Уважаеми приятели,
Честита Новата ротарианска година!
Нека отново имаме възможност да върнем нормалните човешки взаимоотношения,
които са в основата на ротарианските ни ценности и действия.
Предстои ни година, изпълнена с много събития в ротарианския ни път, те дадоха
основата и увереността, че така трябва да градим нашия ротариански дом.
През октомври ще отбележим 30 години от възстановяването на ротарианството в
България. Това събитие е резултат не само на демократичните промени в България,
но и на усилията на много доброволци, начело с приятеля Калчо Хинов.
През декември ще отбележим 20 години от един феномен в историята на Ротари
Интернешънъл, който все още няма аналог - чартирането на 14 Ротари, 10 Ротаракт и
2 Интеракт клуба в един ден. Сигурен съм, че всички тези клубове ще положат усилия,
за да отбележат кръглата годишнина и добре ще бъде, ако гуверньорът организира
един общ празник, за да почувстваме и споделим отново ротарианското единство.
Ще празнуват Ротари клубовете: Благоевград-Център, Велико Търново, Враца,
Димитровград,

Мимчилград,

Панагюрище,

Пловдив-Пълдин,

Севлиево,

София-

Сердика, Търговище, Троян, Харманли и Червен бряг.
Припомням също, че на 18 декември за първи път получиха отличието "Пол Харис
Фелоу" и 24 ротарианци.
За акцентите в броя:
Оригинално е представянето на новия ни президент Шекхар Мехта, направено през
призмата на близки хора и на приятелите от Ротари в неговия жизнен път.
Отделете време, за да се запознаете с новите изисквания при определяне на
грантовете от Фондация Ротари. Представяме ви и посланията на Президента на РИ,
Председателя на Фондация Ротари, на гуверньора Борислав Къдреков и отчета на
вече паст гуверньора Илиян Николов за изминалата година. Интересна е новата книга
на Цвятко Кадийски. Ще се запознаете с Боби, новия ДРП и активността на приятелите
ни от Ротаракт.
Вярвам че, с писмото до клубовете за публичния имидж ще активизирам и
кореспондентската мрежа в Дистрикта за по-активна медийна изява към всички
средства, които отразяват ротарианския живот в България.
Бъдете здрави и успешни!
Ваш в Ротари

Наско Начев, издател

