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5. Kormányzói levél
Kedves Barátaim!
Több mint négy hónapja dolgozom a 2014-15 Rotary évben azért a célért amit kitűztünk
„Light Up Rotary” - „Erősítsük meg a Rotaryt”. Sok városban jártam, nagyon sokféle
rendezvényen vettem részt, az adománygyűjtő gálától a jótékonysági autóverseny
eredményhirdetéséig, különböző célú jótékonysági bálokon, klub chartereken..., és
mondhatom mindegyik esemény nagyon emlékezetes maradt a számomra. A klub
látogatások azzal, hogy részt vehettem a látogatott klub napi életében minden esetben
különleges élményt jelentettek. Elmondhatom minden klubban úgy fogadtak, mint egy
megbecsült barátot, ami számomra azt is igazolta ismételten, hogy a barátság a
legfontosabb eleme a Rotary és egyben a klub működésének.
Jó volt látni, hogy a klubok szinte kivétel nélkül milyen komolyan végzik jószolgálati
munkájukat, készítik elő és valósítják meg projektjeiket. Azt gondolom igaz az a Világ
elnöki gondolat, hogy a Rotaryban egyes projektek adják a téglát de a barátság az a „malter”
ami összetartja ezeket a téglákat.
Ma elmondhatjuk, hogy vannak olyan projektjeink amelyeknek jelentős ismertsége és hatása
van az egész magyar Rotary közösségben. Elég itt említeni az RC Budapest-Tabán által
vezetett „Gift of Life” - „Ajándékozz életet” projektet, melynek népszerűsége és
elismertsége elérte a teljes magyar Rotary társadalmat. Már eddig 11 klub hivatalosan is
csatlakozott a programhoz de még további klubok is jelezték csatlakozási szándékukat.
Folytatódik a „Tapintható – Láthatatlan” projektek sora is mely lassan 15 éves múltra
tekint vissza a magyar Rotaryban az RC Budapest-Budavár kezdeményezése alapján. Ez a
Rotary eszmeiséget teljes egészében megmutató projekt az elmúlt időszakban is két
gyönyörű helyszínnel bővült az RC Baja és az RC Nyíregyháza áldozatos munkája révén.
Talán kevesebbet hallunk róla mint korábban de folytatódik az RC Miskolc Manheim
Viktória által indított kórház gyermekosztály festési projekt is. Itt Baja volt a legutolsó
megvalósult projekt helyszíne amelyről néhány szót feltétlen kell ejtenünk. Viktória
munkája során a helyszínen a Facebookon keres önkénteseket a festési munkáihoz. Ahogy
Dr. Beke Zsolt az RC Baja Elnöke elmondta, olyan nagy számú önkéntes, főleg szülő
jelentkezett, hogy a munkában való részvételük idejét szabályozni kellett. De ezek a szülők
aktív részeseivé váltak a projektnek és vitték a Rotary jó hírét a helyi közösségben.
Folytatódik a két éve a szegedi Szent-Györgyi Albert Rotary klub által megkezdett Rotary
Advent eseményének országos elterjedése. Ebben az évben az RC Pécs csatlakozott a
programhoz. 24 nap folyamatos jelenlét, naponta jótékonysági esemény arra rászoruló

emberek számára, iskolai közösségek által biztosított napi ünnepi műsorok, azt gondolom
jól segítik a Rotaryról a pozitív kép kialakulását. Meg kell említenem, hogy a Rotary
szellemiségének megfelelően a magyar Rotary nemzetközi területen is jelen van az RC
Budapest-City vezetésével. Három jelentős kórház projekt befejezése történt meg ez év
szeptemberében (Bulgária, Macedónia, Románia), melyben projektenként 8-12 nemzetközi
szervezet vett részt. E projektek tapasztalatainak megismerésére lehetősége van minden
magyar Rotary klubnak, annál is inkább miután a következő kórház projekt várhatóan
Szekszárdon fog megvalósulni.
A november hónap a Rotaryban „Foundation Month” - „Alapítvány hónapja”. Hajdú
Szabolcs (RC Szeged Szent-Györgyi Albert) vezetésével a District Alapítvány Bizottság
nagyszerű munkát végez. A 2014-15 évi District Grant pályázatra 11 klub jelentkezett, a
pályázatok elbírálása november hónap végéig fog megtörténni. Azt biztosan mondhatjuk,
hogy a rendelkezésre álló támogatási keretet (10 950 USD) fel fogjuk használni
jótékonysági céljainkra.
Végezetül engedjétek meg, hogy emlékeztesselek arra Benneteket, hogy egy olyan
nemzetközi szervezet a Rotary International tagjai vagyunk amely belépett működésének
110. évébe. Mi a titka ennek a régóta tartó sikernek? A magyarázathoz had idézzem Gary
C.K. Huang Világ Elnök gondolatait. „A Rotaryban az erős barátság és a jószolgálati
tevékenység kéz a kézben jár”. Amiért a Rotary több mint 109 év után is itt van annak az
oka „Az élet barátok nélkül olyan mint az élet napsütés nélkül”.
Ez a barátság ad erőt, hogy szolgálatainkkal megvalósítsuk ez évi célkitűzéseinket, „Light
Up Rotary” - „Erősítsük meg a Rotaryt”
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