Éld meg a Rotaryt,
változtass meg életeket

Első pillantásra úgy tűnik, hogy a mai
Rotary klubülések nagyon különböznek az
50 évvel ezelőtti heti találkozóktól. Ha meg
tudná látogatni a Rotary 34.000 klubjának
mindegyikét, urakat és hölgyeket találna
különböző háttérrel, akik éppen a világ
valamely nyelvének egyikét beszélik, és
akik helyi vagy nemzetközi projektekben
vesznek részt. Klubokat látna, amelyek
tagjai összejönnek, hogy a hétvégén
megjavítsák a szomszédos játszóteret,
akik más klubokkal együttműködve több
ezer kilométerrel távolabb egy iskolában
vizesblokkot létesítenek. Látna egy teljes
mértékben elkötelezett csoportot, hogy ezt
a világot kicsiben és nagyban jobbá
tegyék.
Ma a Rotary sok dologban más. Az alap
azonban, amire a Rotary épült, nem
változott. A Rotary ma is, a múltban is
alapvető értékeinken nyugszik: szolgálat,
barátság,
sokszínűség,
egység
és
vezetés. Ezek az értékek, amelyek
nekünk, rotarysoknak meghatározóak:
ezen értékek szerint élünk, és arra
törekszünk,
hogy
ezen
értékeket
érvényesítsük
az
általunk
szolgált
közösségekben.
Valamennyien azért vagyunk itt a
Rotaryban, mert meghívtak bennünket, és
mi úgy döntöttünk, hogy elfogadjuk a
meghívást. Ebből következett egy másik
fontos döntés: csupán tagja legyünk egy
Rotary klubnak, vagy valóban Rotarysok
legyünk.

Rotarysnak
lenni
egy
olyan
kötelezettségvállalás, ami messze túlmutat
a heti klubüléseken, való részvételen. Azt
jelenti, hogy a világot és szerepünket
ebben a világban új szemmel szemléljük.
Azt jelenti, elfogadjuk a felelősségünket a
közösségünkért és eszerint járunk el: azt
kezdeményezzük és tesszük, ami helyes,
és nem azt, ami a legegyszerűbb.
Valamennyien azért jöttünk a Rotaryba,
hogy részt vegyünk benne, és különbséget
tegyünk. A Rotary szolgálat olyan, mint
minden más az életben, minél többet
adunk, annál többet kapunk. Ha csak
jelképes erőfeszítéseket tesz, nem fog
sokat elérni, és nem fog találni
megelégedettséget. Ha úgy dönt, hogy
valóban részt vesz a Rotaryban - és élete
mindennapjaiban
megéli
a
Rotary
szolgálatát és a Rotary értékeket – akkor
kezdi látni, hogy mi mindent lehet elérni.
Ekkor megtapasztalja a késztetést, az
örömöt és az erőt, ami képessé teszi, hogy
megváltoztassa az életet. És senki élete
nem fog jobban megváltozni, mint maga a
sajátja.
A 2013-14-es Rotary év mottója és a
kérésem Ön felé: Engage Rotary, Change
Lives (Éld meg a Rotaryt, Változtass meg
Életeket).
Ön döntött úgy, hogy viseli a Rotary
jelvényt. A többi Önön múlik.
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