РОТАРИ КЛУБ БУРГАС

Основан 1937 г., възстановен 1991 г., чартиран 1993 г.
Дистрикт 2480
Брой 4

www.bourgas.net/rotaryclub
НОВИНИ

Доналд Осбърн е номиниран за президент на РИ
за 2007/08 г. Той е РК Истън, Мериленд, САЩ.
Работил е като директор в Университета
Мериленд. Ротарианец е от 1977 г., като
понастоящем е член на Финансовата комисия на
РИ. Бил е дистрикт гуверньор и съветник на Глен
Естес, президент на РИ за 2004/05 г.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Официално посещение на ДГ на Д2480 и
среща с клубовете от Източна България - 7, 8 и
9.10.2005 г., х-л “Палм бийч”, “Златни пясъци”.
Ротариански боулинг-турнир – същото място и
време.
Чартърна церемония на РК Петрич –
29.10.2005 г.
Официално посещение на ДГ на Д2480 и
среща с клубовете от Западна България – 2830.10.2005 г., Петрич

ПРЕЗ ИЗМИНАЛИЯ МЕСЕЦ

Осъществени са контакти с РК Александруполис
и Кавала.
Представители на РК Бургас участваха в:
- Тържеството, по случай 10-годишнината на Дом
“Надежда”
- Семинара на Област България в Плевен
Приятелите Петко Йовчев и Георге Попеску
стартираха инициативи в помощ на пострадалите
от наводненията.
Ангажимент за осигуряване на работа на
нуждаеща се възпитаничка на Дом “Надежда”
поеха приятелите Димитър Николов и Атанас
Желев.
Клубът пое ангажимент за събиране на
информация за нуждите на пострадалите и
изпращането й в Англия за осигуряване на
помощи от английски клубове от Дистрикт 1270.
Посещение от РК Истанбул-Еминьоню се очаква
след 10 ноември.
Месецът приключи с лекция “Основите на
Ротари” представена от Атанас Сиреков.

ПРОГРАМА НА СЕДМИЧНИТЕ СБИРКИ ЗА
ОКТОМВРИ 2005 Г.

МЕСЕЦ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА СЛУЖБА
3.10 – Лекция “Професионалната служба”. Лектор
– Председателят на Комисията.
10.10 – Лекция “Проблеми на приватизацията”.
Лектор – Константин Атанасов. Гост – Боб Столц,
РК Билстон, Англия, Д1210.
17.10 – Лекция “Работата на Народното
събрание”. Лектор – Румен Ангелов.
24.10 – Лекция “Маркетинг в политиката”. Лектор
– Кирил Петров.
31.10 – Лекция “Социалната политика в региона”.
Лектор – Тони Костова.

октомври 2005 г.
ИНФОРМАЦИЯ

Цели и тема на Ротарианска година се поставят
за първи път от Пърси Ходжсън, президент на РИ
за 1949-50. Те са били:
1. Всеки нов член да бъде адекватно
информиран за задълженията и
ангажиментите
си
ПРЕДИ
приемането му и
официалното
представяне в клуба и да бъде
ефективно включен в клубната работа
още през първата година.
2. По-добро разбиране и прилагане на
принципите на професионалната служба, както се
спазва правилото СЛУЖБAТА Е МОЯТ БИЗНЕС.
3. Принос към световното разбирателство и мира
чрез засилване на международната ни програма.
4. Значима дистрикт конференция във всеки
дистрикт.

СВЕТЪТ НА РОТАРИ

"От всички сто и един начина, по които хората
могат да бъдат полезни на обществото,
несъмнено най-достъпните и най-ефективните са
в рамките на техните собствени професии."
Пол Харис, The Rotarian, януари 1912

“Всички ние знаем какво отделя Ротари, какво
прави организацията така уникална. Това е
класификационният принцип. За мен това е
“запазена
марка”
на
Ротари.
Това
е
фундаменталната особеност на Ротари, начинът
по който на всеки ротарианец се дава
привилегията да изрази своя ангажимент към
етичните принципи, от които обществото винаги
се нуждае.”
Бхичай Ратакул, Президент на РИ 2002/03 г.

“Тези клубове се групират в международни
сдружения, които имат за цел да прекарат в
търговията, индустрията, свободните професии и
пр. – възвишен идеал на честност, лоялност,
доверие, солидарност и пр.”
Матей х.Петров, Президент на РК Бургас 1937 г.

КЛУБНА ИНФОРМАЦИЯ

Брой членове в края на септември
почетните/: 42
Почетни членове: 2
Проведени сбирки през септември: 3
Средна месечна посещаемост: 84.92 %

ТОЗИ МЕСЕЦ ПРАЗНУВАТ:

/без

Рожден ден и имен ден
Димитър Събков – 18.10, Димитър Енчев – 22.10
и 26.10 – Димитровден.
Рожден ден
Калин Барзов - 01.10, Стефко Русев – 14.10,
Михаил Михалев - 29.10., Емил Христов – 31.10.
Имен ден
Петко Йовчев – 14.10., Димитър Илиев, Димитър
Колев, Димитър Николов, Димчо Кирязов – 26.10.

