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9. Kormányzói levél, 2014. március
A Rotary naptárban március az írás és az olvasás hónapja. A Rotary Foundation
által támogatott súlyponti területek egyike az „Alapfokú oktatás és írástudás”
támogatása, mely megkülönböztetett figyelmet kap a Grant pályázatok elbírálása
során.
„Miért fontos az olvasás?
Amikor filmet nézünk, vagy a számítógép képernyőjét bámuljuk, diktált képet,
információkat fogadunk be. Semmi más dolgunk nincs, mint befogadni, és ez
egy passzív, igen kényelmes dolog.
„Amikor olvasok, magamnak kell azt a képet létrehoznom, melyet a szöveg
sugall. Át kell fordítanom képpé, ami le van írva! Ez az aktív közreműködésünk
nélkül nem jön létre. Ez egy rendkívül magas szintű szellemi erőfeszítés, és ha
valaki erre nem lesz képes, nem lesz képes gondolkozni. És ezt nem egyszerűen
a könyvek szeretete mondatja velem, mert én szeretem, szeresse más is, hanem
azért mert enélkül egy emberi személyiség nem tud felépülni” - idézet egyik
Kossuth-díjas kortárs írónk Könyvheti interjújából.
A magyar Rotary is sokat tehet még ebben a kérdésben, habár az írástudatlanok
aránya a népességhez viszonyítva csekély, de a rossz szövegértésű, az
írásbeliség és az olvasás terén alacsony szinten állók aránya sajnos magasabb a
kívántnál. Ezen a területen is sok Rotary Klub az alapfokú oktatási intézmények
oktató-nevelő munkájának anyagi támogatásával segíti a folyamatok pozitív
irányba való elmozdulását.
A februári kormányzói levelemben beszámoltam arról, hogy március
végéig egy kérvényt kell beadnunk Evanstonba, az RI Igazgatók Tanácsának
címezve.
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Ebben azt kérjük, hogy kapjunk további haladékot a Districtek számára előírt
létszám minimum eléréséhez. A levél elkészült a Kormányzó Tanács tagjainak
közös munkájával.
A tagságunk tájékoztatása érdekében idézem a levelet:
„RI Igazgatók Tanácsa
Kedves Rotarys Barátaink,
Az 1911-es Rotary District (Magyarország) Kormányzó Tanácsa nevében tisztelettel kérjük,
hogy a Districtet két éves időtartamra mentesítsék az Igazgatóság 2010. novemberi és 2011.
májusi határozatai alól, és tegyék lehetővé, hogy a District továbbra is önállóan folytassa a
tevékenységét.
1. Az 1911-es District nem egy zsugorodó District – kivéve a 2012/2013-as évet, hanem
egy gyarapodó szervezet. Az RI-től 2007-ben kaptuk a lehetőséget, hogy önálló
Districtként működjünk, amikor 1.031 tagunk volt 42 klubban. Jóllehet a növekedés
nem volt olyan gyors, mint reméltük, de jelenleg már mintegy 1.060 tagunk van 48
klubban.
2. Jelenleg folyamatban van három új klub szervezése, amelyek egy éven belül
megalakulnak, ami azt jelenti, egy éven belül el tudjuk érni az előírt létszámot.
3. Amikor az RI elnökök meglátogatták Magyarországot, Wilf Wilkinson 2007/2008ban, John Kenny 2009/2010-ben, Kalyan Banerjee 2011/2012-ben és 2012/2013-ban,
látták és elismerték a District magas színvonalú működését, és követendő példaként
állították más Districtek elé.
4. Szeretnénk, ha Önök és a Rotary International jobban megismerné azokat a
nehézségeket, amelyekkel a magyar District önállósága során szembesült. Miután a
jobb- és baloldali diktatúrák betiltották a működését a II. Világháború előtt és után, a
magyar Rotary 1987 és 1989 között újra megalakult. A District rendkívüli
erőfeszítések után 2007-ben függetlenné vált, 1911-es számon. Azóta sokat tettünk a
Rotary eszméinek megismertetése és népszerűsítése terén. Hosszú utat tettünk meg
rövid idő alatt.
 A Montreali RI Convention alkalmával John Kenny Világelnök a legjobb példák
sorában megemlítette a mi „Tapintható láthatatlan” programunkat is.
 Az a tény önmagáért beszél, hogy az 1911-es Districtet is kiválasztották a 100 Pilot
District közé. Az elmúlt három évben több RI ösztöndíjat nyertünk, évente 40-nél
több cserediákunk van.
 Csatlakoztunk nemzetközi programokhoz (PolioPlus, víz védelme, küzdelem az
írástudatlanság ellen, stb.), és tevékenységünket nagyra értékelte a magyar
társadalom is. Az utóbbi években több Global Grant programot hajtottunk végre,
jelenleg is folyamatban van a GG “Gift of Life Hungary 2013” projekt 178.140,- $
összeggel.
 Gondolunk a jövőre és tervezzük is: 14 Rotaract és 5 Interact klubunk van. Minden
évben volt GSE és Rotary Friendship Exchange csoport cserénk is.
 A District élénk szerepet játszik a Deutscher Governorrat-ban (Német Kormányzó
Tanács), amelynek Németország, Ausztria, Svájc és Magyarország a tagjai.
5. Van néhány nagyon összetett, bonyolult történelmi és kulturális tényező, amelyek
miatt nem lenne kivitelezhető a magyar Rotary klubok átcsatolása a szomszédos cseh,
szlovák, román, vagy Jugoszláv- utód Districtekhez:
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 A magyar nyelv egyedi és elszigetelt volta,
 a történelem során változó határok, korábbi sérelmek, etnikai és kisebbségi problémák,
 a döntés a kommunista diktatúra éveit idézné,
és minden valószínűség szerint a Rotary megszűnését eredményezné Magyarországon.
6. Magyarországot erősen érintette a globális gazdasági válság. A polgári középosztály,
amely a Rotary bázisa, kénytelen volt munkát keresni Nyugat Európában. Ezt a
tényezőt is szem előtt kell tartani a szerény, de folyamatos növekedésünk
megítélésekor.
7. Nagy munkával kidolgoztunk egy District Stratégiai Tervet, amelynek fő célja a
klubok taglétszámának növelése. A kidolgozása során felmértük a Rotary külső és
belső körülményeit Magyarországon. A District valamennyi klubja közreműködött a
stratégiai terv kidolgozásában. A Stratégiai tervet csatoltan küldjük.
8. Tisztelettel kérjük, gondoljanak a bölcs elvre: Gondolkozz globálisan, cselekedj
lokálisan, és ne alkalmazzák ugyanazt a szabályt egy fejlődő, növekvő és dinamikus
közösségre, mint amit egy csökkenő, visszafejlődő szervezetre.
9. Az 1911-es District jelenlegi és korábbi kormányzói fel szeretnék hívni az RI
Igazgatóság figyelmét, ha egy tragikus döntéssel megszüntetnék a 1911 District
függetlenségét, akkor nem nyernek 1.100 tagot a Rotarynak, hanem elveszítenek
1.060-at. Ezt azon meggyőződés alapján jelentjük ki, hogy a magyar nemzet mindig is
érzékeny volt a függetlenségére.
Tisztelt Igazgatóság!
Utalva a fenti okokra és szempontokra, a Magyar Kormányzó Tanács nevében tisztelettel
kérjük, hogy az 1911 District kapjon külön mentességet, és lehetőséget arra, hogy megőrizze
a függetlenségét és önrendelkezését. Felelősségünk teljes tudatában garantáljuk, hogy
felgyorsítjuk a taglétszám fejlesztési programot…
Köszönjük a megértésüket és a támogatásukat,
Budapest, 2014. március”

Az elmúlt alkalommal, három évvel ezelőtt, nem tettük közzé az RI eljárását, és
a beadott kérvényt.
Ma, főként a közös felelősségvállalás okán, a közzétételt fontosnak tartjuk!
Szembesüljenek a klubok azzal, hogy nem ok nélkül, nem öncélúan kérem
mindenütt a taglétszám emelését.
Az RI előírásaitól függetlenül saját, jól felfogott érdekünk a minél nagyobb
létszám elérése. Ez többek között azonnal a District tagdíj jelentős csökkenését
eredményezné, a klub tagdíj pedig több klubtag között oszlana meg.
Néhány klubnál problémát jelentett az újonnan felvett klubtagok felvitele
a Rotary International hivatalos adatbázisába, illetve a felvett tagok nem lettek
lejelentve. Már pedig a felvett, de le nem jelentett tag - nem tekinthető
hivatalosan tagnak!
A lejelentés folyamatának tisztázására szánnék, egy kis időt…
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„Az új elnök és titkár, a kincstárnok, a Foundation felelős, ifjúsági felelős és
létszámfejlesztési felelős minél előbb, de legkésőbb július 1-én regisztrál a
www.rotary.org honlapon, a Member Access (tagi hozzáférés) részen.
Megjegyezzük, hogy senki nem kaphat központilag (pl. a District titkártól)
hozzáférési jelszót, azt mindenkinek magának kell intézni a honlapra történő
belépéssel.
Ez a lépés nagyon fontos, mert a klub és a klubtagok adatait kizárólag
elektronikus formában (online) lehet karbantartani. Ennek elmaradásából
számos későbbi probléma származik, pl. hibás, nem a tényleges taglétszámnak
megfelelő RI tagdíj számla, stb…
December 31-ig a klubtitkárnak jelentenie kell az RI-felé a következő év július
1-én hivatalba lépő elnök, titkár (esetleg adminisztratív titkár is), Foundation
felelős, létszámfejlesztési felelős és kincstárnok adatait, valamint a klubülések
helyszínét és időpontját a 2014/2015 -évi Official Directory (Hivatalos Névsor)
részére.
Ez nagyon fontos! Az így lejelentett elnök és titkár jelennek meg a
következő évi Official Directory-ban, illetve július 1-től ők kapnak
automatikusan (senki más!!) hozzáférési jogot a saját klub- és klubtagok
adataihoz, illetve azok karbantartásához.”
A www.rotary.org honlap a nyáron megváltozott, ezért álljon itt egy rövid
útmutatót (a fentiek továbbra is érvényesek) a klub- és klubtag adatok
karbantartásához:
- A számítógépre célszerű telepíteni a díjmentes Google Chrome
keresőprogramot (az új honlap ezt használja), majd a telepített programot
megnyitva, ezen keresztül belépni a www.rotary.org honlapra (a
képernyőn a legfelső sorba beírni, hogy www.rotary.org).
- Megjelenik a WELCOME TO ROTARY üdvözlő képernyő. A képernyő
tetején rákattintani a My Rotary-ra.
- Megjelenik a WELCOME TO ROTARY’S COMMUNITY üdvözlő
képernyő. Rákattintani a SIGN IN / REGISTER-re, mejelenik a SIGN IN
felület.
- A SIGN-IN EMAIL kockába beírni az RI-felé korábban közölt e-mail
címet, majd a másik kockába a saját jelszót, és a SIGN IN-re kattintani.
Első bejelentkezésnél a CREATE ACCOUNT-ra kell kattintani, és
ACCOUNT REGISTRATION útmutatását követve válaszolni a
kérdésekre.
- Sikeres tagi belépés után megjelenik a My Rotary belső főoldal, ahol az
oldal tetején a „Manage”-t választva megjelenik a CLUB & DISTRICT
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ADMINISTRATION főmenü. Ebből a Club Administration-ra kell
kattintani, és a képernyő bal oldalán megjelenik egy felsorolás.
- Az ADD/EDIT/REMOVE főcím alatt, értelemszerűen, a klubadatok
karbantartásához az Add/edit/remove club officers vagy az Update club
meeting details vagy az Update a club's permanent mailing address and
contact info lehetőséget kell választani.
A klubtag adatok karbantartásához az ADD/EDIT/REMOVE főcím alatt
értelemszerűen az Add/edit/remove member lehetőséget kell választani.
Ide kattintva megjelenik a klub névsora, és a kék színű feliratok közül
kell kiválasztani az éppen szükséges lehetőséget. Pl. új tagot az Add
Members-re kattintva lehet felvinni. Az Edit funkcióval módosítani
lehet a már felvitt klubtag adatait, a Terminate funkcióval lehet tagot
törölni.
Amikor végrehajtjátok, az egész folyamat jóval egyszerűbb és gyorsabb,
mint ez a leírás!
Felhívnám a figyelmeteket arra, hogy március 28-29-én, Budapest
nemzetközi Rotary konferenciának ad otthont, itt üléseznek a 19. Zóna District
képviselői. A Konferencia fő témái a létszámfejlesztés és a PR munka a
Rotaryban.
A konferencia megrendezésére Gideon Peiper RI igazgató, Corneliu Dinca
Rotary Koordinátor, és Alexandru Condurache Rotary PR Koordinátor kértek fel
bennünket. Ez a felkérés fontos eleme a nemzetközi elismertségünknek.
A jelentkezések azt mutatják, hogy valamennyi meghívott District
(Magyarország, Csehország és Szlovákia, Ausztria - két District, Szlovénia,
Horvátország, Románia és Izrael) jelen lesz. Több Districtet képvisel a
hivatalban lévő kormányzó vagy a megválasztott kormányzó (DGE), ott lesz
több Assistant koordinátor és Past Governor.
Örömmel jelenthetem be, hogy március 13-án a 48. magyar Rotary klubot
is meglátogattam. Mindannyiótokkal találkoztam…
Lesznek azonban még ennek a Rotary évnek nagy, központi rendezvényei.
Április 26-27-én, Szentendrén a District Gyűlés és PETS/SETS képzés
megtartására kerül sor.
Szekszárdon május 16-án, az MRCSZ Közgyűlésre, majd május 17-18-án, a
District Konferenciára várlak Benneteket szeretettel, klubtársaimmal, az RC
Szekszárd tagjaival együtt.
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Mindenkinek családi körben eltöltött, kellemes húsvéti ünnepeket kívánok.

Rotarys baráti üdvözlettel
Sólyom Bódog
Szekszárd, 2014. március

Kormányzó 2013/2014
District 1911
RC Szekszárd
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