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6. Kormányzói levél
Kedves Barátaim!
Ha így év vége felé kezetekbe vesztek egy Rotary naptárat abból nagyon jól látszik
melyek a Rotary számára a legfontosabb témák az év során. Ezt jól mutatják
egyébként a hónapok elnevezései is. Talán még emlékeztek az elmúlt hónap volt a
„Foundation Month” - „ Alapítvány hónapja” , mely hónap a Rotary egyik fő
tevékenységéről az alapítványi munkáról szól, mely John Kenny TRF elnök szerint
nem más mint a „Rotary motorja”. A Rotary naptár áttekintése már amiatt is egy jó
gondolat, mert a rohanó világunkban sokszor valóban összefolynak a napok, hetek
akár hónapok is és így talán jó néha emlékeztetni magunkat arra, hogy melyek
azok a témák amelyekkel foglalkoztunk és melyek azok, amik elkerülték a
figyelmünket az év folyamán.
A december a Rotariban a „Family Month” – „Család hónapja”. Gary C K Huang
Rotary International világelnök ezzel kapcsolatban arra hívja fel a Rotaristák
figyelmét, hogy tisztában van vele milyen fontos szerepe van a családnak a
Rotariban, de véleménye szerint ugyanilyen fontos lehet a Rotary is a család
számára. Saját példájával jár elő, és bátorít minden Rotaristát, hogy házastársaitok,
családtagjaitok legyenek a Rotary család tagjai.Felesége Corinna, három gyermeke
a nekik megfelelő időben csatlakoztak a Rotaryhoz a saját klubjaikba, és
megtalálták személyes érdeklődésüket a Rotariban.
A család számunkra is a legfontosabb közösség, hiszen minden amit szeretnénk
elérni e földi világban ebből táplálkozik. Ha a családi életünk nyugodt, békés,
kiegyensúlyozott akkor mi magunk is eredményesebbek hatékonyabbak leszünk az
életünkben és a saját közösségünk szolgálatában is.
Család segítsége nélkül nem végezhettük volna ez évben sem Rotaris munkánkat.
Azt gondolom, az időpont még korai ez évi Rotaris munkánk számvetésére, de
arra, hogy köszönetet mondjunk családtagjainknak az eddigi megértésükért,
segítségükért, ezt most az ünnepekre való előkészületek során feltétlenül meg kell
tennünk. Azt hiszem most a legfontosabb, hogy a lehető legtöbbet együtt legyünk
szeretteinkkel, pótoljuk be az év közben elmulasztott együttléteket, gyűjtsünk erőt a
következő időszakra, hogy még sikeresebben helyt tudjunk állni a családunk és a

Rotary közösségben végzett szolgálatunkban.
Egy gondolatot még feltétlen szeretnék megosztani veletek ez évi utolsó
kormányzói levelemben. Az elmúlt közel fél év alatt számtalan klublátogatáson és
rendezvényen vettem részt és felelősséget, nyugalmat, emberséget és sok-sok
sikeres munkát tapasztaltam a működésetekben. Ez az a tapasztalat számomra,
ami miatt optimizmussal várom kormányzói évem második felét, hiszen úgy
gondolom a célunk közös, „Light up Rotary” - „ Erősítsük meg a Rotaryt”.
Ennek reményében búcsúzom, kívánok békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új
Esztendőt.
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