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НОВИНИ

Уилфрид Дж. Уилкинсън от
Ротари
Клуб
Трентън,
Онтарио,
Канада,
е
изборът
на
Номинационния комитет за
президент на РИ за 200708 г., който е и посочен от
Главната квартира на РИ
на 5.12.205. На 1.1.2006
той ще стане президент-номини ако няма други
кандидатури. Уилкинсън е бил основател и
партньор във фирмата Уилкинсън и компания,
експерт-счетоводители. След пенсионирането си
през 2001 г. е бил изпълнителен директор на
Канадското
Куайнт
балетно
училище
и
координатор за Канада на Националната
асоциация
на
съдебните
счетоводители.
Ротарианец от 1962 г., Уилкинсън сега е
национален юридически съветник на Полио Плюс
и свободен член на работната група по Полио
Плюс. Преди това той е служил в РИ като
дистрикт гуверньор, дискусионен лидер в групите
на
международни
асамблеи,
член
на
консултативни групи, член и председател на
комисии, член на работни групи, настоятел на
Фондацията, директор и вице президент. Найнаскоро той бе председател на комисията за
Чикагската конвенция през 2005 и зам.
председател на проекта на РИ за подпомагане на
бежанците от Афганистан.
Световната Здравна Организация, UNICEF и
Ротари Интернешънъл постигнаха нови успехи в
борбата за унищожаване на полиомиелита. Нова
стратегия за използване на ваксината изглежда е
унищожила вируса в Египет, една от шестте
страни, където той се разпространяваше
свободно. Същото се забелязва и в Индия. Преди
25 години в Индия имаше 200,000 случая на
детски паралич годишно. Преди 10 години те
намаляха на 75,000 , а до ноември тази година са
регистрирани само 52. През изминалия месец
експерти на СЗО потвърдиха, че 10 от повторно
заразените Африкански страни не са съобщавали
за нови случаи от юни т.г., което води до извода,
че разпространението на вируса е спряно.
Краят на 2005 бе последният срок за
унищожаване на полиомиелита. Инициативата
започна през 1988 и имаше за цел да приключи
през 2000 г. Не е поставен нов краен срок, а
успехът й зависи отчасти и от осигуряването на
$200 млн. за още ваксини. Като една от водещите
организации в кампанията, Ротари е осигурила
$600 млн. и десетки хиляди доброволци.
По Global Polio Largely Fading
от Дейвид Браун, Вашингтон Пост, 26.12.2005

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Празник на виното, Асеновград
18.01 – 13 години от чартиране на РК Бургас.

януари 2006 г.

ПРЕЗ ИЗМИНАЛИЯ МЕСЕЦ
На 2.12. приятели от
РК ИстанбулЕминьоню посетиха
клуба. Бяха обсъдени
бъдещи контакти и
съвместни проекти.
Стефан Аладжов,
чартър-президент
на РК Бургас бе
обявен за почетен член на Клуба.
За приоритетни за Клуба класификации са
определени: ресторантьорство и хотелиерство,
фармация,
медии/реклама,
туроператор,
транспорт, корабостроене/кораборемонт, риболов
и рибопреработка, театри и опера, военно дело,
летища, индустриална химия
На 12.12. бяха избрани президент за 2007/08 г.
и нови членове на Борда. Така Бордът на Клуба
за 2006/07 г. ще бъде в състав: Президент –
Тодор Тодоров, Вицепрезидент – Иван Данев,
Секретар – Милена Илчева, Ковчежник –
Светлана Проданова, Церемониалмайстор – отец
Тодор Дивчев, Паст-президент – Атанас Сиреков,
Елект-президент – Георге Попеску.
Беше изнесена лекция на тема “Сегментиране и
позициониране на пазара” от гост-лектора
Николай Ярмов.
Поощрителни
награди
за
най-добра
посещаемост на сбирките през първото
полугодие получиха Милена Илчева и Светослав
Донев – 100 % присъствие; Александър
Александров и Кирил Петров – 94.12 %
присъствие.
От Борда са одобрени кандидатурите на 3
нови членове.
На 17.12. традиционният благотворителен
Коледен концерт на
Интеракт Клуб Бургас
“Коледа за всеки”
събра в Дома на
нефтохимика таланти
от различни училища.
Събитието се състоя
благодарение
на
изключителната
активност на Тони Костова – председател на
Комисията за Ротаракт и Интеракт и
бе
подпомогнато от областния управител на
Бургаска област. На концерта присъстваха и
децата от дома в с. Бата. Събраните по време на
концерта средства са предназначени за дрехи и
храни за възпитаниците от Дома за медикосоциални грижи за деца в Бургас.
Коледното тържество на Бургаските клубове
се състоя на 18.12.
По решение на
трите клуба за
празника бяха
почерпени и сираци
от Бургас.

Благодарствени писма за направените
дарения са получени от Дом за медико-социални
грижи за деца – Бургас и Народно читалище
“Светлина” – Поморие.

намерят толкова общо един в друг, и това са
полезността и доброто?
Ротари е интегрираща сила в свят, в който
деинтегриращите сили са далеч повече.”
Пол П. Харис, THE ROTARIAN, юни 1944

КАКВО ЗНАЕМ ЗА РОТАРИ?

/ТЕСТ/
ОТДЕЛЕТЕ НЯКОЛКО МИНУТИ И СЕ ОПИТАЙТЕ
ДА ОТГОВОРИТЕ НА ВЪПРОСИТЕ

10 от членовете на клуба са удостоени с
наградата Пол Харис Фелоу. Това са Румен
Ангелов – 3 рубина, Петко Йовчев и Атанас
Сиреков – 2 сапфира, Красимир Ганчев и
Светослав Динев – 1 сапфир, както и Тодор
Атанасов,
Константин
Сукнаров,
Михаил
Михалев, Димитър Събков и Георге Попеску.

ПРОГРАМА НА СЕДМИЧНИТЕ СБИРКИ ЗА
ЯНУАРИ 2006 Г.
МЕСЕЦ НА РОТАРИАНСКАТА ОСВЕДОМЕНОСТ

9.1. – “Как се отбелязва Месецът на
ротарианската осведоменост”. Лектор – Атанас
Сиреков.
16.1 - Отбелязване на годишнината от чартиране
на Ротари Клуб Бургас, пресконференция,
презентация, Фотоизложба
23.1 – Назначаване на комисия за подготовка на
клубното списание, събиране на оферти
30.1 – Лекция “Как да използваме Бизнес-портала
на РИ”. Лектор – Светослав Динев.

ИНФОРМАЦИЯ

Мисията на Ротари Интернешънъл е да
подпомага членуващите в организацията клубове
да изпълняват Целта на Ротари чрез:
• Поощряване на единството между
клубовете;
• Засилване и разширяване на Ротари по
света;
• Оповестяване на целия свят за работата
на Ротари; и
• Осигуряване на международна система
за администриране.

1. Коя е официалната тема на Ротари за 2005-06?
2. Кой е президент на РИ за 2005-06?
3. През коя година Пол П. Харис е създал първия
Ротари клуб?
4. В кой град?
5. Кои са Четирите Авенюта за служба?
6. Къде е чартиран първият Ротари Клуб извън
САЩ?
7. Що е Интеракт?
8. Що е Ротаракт?
9. Къде е Световната Главна квартира на Ротари
Интернешънъл?
10. Какъв процент присъствие на клубните сбирки
изискват от членовете Правилата на Ротари
Интернешънъл?
11. Кой е Месецът на Световното
разбирателство?
12. Коя е била първата програма, финансирана
от Фондация Ротари? Кога е била създадена
програмата?
13. Какво означава системата SHARE?
14. За какво могат да се използва District
Designated Fund (DDF)?
15. Избройте принципите на Четиристранния
тест.
16. За кого Пол Харис е казал “Ако мен ме
наричат Архитект, то _________ може да бъде
наричан със същото право Строител на Ротари
Интернешънъл” ?
17. Какви ротариански символи се намират на
лунната повърхност?
18. Какво общо имат следните наименования?
Trade and Talk Club /клуб за търговия и разговори/
Friends in Business /приятели в бизнеса/
Roundtable /кръгла маса/
19. При кой от следните знаци емблемата на
Ротари се използва неправилно?

СВЕТЪТ НА РОТАРИ

“Разрастването
на
Ротари
надхвърля
представите
ни.
Почти
всяка
фаза
от
съвременния живот е повлияна и перспективата
за броя на членовете е толкова широка, че чрез
всичко
това
се
създава
една
толкова
изключително благоприятна почва за развитие на
приятелството, която прави живота ни по-сладък.
Това са само едни от малкото причини, поради
които ротарианците оценяват своето членство.”
Пол П. Харис, Моят път към Ротари

“Не е ли чудо, че Ротари събра заедно добри и
влиятелни хора от всички цивилизовани страни?
А не е ли приятно да се знае, че има платформа,
достатъчно широка, за да застанат на нея всички
хора? И не е ли затоплящ сърцето факта, че хора
от различни религии и вероизповедания могат да

20. На кои дати е основан и чартиран първият
Ротари Клуб в Бургас?
21. На коя дата е основан настоящият Ротари
Клуб Бургас?
/ОТГОВОРИТЕ – В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ/

ТОЗИ МЕСЕЦ ПРАЗНУВАТ:
Рожден ден
Красимир Маринов – 14.01, Светлана
Проданова – 16.01, Милена Илчева – 20.01
Имен ден
Иван Златанов, Иван Данев – 07.01, Атанас
Желев, Атанас Сиреков – 18.01

