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6. Kormányzói levél, 2013. december

Kedves Barátaim!

Közeleg a Karácsony…
Ez a keresztény ünnep Jézus Krisztus földi születésének emléknapja: az öröm és
békesség, a család és gyermekség, az otthon és szülőföld ünnepe.
Annak ellenére, hogy a karácsony egy tradicionális keresztény ünnep, sok nemkeresztény ember ünnepli világszerte a szeretet ünnepeként. A modern és
népszerű ünneppel együtt jár az ajándékozás, a karácsonyi zene, üdvözlőlapok
küldése, templomi ünneplések, karácsonyi ebéd és karácsonyfa állítás.
A „szeretet művészete” nem egyszerű műfaj.
Ahhoz, hogy úgy szeressünk, ahogy az a szeretett személyeknek is jó,
kulcsfontosságú az odafigyelés, az elfogadás, emberi méltóságának
figyelembevétele.
Legszűkebb környezetünk a család, melynek körében teljesedik ki a Karácsony
ünnepe.
A Rotarys szerencsésnek mondhatja magát, mert a szorosabban vett családján
túl még van egy nagyobb családja is, a Rotary család.
Dong Kurn Lee (2008/2009 Világelnök) a Rotary Foundation Kuratóriumának
2013/2014 évi elnöke decemberi üzenetében a Rotary családról ír.
„December a család hónapja, egyúttal annak az ideje, hogy figyelmünket a
Rotary nagy és folyton növekvő családjára fordítsuk.
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A Rotary nemcsak 1,2 millió Rotarys 34.558 klubban. Hozzánk tartozik még a
365.125 Interactos, a 133.860 Rotaractos, és a Rotary akciócsoportok 174.547
tagja. A családunkhoz tartoznak a Rotary tagok házastársai és gyermekei is.
Magában foglalja a több tucat közösségi nonprofit és civil szervezetet,
amelyekkel a Rotary partnerkapcsolatot alakított ki. A Rotary családhoz
tartoznak emberek milliói, amely tovább növekszik a kialakított új
kapcsolatainkon keresztül.
Egy dolog világos valamennyiünk számára a Rotaryban: együtt többet tudunk
elérni, mint egyedül. Együttesen óriási lehetőségeink vannak. Biztosítanunk kell,
hogy a Rotary folyton növekedjen, a Rotary család minden ága. Amikor együtt
dolgozunk a helyi civil szervezetekkel, több ismeretre és nagyobb betekintésre
teszünk szert. Ezzel bővülnek a forrásaink és a lehetőségeink. Egyúttal építjük a
megértés, a barátság és az együttműködés hídjait. Szerte a világban meglévő
partnereinkkel nemcsak többet érhetünk el az általunk eredetileg kitűzött
céloknál, hanem növelni tudjuk a Rotary családot.
A gyermekbénulás elleni hosszú küzdelem során megtanultuk, milyen
hatékonyak tudnak lenni ezek a partneri kapcsolatok. Partnereink széles köre a
világban tette lehetővé a gyermekbénulás leküzdését, és segített bennünket a
hatalmas eredmény elérésében. Ez egy nagyon fontos lecke, olyan lecke,
amelyre a következő években tovább építkezhetünk.”
A Rotary tagok számára családjuk és a klubjuk is egyaránt hátteret jelent. Ide
lehet visszavonulni, töltekezni és újult energiákat meríteni a másokért, a
rászorultakért való cselekvésekhez.
Kormányzói szolgálatom eddigi időszaka alatt tapasztaltak szerint, úgy
érzem hiánypótló témafelvetés, a közösségi médiának, mint kommunikációs
felületnek a használata, mibenléte, irányultsága, etikája. Ezzel kapcsolatban
szeretnék veletek egy pár gondolatot megosztani…
A Rotaryban az Y- generációtól a veteránokig (természetesen, mint szociológiai
kategória) legalább négy - öt korosztály – magamat is beleértve – van jelen.
Különböző látásmóddal, informatikai ismeretekkel és a jól tájékozottság
igényével, ezért indokolt a témával való foglalkozás, még ha kissé didaktikusnak
is tűnik. Megvallom, az én ismereteim is bővültek a téma tanulmányozása
kapcsán.
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Felmerült kérdések:
- Honlap szerepe a Rotaryban !?
A honlap az adott névhez tartozó, kódolt formában szerkesztett lapok
gyűjteménye. Olyan internetes felület, mely – a keresőprogramok segítségével
bárki által gyorsan elérhető. Felmérések szerint látogatóként kb. 10 másodperc
alatt döntünk arról, hogy elhagyjuk az oldalt vagy továbbtanulmányozzuk.
A rotary.hu honlapon a legszerkesztettebb formában hozzáférhető a Rotary és a
District ismertetése, programjai, eseménynaptára.
Itt kerülnek közzétételre a jogszabályok által előírt információk, valamint a nem
Rotary tagok számára is érdeklődésre számot tartó dokumentumok, pl. cserediák
programok.
- Hogyan kerülnek (kerülhetnek) az információk a honlapra?
A kormányzó, a District titkár, a District tisztségviselők vagy a klubok,
klubtagok stb. által a Webmesterhez küldött anyagokat – beszámolókat,
tervezett programokat a naptárba - az adminisztrátorok rakják fel a honlapra. Az
adminisztrátoraink Tari Annamária (RC Budapest-Sasad) és Kovács László (RC
Dunakeszi), tehát nekik kell elküldeni a közlésre alkalmas, kész anyagokat.
A honlapnak van egy egyéni jelszóval védett, belső része. Az itt elhelyezett
információkhoz csak a Rotary tagok, bizonyos esetekben csak a jogosult
tisztségviselők férhetnek hozzá.
Az adminisztrátorok kérik, hogy minél többen regisztráljunk ezekre a
felületekre, mivel ide fontos belső dokumentumok, kézikönyvek, segédletek
kerülnek feltöltésre.
- Rotary a Facebookon !?
A közösségi oldalak, mint a Facebook az internetet legaktívabban használó
rétegekhez szólnak. 2013. augusztus 31-én elkészült a Rotary Magyarország
Facebook oldala.
Kérlek benneteket, Facebook felhasználó Rotarysokat, hogy látogassátok az
oldalt! Ezzel egyidejűleg jelentős District támogatást kapott a Rotarynak a
Facebookon, mint felületen való reklámozása.
A közösségi média egy kétirányú utca, ahol mi is szabadon kommunikálhatunk.
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Nem várható el azonban mindenkitől, hogy ezeken a felületeken jelen legyen.
Így kérném a Kluboktól a honlapjaik karbantartását, aktualizálását, és a
www.rotary.hu oldal aktuális anyagokkal való ellátását. Jellemzően a klubok
egyre nagyobb részének van Facebook oldala, amely interaktív, az eseményeket
nagyon gyorsan követi és azonnali véleményformálásra ad lehetőséget.
Ezeken az oldalakon megjelenő híreket lehet „lájk”-olni, megosztani, hogy
minél több emberhez juthasson el a számunkra is fontos esemény vagy
információ. Ilyen volt pl.” A kérdések és válaszok a Rotaryról” kampány.
- Rotary Hírlevél szerepe !?
A „Rotary Hírlevél” is fontos szerepet tölt be az információáramlásban.
Ez időtakarékos módon egyetlen e-mailbe tömöríti egy adott időszak klubokat,
Districtet, RI-t érintő főbb információkat azok számára, akiknek kevés az ideje.
- Hányan használják, hányan regisztráltak, hányan látogatják oldalainkat?
A múlt hét óta 2482 emberhez jutottak el a híreink, és az oldal bejegyzéseinek
összes megtekintése meghaladta az 575 ezret. Az oldalt 1341-en „lájk”-olták,
múlt hét óta 120 új lájk született. A rotary.hu honlapnak napi átlagban 100
megtekintése van!
A Facebook csoportnak jelenleg 216 tagja van, ebből jobbára 100 fő az igazán
aktív.
- A csoportos levelezőlisták szerepe, helyes használata
A csoportos levelezőlistákkal gyakran találkozunk, elsősorban a District tikár
jóvoltából. Ezek olyan speciális csoportok, amelyek arra jöttek létre, hogy a
tagjai számára fontos információt egy kattintással el lehessen küldeni. Ez a
küldő szempontjából egy e-mailt jelent csupán, és nem terheli a postaládáját
annyira, mint az egyenként elküldött e-mailek. Nem utolsó szempont az sem,
hogy nem kell egyenként beírogatni az email címeket, amelyeket egyébként
bárki jól láthatóan el is olvashatna, és ez zavaró lehet a címzetteknek.
A levelező listának vannak hátrányai is. Az egyik nagy hátrány, ha valaki
reflexszerűen megnyomja a „válasz” gombot. Ebben az esetben a választ
mindenki megkapja a listán akkor is, ha azt esetleg csak egy bizonyos
személynek szánták. A másik hátrány is ezzel függ össze: sokan gondolkodás
nélkül válaszolnak, és természetesen ezt a választ is megkapja mindenki.
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Ez nagy baj, mivel a megfelelő igényességű kommunikáció - tartalomban és
formában - egyaránt civilként és Rotarysként is fontos elvárás. Sajnos, az elmúlt
hónapokban, több ízben személyesen kellett véleményt nyilvánítani, igazítást
kérni, moderálni hasonló esetekben.
Kérlek Benneteket, hogy közléseitekben nagyobb kommunikációs fegyelmet
gyakoroljatok, és ne okozzunk kellemetlenséget sem magunknak, sem
egymásnak!
- Webmester szerepe?
A Webmester (Kovács László RC Dunakeszi) felelős a honlap igényeknek
megfelelő kialakításáért, az oldal elérhetőségéért, és működéséért, a sértő
tartalmak kiszűréséért, az adminisztrátorok kijelöléséért, a megfelelő tartalmak
feltöltéséért.

A District Rotary Foundation vezetője, Hajdú Szabolcs tájékoztatása
szerint az idén több pályázati igény érkezett a Foundation - hez, mint amekkora
anyagi keret rendelkezésre áll. Ez a Klubok kiváló aktivitását, vállalkozó kedvét
mutatja a projektek tekintetében.
Ugyanakkor nyomatékosan szólni kell arról, hogy a közös Alapból csak az a
klub részesülhet, aki a Foundation hozzájárulást, a nemzetközi és a District
tagdíjat is fizeti, és az aktuálisan legfontosabb feladatnak, a Tagfejlesztésnek is
eleget tesz. Ezeket a szempontokat minden kérés esetében a Bizottság vizsgálni
fogja!
A 2013. november 15-én megtartott Kormányzó Tanácsi ülésen, kormányzó
társaim által is felvetett támogatási feltételek gyakorlatba való átültetésére kerül
sor ezzel az intézkedéssel.
Előző Kormányzói levelemben szóltam Mannheim Viktória (RC Miskolc
elnök) nemes, civil kezdeményezéséről, mellyel társunk a TV 2 Süss fel nap!
pályázati felhívására jelentkezett. Viktória kórházak gyermekosztályának falait
festi, díszíti saját maga által felrajzolt mesefigurákkal, más önkéntes segítőivel
együtt.
Kezdeményezése, az általa felvállalt ügy – a TV 2 facebookos
közönségszimpátia szavazása –megmozgatta a magyar Rotary társadalmat.
Viktória megnyerte a közönségdíjat, és a szakmai zsűri valamint a közönség
véleménye alapján összesítésben 4. helyezést ért el. Munkája folytatásához
200.000 Ft támogatást nyert.
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Tiszta szívből gratulálunk Viktóriának!
Sokan, heteken át szavaztunk, rendkívüli példáját mutattuk az összefogásnak, az
önzetlenségnek és az egy jó ügyért való egységes fellépésnek. Ez a tény
reménnyel tölt el, mivel úgy gondolom, ez az összefogás, ha akarjuk
megismételhető, képesek vagyunk rá!
Ezzel a reménnyel köszönök el Tőletek és a 2013-as esztendőtől, kívánva
szeretteitek körében eltöltött áldott, békés Karácsonyi ünnepeket!

Szekszárd, 2013. december
Rotarys baráti üdvözlettel
Sólyom Bódog

Kormányzó 2013/2014
District 1911
RC Szekszárd
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