ПОСЕТА ПРЕДСЕДНИКА РОТАРИ ИНТЕРНАЦИОНАЛА
СУБОТИЦИ И ПАЛИЋУ
Постављено: 04.07.2017.
Извор: РТВ

"Циљ светске организације ротаријанаца је да ове године сваки њен члан посади бар по једно
дрво", изјавио њен председник Иан Ризли приликом посете Палићу, где је имао прилику да се
увери да је у "бисеру панонске равнице" тај циљ већ спроведен у дело.
Обиласком алеје дрвећа које су засадили чланови Ротари клуба са Палића, председник светске
организације "Ротари Интернационал" Иан Ризли отпочео је посету Србији чији је циљ да
подстакне заштиту природе.
- Главни циљ Ротари Интернационала у овој години, у којој сам ја њен председник, је да
подстакнемо размишљање и бригу о заштити животне средине, па смо планирали да сваки
наш члан за то време посади бар по једно дрво - рекао је Ризли.
У Србији постоје 64 ротари клуба са 1.200 чланова. Ова организација до сада је помогла у
опремању многих школа и здравствених установа, а планира да са таквим акцијама настави и
убудуће. - Поред тога што ћемо пратити његове инструкције у вези са заштитом животне
средине, у нашем Дистрикту за Србију и Црну Гору додатно ћемо се бавити подршком
образовању, младима, ученицима и студентима - изјавио је Бранислав Ранђеловић,
председник Ротари Дистрикта 2483 (Србија и Црна Гора).
Тони Бедалов, председник Ротари клуба Палић, изразио је задовољство што су ротаријанци из
Суботице и са Палића показали да предњаче у заштити животне средине, а најавио је да
планирају да и на друге начине помажу људима. - У складу са овогодишњим мотом "Ротари –
мењамо људима животе на боље", и ове 2017. планирали смо две велике акције:
стипендирање четири студента и поделу новогодишњих пакетића за 20 сиромашних породица
на Палићу - каже Тони Бедалов, председник Ротари клуба Палић.
На Великој тераси на Палићу одржан је састанак ротари клубова из Суботице, Сомбора,
Кикинде, Куле, Сенте и са Палића, а председник "Ротари Интернационала" Иан Ризли састаће
се са ротаријанцима и у Београду. Састанку је присуствовао и начелник Севернобачког округа
Драги Вучковић који је упознао високог госта са привредним кретањима у Суботици и округу и
навео значајну улогу ротаријанаца у помагању поплављеним подручјима Србије пре неколико
година.

