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НОВИНИ

Елект президентът на Ротари Интернешънъл
Уилям Бойд ще наблегне на
четири познати теми през
2006–07 Ротарианска година.
Това са управлението на
водите,
грамотността,
здравето и гладът, както и
Ротарианското
семейство.
Мотото за годината ще бъде “Върви начело!”.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
01.03. – Пети рожден ден на Ротаракт Клуб
Бургас. Зимна градина, х-л “България”, 19 ч.
17-19.03 - VI-ти Зимен празник за
ротарианците
и
техните
семейства,
Пампорово, Организатор: РК Смолян
24.03.- Благотворителен пролетен бал,
Пиано бар “ Ретро”, Монтана, Организатор:
Ротаракт Клуб Монтана
25-26.03 - Турнир по Бридж, Шумен,
Организатор: РК Шумен
ПРЕЗ ИЗМИНАЛИЯ МЕСЕЦ
4.2. – По време на Асамблеята на Ротари
Клубовете от Южна България Ротари Клуб
Бургас получи награди за трето място в
Д2480 за дарения към Фондация Ротари за
2004/05 г. и за обществено-значим проект в
полза
на
общественост
та.
13.2. – Гости
на сбирката
бяха Бинка
Монева и
Стойчо
Димитров от
Съюза на
слепите, които представиха своите идеи за
съвместна работа.
20.02. –
Тържествена
сбирка по случай
101 години Ротари
и Световния ден на
разбирателството и
мира.
27.02.
–
Бяха
одобрени кандидатурите на Митко Баев –
озеленяване, Костадин Партенов – медицинамениджмънт и Стоянка Георгиева – уеб дизайн.

ПРОГРАМА НА СЕДМИЧНИТЕ СБИРКИ ЗА
МАРТ 2006 Г.

6.3. – Лекция “Доброволното здравно осигуряване
в България”.

март 2006 г.

13.3 – Отбелязване Световна седмица на
Ротаракт. Лекция “Програми на РИ за младежта –
Ротаракт и Интеракт”. Лектор – Румен Ангелов.
20.3 – Избор на делегати за Конференцията на
Д2480. Лекция “Възможности на уеб дизайна”.
27.3 – Семейна сбирка.

ИНФОРМАЦИЯ
Основните
приоритети
на
президента на РИ КарлВилхелм
Стенхамър
са
грамотността, водата, грижата
за здравето и глада, както и
обществения образ на Ротари.
По време на Международната
Асамблея в Сан Диего, Калифорния, САЩ
на 17 февруари, той съобщи, че 20 процента
от населението в света няма достъп до
чиста питейна вода и насърчи ротарианците
да следят за случаите на замърсяване ан
водата. “Често промишлеността променя
това, което ни е дала Майката Природа, като
замърсява водата. Но ние бихме могли да
внимаваме и да не замърсяваме вода и в
домакинствата си ..” каза той.
СВЕТЪТ НА РОТАРИ
Бил Хънтли от Англия, Паст президент на
РИ за 1994-95 г. почина на 21
февруари. По време на своето
президентство той насърчаваше
ротарианците с думите “Бъди
приятел” (мотото на РИ за 199495 г.) и наблягаше на службата
на обществото на местно и
международно
ниво.
Отговаряйки
на
въпроса “Защо съм ротарианец”, Бил
Хънтли казва: “Ето защо съм ротаранец, ето
кое ме крепи да бъда в Ротари. Дружбата с
група от мъже и жени, които са готови
незабавно да помогнат е благословия и
привилегия. Като ротарианец аз съм част от
движение, което все още има да реализира
истинския си потенциал. Нашата сила е в
нашето желание да служим. Кой знае какво
можем да постигнем? Ние все още не знаем
мощта си!!!”
ТОЗИ МЕСЕЦ ПРАЗНУВАТ:
Рожден ден и имен ден
Отец Тодор Дивчев – 04.03 и 11.03
Рожден ден
Иван Данев – 08.03.
Имен ден
Тодор Атанасов, Тодор Тодоров – 11.03

