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7. Kormányzói levél
Kedves Barátaim!
Tisztelettel köszöntelek Benneteket a 2015-ös új esztendőben, mely számomra egyúttal azt
is jelenti, hogy kormányzói szolgálatom félidejéhez érkeztem.
Bízom benne, hogy közös munkánk az előttünk álló fél esztendőben is sikeresen folytatódik
és sikerül megvalósítanunk a 2014. áprilisi PETS/SETS-en kitűzött céljainkat.
Engedjétek meg az új esztendő küszöbén, hogy Gary. C. K. Huang Világelnök azon kérését
továbbítsam, amelyben azt kéri a Rotaristáktól, akik eddig nem rendeztek „Rotary Napot”
azok tegyék meg most következő félévben. A „Rotary Day” a „Rotary Nap”-nak az a
célja, hogy megmutassuk a Rotary munkáját és eredményeit a helyi közösségünknek.
Manapság nagyon sok közösség nem is tud arról, hogy van helyben Rotary Klub. Ez nem
azért van, mert a klub nem elég erős vagy nem szolgálnak jól. De ha a Rotaristák nem
beszélnek a munkájukról (mert úgy gondolják, hogy a munkájuk beszél helyettük) akkor az
emberek nem tudnak róla.
Ha rendeztetek egy sikeres Rotary napot, azt e-mailben, képben küldjétek el a
„rotarian@rotary.org” email címre, megosztani más Rotaristákkal.
Én is azt gondolom, sőt az elmúlt fél év tapasztalata alapján biztosan állítom, hogy a magyar
Rotaristák sokkal több jószolgálati munkát végeznek mint amennyinek a híre környezetünk
felé eljut. Ezért kezdődött meg a magyar Rotarin belül egy professzionális hátterű
információ gyűjtés a kluboktól , az információk továbbítása más klubok felé és indokolt
esetben sajtó anyag formájában a média felé. A begyűjtött események folyamatosan
kerülnek be a rotary.hu eseménynaptárába is. Ezt azért tartottam fontosnak megemlíteni,
mert most még a klubok kisebbik része élt ezzel a lehetőséggel. Ha csatlakozni szeretnétek
az információ áramláshoz keressétek Csonka Imre District Titkárt.
Így az év elején feltétlen kell egy gondolatot írnom a taglétszámról mely nagyon fontos a
magyar Rotary jövője szempontjából. A magyar Rotary az új évet az RI hivatalos adata
alapján 1114 taggal kezdi. A célunk 2015. június 30-ra 1150 fő. Ennek érdekében
elindítottuk a hivatalos Rotary Új Tag Toborzó Programot az RI ajánlása alapján Ennek a
programnak a célja, hogy minden Rotary tag erőfeszítését el kell ismerni, aki új tagot hoz.
Itt nagyon fontos, hogy a klubtitkár az új tag felvételekor az RI adatbázisban való
adatbevitelnél, a megfelelő rovatba vigye fel annak a klubtagnak a nevét is, aki az új Tagot
hozta, ill. támogatta. Ennek alapján lehet kiemelni azokat a Rotaristákat akik világelnöki
elismerésben részesülhetnek.

Két fontos adminisztrációs kötelezettségre szeretném a figyelmeteket még felhívni.
 2014. december 31-e volt a 2015-16 Rotary év újonnan megválasztott klub
tisztségviselőinek bejelentési határideje online az RI felé.
 Az RI „Új Klub Számla”, mely már csak egyoldalas lesz, januártól indul. Itt a nagy
változás, hogy a tagdíj befizetés türelmi ideje az eddigi 6 hónapról 4 hónapra
csökken. Ez azt jelenti, hogy 2015. május 1-jén kizárják azt a klubot, amely addig
nem utalta át az RI tagdíjat
A december hónap különösen aktív a Rotary jószolgálati tevékenységében. Minden
eseményt képtelenség lenne felsorolni de engedjétek meg, hogy kiemeljek néhányat. A
szegedi és immár a pécsi Rotary Advent eseményei komoly elismerést váltottak ki a helyi
közösségek részéről is. Megtörtént a Gift of Life program keretében az első vajdasági
gyermek Szalai Viktor nyitott, motoros szívműtétje a Szegedi Tudományegyetemen. Az RC
Szeged-Szent-Györgyi Albert klub kórházi felszerelés adománya és az RC Dunakeszi
ruhanemű, könyv és intézményi berendezések adománya több 10 milliós értéket jelentett az
adományozott közösségek számára.
A legfontosabb tapasztalata azonban az elmúlt időszaknak az volt, hogy a Rotary klubok
országszerte megmozdultak és végezték amit vállaltak:
Személyes, önkéntes, jószolgálati tevékenységet a helyi közösségeik részére.
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