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

RC Szekszárd
/Ron D. Burton/

8. Kormányzói levél, 2014. február
Kedves Barátaim!

Februári kormányzói levelemet egy jeles nap évfordulójára való
figyelemfelhívással kell kezdenem.
109 éve, 1905. február 23-án alapította Paul Harris a Rotaryt. A magyar Rotary
hagyományai az 1920-as évekre nyúlnak vissza, amikor is 1925-ben
Budapesten, aztán az ezt követő években nagy vidéki városokban, Debrecenben,
Pécsett, Szegeden, Hódmezővásárhelyen, Győrben alakultak meg az első
magyar Rotary klubok.
A rendszerváltáskor a Rotaryt lelkes, elkötelezett társaink újraélesztették,
melynek következtében a klubok és a tagok száma folyamatosan nőni kezdett.
2007-ben 1911-es számmal önálló District lettünk!
Február 21-én Kormányzó Tanácsi ülést tartottunk. Több lényeges, a
Districtet érintő kérdésben kértem ki kormányzó társaim véleményét.
Úgy gondolom, felelősséggel dönteni az ügyekben nem kis feladat, ezért is
számitok véleményezési, tanácsadói minőségben a Kormányzó Tanácsra.
2014. január 31-én levelet kaptam Zürichből a RI Regionális Irodától,
melyet Peter Schnell főinstruktor intézett hozzánk.
A drámai hangvételű levél felszólít, hogy a RI Igazgatók Tanácsának kérésére az
1911 District nyújtson be az előirt District taglétszám elérésének halasztására
vonatkozó kérelmet. Ennek egyúttal tagfejlesztésre vonatkozó tervet is
tartalmaznia kell. A tét a District önállóságának megőrzése!
A kérelem benyújtásának határideje: 2014. március 30.
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2011-ben ugyanerre vonatkozóan egy kérelemmel már élnünk kellett!
Sajnos, korábbi ígéretünk ellenére nem tudtuk teljesíteni a három évvel ezelőtt
meghatározott 1.200 fős taglétszám minimumot. Az újabb kérvény megírása
folyamatban van.
Ennek a Kormányzói levélnek a keletkezése pillanatában 1.041 fős a magyar
District!
Gyakorlatilag eddig a pillanatig egy klub kivételével minden klubban jártam
már, volt ahol többször is.
Gondolom éreztétek – értettétek, hogy minden erőmmel próbáltam felvázolni
helyzetünket. Azok, akik azt állítják, hogy ez folyamat némileg erőfeszített, van
igazságuk, de hangsúlyozom – saját klubom erre a legjobb példa – a 10 új
tagunk felvétele páratlan megújulást eredményezett, mely a klubélet minden
területén kifejtette hatását.
A fanyalgóknak, kényelmeseknek csak azt mondhatom, ha az elmúlt években a
megfelelő – elvárt ütemben történtek volna a tagfelvételek, most legfeljebb
enyhe korrekcióra lenne szükség! Kevés kivételtől eltekintve a valódi ok a
klubok cselekvő kezdeményező készségének hiánya volt.
Ismételten mondom, hogy nemcsak a Rotary Igazgatóság határozata miatt kell,
hogy embereket vegyünk fel a Rotaryba, hanem azért is, mert több rotarystára
van szükség!
A tények makacs, kikerülhetetlen dolgok, a tagfejlesztés éppen olyan kemény
munka, mint a projektek összerakása, az azokhoz szükséges szervező munka
vagy a megvalósításhoz a megfelelő mennyiségű pénzek összegyűjtése.
Még mielőtt úgy vonulnék be az emlékezetbe, hogy kormányzói szolgálatom
ideje alatt nem foglalkoztam érdemben mással csak a tagfejlesztés kérdésével,
cáfolom ezt a felvetést!
Még soha ennyi pályázati anyag nem érkezett a magyar Rotary Foundation
Bizottsághoz. Hajdú Szabolccsal, a bizottság vezetőjével szoros
munkakapcsolatban állunk. A tartalékalap egy részének – a Kormányzó Tanács
novemberi hozzájárulását követően – annak megnyílásával még több támogatás
nyújtására került sor.
Visszatérve az előző gondolatmenethez, klublátogatásaim során észleltem, hogy
a tagfelvétellel és a tagdíj fizetéssel kapcsolatban több, az osztrák időkből
megmaradt téves gyakorlat él. Úgymint:
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-

„Új tagjelöltnek legalább fél évig járni kell a taggyűlésekre, és
felvételéhez a klubtagok egyhangú döntése szükséges.” Ez egyik sincs
így! Nincs előírt várakozási idő, célszerű az új tagot 1-2 hónap
klublátogatás után felvenni. A tag felvételéről a klubvezetőség dönt, amely
döntés ellen bármely klubtag fellebbezhet. A vezetőség megvizsgálja a
fellebbezést és vagy elfogadja, vagy elutasítja.

-

„Új tag felvételekor az egész félévre ki kell fizetni a nemzetközi és
District tagdíjat”. Ez sem így van! Az új tag tagságának kezdetét a
klubtitkár rögzíti a www.rotary.org honlap Tagi Hozzáférés
adatbázisában. A szabály úgy szól, hogy egy féléven belül minden felvett
új tag után a klubnak arányosított díjat kell fizetnie a Rotary International
számára. A fizetendő összeg a klubtagság minden teljes hónapjára a
féléves egy főre jutó 26,50 USA dollár díj egy hatoda.

Ezen ismeretek birtokában arra kérek minden klubot, hogy a felvett új tagjait a
kialakult kritikus helyzetre való tekintettel, haladéktalanul rögzítse az RI
hivatalos adatbázisában.
Januárban azt a megtisztelő felkérést kaptuk Gideon Peiper RI igazgatótól
és Corneliu Dinca Rotary Koordinátortól, hogy rendezzünk meg egy
szemináriumot a 19. Zóna azon részének District vezetői részére, melybe mi is
tartozunk.
A nemzetközi szeminárium időpontja: 2014. március 28-29.
Témája: A létszámfejlesztés, stratégiai tervezés, PR munka a Districtben.
Helyszín: ALFA ART HOTEL***, 1039 Budapest, Kossuth Lajos Üdülőpart
102. (www.alfaarthotel.hu).
A meghívott Districtek: Magyarország, Csehország és Szlovákia, Ausztria
(mindkét District), Szlovénia, Horvátország, Románia, Izrael.
A meghívottak: RI igazgató, koordinátorok, District Governorok, Governor
Electek, Districtek vezetőségei, érdeklődő klubtagok.
Információt kérni és jelentkezni Linczényi Endrénél (RC Budapest-Sasad) lehet
a budaventura@budaventura.hu email címen.
A magyar District PETS/SETS ülésének időpontja: 2014. április 26-27 lesz.
Erről, természetesen minden érintett hivatalos értesítést fog kapni.
A klubokhoz és a Districthez gyakran fordulnak támogatásért különböző
alapítványok. A Kormányzó Tanács a kluboknak megfontolásra ajánlja több
klub gyakorlatát, miszerint nem adnak támogatást olyan alapítványnak,
szervezetnek, amelynek saját, fizetett apparátusa van. Ennek oka, hogy ilyen
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esetekben az adományok egy részét szükségképpen a működésre, az apparátus
fenntartására fordítják. A Rotary is végez karitatív tevékenységet, ne ilyen
szervezettől várjanak támogatást, hanem inkább forduljanak az üzleti-,
vállalkozói szférához.
A Budapest-Duna klubnál a hivatalos kormányzói látogatás során egy
nagyon élénk, érdekes és hasznos eszmecsere alakult ki. Ennek során elhangzott,
hogy célszerű lenne a Sziget Fesztiválon, a Civil Sziget keretében népszerűsíteni
a Rotaryt, a Rotary nevet.
Az ötletet hasznosnak és jónak találtam, az RC Budapest-Duna írásos javaslatát
közzétettem véleményezésre a Kormányzó Tanács tagjainak, az
alkormányzóknak és néhány PR szakértőnknek. A javaslatra többen pozitívan
reagáltak, kifejtették az álláspontjukat.
A Kormányzó Tanács – elsősorban a PR területen tevékenykedő barátaink
véleményére támaszkodva - azt javasolta, hogy szervezési, anyagi és technikai
okokból most a Rotary District, mint szervezet ne vegyen részt a Sziget
Fesztiválon. Ugyanakkor támogatja a Rotaract szervezet jelenlétét, annál is
inkább, mert a rotaractosaink tavaly hivatalosan is jelen voltak a Fesztiválon.
Kérlek Benneteket, hogy a levelemben foglaltakat értékeljétek a valós helyzet
tükrében és azok a klubok, felelősök és személyek, akik feladatot vállaltak a
tagfejlesztés terén vagy nagyon kevesen vannak, illetve van még bővítési
kapacitásuk, cselekedjenek!
Még elnök koromban hallottam Cseri Miklóstól akkori kormányzónktól, aki
Világelnökét idézve a következőket mondta:
„ A Rotary sorsa a Ti kezetekben van!”
A mondat aktuálisabb, mint valaha…
Szekszárd, 2014. február
Rotarys baráti üdvözlettel
Sólyom Bódog
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