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8. Kormányzói levél
Kedves Barátaim!
A február a Rotary naptár szerint „Világbéke és a népek közötti megértés” hónapja. Arra
bátorítalak benneteket, hogy a klubotokkal tegyetek valamilyen különleges aktivitást a
nemzetközi megértés, barátság és béke területén ebben a hónapban. Azt hiszem a Rotary
szolgálat területei széles lehetőséget kínálnak ehhez számunkra.
A február hónap abból a szempontból is különleges a Rotary család számára, hogy 110
évvel ezelőtt 1905. február. 23-án volt az első Rotary klub találkozó amikor is Paul Harris
három barátjával útjára indította a Rotaryt. Azt a Rotaryt, mely alapításának 110 éves
évfordulóját ünnepeljük ebben az évben. Ma amikor tudjuk, hogy a Rotary jelen van 5
kontinensen, több mint 530 kerületben, több mint 34.000 klubban, több mint 1,2 millió
taggal egyértelműen kijelenthetjük, hogy a Paul Harris által lefektetett elvek mint a
barátság, tisztelet, méltányosság, tolerancia, segítőkészség, szolgálat a közösségeink
számára kiállták az idők próbáját.
„Share your Rotary stories” - „Oszd meg a Rotary történetedet” erre biztat minket Gary
C. K. Huang RI Világelnök ebben a hónapban. Mondd el barátaidnak, a különböző
médiáknak de ha lehet egyszerűen oszd meg a rotary.org-on keresztül. A mi Rotary
történeteink inspirálnak bennünket, de egyben bátorítanak másokat arra, hogy
csatlakozzanak hozzánk. Ezek a történetek nagyon tanulságosak hiszen számtalan példával
bizonyítják, hogy változnak meg életek a Rotary szolgálat segítségével, de azt is jól
mutatják, hogy változtatnak meg ezek a történetek bennünket Rotarystákat is.
Nagy örömömre szolgál, hogy az a célkitűzésünk, hogy a magyar Rotary klubok között az
információ áramlást erősítsük egyre nagyobb támogatottságot talál a legfontosabb szereplők
a klubok körében. A klubok kétharmadával valamilyen módon a kapcsolatfelvétel
megtörtént és egyre többen osztják meg programjaikat, elképzeléseiket a magyar Rotary
közösségével. Azt hiszem ennek a munkának eddigi eredményeit jól mutatja a rotary.hu
folyamatosan bővülő híroldala is.
Terveink szerint Szentendre és Nyíregyháza után 2015.február.07-én Sopronban került sor a
3. számú District Team és 3. számú Kormányzó Tanács ülésre. Örömmel mondhatom
nagyon hasznos tanácskozást folytattunk és a házigazdánk az RC Sopron-Pannonia pedig a
15 éves Charter ünnepségével és egy jól sikerült bállal kedveskedett számunkra.

Az elkövetkezendő időszak néhány fontos eseményére hívom fel a figyelmeteket.
Meg kell választanunk a magyar Rotary 2017-18 évi Kormányzóját. A folyamatot
2014.december.19-én indítottuk és a klubok a jelölésüket 2015.február.19-ig adhatják le.
A 2017-18 évi Kormányzó - Governor Nominee – beterjesztésének határideje a Rotary
International felé 2015.június.30.
A Rotary klubok pályázhatnak az RI Igazgató Tanács által meghirdetett „Innovate and
Flexible Club Pilot” programra mely 2015.július.1-2017.június.30-ig tart. A jelentkezési
határidő 2015.március.31. Ez a program rendkívül fontos munka a Rotary jövője
szempontjából.
Előttünk áll a magyar Rotary két legfontosabb eseménye:
-A 2015-16 évi PETS/SETS időpontja 2015. április. 18-19. Helyszín: Százhalombatta.
-A 2014-15 évi District Konferencia mely a Rotary igazi családi ünnepe 2015. május. 29-31
között kerül megrendezésre Pécsett a Kodály Központban. Részletekkel hamarosan
jelentkezünk.
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