
МАРК МАЛОУНИ – ДЕКЕМВРИ 

Алоха, Ротари! 

Няма друго такова преживяване като присъствието на Международната конвенция на 
Ротари. Открийте истинския дух на алоха и Ротари със семейството си, приятелите и 
колегите ротарианци от 6 до 10 юни в Хонолулу. Това е перфектната обстановка за цялото 
семейство на Ротари да празнува, да си сътрудничи и да се свързва. 

Има два типа хора, които се наслаждават на посещенията на Хаваите - тези, които никога не 
са били на островите и предстои да имат уникални и прекрасни преживявания, и тези, на 
които тези хавайски моменти са част от спомените им и нямат търпение да създадат нови. 

Конвенцията е най-доброто място да намерите и споделите своята алоха, която както скоро 
ще откриете е много повече от поздрав. Точно както Ротари е начин на живот за 
ротарианците, алоха е начин на живот за хавайците - този, който се фокусира върху това,  да 
живеят в хармония, да бъдат търпеливи, да се отнасят с уважение към всички и да споделят 
радост със семейството си, или „охана“. 

Нашата домакинска комисия уреди някои страхотни събития за вас и вашето семейство. Това 
включва пътешествие с лодка и обяд  според хавайската култура, двучасова обиколка, при 
която ще ви се разкрият невероятни гледки към Diamond Head, Waikiki и Gold Coast на Кахала. 
На борда можете да се научите да свирите на укулеле, да участвате в танци на хула и да 
създавате свой собствен хавайски венец от цветя лей. 

Освен това ще имате възможността да се насладите на пълен набор от събития и 
гостоприемство на острова, от малки пикници в задния двор до семейни ястия с много блюда. 
Ще видите фантастични Ротари проекти, включително два древни хавайски рибарника. А 
слънчева разходка за мир ще се проведе в красивия плажен парк на Ала Моана, 5-
километрова разходка в сянката на емблематичния кратер Диамантената глава. 

Вътре и извън залите ще проведем най-семейната конвенция в историята на Ротари, 
включително церемония за откриване с фокус към семейството и събития, насочени към 
семейството в Дома на приятелството. Сесията за откриването, разбира се, ще включва 
традиционната ни церемония със знамената. 

Конвенцията ни през 2020 г. ще бъде и време да отпразнуваме историческите връзки на 
Ротари с Организацията на обединените нации. Както споменах в обръщението си от 
ноември,  през юни 2020 г. ще отбележим 75-годишнината от подписването на Хартата на 
ООН. В деня преди началото на конвенцията Ротари и ООН ще бъдат домакини на петото ни 
съвместно събитие за 2019-2020 г., което е фокусирано върху екологичната устойчивост. 

Допълнително планираме най-зелената конвенция в историята на Ротари, ще споделя повече 
подробности за това в следващите месеци. Но сега отидете на riconvention.org и кликнете 
върху бутона РЕГИСТРИРАНЕ точно под логото на Honolulu Hawaii 2020. Цените за отстъпка 
при ранна регистрация приключват на 15 декември, така че не отлагайте. 

Ротари свързва света по най-добрия си начин - Ротари конвенцията. Доведете семейството 
си, за да се запознаете с нашето семейство. Ще се видим в Хонолулу! 


