РОТАРИ КЛУБ БУРГАС

Основан 1937 г., възстановен 1991 г., чартиран 1993 г.
Дистрикт 2480
Брой 10

www.bourgas.net/rotaryclub

НОВИНИ
Бордът
на
Директорите
на
Ротари
Интернешънъл взе решение за отделяне на
България в самостоятелен дистрикт - 2482,
считано от 01.07.2008 г. Останалите членове
на настоящия Д2480 - Гърция (северна
част), КОСОВО (администрирано от UNMIK)
МАКЕДОНИЯ /FYROM/, Сърбия и Черна
гора ще оформят Д2481.
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
5.04 – Залесителна акция на РК Бургас.
Среща в 14.00 ч. пред кафе “Флора” в
Морската градина.
7- 9.04. – ПЕТС на Област България,
Д2480, Ловеч.
13.04 – Великденски благотворителен
коктейл на РК Бургас, 19.00 ч. хотел
“България”.
29.4.-1.05 – Конференция на Д2480, хотел
Сани Ризорт”, Халкидики, Гърция.
ПРЕЗ ИЗМИНАЛИЯ МЕСЕЦ
1.3 – Тържествено
бе честван 5-ия
рожден ден на
Ротаракт Клуб
Бургас.
6.3. – Лекция
“Доброволното
здравно
осигуряване в България”. Гост-лектор: Д-р П.
Календерски.
13.3. – Честване
на Световната
седмица на
Ротаракт. Лекция
“Ротаракт” –
лектор Светослав
Донев. Лекция
“Възможности на уеб-дизайна” – лектор
Стоянка Георгиева.
20.3. – Лекция “Специфика на здравния
мениждмънт” – лектор Костадин Партенов
27.3. – Клубна дискусия.
ПРОГРАМА НА СЕДМИЧНИТЕ СБИРКИ ЗА

АПРИЛ 2006 Г.- МЕСЕЦ НА СПИСАНИЕТО
3.4. – Представяне на клубното списание.
10.4 – Асамблея на Клуба за промени в
Конституцията и Правилника.
17.4 – Лекция “Озеленяването в градската среда”.
24.4 – Официален празник.

ИНФОРМАЦИЯ
To: <rotaryburgas@abv.bg>
Subject: GREETINGS and CONGRATULATIONS
Date: 07 Март 2006 г. 20:41

април 2006г.

Скъпи Ротариански приятели,
Предавам Ви най-сърдечните си ротариански
поздрави. Наистина съм впечатлен както от
вашата клубна интернет-страница, така и от
вашия образцов клубен бюлетин.
И двете неща са сигурен признак, че вашият клуб
ще преуспее и ще популяризира Ротари и
неговите хуманистични цели и идеали, от които
толкова се нуждаем в тази част от света, в която
живеем.
С най-добри пожелания за членовете на вашия
клуб,
Панос Теодоропулос,
Асистент Гуверньор на Д2480 на РИ

Ние можем да свършим много по-добра работа,
когато оповестим на света какво правим. ... Аз
видях подобряването на обществения облик на
Ротари на местно ниво. Нека да натрупаме такъв
капитал през идните години и нека заедно чрез
Безкористна служба да продължим да
показваме на света какво може да се постигне с
успешното лидерство на Ротари Интернешънъл.
Карл-Вилхелм Стенхамър, Президент на РИ
Обръщение на Президента за март 2006

СВЕТЪТ НА РОТАРИ

Все по-силното впечатление от
самоотвержеността и отговорността
на мъже и жени да служат на своите
съграждани никога не може да бъде
измерено. Ротарианците раздават от
своето време, опит и средства
навсякъде по света. Като изживял
непосредствено този феномен аз на първо място
вярвам, че когато мъжете, жените и децата
разберат нуждите на хората, даде
им се
възможност и биват насърчени да участват, то
тогава те могат да направят всичко възможно.
Убеден съм, че бъдещето на нашето общество и
на нашите страни е в това
какво ние правим като
личности, като граждани, а
Ротари може да даде
средството, с което да
позволи на нашите членове
да играят главна роля в
програмите, насочени към осъществяване на
ползотворни акции, за да постигнат пожителна
промяна. Приятелството, родило се в този процес
е запазената марка на Ротари.
Ройс Аби, Президент на РИ 1988-89

ТОЗИ МЕСЕЦ ПРАЗНУВАТ
Рожден ден
Константин Овчаров – 08.04., Красимир
Ганчев - 22.04., Иван Златанов – 24.04, Д-р
Димитър Илиев - 25.04.

