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Мои приятели ротарианци,  

 

Традиция в Ротари е всеки месец президентът на РИ да изпраща своето послание до 

ротарианците от страниците на това списание. Благодарен съм, че тази традиция е жива 

и ми дава възможност да комуникирам с всеки един от вас директно, затова аз съм 

твърдо убеден, че бъдещето на Ротари е във вашите ръце.  

 

За мен е голяма чест да бъда избран за първия президент на РИ от Шотландия, а 

организацията съществува от 104 години и сега имам привилегията да служа на 

ротарианците по света. Без традиционните седмични срещи на родните клубове няма да 
има нито РИ, нито Съвет на директорите или президент, нито седалище или Ротари 

конвенция.  
 

Всичко, което представляваме в Ротари, и всичко, което се стремим да станем, е в 
ръцете на ротарианците и техните клубове. Ако нашите клубове са приятни, а срещите 

ни добре организирани, ако нашите услуги са внимателно планирани и компетентно 

извършени, ако нашите членове са квалифицирани, честни и уважавани в своите 

професии и общности, тогава всичко в Ротари ще процъфтява. Ето защо аз казвам 

Бъдещето на Ротари е във вашите ръце.  

 

Водата, здравето, гладът и грамотността ще бъдат нашите акценти през следващата 

година. През тази ротарианска година аз отправям молба към ротарианците навсякъде 

по света - да продължават да се учат от нашия опит и да надграждат върху нашите 

успехи. Приканвам всички да продължават да работят за здравето и благосъстоянието 

не само на децата, но и на техните семейства и хората по света. Нека конкретно се 

насочим върху водата и канализацията, тъй като недостигът на питейна вода се 

превръща във все по-сериозен проблем в много части на света.  

 

В Шотландия имаме поговорка, която обичам да казвам: "Не трябва да гледаме само от 

нашата камбанария." Трябва да погледнем отвъд нашите домове и нашите близки. 

Трябва да разберем, че ние сме една общност, която представя различни държави и 

общности по света.  
 

Във всяка една от тези общности има какво да се направи. Като ротарианци ние няма да 
останем безразлични, а ще поемем нашата отговорност. Можем и трябва. Защото знаем, 

че Ротари е толкова велик, колкото велики са и неговите клубове - а величието на 
нашите клубове зависи от членовете в тях.  

 

Бъдещето на Ротари е в твоите ръце.  

 

Джон Кени, 

Президент, Ротари Интернешънъл 

 


