőséget a megújulásra, nyitunk a világra.
Elfogadás, hajlandóság, érdeklődés kell, hogy jellemezzen minket!
Ezek nélkül a "Segítség, öncél nélkül!" kiemelkedően fontos Rotary elv, megfordul!
Megvallom, átütőbb fejlődésre számítottam, általános értelemben nyitottabbnak
gondoltam a magyar Rotary közösségét. Úgy vélem azonban, hogy a tagfejlesztésben
megtett lépéseinket - lépéseiteket egy folyamat részeként kell és szabad értelmezni.
Egy olyan folyamat részeként, melyben a személyes felelősségvállalás, a belső
igényesség, az adott szó fontossága, a megbízhatóság megerősödve lesznek - vannak
jelen.
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Kívánom, hogy a jövő magyar Rotaryja ilyen legyen! Legyen erőnk magunkba nézni
és adjunk magunknak lehetőséget arra a jóleső érzésre, mely az igényesen elvégzett
feladat elvégzése után következik be!
Nagy feladat fizikailag és mentálisan egyaránt a kormányzói szolgálat, ebben azt
hiszem, minden elődöm egyetért. Nem elvárható 1000-1100 embertől, hogy
egyformán viszonyuljon a Rotaryhoz.
De, mivel ide tartozni egyéni, szabad döntés eredménye, a Rotary kiemelt elvárásai,
feladatai szerint cselekedni általános és erkölcsi kötelesség egyaránt.
A kormányzói évem kezdetén ígéretet tettem arra, hogy pontos tájékoztatást fogok
adni a létszámhelyzet kapcsán a klubok tevékenységéről.
A vizsgált időszak 2013. július 1. – 2014. június 30. - kormányzói szolgálatom éve:
Az 1911-es önálló magyar District létszáma a 2014. június 30-i hivatalos adatok
szerint 1 120 fő, ami a magyar Rotary történetében a legmagasabb!
Köszönettel tartozom ezért az eredményért, minden egyes felelősen gondolkodó
magyar Rotarysnak!
Bízom benne, hogy ez a magyar Rotary nem azonos az egy évvel ezelőtti önmagával.
Már csak az újonnan belépők személyisége, behozott impulzusai miatt sem!
Nézzünk tehát egy kicsit az adatok mögé!
Nehezen indult az év. Nemcsak az előző évi, mintegy 90 fős, tragikus
létszámcsökkenés miatt, ami minden bizonnyal a District megszüntetését
eredményezte volna.
Érzékelhető törésvonalak, feszültség jellemezte a District belső életét.
Mintha többek számára elfelejtődött volna, hogy nem saját érdekköreikben,
vállalkozásaikban vannak, hanem egy jótékonysági céllal létrejött civil szervezetnek a
tagjai. Az egyéni érdekek, megpróbálták felülírni a közösségét! Ez megengedhetetlen!
Nem titkolom, hogy komoly erőfeszítéseket kellett tennem egy párbeszédre hajló
légkör megteremtésért.
December végén a RI kénytelen volt tagjai sorából törölni az RC Szerencset,
mely sajnos nem bizonyult elég stabilnak a fennmaradásához. Így ez a tény még 12 fő
elvesztését jelentette.
Nagyon nehezen mozdultak meg a számok. Aztán lassan, tavasszal kezdett beérni az
addigi erőfeszítés. Egyre több klubtól kaptam személyes megkereséseimre jó híreket,
sokan megerősítettek abban, hogy igenis fontos számukra-számunkra a nemzetközi
Rotaryban való megítélésünk. Az önálló District iránt érzett felelősség közös üggyé
kezdett válni.
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A folyamat öröm és csalódás váltakozását jelentette számomra, mert ha jól
meggondoljuk, amennyiben klubonként csak 2 fő–vel emelkedett volna a létszám, ami
nem erőltetett, hanem természetes folyamatnak tekinthető - már 96 fővel növekedtünk
volna. Amit, sajnos nem sikerült elérnünk.
Amit elértünk viszont, az 81 fő növekedés!
Ezzel az eredménnyel is viszont, a mi zónánkban az előkelő 2. helyet szereztük meg az
1910-es osztrák District mögött, ahol 94 klub működik és ők természetesen nem az
önálló létükért küzdenek.
Hiszem és remélem, hogy ha RI Igazgatósága megvizsgálja a 2014. július 1-i létszám
adatainkat, látja a pozitív folyamatokat.
Ahogyan Corneliu Dinca Rotary koordinátor nekem küldött elismerő levelében
megírta, ennek a folyamatnak nem szabad megszakadnia!
Nagyon nagy öröm, hogy 21 fővel megalakult Districtünk 49-ik klubja az RC SzegedDóm, így Szeged lett az első magyar vidéki város,a hol három Rotary klub is működik.
Szívből köszöntöm, a tagságában is rendkívül fiatal, új klubot! Projektjeik,
dinamizmusuk, innovatív megjelenésük alapján, ők egy ízig-vérig 21. századi Rotary
Klub. Munkájukhoz sok sikert kívánok!
Itt kell megköszönnöm az ez ügyben végzett áldozatos munkáját a Szeged-SzentGyörgyi Albert Rotary Klubnak, mint alapítónak, és Hiezl József elnöknek, mint
alapítási megbízottnak.
Ezennel a District tagsága elé szeretném tárni a klubok létszámfejlesztéssel
kapcsolatos teljesítményét mutató adatokat!
A létszámát növelte és ezzel programomat és a világelnöki elvárást segítette, valamint
önállóságunk megmentéséért igen sokat tett klubok 2013. július 1. -2014. június 30-i
összehasonlító adatok alapján – a következők:
RC Orosháza
RC Hódmezővásárhely
RC Mosonmagyaróvár
RC Szeged-Tisza
RC Budapest-Sasad
RC Eger
RC Pécs
RC Szeged-Szent-Györgyi A.
RC Szolnok
RC Budapest-Tabán
RC Mátészalka

8 fő
6 fő
6 fő
6 fő
6 fő
5 fő
5 fő
5 fő
4 fő
3 fő
3 fő

RC Baja
RC Szentes –Csongrád
RC Budapest-Center
RC Dunakeszi
RC Győr
RC Kisvárda
RC Komárom
RC Nyíregyháza
RC Sopron-Pannonia
RC Kaposvár
RC Vác

3 fő
3 fő
2 fő
2 fő
2 fő
2 fő
2 fő
2 fő
2 fő
2 fő
2 fő
3

RC Miskolc-Tapolca
RC Szekszárd

3 fő
3 fő

RC Budapest-Margitsziget
RC Budapest Szent Gellért

1 fő
1 fő

Az alábbi Klubok létszáma nem változott:
RC Budapest-City
RC Budapest-Duna
RC Budapest Ferihegy
RC Budapest-Szent Imre
RC Göd
RC Győrújbarát
RC Győr-Rába

RC Kecskemét
RC Mórahalom
RC Sátoraljaújhely
RC Szolnok-Tisza
RC Sopron
RC Veszprém

Létszámban csökkentek a következő klubok:
RC Budapest
RC Tatabánya
RC Kiskunhalas
RC Debrecen
RC Kozármisleny

5 fő
3 fő
2 fő
2 fő
1 fő

RC Budapest-Budavár
RC Miskolc
RC Szentendre
RC Szombathely

1fő
1 fő
1 fő
1 fő

Az alábbi diagramon megtekinthető a 2012. május 22. - 2014. június 30. között a
hivatalos, RI adatbázis szerinti létszám alakulása a 1911-es Districtben:
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A fenti adatokból mindenki levonhatja a megfelelő következtéseket!
Vannak Klubok, ahol nagyon komoly munka folyik, és őszintén mondom,
boldogabbnak látom őket, mint az életüket csak "langyosan tengetőket".
Tapasztalataim szerint – mielőtt végérvényesen összefonódna a nevem a
tagfejlesztéssel – ki kell mondanom, hogy azt láttam, azokban a klubokban, ahol sokat
dolgoznak, sok projekt van, nagy dolgok történnek, a létszámfejlesztést is ugyanolyan
feladatnak tekintették, mint az egyéb feladataikat.
Feladatnak, ami a kényszerítő körülmények miatt nem tűrt halasztást, és ebben a
feladatban is eredményesek voltak!
Sajnos, voltak olyan Rotary klubok, ahol érdektelenséget mutattak közös sorsunk iránt.
Gondoljuk át! A látszat és a valóság között sok esetben, első ránézésre
megállapíthatatlan a különbség.
Nekünk az a dolgunk, hogy személyiségünkben ne legyünk egyszer Rotarysok, és
egyszer átlagemberek, hanem állandó egységben, alapvető értékeket hordozva,
hagyjuk a világnak, hogy elismerjen minket!
Csak úgy, külön felhívás nélkül, cselekedeteink, munkánk által!
Gandhi sorai jutnak eszembe:
"A Természet olyannak teremtett minket, hogy ne lássuk a hátunkat, hanem ez
maradjon meg a többiek kiváltságának. Ezért bölcs dolog tanulni abból, amit ők
látnak."
Szeretném, ha tudnátok, hogy sok igaz emberrel találkoztam a Rotaryban. Sok embert
megmozgató, nemes ügyeket felkaroló rendezvényeken képviselhettem a Districtet.
Kívánom utódomnak, Lengyel Tamásnak, az RC Pécs tagjának, hogy sok szép
eredményben legyen része!
Búcsúzom, de nem válunk el. A kialakult kapcsolatokat, barátságokat nemcsak
jegyzem, hanem el is jegyeztem. Köszönöm azoknak, akik kormányzói munkámban
támogattak, így különösen családtagjaimnak, barátaimnak, klubtársaimnak.
Régiómban továbbra is vállalok alkormányzóként feladatot.
Ez alatt az egy év alatt rengeteg impulzus ért, másként gondolkozom, tapasztaltabb
lettem. Az ember ilyenkor egy lelki fejlődésen is átmegy.
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Köszönettel tartozom érte.

Szekszárd, 2014. június

Sólyom Bódog

Kormányzó 2013/2014
District 1911
RC Szekszárd
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