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НОВИНИ

През април известният холивудски актьор и
режисьор Мел Гибсън дари на Ротари 1 милион
долара за възстановяване на щетите от урагана
Стан в Мексико. През октомври м.г. този ураган
уби 15 и остави бездомни 370 000 души.
97-ата Конвенция на РИ е първа по няколко
показателя – първа за второто столетие на
Ротари, за първи път домакините са от
скандинавските страни и за първи път се
провежда в 2 държави.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

12.05. – 10 години от създаване на РК Свищов,
Свищов.
13.05. – Състезание по ловна стрелба, Петрич
20.5 – Чартърна церемония на РК Созопол,
Созопол

ПРЕЗ ИЗМИНАЛИЯ МЕСЕЦ
5.4 – По време на
залесителната
акция на Ротари
Клуб Бургас в
Морската градина
бяха посадени 20
дръвчета. Акцията
се проведе във
връзка със
Седмицата на гората съвместно с
Регионално
Управление
по Горите и
със
съдействието
на Община
Бургас.
10.4. – Клубна
дискусия
на
промени
в
Конституцията и Правилника на Клуба.
13.4 - По време
на
благотворителни
я коктейл на РК
Бургас бяха
събрани 1800 лв.
17.4.
–
За
ограничаване на
наводненията
във Видин по инициатива на aрх. Петко
Йовчев бяха осигурени 10000 чувала за
пясък. Необходимата за тях сума бе събрана
чрез лични дарения на ротарианците Петко
Йовчев, Милена Илчева, Стефко Русев,
Константин Овчаров, Стоянка Георгиева,
Димитър Енчев, Иван Данев, Михаил

м а й 2006г .

Михалев, Александър Александров и чрез
пренасочване на част от бюджета на Клуба.
ПРОГРАМА НА СЕДМИЧНИТЕ СБИРКИ ЗА
МАЙ 2006 Г.

1.5. – Официален празник.
8.5. – Информация за Конференцията на Д2480.
Приключване
на
гласуванията
на
новия
Правилник.
15.5 – Посрещане на участниците в Group Study
Exchange.
22.5 – Даряване на комплекти с карти от
историята на България на бургаски училища.
29.5 – Лекция на тема “Ефективните Ротари
клубове”.

ИНФОРМАЦИЯ
По време на Конвенцията на РИ през юни т.г. в
Дома на приятелството ще бъдат представени
десетки проекти, осъществени от клубове и
дистрикти. Тази изложба ще покаже идеала за
Безкористната служба в глобален мащаб и ще
даде на всеки клуб идеална възможност да
научи как се включи във вече съществуващ
проект или сам да стартира проект. Свързвайки
се с други ротарианци от целия свят, членовете
на Ротари клубовете изпълняват ротарианския
идеал за служба като помагат на нуждаещите се,
като същевременно създават и нови приятелства.

СВЕТЪТ НА РОТАРИ

Скъпи ротарианци,
Не е ли това един необхватен свят, в който вие
имате много възможности да дадете от себе си
на вашите ближни?
Каквито и други предизвикателства да се появят
в търсене на човешкия напредък – дали в
областта на развитието на народите или
освободителните движения – всички те могат да
бъдат групирани в една ваша трета категория.
Хуманност – подобряване на хуманността.
Да се работи за хуманността, да се служи на
мъжете и жените навсякъде по света е една
прекрасна цел, особено когато мотивацията е
любовта.
Папа Йоан Павел II
Реч пред международната Конвенция на РИ в Рим,1979

ТОЗИ МЕСЕЦ ПРАЗНУВАТ:
Рожден ден и имен ден
Кирил Петров – 09.05 и 11.05., арх.
Константин Коцев – 21.05 и 24.05
Рожден ден
Герхард Бентциен – 04.05., Димитър
Николов – 18.05, Атанас Желев и Тони
Костова – 21.05.
Имен ден
Георге Попеску – 06.05., Константин
Атанасов, Константин Сукнаров, Константин
Овчаров, Костадин Партенов – 21.05

