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

RC Szekszárd
/Ron D. Burton/

7. Kormányzói levél, 2014. január
Kedves Barátaim!
Köszöntelek Benneteket a 2014-es új esztendőben, mely egyúttal azt is
jelenti, hogy kormányzói szolgálatom félidejéhez értem.
Kívánom, hogy személyes ügyeink és közös dolgaink egyaránt jó irányt
vegyenek, legyünk eredményesek kitűzött céljainkban.
43 klubban jártam már, így a magyar Rotary társadalom tagjainak zömével
személyes kontaktusba kerültem, gondolatainkat a Rotaryról és a világ egyéb
más dolgairól látogatásaimkor volt alkalmunk kicserélni.
Racionális ember lévén számot vetek, s mivel a Rotaryban ezen időszak a
tudatosság hónapja, amúgy is időszerű az ember számára önmaga definiálása.
Helymeghatározás az úton, melyre születésünkkor léptünk és vállalt sorsunk,
feladataink vitele, melyekkel időnk alatt találkozunk
Az ember - magamról is tudom - hosszú utat jár be Rotarysként, míg barátainak,
jó ismerőseinek meghívására részt vesz az első klubülésen és aztán a Rotary rotációs szabályainak megfelelően - funkciót vállal klubjában, a Districtben,
egészen a District vezetéséig.
Közben belsőleg is változunk, nem véletlenül mondta már 100 éve Paul Harris,
hogy a Rotary maga is egy filozófia, egy olyan magatartásforma, melyet az
életben elénk kerülő kérdésekre, problémákra tetteinkkel, cselekedeteinkkel
adunk válaszként!
Őszintén mondhatom, hogy igen nagy élményt jelent - jelentett találkozni
Veletek, még akkor is, ha nem mindig mindenben értettünk egyet, de a
szándékot az irányba, hogy az alap közös legyen, töretlennek látom.
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Mint minden szervezetnek, a Rotarynak is folyton növekednie és fejlődnie kell.
Ez nemcsak a kormányzói programom legfontosabb feladata, hanem Ron D.
Burton RI elnök, és az őt követő Gary C. K. Huang RI President Elect első
számú célkitűzése is.
December közepén kaptam egy levelet Ron Burton Világelnök úrtól.
Idézem:
„Mindannyian tudjuk, hogy a taglétszám növelése kiemelkedően fontos kérdéssé
vált a Rotary jövője szempontjából. Mint jó Rotarysok, hatalmas pozitív
változást tudunk elérni ezen a területen ebben az évben, példát mutatva a Rotary
világnak.
Örömmel jelentem be Önnek a hivatalos Új Rotary Tag Támogató Elismerés
Programot. Ezt a programot a Rotary Igazgatók Testülete hozta létre annak
érdekében, hogy minden Rotarys, aki új tagot visz a klubba és őt segíti, az
erőfeszítéseiért elismerésben részesülhessen.
Ezt a programot januárban jelentjük be a 2014-es International Assembly-n (San
Diegoban). Közvetlenül a gyűlés után az RI adatbázisban szereplő minden
Rotary tag, aki 2013. július 1-óta egy új tagot hozott és patronált, megkapja a
saját jelvényét azzal a jelzéssel, hogy hány új tagot segített a Rotaryba való
belépésben.
Örömmel osztom meg Veletek, hogy több mint 6.000 ilyen jelvényt osztunk ki a
klubelnököknek azért, hogy el tudják ismerni a tagfejlesztésben legaktívabb
klubtagokat.”
A Világelnök tehát annyira fontos feladatnak tartja a tagfejlesztést, hogy az ezen
a területen kiemelkedő Rotarysokat, külön elismeri!
Ezzel kapcsolatban felhívom a klubtitkárok figyelmét, hogy új tag felvételekor,
a RI adatbázisban való adatbevitelnél, a megfelelő rovatba vigyék fel annak a
klubtagnak a nevét is, aki az új Tagot hozta, ill. támogatta. Ennek alapján lehet
kiemelni azokat, akik világelnöki elismerésben részesülhetnek.
December a tisztújítás ideje, minden klubban meg kell választani a július
1-én hivatalba lépő klubvezetőséget, és a rákövetkező év elnökét.
A RI adatbázisában az újonnan megválasztott tisztségviselők adatainak
lejelentésére 2013. december 31. volt a határidő!
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A District Titkár tájékoztatása szerint eddig 27 klub adta meg a vezetőség
adatait, 5 klub az elnököt vagy titkárt, 16 klub pedig semmiféle adatot nem adott
meg.
Kérem a hiányzó adatok pótlását, mivel azok hiánya számos problémát okozhat!
Ilyen zavar például az, hogy a szervezők előtt nem ismert, hogy kiket kell
meghívni a március 29-30-i PETS konferenciára és képzésre.
Kedves Barátaim, a Rotary tudatosság része az is, hogy az adminisztrációban is
segítjük szervezetünk működését.
Több helyen az országban még az idei Rotary évben „Tapintható
láthatatlan” domborművel díszítenék a klubok városaik főtereit, mely a vakok és
gyengénlátók számára jelent világunkból egy jobban érzékelhető darabot. Az
elkészült alkotások egyúttal a látók számára is kicsinyített változata a városok
legszebb épületeinek és idegenforgalmi látványosság is. Kiemelkedően szép
példa erre az RC Szentes-Csongrád kezdeményezése, mivel ők a közelmúltban
Szentesen és Csongrádon is állítottak domborművet. Az RC Budapest-Budavár,
mint a projekt magyarországi első kezdeményezője, már 4 hasonló alkotás
létrehozását támogatta, jelenleg Budapesten, a megújuló Kossuth-téren tervez
újabb térplasztikát. A vidéki klubok közül a 2013/14-es Rotary évben tervez
tapintható láthatatlan projektet az RC Baja és az RC Szekszárd, melyek
felavatására a tervek szerint június végéig kerül majd sor. Kormányzói
látogatásaim során a klubokat további térplasztikák létrehozására bíztattam,
lévén azok a cselekvő humanizmus legszebb példái.
Szólnom kell még arról is, hogy a kormányzói szolgálatom kiemelt
feladatának tekintett tagbővítéssel kapcsolatos erőfeszítéseim - erőfeszítéseink
üzenete megtalált Benneteket.
Ez azért is biztató, mert ha Kercsmár András PDG barátunk 2011 januárjában
íródott 7. számú Kormányzói levelét olvassuk, olyan érzésünk lehet, mintha az
ma íródott volna.
Idézem:
„Kaptam egy levelet Evanstonból: A Rotary International a következő ajánlatot
tette: 1200 főt kell elérnünk ahhoz, hogy a D 1911 Hungary független
Kormányzóság maradjon. 200 új tagot, klubonként 5 embert kellene
megnyernünk a Rotarynak 2012. július 1-ig.”
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Mindez a három évvel ezelőtti aktualitás volt, remélem a klubokban az idei,
2013/14-es évben tett ígéretek a tagfejlesztés tekintetében, megvalósításra
kerülnek. Személyesen, én nagyon bízom benne! Ne csak azért legyünk többen,
mert elvárás, hanem azért is, mert több Rotarysra van szükség a világban.
Éppen ezért a közeljövő valószínűleg legörömtelibb perceit hozza majd
számomra az RC Orosháza 2014. február 1-én megrendezésre kerülő
Jótékonysági Bálja, melynek keretében 5 új tag felvételére kerül majd sor.
Számomra ez a hír elsősorban közös sikert jelent. Megtisztelő, hogy a
jelölteknek jelvényeiket kitűzhetem és hogy ezentúl barátságukkal,
szellemiségükkel ők is segítik a Rotary ügyét.
Kercsmár András PDG kérését, hiánypótló észrevételét teljesítem
ugyanakkor, amikor a 6. számú Kormányzói levelemben a kommunikációs
témakört tárgyaló részt kiegészítem. A Rotarys kommunikációs felületeken
(Rotarys levelezőlisták, Rotarys Facebook oldal, honlap stb.), a sértő tartalmak
kiszűréséért, az adminisztrátorok kijelöléséért, a megfelelő tartalmak
feltöltéséért a Kormányzó Tanács részéről Kercsmár András felel.
Végezetül örömteli az a hír is, hogy a District Rotary Foundation
Bizottságának értesítése alapján, még soha ilyen sok pályázati igény nem
érkezett a Districthez. Kívánok ezek megvalósításához személy szerint is és
klubokként is erőt, sok sikert és szép eredményeket a 2013/14-es Rotary év
második felében is.
Mert Pázmány Péter – esztergomi érsek, bíboros, író gondolatát idézve:
„Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek, csupán tiszta szív és sok,
sok szeretet.”
Szekszárd, 2014. január
Rotarys baráti üdvözlettel
Sólyom Bódog
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RC Szekszárd
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