U.R. Başkanı’nın mesajı / Mayıs
Hepinizi Atlanta'da müthiş bir partiye bekliyorum
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Web’de
Uluslararası Rotary
Başkanı John F. Germ’ün
konuşmaları ve başkanla
ilgili haberleri
www.rotary.org/officepresident adresinde
bulabilirsiniz.

izler bu satırları okurken, 10-14 Haziran tarihleri arasında Atlanta'da
yapılacak olan Uluslararası Rotary'nin 108. Konvansiyonunun son hazırlıkları oldukça ilerlemiş olacak. Sadece harika bir Rotary hizmet yılını
değil, Rotary Vakfı kanalıyla dünyada 100 yıldır yapmakta olduğumuz iyi şeylerin
de kutlanacağı en büyük ve en iyilerinden biri olacağını düşündüğüm konvansiyonu
iple çekiyoruz.
Şayet henüz katılım planlarınızı yapmadıysanız, riconvention.org'dan kayıt
yapmak için henüz geç sayılmaz. Rotary'de bir yılı daha bitirmenin ve 40,000'e yakın Rotaryenle biraraya gelip, Rotaryen dostlarınızla fikirleri paylaşmak, esinlenecek fırsatlar yakalamak ve beraberce güzel zaman geçirmek için bundan daha iyi
bir fırsat olamaz.
Bu yıl konvansiyonumuzda konuşmacı olarak, çocuk felcini yoketme girişimimizde partnerimiz ve dostumuz olan Bill Gates katılacak. Konvansiyon öncesi
9-10 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan ve Martin Luther King ve Coretta
Scott King'in kızı olan Bernice A. King'in katılacağı “Başkan'ın Barış Konferansı”
için belki bir kaç gün erken gelmeyi düşünebilirsiniz.
Pratik olarak evimin arka bahçesi sayılabilecek bir mekan olan Atlanta'da bir
konvansiyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyorum. Yaşadığım Tennessee
eyaletinin Chattananooga kasabasından arabayla sadece 2 saatlik mesafede olan
Atlanta, Amerika'nın güneyinin misafirperverliğini yaşayabileceğiniz enerjik bir
şehirdir. Ağırlama komitemiz Cumartesi akşamı “Blue jeans and Blue Grass” organizasyonu ile sizlere harika bir hafta planlamış bulunuyorlar.
Dostluk evinin karşısında yer alan 100. yıl Olimpik parka gelin ve Grammy
ödülü sahibi Ricky Skaggs ve Kentucky Thunder orkestrası ile dans havasına girin
Atlanta barış turunda eski ve yeni dostlarınızla Yüzüncü Yıl Kutlama partisinde
biraraya gelme fırsatını yakalayın. Habitat'ın ev inşasında kollarınızı sıvayın ya da
Çocuk Felcine Son için yapılacak 3 kilometrelik yürüme/koşma yarışına katılın.
Ve konvansiyona veda etmeden, “Dostluk Evi”nde Vakfın 100. yıl partilerine katılın
- tabi dondurma ve pasta yiyerek.
Bence inanılmaz bir tecrübe olacak ve eşim Judy ve ben bunu sizlerle kutlamak
için sabırsızlanıyoruz. Hepinizi Atlanta'da görmek üzere!

JOHN F. GERM
Uluslararası Rotary Başkanı
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U.R. Başkanı’nın mesajı / Haziran
Yardımcı olmak arzusu insanlığa hizmetimizi sağlıyor

T

ennessee Eyaletinin Chattanooga şehrinde büyüyen biri olarak, kardeşlerim ve ben genç
yaşta çok çalışmayı öğrendik. Bu ders bize, genç yaşta Amerikaya yalnız başına gelen
gelen babamız tarafından öğretilmişti. Yaşamımızın kendisininkinden daha iyi ve kolay olmasını istiyordu: kendisinin yakalayamadığı eğitim ve fırsatları bizim yakalamamızı istiyordu.
Çalıştığı kağıt fabrikasından eve sabahın 8’inde geldiği zaman, hepimiz bunu bizim için yaptığını
biliyorduk.
Geçen bunca yılın prizmasından baktığım zaman, babamın çok çalışmasını sadece bize karşı
duyduğu sevginin yansıması olarak değil, ama her nesilin bir sonrakine destek olmak ve onu yükseltmek gibi evrensel bir arzunun sonucu olduğunu görüyorum. Ve bu yıl Rotary’deki hizmet yılıma
dönüp baktığımda, bu büyük borganizasyonun bir parçası olan her birinizde bu arzunun yansımasını görüyorum.
Ailelerin çocuklarının daha iyi şeyler yapmak istemeleri çok normaldir. Rotary sayesinde çok
daha fazlasını yapabiliriz: Yaptığımız şeyleri sadece kendi çocuklarımız için daha iyi değil, bütün
çocukları için daha iyi yapabiliriz. İster kendi toplumumuzda, isterse de dünyanın başka bir ucunda
olsun, elimizde bize ihtiyacı olanların yaşamlarını iyileştirecek fırsatlara sahibiz.
Son iki yıl içinde Judy ve ben dünyayı Rotary’deki görevimiz nedeniyle dolaşırken, Rotary’de
bizleri neyin motive ettiğini defalarca gözlemledim: yardımcı olmak gibi basit bir arzu ve ihtiyacı
olanlara yardım elini uzatmak. Bu ister Uganda’da bir kan bankasının kurulması olsun, ister Guatemala’da bir kasabaya röntgen cihazı temini olsun ya da Lübnan’da mültecilere yardım olsun, Rotaryenler en çok ihtiyacı olan insanlara, en çok ihtiyaçları olan şeyi getirebiliyorlar. Önemsedikleri
toplumlar için çok çalışıyorlar ve o toplumdaki insanların daha iyi bir yaşam sağlamalarına yardımcı
oluyorlar.
Bu beni için Rotary’nin ruhunu oluşturuyor: “Yardımcı olmak arzusu ve başkalarının iyiliği için çalışmak.” Rotary’de bir insanın ihtiyacı olduğunda bunu karşıladıktan sonra arkamızı dönüp gitmiyoruz. Ona, “Bak ben senin için buradayım. elimden gelen her şeyi yaparım. Biliyorum ki ne yaparsam yapayım, bunu yalnız olarak yapmıyorum, Rotary’nin İnsanlığa Hizmeti olarak yapıyorum” diyebiliyoruz.

JOHN F. GERM
Uluslararası Rotary Başkanı
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