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НОВИНИ
На 20. юни бе подписана хартата на Ротари
Клубове Царево и Велинград. С това
българските
клубове
станаха
71,
а
чартираните от РК Бургас през 2005/06
Ротарианска година - 2.
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
01-02.07 – Тържества по случай новата
ротарианска година, 70 години Ротари в Ниш
и 10 години от възстановяване на РК Ниш,
организатор РК Ниш.
ПРЕЗ ИЗМИНАЛИЯ МЕСЕЦ
5.6 – Гост-лектор на Клуба бе Велина
Тодорова, Директор на Бюро по труда
Меден Рудник с лекция на тема “Работата
на Бюрото по труда”.
12.6 - Лекция “Възможности за служба в
Ротари”. Лектор – Атанас Сиреков. Клубна
дискусия относно извънреден избор на нов
президент на клуба.
19.6. – Информация и впечатления от
Конвенцията на РИ. Извънреден избор за
президент на Клуба. За президент за 2006/07
г. бе избран Димитър Енчев.
26.6 – Отчет за ротарианската година. Бяха
представени отчетите на Интеракт, Ротаракт
и Ротари Клуб Бургас. На отличилите се
през годината ротарианци бяха връчени
грамоти.
ИНФОРМАЦИЯ
Президент
на
Ротари
Интернешънъл за 2006/07 г.
е Уилям Бойд от Ротари
Клуб Пакуранга, Оукланд,
Нова Зеландия, Д9920. Член
е на Ротари от 1971 г.
Пенсионирал се е през 1995
г. като генерален мениджър
на
Gordon
&
Gotch
Magazines, Ltd., най-големият дистрибутор
на списания в Нова Зеландия. Той е
попечител
на
Новозеландския
тръст
“Дървета за оцеляване” и е представлявал
Ротари в Националната бъбречна фондация
и други организации. Той е служил в Ротари
като дистрикт гуверньор, ръководител на
ротариански обучителен екип, асистент
модератор и модератор на международни
асамблеи, член и председател на комисии,
съветник в РИ, регионален координатор на
Фондация Ротари, ковчежник и директор.
Той е носител на наградите на Фондация
Ротари за похвална служба, за големи
заслуги и др.

ю ли 2006г .

Дистрикт гуверньор на Д2480
за 2006/07 г. е Войслав Митич
от Ротари Клуб Ниш. Той е
професор,
доктор
по
електроника в Университета в
Ниш и председател на Бизнес
Борда на Корпорацията за
Електронна Индустрия, найголямата фирма за производство на
електронни компоненти в Югоизточна
Европа. Основател и чартър президент на
РК Ниш, АДГ за периода 2000-03 г.
СВЕТЪТ НА РОТАРИ
Защо съм ротарианец
“…Ротарианците са обикновени хора, които
използват възможностите, дадени им от
Ротари за да служат без самонадеяност,
надменност или каквото и да е чувство да се
мислят за нещо специално. Това е
самопожертвувателна
служба,
осъществявана
в
среда
на
топло
приятелство ...
…Аз влязох в Ротари с високи очаквания. Но
моите очаквания бяха надминати и заедно с
моята съпруга Лорна открихме, че Ротари
стана неразделна част от нашия живот.
Аз съм ротарианец, защото Ротари променя
живота. Знам това, защото Ротари промени
и моя живот.”
Уилям Бойд, президент на РИ, 28.2.2006

Все пак, водачеството е много повече от
смелост и дързост. То е способността да
мислиш
извън
собствените
си
ограничения....
Добрият лидер трябва да надскочи личните
интереси и антипатии. Той трябва да може
да разделя личния от професионалния
живот, за да може да постигне добри
резултати и в двете области.
Карл-Вилхелм Стенхамър, ПП на РИ, послание за
Юни’06

НОВИЯТ БОРД
Президент:
Димитър
Енчев;
Вицепрезидент: Иван Данев; Секретар:
Милена Илчева; Ковчежник: Светлана
Проданова; Церемониалмайстор: отец
Тодор Дивчев; Елект президент: Георге
Попеску; Паст Президент: Атанас Сиреков
ТОЗИ МЕСЕЦ ПРАЗНУВАТ:
Рожден ден
Христин Илиев – 4.07, Стефан Аладжов –
25.07, Красимир Крумов – 29.07
Имен ден
Илко Бонев – 20.07.

