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НОВИНИ
Една нова страна на Ротари се разкрива
чрез последната електронна публикация,
Ротари Интернешънъл Интерактив. Всеки
месец ще се публикува информация за
мисията и приятелството на ротарианците и
младежите, включени в програми като
Ротаракт, Интеракт и Посланическите
програми.
Премиерно за Interactive е септемврийското
издание,
което
е
насочено
към
дълготрайните приоритети на Ротари в
областта на грамотността и образованието.

и страната.
- Ротари Клуб Бургас издигна кандидатурата
на АДГ Румен Ангелов за Дистрикт
Гуверньор на Д2482 за 2008-09 г.
- По покана на
прителя Калин
Барзов клубът
посети Летище
Бургас и се
запозна с
възможностите
му.

Донг Курн Ли, попечител на Фондация
Ротари и член на РК Сеул Ханганг, Сеул,
Корея е изборът на Номинационния Комитет
за президент на РИ за 2008-09 г.. На
1.12.2006 той ще бъде номиниран за
президент,
ако
няма
алтернативни
кандидатури.
Ли е председател на управителния съвет на
Бубан ООД и Бубан Техрон ООД,
производствени
компании
в
Сеул.
Ротарианец е от 1971 г. и е служил като
директор,
ковчежник,
ДГ,
обучител,
регионален координатор на Фондация
Ротари и координатор на работната група по
членството в Азия.
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
7-9.10 – Семинар на Област България,
Д2480, Златни пясъци
7-9.10 – Боулинг Турнир, Златни пясъци
11.10. – Посещение на ДГ на Д2480 в Бургас
12.10 – Чартиране на РК Царево

ИНФОРМАЦИЯ
Ако до 31.10.2006 се регистрирате онлайн за
участие в Конвенцията на
РИ през 2007, ще получите
безплатно
специална
значка в ограничен тираж.
А ако все още не сте се
регистрирали
за
личен
достъп в сайта на Ротари,
то знаейки номерата на
своя дистрикт, клуб и вашия личен номер
остава само да си изберете парола и сте
готови.
СВЕТЪТ НА РОТАРИ
“Като ротарианци ние не се задоволяваме
да оставяме нещата такива, каквито са били
– както в нашите клубове, така и в нашите
общности. Ние не се задоволяваме със
статуквото и ние не се насочваме към
проблемите, само за да посочим някой друг,
който да ги реши. Ние сме тези, които питат
„Защо не ние?”. Ние сме тези с уменията и
желанието да построим едно по-добро
бъдеще. И ние сме тези, които трябва да
Вървят начело."

ПРЕЗ ИЗМИНАЛИЯ МЕСЕЦ
- Контейнер с
помощи, изпратен
от Кристин Дагуел
и РК Хъл бе
обработен и бяха
разпределени
10.5 тона помощи
– чаршафи,
постелъчни
материа
ли,
играчки и
др.,
предназн
ачени за
социални
домове в
региона

Бил Бойд, президент на РИ 2006/07, юли’06

ТОЗИ МЕСЕЦ ПРАЗНУВАТ:
Рожден ден - август
Румен Желев - 07.08., Светослав Динев 11.08., Петко Йовчев - 24.08., Светослав
Донев - 31.08.
Рожден ден - септември
Костадин Партенов – 04.09, Любомир
Георгиев – 10.09., Атанас Сиреков – 25.09
Имен ден - август
Александър Александров – 30.08
Имен ден - септември
Любомир Георгиев – 17.09.

