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Уважаеми приятели,
Няколко са акцентите в този брой: увлекателен разказ с екзотични
снимки за следващия пристан на Международната конвенция на Ротари
през 2020 година в Хонолулу, Хавай; акцентът на месец септември,
свързан с грамотността – умение от съществено значение, докато
се стремим да опишем, разберем и интерпретираме света около
нас. Разбира се и напомнянето за пиковия ден през следващия месец,
когато на 24 октомври отбелязваме Световния ден на Полио. Това
е денят, в който се гордеем с постигнатото и можем да повишим
осведомеността и съберем средства, за да продължим великото дело
по премахването на детския паралич.
Една от най-добрите страни на всяка Ротари конвенция е огромното
разнообразие на хора, които се срещат там. Независимо дали ще
участвате в сесия, или ще посетите Къщата на приятелството,
или ще седнете да хапнете, като се докоснете до традициите и
нравите на домакините – вие винаги ще бъдете заобиколени от
хора от всички краища на света. А когато това се случва на найекзотичните острови на земята, ще осъзнаете какво прави Ротари
страхотен – можем да сме толкова различни и пак да се чувстваме
добре заедно.
Спомням си една история отпреди години, свързана с проекти в
образованието и грамотността. На среща с побратимения Ротари
клуб Истанбул, Турция, бяха предложени два проекта: от наша страна
създаването на ИТ център в Одрин за базово компютърно обучение
на деца от средния курс; проектът на турските ротарианци
предвиждаше в рамките на един модул от две седмици учители да
обучат напълно неграмотни хора до ниво да се справят с разчитането
и използването на първични административни документи. Спечели
турският проект, защото Ротари иска да даде шанс на милиони
хора, чийто живот е блокиран от неграмотността.
Този брой отразява ротарианската активност, като включва не
само честването на Шипченската епопея, но и събития в Ротари
клубовете, Ротаракт, спортни надпревари в Дистрикта и света.
Бъдете здрави и нека силите и емоциите, събрани през лятото,
вложим в добри дела.
Ваш в Ротари,
Наско Начев, ПДГ

BETWEEN FRIENDS
С ептемв ри

Драги приятели ротарианци и членове на семейството на Ротари,
Тук, в Съединените щати, още едно лято си отива. А за семейство Малоуни
всяко лято завършва със завръщане в родния ми град Риджуей, Илинойс, за
ежегодния фестивал на Деня на пуканките, където имам честта да изпълнявам ролята на „Кралят на пуканките“, церемониалмайстора за празника.
Независимо от сезона, всяко семейство има свои традиции. Бих искал да ви
предложа една нова: намерете възможност да запознаете семейството си
с Ротари. Една от традициите на моето семейство е да водим дъщерите
Марк Малоуни
и внуците си на Международната конвенция на Ротари. Конвенцията за
Президент,
2020 г. в Хонолулу ще бъде прекрасен начин да запознаете децата и внуциРотари Интернешънъл
те си с интернационалния характер на Ротари. Планираме много семейно
ориентирани събития, на които всеки да се наслади.
Трябва да насърчаваме култура, в която Ротари не се конкурира със семейството, а го допълва. Никога не трябва да очакваме нашите членове да
избират между двете. Това означава да бъдем реалисти в очакванията си,
внимателни в планирането и да осигуряваме присъствие на деца на Ротари
събития на всяко ниво.
Често младите професионалисти, които Ротари трябва да привлече, за да остане динамична организация
за служба през 21 век, са именно хората, които имат най-големи семейни задължения. Не трябва да държим
тези бъдещи млади членове далеч от техните семейства, като провеждат събития, вечери и уикенди, на
които децата им не са добре дошли.
Така че нека да отворим вратите си и да го направим по забавен начин, с възможности, които карат нашите деца и внуци да искат да научат повече за членството в Интеракт, Ротаракт и Ротари. Започнете,
ако трябва, с нещо малко: като проведете някои от срещите си в по-удобно за семейството време, но
помислете и как можете да продължите подобни събития за годините напред.
Воденето на деца на Ротари събития не е просто забавление; това ги среща със света! Направете тази
година запомняща се за вашето семейство и незабравима година за непрекъснато разширяващото се семейство на Ротари, тъй като Ротари свързва света.
О кто мв ри

Дългосрочната, продължителна битка срещу полиомиелита на Ротари дава лицето на нашата организация от
десетилетия. Имаме право да се гордеем с всичко, което постигнахме през годините.
Нашият напредък е реален и забележителен. През 1988 г. полиомиелитът е ендемичен в 125 страни, с повече
от 350 000 нови случая годишно в целия свят. Оттогава Ротари и нашите партньори в глобалната борба с
полиомиелита намаляват честотата на случаите на болестта с повече от 99,9 процента, ваксинират над
2,5 милиарда деца срещу вируса и предотвратяват 18 милиона случая на парализа. През годините Ротари е
помагал на страната след страна да се премести в списъка без полиомиелит. Това включва Индия, което до
неотдавна много хора смятаха за невъзможно. От трите типа полиовирус, тип 2 е изкоренен и тип 3 скоро
може да бъде сертифициран като изкоренен. Нигерия не съобщава за случай на див полиовирус от почти три
години. Ако тази тенденция се запази, ще се сведем само до един вид див полиовирус, само в една част на
света, Афганистан и Пакистан.
Тази година искаме да видим колкото се може повече Ротари клубове, провеждащи събития от Световния ден
на полиомиелита по целия свят. Имате нужда от идеи? Какво ще кажете да организирате парти за приятели
и членове на клуба, за да гледате онлайн глобалното излъчване на Ротари? Можете също така да посветите
среща на клуба на Световния ден на полиомиелита или да създадете събитие за набиране на средства. Не
забравяйте, че всеки събран долар се удвоява от Фондация Бил и Мелинда Гейтс.
Когато достигнем целта си, полиомиелит ще стане едва втората изкоренена
човешка болест на планетата и Ротари ще получи международно признание.
Но най-важното са децата, които никога повече няма да се сблъскат с този
ужасен, осакатяващ вирус. Ротари трябва да продължи да свързва света в
усилията за премахване на полиомиелита.
От нас зависи. Нека завършим работата.
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OUR WORLD

Великобритания

САЩ

Австрия и
Германия

Кайманови
острови

Южна Африка

Хора на действието
по целия свят
САЩ

Едно на всеки три деца
в САЩ споделя,
че е било
тормозено в училище.
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В предградията на Денвър
програма срещу тормоза е
достигнала над 2000 ученици в
началните училища. Програмата за мирни училища, разработена от Ротари клубовете
на Денвър Югоизток, Хайлендс
Ранч (Литълтън) и Паркър, е
създадена през 2014 г. от Карол
Баумбуш. Шаблон, създаден от
Operation Respect, нестопанска организация, фокусирана
върху подпомагане на децата в
развитието им към етични и
състрадателни възрастни, беше
пригодена, за да се добави
Ротари елемент: „Тя учи на развитие на характера с помощта
на Четиристранния тест“,
казва Баумбуш. Програмата се
осъществява от гимназисти,
които се обучават от ротарианци.

Кайманови
острови
На 28 март трите Ротари
клуба на тази британска отвъдморска територия откриха
детски образователен център
на открито. Чарлз, принц на
Уелс, преряза лентата на съоръжението на базата на ботаническия парк Кралица Елизабет II.
Центърът на стойност 180 000
долара е финансиран от Ротари
клубовете Кайманови острови
Централ, Гранд Кайман и Гранд
Кайман Изгрев. Ротари клубът
Гранд Кайман дари и мамава
(стая за кърмене) на стойност
20 000 долара на международното летище Оуен Робъртс
в Джорджтаун. „Искахме да
предложим на кърмещи майки
чиста частна зона за кърмене или изцеждане на кърма“,
казва членът на клуба Джъстин
Боддън.

Великобритания
От 15 години ежегодният
технологичен турнир, организиран от трите Ротари клуба
в Йорк, спомага за стимулиране
на студентския интерес към
технологиите и насърчава дух
на работа в екип. Тази година
предизвикателството пред 16те екипа от по четири души
беше да проектират и сглобят
мигащ маяк, като използват
доставени части. Съдиите
присъждаха точки на екипи от
три възрастови групи за дизайна, успеха на строителството
и записаните коментари за
това, как са подходили към инженерното предизвикателство.
Ротари клубовете в Йорк, Йорк
Айнсти и Йорк Викингс финансираха състезанието заедно със
спонсори, включително Университета на Йорк.

Снимка: Ротари клуб Денби

Южна Африка
Когато засушаването накара
хиляди фламинго да изоставят
пилетата си в резерват, който
служи като място за размножаване на птиците, Ротари
клубът Fourways Main Reef,
Йоханесбург, започна дейности,
осигурявайки лактатен разтвор, храна, одеяла и физиологичен разтвор на група за
опазването на пилетата.
„Понякога животът работи по
вълшебни начини“, казва членът
на клуба Ингрид Селшоп, която
видяла в социалните медии
публикация за тежкото положение на пиленцата на фламинго,
което подтиква членовете на
клуба да се включат проекта в
края на януари. „Един приятел от училищните ми дни,
който ръководи програмата за
възстановяване на лешоядите
VulPro на язовир Hartbeespoort,
се свърза с мен, като поис-

ка помощ, когато видял, че
нашият клуб събира предмети
и пари за спасяването.“ Много
природозащитни центрове в
страната участваха в преместването на пилетата и
яйцата в безопасна среда.
„Имах щастието да успея
да помогна с храненето на
малките пиленца фламинго
през първата седмица, когато
те пристигнаха в центъра на
VulPro“, казва Селшоп. Мисията
завърши щастливо със здрави
излюпвания, а оттогава нивата
на язовирната вода се повишиха, подобрявайки условията за
ятата.

Австрия
и Германия
Повече от 100 любители на
зимните спортове се спуснаха
към и по пистите по време на
Ски седмицата, организирана от
Ротари клуб на ОберстдорфКлайнвалсертал, презграничен
клуб Алгойските Алпи. Тържеството привлече ротарианци
от Европейския съюз, Русия,
Турция и САЩ. Подобно събиране
се проведе два месеца по-рано
в Теллурайд, Колорадо. „Успяхме
да покажем, че в Бавария и
Австрия ще намерите не само
страхотни ски писти, но и истинско ротарианско гостоприемство“, казва Андреас Кендерс.
Участниците също събраха над
7800 долара, за да помогнат
на деца с туберен склерозен
комплекс, генетично заболяване, което причинява тумори в
различни органи на тялото.

Думата „ски“ произлиза
от норвежкия термин
за разделено парче дърво.
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Алоха, Ротари
от Диана Шоберг

Приветствайте Хонолулу, дома на Международната конвенция
за Ротари 2020 г. А кой е най-добрият начин да опознаете този райски кът?
Бъдете заедно с местните ротарианци и ротарактори.

Алоха, Ротари!
от Диана Шоберг

77

Зелените морски костенурки,
хану на хавайски език,
са символ на късмет и на Ротари
конвенцията през 2020 г.
Цветните дъски за сърф
с различни размери са вездесъщо
напомняне на хавайската култура.
Предишни страници:
На южния бряг на Оаху,
Диамантената глава гледа
към плажа Уайкики и Тихия океан.
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Н

а остров Оаху е 8 сутринта, а плажът
Уайкики вече се оживява. Хората са
струпани в слънчевите петна между
сенките на хотелите на брега на морето: семейства с малки деца, скачащи във
и извън водата; двойки, пиещи кафе; сърфисти със
своите шарени дъски бързат да уловят някои ранни
вълни. Плувците се потапят в океана, изобилстващ
от пяна, или правят обиколки в спокойните води зад
вълнолома, известен като стената Уайкики. Започват да се отварят щандовете под наем за шнорхели,
канута, дъски и други водни съоръжения; катамаран
се връща обратно от сутрешното плаване. Но въпреки цялата тази дейност, единственото, което
мога да чуя, е трясъкът на прибоя, докато се разбива
в брега.
Аз съм със семейството си на опознавателна
разходка, преди да се срещнем с някои нови Ротари
приятели на обяд в Чайнатаун на Хонолулу. Шестгодишната ни дъщеря Беа навива искрящо розовата си
рокля и повдига краката си високо, докато тича през
вълните. Тя се обръща на всеки 15 метра, за да се ухи-

ли на мен и на моя съпруг, Крейг, преди да започне отново да бяга, предизвиквайки ни да я преследваме през
топлия пясък, преди вълните да заличат следите й.
Това не е първото пътуване на семейството ни
до Хонолулу. Беа иска да се премести тук, откакто
го посетихме преди три години, когато се влюби в
топлия океан, златните плажове и перфектното
време. Когато разбра, че се връщаме на остров Оаху,
тя обгърна ръце около левия ми крак и се притисна,
като засипа бедрата ми с целувки. „Ти си най-добрата, най-добрата, най-добрата, най-добрата майка на
света!“ – извика тя. Коя съм аз, че да не се съглася?
Това пътуване ще бъде малко по-различно. Този
път, в очакване на Международната конвенция на Ротари за 2020, от 6 до 10 юни, бяхме на разузнавателна мисия, а нашите водачи бяха местни ротарианци,
които ни предоставиха вътрешен поглед към този
островен рай. Помолих ги да ни покажат своето Хонолулу - своята среда, своята история и култура.
Обичаме плажа, но има и друга страна на Хаваите,
която не искам вие и вашето семейство да пропускате.
9

По часовниковата стрелка
вдясно: Poke (римува се с OK),
нарязана на кубчета и маринована
сурова морска храна, е основен
продукт на родната хавайска
кухня - въпреки че различните й
превъплъщения идват подправени
с различни понякога пикантногорещи съставки; дрънкащите
гребци се подготвят да изстрелят
своите океански аутригери; diners се наслаждават на храна на
открито в кафенето в двора на
Художествения музей в Хонолулу.

В

училище „Сейнт Луис“ в Хонолулу, Брадфорд Икеману Лум седи пред момчета от
пети клас, и свири на барабан от кратуна,
наречен ипу хек. Момчетата припяват на
хавайски език и танцуват, репетирайки
за майския спектакъл. Пеят песен за пхухуеху, местно растение по пясъчните дюни, което хавайските
сърфисти пръскат по ръба на водата, за да се помолят на боговете за по-големи вълни. В края на песента Лум прави рязко стакато, докато едно по едно
момчетата от първия ред клякат надолу с разперени
ръце. Те изглеждат така, сякаш сами яздят вълните.
Противно на стереотипа, танците на хула не
приличат на съблазнителен размах на бедрата; движенията вървят с думите на песните. За да им бла-
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годари за тяхното изпълнение, Каное Казимеро пее и
танцува втората песен от трилогия за Пеле, хавайската богиня на огъня и вулканите. Тя движи ръцете
си плавно нагоре-надолу, за да предизвика планините
и морето. Подобно на Лум, Казимеро е местен хавайски и културен експерт; тренира и изпълнява хула от
петгодишна възраст, тя ще организира забавленията за Конвенцията в Хонолулу, които ще включват
изпълнение на нейния брат, певеца и музиканта Робърт Казимеро, приеман заедно с покойния си брат
Роланд като „крайъгълен камък на хавайската музикална култура.“
Това, че класът изобщо се учи на хавайската култура, е драстична промяна от времето, когато Лум
и Казимеро са били деца. Говоренето на хавайски

език в училищата е забранено през 1896 г., три години след отхвърлянето на Кралство Хаваи проправя
пътя към анексията на островите от Съединените
щати. Тъй като местните хора били принуждавани
да възприемат американските стереотипи на живот, хавайската култура се приема като изостанала
и екзотична. „Мразех хавайската музика; Мразех хула;
Мразех всичко хавайско, казва Лум. Това беше заради
стигмата. Не исках да показвам хавайската си същност, защото не исках да бъда избягвана от приятелите си.“
Едва в колежа, където единственият съществуващ клас по етнически изследвания е посветен на Хаваите, Лум започва да прегръща родната си идентичност. Хавайската култура преживява ренесанс през

70-те години благодарение на усилията на хора като
Лум и Казимеро, подновили интереса към коренния
език, музика и изкуство. През 1978 г. конституцията
на държавата е изменена, за да въведе хавайска образователна програма, както и да признае хавайския
език за официален език на държавата.
Когато класът по хула приключва, Лум и Казимеро
ме завеждат до Летния дворец на кралица Ема, където прохладният ветрец осигурява отдих от жегата и праха на града. На този малък остров изглежда
сякаш всички познават всички и откриваме, че един
от нашите екскурзоводи е син на следващия президент на Ротари клуб Хонолулу Пау Хана, където
членуват Лум и Казимеро. Изложена е зашеметяваща наметка с жълти и червени пера, принадлежала
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на Камехамеха Велики, който обединява Хавайските
острови в едно кралство в началото на 19 век. На
Хаваите нямало големи бозайници, нито скъпоценни
метали или камъни, така че перата се използвали за
показване на богатство и сила. „Ловците на птици
са били наистина важни за краля и кралицата, обяснява Лум. Хавайците никога не са убивали птици. Те
слагали меден сироп върху дърветата, птиците кацат за него и те изскубвали перата.“
Хавайската култура има някои ключови ценности
и подчертава Лум, те се свързват с концепцията на
Ротари за Service Above Self. Концепцията за „охана“, или семейство, е много важна, независимо дали
това е вашето кръвно семейство, семейството ви
на работа, или вашето семейство от съседи. Така
е и по отношение на ха аха а, или смирението. И
разбира се, има алоха, която много хора разпознават
като хавайска дума както за здравей, така и за сбогом. Но „алоха“ има много по-широко значение, което включва любов, мир, състрадание и милост. Тя
е толкова важна за хавайската култура, че „духът
на алоха“ - определена като „черти на характера,
изразяващи чар, топлина и искреност на хората на
Хавай“ - е кодифицирана в хавайския закон.
„Живей алоха“ е нещо, което казваме през цялото
време, споделя Казимеро. Това не е просто фраза,
отпечатана на тениска. Идва от сърцето.“

Х

авайските острови са толкова красиво
място, те са били сцена за много филми и
телевизионни предавания - а Тони и Джо
Гедеон сякаш знаят местоположението
на всеки един от тях. Докато пътуваме
през Източен Оаху, дуетът баща-син, членове на
Ротари клуб Уайкики, ни заслепяват със самородни
късчета от своите комбинирани енциклопедични познания за хавайската попкултура. Те показват местата за заснемане на Magnum P.I., Hawaii Five-0 и известната плажна сцена в „От тук до вечността“;
виждаме дома на Том Селек, мястото на „Реалния
свят“: Хавайска къща и гимназията на Бруно Марс.
Обиколката ни завършва с шофиране през тропическа джунгла и серия от обратни завои към върха
на планината Танталус, където се наслаждаваме на
270-градусовата перспектива на острова. (Изкачихме се с кола; по-авантюристични посетители могат да изберат предизвикателството на велосипеда.) От панорамата Pu’u ‘Ualaka’a можем да видим
Diamond Head, кратера Punchbowl и центъра на Хоно12

лулу - същата гледка се радваха Чад (Елвис Пресли) и
Мейл (Джоан Блекман) по време на краткия им пикник
във филма „Синият Хавай“. Самите ние огладнели, се
отправяме обратно в града, за да опитаме поке - мариновани морски дарове, нарязани на кубчета. Когато поръчвате, не забравяйте: пoke римува с OK.
Завършваме деня си с друго хранене - макар че с
комбинацията си от храна и забавление, луау е много
повече от хранене. Хавайците могат да бъдат домакин на луау, за да отпразнуват рожден ден или годишнина по начина, по който хората в други части на
страната пекат миди или барбекю. Луауто, на което
присъстваме, е в Paradise Cove в курорта Ко Олина
в Каполей и пристигаме, докато двама мъже издърпват печено прасе от иму, огнена яма, облицована с
бананови листа и горещи скали. За да стимулираме
апетита, хвърляме джапанките - вид местни чехли и се впускаме в кануто с аутригер, което има плувка
(аутригера), изпъкваща хоризонтално от корпуса, за
да стабилизира лодката в бурния океан. След известно енергично гребане, спираме, за да се насладим на
ефектния залез над водата.
Обратно на брега, под сияещото небе и полумесеца опитваме различни традиционни ястия, включително сочната свиня калуа - в превод „печена в земна
фурна“, и пой - лилаво ястие от таро. Като намигване към това традиционно семейно и приятелско
луау, диджеят пита кой празнува рожден ден, меден
месец или годишнина. Виждаме различни стилове на
танци от Тихоокеанските острови и Беа скача от
мястото си, когато подканят доброволци за хула,
присъединявайки се към другите кейки (деца), докато се научат да движат ръцете си, за да „разбъркат
тази купа с пои, да имитират с движение океана и да
хвърлят въдицата си и да извадят рибата си.» Под
хипнотичния ритъм на островни барабани вечерта
завършва с човек, въртящ пръчки от огън, публиката
аплодира, докато той върти и хвърля огнени колела
през вълшебната нощ.

Н

амирам се в Музея на изкуствата в Хонолулу с Тина и Кристина Буи. Сестрите
близнаци учат биология в Университета
на Хавай с планове да преминат в медицинско училище и са съпредседатели на
Ротаракт клуба Маноа към Университета на Хаваи,
към който са се присъединили след няколко години
Интеракт в гимназията.
Буи проявяват почти всяка характеристика на

По часовниковата стрелка
отгоре вляво: Статуя на
легендарния сърфист херцог
Каханамоку; танцьор на хула
разказва зловеща приказка;
стенопис Какако; проба от
алоха „духове“.
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еднояйчните близнаци, която някога съм виждал или
чувал: обличат се еднакво – в черно, и говорят едновременно, използвайки едни и същи думи. Понякога
се чувствам така, сякаш слушам стерео. „Харесва
ми колко е тихо“, прошепва Тина, докато разглеждаме експонатите в стая, проследяваща еволюцията
на будисткото изкуство. „И осветено“, завършва
Кристина. „Тъй като е толкова тихо, можете да си
мислите.“
Двете млади жени искаха да ми покажат музея, защото това е любимо място, което обичат да посещават с приятели. Докато се разхождам, се оказвам
примамен в хавайската стая на музея, която се фокусира по-малко върху историческите хавайски артефакти и повече върху начина, по който хавайските
художници осмислят съвременния свят. По-специално Буи обичат портретната галерия, където съпоставянето на по-стари и модерни картини акцентира върху разновидностите на художествените
14

стилове. Разпръснати сред закритите, климатично
контролирани галерии са тематични дворове, които сами по себе си са произведения на изкуството;
средиземноморският двор, например е с фонтани и
плочки по стените, а китайският двор - с езерце кои,
което дава възможност на посетителите на музея
да се задържат на открито.
След това Буи ме заведоха да видя улично изкуство
в Kaka’ako, бивш индустриален квартал на около 2
мили от Уайкики, сега изпълнен с пивоварни, кафенета, ресторанти и най-известните стенописи, което
го прави място за мотаене, леко извън отъпканите
пътеки. „Ново е и отворено за всички“, казва Тина.
Почти всяка повърхност на всяка стена в квартала е
боядисана със стенописи, вариращи от реалистични
портрети до анимационни „алоха чудовища“. Сблъскваме се с няколко туристи, които си правят селфита
– ние също. Не можем да устоим.

По часовниковата стрелка
от ляво на дясно: Почти една
миля пътеката до върха на
Диамантената глава е напрегната
и стръмна, но зашеметяващата
панорамна гледка от латформата
в горната част на кратера си
струва усилията; безстрашен
сърфист предизвиква вълните
на борда на буги; заедно с
Диамантената глава, буйните,
гофрирани планини Коолау
са една от двете национални
природни забележителности
на Оаху.

Ш

егуваме се с другите туристи, докато слушаме аудиогид, и се промъкваме през експонатите в центъра за
посетители в Националния мемориал на Пърл Харбър. Но когато стигаме до мястото, където гледаме по протежение на
брега и към мемориала на USS Аризона, аз съм принудена да спра. Свалям слушалките си и затварям очи,
за да затворя останалата част от света. Искам да
отделя момент и да се опитам да разбера изцяло значението на това свято място.
Това може да е най-популярната туристическа
атракция на Оаху (2 милиона души годишно посещават мемориала), но това е и нещото, който може да
ви накара да настръхнете дори когато сте заобиколени от непознати. Това е тържествено напомняне
за трагедията на войната.
Но това е и символ на силата на помирението. Ротари клубовете от Пърл Харбър и Хирошима, Япония,

създадоха сестрински клубни отношения през 1982 г.,
за да превърнат белезите от войната във връзки на
мира.
Ротарианците от клубовете посещават паметните места на другия клуб и засаждат дървета на
мира, които процъфтяват в двата града.
Мемориалът на USS Arizona огражда потопения
корпус на линейния кораб, който потъва за девет
минути по време на изненадващата атака на 7 декември 1941 г.
Мемориалът беше затворен за ремонт, когато моето семейство го посети. Но се очаква да се отвори
отново през есента на 2019 г., когато посетителите ще могат да се разходят над последното място за
почивка на над 1000 мъже, загинали на кораба.
Не бях сигурна доколко малката ми дъщеря ще разбере за всичко това. Но дори Беа беше развълнувана
от сакралността на мястото и докато излязохме,
тя държеше ръка над сърцето си.
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Слънцето залязва на скрит
хавайски залив; идва юни,
тези отпечатъци в пясъка
могат да бъдат твои.

16

Б

еа пищи срещу вълните, разбиващи се край
скалата, на която е кацнала, пръскайки ни,
докато езици с вода облизват бреговата
линия. «О, да, има голяма!», крещи тя и мами
водата. Ела към мен!“ Междувременно Дел
Грийн, председателят на Организационния комитет
на домакините през 2020 г., посочва зелените морски
костенурки под водата, огряни отзад когато слънцето грее зад вълните. Вълнението е заразително и
аз също крещя, като виждам от време на време плавник или глава да надничат от водата. „Те изваждат
детето във всички нас“, признава Грийн.
Ние сме на плажа Ланиакеа на северния бряг на
Оаху, често наричан Плаж на костенурките заради
зелените морски костенурки, които се хранят тук.
Костенурките, наричани в Хавай хону, достигат дължини от 1 до 1,2 метра и тежат от 100 до 250 килограма. Не можете да ги пропуснете на Конвенцията
в Хонолулу: те са включени в логото на събитието.
Ние сме по средата на обиколката ни на острова
с Грийн, член на Ротари клуба център на Хонолулу, и
неговата приятелка Диана Доан, която е член на РК
Хонолулу Пау Хана. Когато ни събудиха рано сутринта, Грийн и Доан ни поздравиха, като ни целунаха по
бузите и сложиха лилаво и бяло цвете леи около вратовете ни, посрещане, което се случва няколко пъти
по време на нашето пътуване. Хавайците сякаш дават леи винаги когато имат повод: като поздрав,
благодаря или като признание за постижение - „да
споделяш алоха си“, казва Грийн. Магазини за леи могат да бъдат намерени в Чайнатаун и на летището,
а украшенията могат да бъдат направени не само
с цветни венчелистчета, но и с ядки, черупки - или
доларови банкноти. Домакинският комитет, казва
Грийн, планира ротарианците да помогнат да се направи най-големия лей в света от хартиени пари от
своите страни, като постъпленията ще отидат в
End Polio Now.
Докато отпътуваме от Хонолулу, Грийн обяснява, че хората тук не използват думите „изток“ и „запад“ като посока, както правят в континенталната
част. Вместо това те споменават географски забележителности: „Диамантена глава” за изток и „Ева”
(произнася се „е-ва”, за плаж Ева) за запад. Има още
маука и макаи, които означават „към планината“ и
„към морето“.
По пътя преминахме толкова великолепни плажове, че не са ми останали цветове, за да опиша водата: Цветът е аква и блести при гледката на найдоброто място за шнорхелинг - залива Ханаума. „Водата е от блестило!“ - възкликва Беа за тюркоаза на

синия хавайски коктейл в парк Sandy Beach, известен
със своя дързък и опасен бодисърф. Докато стигнем
до фара Мокупу`у, където посетителите могат да
направят кратка разходка по павирана пътека, вече
моля за идеи. „Ажурен?“, предлага Крейг.
Между плажовете се възхищаваме на величествените планини Коолау, зелени скали с гънки като на
пръсти, които са се накиснали твърде дълго във ваната. Точно преди обяд е и в обедната светлина планините изглеждат почти двуизмерни, сякаш са фон
за филм. (Всъщност те бяха за Джурасик Парк наред
с други филми.)
Дори Грийн, като местен, спира поне три пъти
по време на шофирането, за да им се възхищава. „Не
са ли красиви“, възкликва той. Преминаваме бариера
за паркиране, боядисана с фразата „Алоха е начин на
живот“ - слоган, който хората, които сме срещнали
при пътуването си, напълно одобряват.
След завръщането у дома, до зимния Уисконсин
и Беа отива на училище, учителката й в детската
градина я моли да опише в дневника си з нашето туване. Този път не са плажовете, Океанът или невероятното време, което си спомня. Вместо това тя
пише за деня, който се мотаем с Дел и Даяна. Дори
шестгодишната ми признава, че колкото и природни
чудеса да предлагат островите, най-добрата част
за Ротари конвенцията са хората, които срещате.

Открийте алоха в Хонолулу!
Регистрирайте се за конвенцията за 2020
сега и спестете до $ 200. Таксата за ранна регистрация е 450 долара за ротарианци и 120 долара
за Ротарактори до 15 декември. Регистрирайте
се на riconvention.org. Докато сте там, изтеглете промоционалния комплект, за да насърчите
вашите колеги ротарианци да присъстват на
най-голямото събитие на Ротари през годината - или гледайте и споделяйте примамлив видеоклип, който визуализира Ротари конвенцията.
Изпитайте културата на Хаваите на събития, планирани от Комитета на организацията домакин в Хонолулу; те включват концерт в
Shell Waikiki, разходка за изгрев за мир, проект за
древна рибарница и храна с местни ротарианци.
Научете повече на rotaryhonolulu2020.org.
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Холгер Кнаак, член на Ротари
клуб Херцогтум Лауенбург-Мьолн,
Германия, е избран да бъде президент на Ротари Интернешънал
през 2020-21 г.

ХОЛГЕР КНААК
Решението на Комисията по назначаването е
следствие от оставката на номинирания за президент Сушил Гупта по здравословни причини.
За да изгради по-силно членство, Кнаак казва, че Ротари трябва да се съсредоточи върху
увеличаване броя на жените членове и преминаване на ротаракторите към Ротари клубовете.
Кнаак вярва, че кампанията „Хора на действие“
предлага нови възможности за повишаване на
общественото познание за Ротари.
„Тази кампания предава нашия глобален имидж като същевременно уважава различията в
регионите и културите“, казва той.
Член на Ротари от 1992 г., Кнаак служи на Ротари като ковчежник, директор, модератор,
член и председател на няколко комисии, представител на Законодателния съвет, коорди18

натор на зона, ръководител на обучения и дистрикт гуверньор.
Той е консултант по големи дарения и съпредседател на Организационния комитет на
конвенцията в Хамбург през 2019 г.
Кнаак е главен изпълнителен директор на
Knaack KG, компания за недвижими имоти. Преди това е бил партньор и генерален мениджър на
Knaack Enterprises, 125- годишен семеен бизнес.
Той е член-основател на Гражданската фондация на град Ратценбург и е бил председател
на голф клуб Гут Грамбек. Кнаак е основател и
председател на фондация „Карл Адам“.
Кнаак и съпругата му Сюзан са големи дарители на Ротари Фондацията и членове на Обществото на последователите.

БЪДЕТЕ ГОТОВИ ЗА

Организирайте събитие на 24 октомври,
за да постигнем края на полиомиелита.
Действайте и почнете да планирате
с ресурси на endpolio.org

TFR
ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕДСЕД АТЕЛЯ НА ФОНД АЦИЯ РОТАРИ

С ептемв р и

Ни хао, ротарианци!
Надявам се да правите планове за предстоящата Ротари международна конвенция.
Ротарианците, които живеят близо до Тихия океан, са особено развълнувани! Събитието
през следващата година е в красивия Хаваи и знам, че всички са готови да направят
пътуването до този островен рай.
Така че „дайте пет“, като се регистрирате веднага за конвенцията в Хонолулу, ако още
не сте го направили - и направете план за това как ще помогнете на Ротари фондацията
да достигне нови висоти през 2019 г. Ние преобразуваме живота навсякъде и всичко
Гари С.Г. Хуанг,
Председател
това се дължи на вас.
на Съвета
Напомняме ви често за значението на даренията към Годишния фонд. Тези дарения правят
на попечителите
света по-добро място, не само като помагат да се сложи край на полиомиелита сега и
на Фондация Ротари
завинаги. Вашите дарения правят възможни всякакъв вид безвъзмездни дарения на Ротари
по целия свят.
Но много от вас не знаят нещо много важно: Приносът към Фонда гарантира нашето
бъдеще. Надявам се, че ще помислите да създадете свое собствено наследство, като
направите дарение. Идеята зад него е проста и много мощна. Фонда на Ротари подкрепя
програмите на Фондацията днес и в бъдеще.
Имаме цел от 2,025 милиарда долара до 2025 г. Ще постигнем тази цел с вашата
подкрепа. И след като го направим, ще бъдат възможни невероятни неща. Само като
черпи от годишните приходи от инвестиции, Фондацията ще разполага с около 100
милиона долара всяка година - година след година - за всякакви проекти, променящи
животи и спасяващи животи. Това ще бъде невероятно постижение и наистина ще
осигури нашата Фондация за дълго в бъдещето.
Щедростта на ротарианците продължава да доставя голяма радост и цел в моя живот и се надявам да прави
същото и с вас.
О кто мв р и

Приятели, Световният ден на полиомиелита е този месец и ние сме изправени пред голямо предизвикателство.
Новините от Афганистан и Пакистан ни казват, че имаме още работа. Казват ни, че полиомиелитът няма да
изчезне бързо или лесно.
Най-вече ни казват, че сега сме необходими повече от всякога. Успехът ще изисква от нас да бъдем стабилни и
да покажем, че няма ограничение във времето на нашия ангажимент. Ние сме в това до края и ще победим тази
страшна болест. Ще върнем живота на децата и семействата и ще възстановим надеждата на общностите.
Имаме щастието да имаме страхотни приятели в Глобалната инициатива за ликвидиране на полиомиелита включително Фондация Бил и Мелинда Гейтс, която продължава да дава още 2 долара за всеки дарен от нас.
Вече премахнахме дивия полиовирус тип 2, а тип 3 скоро може да бъде заличен. Индия е без полиомиелит. Цяла
Африка може скоро да е без полиомиелит.
Най-важният фактор за прекратяване завинаги на полиомиелита сте вие. Хората на Афганистан и
Пакистан са изправени пред толкова големи трудности през последните години. Полиомиелитът е само
още едно предизвикателство. За тях би могло да изглежда непосилно. Но не и за ротарианците. Не се
чувстваме претоварени. Чувстваме се предизвикани и като хора на действието се издигаме до нивото на
предизвикателството.
По думите на Конфуций: „Ако човек е добродетелен, той няма да бъде оставен да стои сам. Сигурно е, че хора
с подобен ум ще дойдат и ще се присъединят към него.“ В Ротари много добре разбираме тези думи. Когато
казваме „Служба над себе си“, ние заемаме позицията на тази добродетел. Знаем, че нашите съмишленици,
братя и сестри по целия свят ще се присъединят към нас. Ние сме привлечени от нашата нужда да правим
добро в света.
Можем да избавим света от болестта завинаги. И вие ще бъдете тези, които ще
го направите, чрез постоянните си ангажименти и щедрост.
Бъдете част от историята! Помогнете ни да преодолеем финалните трудности,
последното предизвикателство. Направете своето дарение на endpolio.org/donate.
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Здравейте приятели!

Митко Минев
Дистрикт гуверньор 2019-20
Дистрикт 2482 България

РОТАРИ
свързва света

Все още се радваме на лятото и на последните ваканционни дни. Навлизаме в
септември, време за празници и време за работа.
На 6 септември ще се поздравим със 134-тата годишнина от Съединението на
Княжество България и Източна Румелия, а на 22 септември ще отпразнуваме и
Обявяването на независимостта на България през 1908 година.
През този месец бих искал да насърча председателите на комитети и президентите
на клубовете да се вслушаме в препоръките на президента на Ротари Интернешънъл
Марк Малоуни и да обърнем внимание и на някои моменти в организацията и
състава на участниците на срещите в клубовете ни, както ни препоръчва и
Бордът на Директорите на РИ в приетите от него Стратегически приоритети
за развитието и растежа на Ротари.
Миналия месец акцентирахме на растежа на Ротари, обръщайки внимание на
многообразието в клубовете ни, което ги прави привлекателно място за нови
членове и задържа досегашните. След отлива на близо 60 членове през ротарианската
2018–2019 год. направихме практически стъпки, като насърчихме предприемането
на приложими действия за планиране растежа на членството във всеки клуб. Важно
е клубовете, които са претърпели тези загуби, да се справят с първопричините
за тях, заглеждайки се не в отделни хора, а в квалификациите, които предлага
общността, в която работят. Да потърсят професионалисти и лидери, които
споделят ценностите на почтеността и приятелството; да приобщят млади
хора с добра професионална експертиза, нужна за повишаване културата на нашата
служба на общността.
Точно те, младите професионалисти, които клубът привлича, за да остане
динамична организация за служба през 21 век, са и хората с най-големи семейни
задължения. Не трябва да държим тези наши млади членове далеч от своите
семейства.
Не трябва да забравяме и акцента на месец септември в Ротарианския ни
календар: „Основно образование и грамотност“. Образованието, пренебрегната
тема в началото на демократичните промени през деветдесетте, е тема, на
която трябва да обръщаме все по-сериозно внимание. Да не губим грамотността
на децата в обкръжаващия ни свят. Да възродим традициите и ценностите на
нашия народ.
Приятели, ние не сме пионерите и не сме сами по този път, ако и образованието
да е една от шестте зони на фокус на Ротари. Обърнете внимание на програмите
на Министерството на образованието и науката:„Осигуряване на съвременна
образователна среда“, „Ученически олимпиади и състезания“, „Заедно в грижата
за ученика“, „Роден език и култура зад граница“ и т.н. Изследвайте и разберете
нуждите на вашата общност чрез тясно сътрудничество с отделите за
образование, младежки дейности и спорт към общинските съвети. Многобройни са
и неправителствените организации с фокус върху образованието. Не забравяйте и
да споделите опита на повечето от клубовете в Дистрикта, които подпомагат
образованието в своите общности. Информация за това може да намерите на
Дистриктния сайт в подраздел „Клубни проекти“. Тук е мястото да ви обърна
внимание, че „качвайки“ вашия проект в този подраздел, давате възможност
вашата идея да се приеме и мултиплицира в клубове от целия Дистрикт. Ротаракт
и Интеракт клубовете са богат източник на идеи за съвместни клубни проекти
в тази насока.
Грамотния човек е знаещ човек и ние с нашата безкористна служба ще помогнем
на подрастващите да са можещи и знаещи.
Така ще изпълними своята мисия: ДА СВЪРЖЕМ СВЕТА!
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дно от водещите събития в
календара на Ротари България
за месец август беше отбелязването на 142-годишнината от
Шипченската епопея.
Организацията на събитието
започна няколко месеца преди това
и беше свързана с много срещи, логистика, осигуряване на човешки ресурси, размествания в програмата,
изработка на картината с логото
на Ротари и др.
Кулминацията на тържествата
беше на 24 август. Сутринта беше
отслужена панихида на Соколския
манастир от Григорий Великотърновски, митрополит на Великотърновската епархия на Българската
патриаршия, в памет на загиналите за свободата на България. След
това беше дадено началото на
походите - два лъча, тръгващи от Соколски манастир и местността Узана над гр. Габрово в посока Паметника на вр. Свети Никола. В похода от
Соколския манастир се включиха приятели от Ротари клубовете в Габрово и Севлиево, областният управител на Област Габрово г-жа Невена
Петкова, кметът на Община Габрово г-жа Таня Христова, както и много граждани. За около 2 часа групата
достигна подножието на Паметника в добро настроение. Преди това
голяма група приятели от т.нар. зона
„Шипка“ (т.е. зона 11 и 12 от Дистрикт 2482) участваха в груповите
снимки пред пилоните със знамената в подножието на връх Свети Никола, които бяха изградени преди няколко години със средства на ротарианските клубове в България. Беше
подготвена и специална композиция
със знака на Ротари, която беше
вдигната на стъпалата към Паметника на свободата. Дистрикт гуверньорът на Ротари България Митко
Минев поздрави лично Президента
на Република България г-н Румен Радев. В знак на благодарност към загиналите за нашето Отечество на
паметника бяха поднесени венци от
Ротари България. Най-много публика
събраха възстановките на епичните
боевете на Шипка, които се проведоха на Централната височина, из22

ВЕЧНА СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!

точно от хеликоптерната площадка. В рамките на около половин час
бяха представени напрегнатите
боеве и стратегическите ходове на
офицерите. Допълнително напрежение и автентичност бяха внесени
с непрекъснатата канонада от изстрели и взривове.
След края на официалната част
президентът на Ротари клуб Габрово Минчо Пеев организира приятелски обяд за над 50 ротарианци. Бяха
обменени много идеи за тържествата следващата година и се надяваме,
че голяма част от тях ще бъдат изпълнени със съвместните усилия на
клубовете и ръководството на Дистрикта.
Вечерта на градския площад в
Габрово се проведе парад на представителните духови оркестри
на Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Гвардейският
представителен духов оркестър и

гвардейска формация. Веднага след
това беше извършена тържествена
заря-проверка.
В петък преди официалните тържества се състоя Национално състезание по скоростно изкачване на
стълбите към Паметника на свободата. В него около 40 млади лъвчета
бяха разделени в четири възрастови
групи. Всички стигнаха върха и бяха
моралните победители.
Непосредствено преди Националното честване на Шипченската епопея, на посещение в Габрово
беше дистрикт гуверньора на Ротари България Митко Минев, заедно
с АДГ Калоян Ганев. Традиционната първа среща беше с градоначалника на Габрово г-жа Таня Христова
заедно с президента Минчо Пеев
и секретаря Калоян Иванов от РК
Габрово. Бяха обсъдени съвместните проекти, възстановяването
на езерцето в градския парк, както

ROTARY ANNIVERSARY

DISTRICT PROJECT

В

и възможностите за осъществяване на по-тесни контакти с побратимените на Габрово градове
в чужбина. Особено внимание беше
обърнато на работата с младите
поколения и тяхната социална и
гражданска ангажираност. Следващата среща беше с Областния
управител на Област Габрово г-жа
Невена Петкова.
Особено внимание беше обърнато на кампанията END POLIO, на
приемствеността между президентите, на възможностите за външно финансиране чрез реализиране
на проекти с клубове от други дистрикти.

RYLA

началото на месец август се проведе
ежегодното 9-то издание на CFC Ryla.
Culture-Friendship-Cooperation (КУЛТУ
РА -ПРИЯТЕЛСТВО-СЪТРУДНИЧЕСТВО) е мотото на балканска мрежа от побратимени
клубове с фокус именно върху културата, приятелството и сътрудничеството на Балканите. От страна на българския Дистрикт
членове на СFC са РК София-Триадица и РК Благоевград-Център.
Тази година домакини на RYLA Olimpus бяха приятелите от Ротари
клуб Солун Анатолия. В подножието на величествения Олимп ротарианската програмата за млади лидери обедини над 60 участници от Гърция,
България, Сърбия и Румъния. Вдъхновени от историята на това емблематично място, водещите потопиха участниците в темите за лидерството, свързването на нашите държави и личното усъвършенстване
чрез символиката в образите на 12-те богове на Олимп.
Като едно от важните събития в международната програма на CFC,
по време на Ryla Olimpus взеха участие ДГ Телис Апостолидис, ДГ Митко
Минев, ДГ Лиляна Лаинович, ПДГ Теодорос Аспасидис, ПДГ Бане Ранджелович, ПДГ Габриел Владут, председателят на Комитета за новите поколения Бояна Банкова, членът на УС на CFC Златин Георгиев и двигателят
на цялата организация - нашият приятел Георгиос Елефтериадис.
В тази палитра от международни приятелства станахме свидетели
на приема на няколко нови приятели в Ротари клуб Солун Анатолия - членове от Партньорската програма Ротаракт и наш приятел от България.
Обединени от парадигмата, че най-добрата инвестиция е в новите поколения, и вдъхновени от мотото «Ротари свързва света», дистриктните офицери от четирите държави обмениха идеи и затвърдиха
ротарианските приятелства на Балканите.
Заедно оставихме посланието в новите поколения, че ротарианските програми носят много възможности и приятелства, но съща така и
отговорността да покажем на обществото около нас как да бъдем подобри хора и осъзнати лидери.
Бояна Банкова, председател на Комитета за новите поколения,
Д-2482 България

Калоян Иванов,
Секретар на РК Габрово
Снимки - Пламен Иларионов,
РК Габрово
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ROTARY ANNIVERSARY

РОТАРИАНСКИ ОБЩНОСТНИ КОРПУСИ

З

ащо Ротариански общностни корпуси?
„Ротарианските общностни корпуси са местни. Те са част от общността и помагат за мобилизиране на общността. Те се грижат да бъдат
задоволени местните нужди. И което е най-важното, Ротарианските общностни корпуси имат пряк
интерес в своя собствен успех. Техните членове
трябва да живеят с резултатите от своята работа; поетите от тях ангажименти представляват
основа за устойчивост. Ротарианските проекти
за грантове, които създават Ротарианските общностни корпуси, помагат да се гарантира, че ефектът от проекта продължава в общността дълго
след като приключи директното подпомагане на
Ротари.“ Рон Денхам, ПДГ и основател на Ротарианската група за действие за вода и добри санитарни
условия.
Всички имаме своята кауза и причина да търсим
съмишленици. Приятелите от клубовете са нaшата подкрепа и помощ в реализирането на проекти и
идеи. Вглъбени в собствените си стремежи не успяваме да видим това, което ни заобикаля.
Решенията са често там, където не търсим и наймалко очакваме. Човекът е малката единица на едно
общество и не всеки е част от Ротари клуб. С всеки
човек ще можем да намерим допирна точка и общи
стремежи. Хората искат промяна и искат да бъдат
активни за своя град. Понякога им трябва малко подкрепа и помощ. Да се огледаме отвъд приятелите
си, отвъд познатите към групите хора, които имат
инициатива, тези които ще ни посочат проблемите върху, които да работим и дори според тях как
да ги решим. Контакта с нашето общество може
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да бъде отвъд Ротари семейството. Нека допуснем
повече хора до себе си и да им позволим да ни припознаят като част от тях, както и ние да ги приобщим
към организацията.
Това е описание лежащо в основите за Ротарианския общностен корпус. Може да звучи тромаво
и сложно, а е това, което правим всеки ден. Търсим
кой да подкрепи нашите каузи и да донесем положителна промяна, разликата е че в последствие ще сме
разпознаваеми. Наистина ще бъдем най-активната
част на нашето общество, защото обществото
ще сме ние.
Ралица Дженкова
Член на Дистриктния подкомитет
Програма на дистрикта - Ротари общностни
корпуси: https://bit.ly/2lAd9UN

youth exchange

SUN, FUN AND DANCE

ПЕТО ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ

О

т 20 до 30 юни 2019 се проведе ежегодният
лагер по програмата на РИ – Международен
младежки обмен (ММО), организиран от
Ротари клуб Бургас-Пиргос и с активното участие
на младите приятели от Интеракт и Ротаракт
Бургас-Пиргос.
Участници в лагера бяха младежи от Аржентина,
Белгия, Ирлания, Италия, Русия и Тайван.
Под традиционното вече мото „Слънце,
забавления и танци“ лагерът започна с опознавателна
разходка из Бургас.
Пиратско парти на корабче от Поморие до Созопол
повдигна духа на младежите и показа красотата на
Черноморското крайбрежие.
За участниците бяха организирани екскурзии с
опознавателна и развлекателна цел до м. Пода, с.
Кликач, Айтос, Созопол, Черноморец и остров Св.
Анастасия.
Богато разнообразие от посещения на специфични
клубове и ресторанти край морското крайбрежие
спомагаше за доброто настроение сред всички.
С посещението си в с. Бата участниците в лагера
се запознаха с бита, нравите и обичаите, характерни
за Бургаския регион. Присъстваха и на програма с
нестинарски танци - емблематични за България.
Хореограф по народни танци ежедневно обучаваше
младежите и ги запознаваше със спецификата на
българските народни танци.
Младежите взеха участие в сбирката на РК
Бургас-Пиргос, като бяха облечени с народни носии
и показаха какво са усвоили от уроците по народни
танци. Уменията им бяха завидни, особено бяхме
впечатлени от изиграната от тях ръченица.
Участниците останаха много очаровани от
всичко, което преживяха по време на лагера и
споделиха, че много харесват нашата природа и
култура.
На въпроса дали биха посетили отново Бургас
и България всички категорично отговориха, че ако
имат такава възможност, задължително ще го
направят!
Аргир Гилмановски,
Секретар РК Бургас-Пиргос
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ЧОВЕК ЗНАЧИ НЕЩО
ПОКОЛЕНИЯТА НАПРЕД ТРЯБВА ДА ИМАТ НАГЛАСА ЗА ДРЕБЕН И СРЕДЕН БИЗНЕС
в името на трудова реализация и доходи

В

Силистра с домакинството на Ротари клуб
Силистра с президент Димитър Димитров
бе проведен заключителен форум по
международния проект „Иновативни професионални
обучения по предприемачество – INNOVENTER“
(България, Албания, Гърция, Кипър и Македония). Част
от него бяха две от силистренските професионални
гимназии – ПЗГ „Добруджа“ и ПГСУАУ „Атанас Буров“,
както и представители на неправителствени
организации. Обобщителните презентации за близо
двегодишната работа в бяха дело на доц. д-р Даниел
Павлов и доц. Емил Коцев от Русенски университет
„Ангел Кънчев“, ПДГ, които преподават и във Филиал
Силистра.
„Терминът социално предприемачество, ярък
пример за който са и 89 ротариански клуба в България
– два от тях в Крайдунавска Добруджа: в Силистра
и в Тутракан, вече е познат и на подрастващите в
града благодарение на няколко обучения, направени с
59 от общо 183-ма души от 16 училища в 5 града от
Североизточна България: Русе, Силистра, Разград,
Бяла и Лозница», заяви г-н Коцев. Със силистренско
съдействие в румънския град Остров е проведено
и международно сътрудничество, където също е
проверен принципът за работа в екип.
В изминалото време след старта на проекта
бъдещите земеделци и управленци от двете
силистренски училища са участвали в т.нар.
тренинги и на екипен принцип са творили заедно
проекти по свои идеи с помощта на своите ментори
от Русенския университет и на своите учители. Пред
разнолика аудитория девет от тях са представени
в практически вид.
Част от проекта са били и няколко инициативи,
в едната от тях „Из опита на един предприемач» е
участвала и силистренката Красимира Георгиева от

Центъра за социална рехабилитация и интеграция.
Както каза г-н Коцев: „Тя, незрящата, е жив пример
защо не трябва да вървим на война с изкуствения
интелект, защото ползва компютърни програми,
позволяващи й да си върши работата“.
През ноември т.г. в Силистра предстои
областната проявата „иновационен лагер», която
ще се проведе в два дни и ще включва своеобразни
обучителни работилници с бизнес съдържание,
съобщи на финала на срещата д-р инж. Диана
Бебенова от СНЦ „Паралел», Силистра. За участие
в него са поканени и представители на Ротари клуб
Силистра, в който прави впечатление наличието на
младо ядро от специалисти в различни сфери. Поне
петима от тях са учили в чужбина, но са се върнали
в родния град, за да продължат най-често бизнеса на
родителите си, създаден в края на 80-те и през 90те години на миналия век. Подобни форуми провежда
от 10 години и ПГСУАУ „Атанас Буров», стана ясно
в проведената дискусия.
В подготовка е Меморандум за последващи
действия, за да бъде подписан в началото на
следващата учебна година с училища от Добруджа
и Лудогорието, с цел продължаване съвместната
дейност по темата за социалното предприемачество
с най-големия университет в Северна България. Не е
изключено и продължение на проекта „Иновативни
професионални обучения по предприемачество
– INNOVENTER», чиито резултати надминаха
планираните очаквания.
Йордан Георгиев,
Ротари клуб Силистра
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Социална кухня
РК Стара Загора-Берое раздаде за здраве 400 курбана
На Голяма Богородица

Н

а15 август – в деня на големия християнски празник Успение
Богородично след службата в храма в кв. Зора „Св. Паисий Хилендарски“ Стара Загора отец Йордан Карагеоргиев освети
курбан и хляб, които за първи път дариха приятелите от РК Стара
Загора- Берое. От ранни зори бистрият курбан в три казана се приготвяше в двора на храма, където е и наскоро откритата социална
кухня. Заедно с оборудването й, на стойност 24 хиляди лева тя е по
проект изцяло реализиран от РК Стара Загора-Берое и общината.
Да поздравят ротарианците за добрината и да се включат в раздаването на курбана, бяха и председателят на Общинския съвет в Града на липите, Таньо Брайков, зам-областните управители, Красимир Червилов
и Димитър Драчев, председателят на Комисията по спорт и младежки
дейности при Общинския съвет, Николай Диков, председателят на Камарата на строителите Стара Загора, Петко Балабанов, дарители,
членове на сродни организации.
„Богат е този, който дава и дарява! Радваме се, че днес сме съпричастни, участваме и с доброволния си труд за това, топла храна
да стигне до 400 наши съграждани. Когато можем, винаги ще
помагаме“ – каза президентът на
Ротари клуба Николай Шопов.
Тържественото освещаване
и раздаване на курбана се случи в
двата старозагорски храма - „Свети Паисий Хилендарски“ и „Свето
Въведение Богородично“ заедно с
отец Йордан Карагеоргиев и отец
Тодор Донев с благословията на
Н.В.Пр. Старозагорски митрополит Киприан.
Лилия Михайлова
Секретар на клуба

ЗА БЕЗКОРИСТНА СЛУЖБА
Целта на Ротари е да насърчава и
развива идеала за служба на обществото като основа на достойно начинание,
и в частност да насърчава и възпитава:

1
2

Създаването на познанства като възможност да бъдеш полезен и служиш;

3

Прилагането на практика на идеала
за служба в личния живот, бизнеса и
обществения живот на всеки ротарианец.

4

Международното разбирателство,
добрата воля и мира чрез приятелство на бизнесмени и професионалисти от цял свят, обединени от идеала за служба на обществото.

Високите етични норми в бизнеса
и професията, признаването значимостта на всяко полезно занятие,
както и стремежа на всеки ротарианец да защитава името на своята
професия и да служи на обществото;

Четиристранен тест за онова, което мислим, казваме или правим.
1. Това ли е ИСТИНАТА?
2. Справедливо ли е спрямо всички,
които засяга?
3. Ще създаде ли това ДОБРОНАМЕРЕНОСТ и по-добри приятелства?
4. Ще бъде ли от ПОЛЗА за всички,
които засяга?

Ротариански код на поведение
Следният код на поведение е приет за
употреба сред ротарианците
Като ротарианец, аз:
Ще действам почтено и с високи
етични стандарти в моя професионален и личен живот.
Ще взаимодействам честно с другите и ще се отнасям с тях и заниманията им с респект.
Ще използвам професионалните си
умения чрез Ротари, за да: напътствам младите хора; помагам на тези със специални нужди; подобрявам
качеството на живот на моята
общност и по света.
Ще избягвам действия, които рефлектират негативно на Ротари или други ротарианци.

1
2
3

4
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Н

а 6 юли се състоя смяната
на ръководството в Ротари клуб Шумен. Президентската огърлица получи новият
президент Милена Димитрова от
настоящия президент на клуба
Катя Иванова. Тази година ротарианците избраха (вместо традиционната ротация) на събитието да възстановят баскетболния
кош, поставен от членове на клуба
преди повече от 12-13 години на
площадката зад Информационния
център до паркинга на паметника „1300 години България“. С надеждата да бъдат вдъхновение за
всички млади по години и по душа
хора да спортуват, както и да направят нещо добро за обществото където живеят, ротарианците изчистиха и боядисаха съоръжението и игрището пред него.
След добре свършената работа
празникът продължи с пикник сред
природата.

ZONE INSTITUTE

Проект баскетболно игрище

ГУВЕРНЬОРСКОТО ЗНАМЕ
СТИГНА ДО ЗИМБАБВЕ

Н

ашият приятел ПАДГ Борис Бойнов, съпредседател на Българозимбабвийския ICC, в началото на ротарианската година беше
в България. Посети много клубове в страната, където беше посрещнат радушно и с голям интерес. Той разказа за работата си като
създател на ротарианското движение в Зимбабве.
На срещата си с гуверньора Митко Минев Борис получи знаме със заръката да бъде предадено на президента на РК Хараре г-н Бабар. Той ни
изпрати снимки и увелението, че е изпълнил заръката на гуверньора.
Клубът в Хараре е най-старият в Зимбабве, основан през 1930 година. Борис Бойнов е негов член от
1998 до 2002 г., след което основава първия Ротари клуб в Авондейл.
След срещата ротарианците от
Зимбабве са споделили желанието си за сътрудничество с нашия
Дистрикт, както и за създаване
на съвместни Ротари проекти и
грантове, а защо не да продължим
традицията за побратимяване и
посещения на клубовете от двете страни.
Сп. „Ротари на Балканите“
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Росица Михайлова,
Секретар РК Шумен

DISTRICT PROJECT

ROTARACT

РАК ИЗДИГА КАНДИДАТУРАТА НА СОФИЯ
ЗА ЕСЕНЕН REM* ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2020 Г.

През 2008 година, група приятели, ротарактори, повечето от
които вече са ротарианци, решават да покажат на Ротаракт клубовете в Дистрикт 2482 България
колко важни и полезни, а и забавни
са международните събития.
С много желание и емоция успяват да направят така, че от 2
до 4 октомври 2009 година България става домакин на РЕМ София
2009 – есен, посетен от над 200
ротарактори от повече от 20
държави. Събитие, за което се
говори и до днес. Приятели, с удоволствие Ви съобщавам, че има
шанс паметното събитие от октомври 2009 г. да бъде повторено.
Група ротарактори, членове на
клубовете в град София решиха
да издигнат кандидатурата на
София за есенен REM през октомври 2020 година, единно подкрепена от всички софийски Ротаракт
клубове. Сега ни остава да стискаме палци кандидатурата да бъде
избрана и София да стане домакин
на едно от най-значимите международни събития за Ротаракт,
довеждайки в страната ни ротарактори от повече от 30 държави
от Европа и света.

Организационният комитет
по домакинството, с ръководители Вероника Боцова (РАК София-Витоша) и Георги Златков
(РАК София-Тангра), работи усилено по подготовката на кандидатурата. Вече започна и кампания

за популяризиране на кандидатурата в социалните мрежи. Харесайте страницата на събитието във Фейсбук, за да следите
всички актуални новини: https://
www.facebook.com/remsofia2020/
Самото гласуване ще се проведе
по време на есенния РЕМ в Неапол
и Касерта, Италия, от 24 до 27 октомври 2019 г. Да си пожелаем да
имаме възможността да покажем
на ротарактори от цяла Европа
красотата на България и София.
Нека да създадем нови приятелства и да се потопим в магията
на Ротаракт!
Приятели от Ротари, подкрепете младите си партньори за
домакинство на София за есенен
REM 2020!
Благодаря ви!
Васил Демирев, ДРР
* Rotaract European Movement
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ОТНОВО УСПЕХИ В ТЕНИСА

Звездната двойка Атанасови с поредна шампионска титла

В

края на август в град Тарту, Естония,
се проведе IV световно първенство по
тенис за ротарианци (ITFR – 2019). Тези
състезания се провеждат за мъже и жени, както
и за двойки при мъжете и жените и смесени
двойки.
Нека припомним, че България беше домакин на
XII световен шампионат през 2016 г., проведен
в к.к. „Албена“.
В шампионата в Естония отново участва
нашата звездна двойка ПДГ Атанас Атанасов
и неговата съпруга Цветелина. Представянето
им е повече от успешно. Цветелина завоюва
шампионската титла при жените до 55 години,
както и трето място на двойки жени. А на
смесени двойки са безапелационни шампиони на
планетата при ротарианците.
Не знаем какви награди са получили нашите
приятели, но голямата награда, която са си
направили след него е тридневното посещение
на перлата на Северно море – Санкт-Петербург.
Сп. „ Ротари на Балканите“

ПЪРВИ РОТАРИ ТУРНИР ПО ТЕНИС В САМОКОВ

Н

а 13 юли в курортен комплекс Боровец във
вилно селище Ягода Малина беше открит
първият Ротари турнир по тенис, органи
зиран от Ротари клуб Самоков. Президентът на
клуба Петрун Вардаров откри състезанието, в
което участват 32 мъже, разпределени в четири
групи по три двойки и една група по четири двойки.
Участие взеха и четири жени, една група по две
двойки. Приветствие към участниците поднесоха
г-н Владимир Георгиев, кмет на Община Самоков, и
г-н Георги Дончев, управител на националния тенис
център. Присъствие и участие в турнира взе и зам.кметът на Община Самоков г-жа Люба Кленова.
Главен съдия на турнира бе г-н Иван Филев. Спонсори
на събитието бяха „Компир“, „Блик“, „Балкан
ПМС Груп“, Федерацията по тенис, А1, кредитна
кооперация „Самоков 96“, национален тенис център
ОББ, „Самел 90“, „Боро спорт“, Община Самоков,
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техника „Бош“, „Д-р Дерм Профешънал“ и Аптеки
„Вени“. Специално благодарим на ръководителя на
Българската тенис федерация г-н Стефан Цветков.

SPORT LIVE

ТРАДИЦИОННО ИЗКАЧВАНЕ НА ВРЪХ МУСАЛА

Н

а 27 юли 2019 г. се проведе XII традиционно изкачване на връх Мусала от ротарианци и приятели
от 14 Ротари клуба от цялата страна. Участваха
71 души, от които до върха стигнаха 42 ентусиасти. В
мероприятието на РК Самоков участие взеха представители от РК София-Сердика, РК София-Интернешънал,
РК София-Балкан, РК София-Капитал, РК Златоград, РК
Хасково, РК Берковица, РК Поморие, РК Сандански, РК Пазарджик, РК Кюстендил, РК Кърджали, РК Велинград.
Люси Бързанова, АДГ Зона III

от стр. 30

Освен отлично гостоприемство много емоции и
качествен тенис той бе и социален проект „Подай
ръка на даровити деца“, за който бяха събрани от
спонсори и таксите на участниците 1750 лв. След
оспорвана игра в групите при мъжете първото
място заеха Андрей Коцев и Веселин Трифонов.
Те победиха убедително във финала Янко Петров
и Борислав Шолтис. Третото място заеха Наско
Начев от Пловдив, ПДГ, и най-младият участник
в турнира Александър Гюнов. Победителки при
жените станаха: Виктория Станчева-Нели Савова,
на второ място са Симона Пеева-Жанет Сайтова,
а трети Светослава Дамянова-Румяна Димитрова.
Призьорите получиха атрактивни награди, сред
които уикенд пакети, таблети и други.
Стефан Докузов, секретар на клуба
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