Scrisoarea Guvernatorului
Ianuarie 2019
Prieteni dragi,
Mă bucur să vă regăsesc pe toţi sănătoşi, fericiţi şi
motivaţi pentru a începe cu bine Noul An în care
năzuinţele, visele şi aşteptările voastre, unele
neîmplinite încă, să se materializeze cu succes.
Sunt convins că prin experienţa voastră în
domeniile pe care le profesaţi la nivel de excelenţă,
cât şi prin apartenenţa la această organizaţie, faceţi
parte dintr-o categorie specială a comunităţii
noastre.
Vă număraţi printre cei care faceţi diferenţa în
această lume, înzestraţi fiind cu un set de valori şi
calităţi speciale, cu o chimie armonios împletite între ele, din care nu lipsesc
prietenia, empatia, toleranţa, altruismul sau generozitate, pregătiţi şi capabili să
fiţi generoşi şi sensibili la nevoile celor care nu au avut şansa noastră de a răzbate
în viaţă.
Putem să facem acest lucru pentru că mulţi dintre noi au reuşit să-şi consolideze
o carieră de succes, de care suntem mândri şi mulţumiţi.
E posibil să existe şi situaţii în care unora le lipseşte componenţa vocaţiei
profesionale, ceea ce face ca gradul de satisfacţie să nu fie complet.
Aveţi vocaţia de a face bine!
Pe lângă prietenia şi excelenţa în profesie, liant de bază ce-i leagă pe membrii
organizaţiei noastre, Vocaţia se adaugă ca element determinant în formarea şi
dăinuirea acestei organizaţii.
Districtul nostru se bucură de o serie de exemple în acest sens, demne de amintit,
pentru că fac parte dintr-o pleiadă diversificată a reuşitei noastre şi a excelenţei
în profesia aleasă.
Mă opresc la cea mai recentă, a colegului nostru rotarian dr. Ştefan Tiron, de la
RC Bucureşti.
Cu ocazia celui de al VI-lea Congres Mondial de Ozonoterapie, desfăşurat la
sfârşitul anului, la Guangzhou (China), Adunarea Generală l-a ales în funcţia de
Preşedinte al Federaţiei Mondiale de Ozonoterapie, o federaţie în componenţa
căreia se regăsesc sute de mii de medici din peste 35 de state ale lumii medicale.

Câtă mândrie poate fi pentru corpul medical al ţării noastre, când confraţii lor
primesc o astfel de recunoaştere mondială!
Profitând de faptul că luna ianuarie, în calendarul Rotary Internaţional este
cunoscuta ca "Luna Vocaţiei", nu ratez prilejul pentru a-l felicita pe Ştefan,
alăturându-l listei onorante a colegilor noştri rotarieni, care ne fac cinste prin
apartenenţa lor la organizaţia Rotary.
Vocaţia, un dar şi un deosebit privilegiu de a o urma, dacă am descoperit-o la
timpul potrivit!
Din păcate, nu toţi am avut şansa să o descoperim şi să o urmăm, iar cauzele pot
fi multiple, începând de la familie, şcoală, societate, factori care poate ne-au
împiedicat să o descoperim sau să facem alegeri inspirate. Peste timp, unii dintre
noi constatăm că de fapt avem un rol pe care îl jucăm fără mare plăcere, realizând
că ne-am fi dorit să facem altceva.
Chiar şi atunci, când descoperim acel nou rost, posibil să fie prea târziu pentru a
face marea schimbare. Intervin factorul responsabilităţilor asumate, locul de
muncă, familia, finanţele. Decizia ce trebuie luată este foarte grea şi pentru mulţi
dintre noi poate fi un joc de noroc foarte riscant de jucat în respectivul moment
al vieţii. Şi ajungem să constatăm că la această vârstă, pentru unii dintre noi este
un pic cam târziu pentru o nouă încercare la care să ne angajăm. Şi atunci,
mergem mai departe pe calea carierei alese, care ne aduce oarecare satisfacţie,
dar ne face să visăm la acel deziderat neîmplinit, de a face ce ne-ar fi plăcut.
Într-o formă sau alta, nouă rotarienior, învăţând din experienţele noastre, ne
rămâne însă posibilitatea şi rolul de a influenţa pozitiv viitorul tinerilor care la
rândul lor, în mare parte, trăiesc o dilemă în a-şi descoperi scopul vieţii sau acel
har pe care îl au în forma incipientă care ar putea fi explorat cu succes.
Mă gândesc în acest caz la serviciul de mentorat pe care noi am putea să-l oferim
tinerei generaţii, membri ai cluburilor Interact. Avem şansa să deţinem lângă noi
o comoară pe care nu o conştientizăm la adevărata valoare, compusă din peste
1.800 de tineri adolescenţi pregătiţi în a-şi lua zborul în viaţa profesională.
O nouă generaţie de adolescenţi, a cărei sumă de valori este inestimabilă!
Aceste cluburi, parte a unui program Rotary de mare anvergură, pot deveni o
platformă de succes a programului rotarian în care vocaţia şi visul personal să
reprezinte două dintre cele mai cunoscute teme de dezvoltare personală ale
viitoarei generaţii de lideri ai acestei ţări.
Aici am putea să ne aducem aportul, pentru că putem să le facem mai clare
opţiunile privind alegerea drumului în viaţă prin cel puţin două direcţii de acţiune
şi anume:

1. Conştientizarea şi fixarea setului de valori de urmat în viaţă, unde Testul celor
4 întrebări poate juca un rol determinant în formarea viitorul lor.
2. Acţiunea de mentorat privind consilierea în alegerea viitoarei profesii.
Rotarienii pot facilita tinerilor elevi de liceu, membri ai cluburilor Interact,
funcţie de opţiunile lor de viitor, vizite şi contactul direct cu firmele lor,
personalul şi proiectele aparţinând diverselor domenii de activităţi precum
medicina, arta, avocatura, mediul academic, mediul antreprenorial în diversele
sale forme.
Sunt convins că un astfel de exerciţiu la nivelul fiecărui club ar crea o nouă
viziune sau o nouă certitudine pentru unii din tinerii vizaţi, în ceea ce priveşte
indentificarea vocaţiei şi implicit a drumului ales în viaţă.
Este şansa noastră şi a lor de a pregăti viitorul cu oameni dedicaţi profesiilor alese,
în domenii în care să exceleze, asigurându-şi un viitor de succes atât pentru ei,
cât şi pentru familiile pe care şi le vor întemeia.
Şi ca să fim în consonanţă cu tema internaţională lansată de Preşedintele Rotary
International, Barry Rassin - Be The Inspiration - vă propun ca în viitoarele
noastre acţiuni din noul an să fim sursele de inspiraţie ale acestei noi generaţii,
făcând în aşa fel ca fiecare tânăr din organizaţia noastră să-şi descopere acel har
cu care a fost înzestrat natural.
Putem să o facem!
Pentru că am dovedit că putem fi priviţi ca modele inspiraţionale!
Şi mai ales, pentru că avem pentru cine şi avem de ce!
Dorindu-va succes deplin în noile voastre acţiuni, nu-mi mai rămâne, prieteni
dragi, decât să vă mulţumesc pentru implicare şi suport!
Îndatorat şi cu multă preţuire, vă îmbrăţişează al vostru,
Cristian Jurji
Guvernator D.2241/ 2018-2019, Romania & R. Moldova

1 Decembrie, ediție specială!
Sărbătorirea Marii Uniri, momentul Centenarului Românei, așa cum îl știm, ne-a
dus pe noi, membrii cluburilor Rotary din aproape tot Districtul 2241, la Alba
Iulia. Nici nu s-ar fi putut altfel, bucuria de a fi împreună, la 100 de ani de la
unirea românilor din toate marile regiuni ale țării, (alături de Regatul României
intrând Transilvania, apoi, în 3 august 1919, Banatul) – nu ar fi fost mai mare
niciunde decât numai la Alba Iulia.

Rotary a sădit. Sau Rotary a sădit, din nou, așa cum face de 90 de ani, anul 1929
fiind anul înființării primelor cluburi din România, la București, Cluj și
Timișoara. Cluburile aveau să atragă elitele vremii, pe ce mai buni din domeniile:
medical, administrație, știință, educație, comunicare. Rotary este mai tânăr
cu…doar un deceniu decât România.

Ce am sădit? Un copac, un simbol al forței, demnității și rezistenței în vreme.
Stejarul Rotary este simbolul de care Rotary și-a legat numele. La rădăcina sa,
în incinta vechii cetăți, Guvernatorul Districtului Rotary 2241, Cristian V. Jurji,
a așezat stejarul, la rădăcina căruia, mai mulți colegi și prieteni din cluburi au pus
scrisori pentru viitor. Scrisori – mărturii pentru cei ce ne vor urma.

Prezența Rotary, alături de instituții publice, organizații de prestigiu,
reprezentanți ai statului, personalități publice și lideri din România, confirmă,
încă o dată, faptul că Rotary este o organizație puternică, în slujba comunității.
Un moment autentic, plin de emoție și sensibilitate a fost al priirii delegațiilor
provinciilor istorice. Solemnitate. Onoare. Căldură. Trăire autentică. Vibrație.
Rotary a fost printre cei care au întâmpinat pe frații din Bucovina și Basarabia.
Unic.

”Ceasul Rotary”, un alt moment inedit, construit în jurul realizării și amplasării,
într-o intersecție vizibilă din Alba Iulia, a unei copii după camera de luat vederi,
folosită de Samoilă Mârza, fotograful oficial al Unirii de la Alba Iulia, din 1918.
Imaginile stau mărturie momentului.

Seara românească, Arieșeni
Rotary, prin membrii săi, dovedește dăruire și implicare, deasupra sinelui, dar
Rotary este și un ”motor” viu, artistic, cu spirit tânăr, în care fiecare din cei peste
3000 de membri ai săi, din România și Republica Moldova, își găsește locul din
care zâmbește, se bucură, creează noi prietenii, face noi alianțe.

În fiecare an, serile dedicate unirii, de 1 Decembrie, au un farmec special, în Casa
Moțului din Arieșeni, un loc în care rotarienii prezenți poartă (obligatoriu!),
costume tradiționale, cântă, dansează și se bucură, susținând prieteniile. Și de data
aceasta, la Arieșeni, grație lui Marius Bârlan și lui Ionică Mocan, bucuria unirii a
avut o altă… culoare.

RC ALBA IULIA
Lumina colindelor, în adăpostul "Casa din Munte"
Colindătorii de la Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis au revenit la copiii de la
adăpostul temporar "Casa din Munte", de la Strungari.

De 10 ani, membrii de la Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis, în prag de
sărbătoare, aduce bucuria veştii Naşterii Domnului, şi prin colinde, pentru copiii
de la adăpostul temporar "Casa din Munte" de la Strungari. Dar este deja o tradiţie
să le oferim celor mici cadourile pregătite cu mult drag. Sunt momente magice
atât pentru cei mari, cât şi pentru copii. Ca în fiecare an, cei mici ne-au aşteptat
şi ne-au încântat cu programul minunat pregătit de ei, alături de care s-a aflat şi
primarul comunei Pianu, Ioan Marin Petruşe, şi personalul de la "Casa din
Munte". Chipurile tuturor s-au luminat de bucuria revederii, de frumuseţea
gestului de a dărui şi de a primi cu drag darurile oferite din suflet.

Marea Unire ne rămâne în suflete, la Alba Iulia
Centenarul Marii Uniri continuă şi în anul 2019, până la alipirea, şi a Banatului,
la Regatul României, care a avut loc pe 3 august 1919. Aşa că gândurile celor de
la Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis despre acest măreţ eveniment în istoria
noastră, sunt încă vii.

Au fost acţiuni pline de emoţie, iar întâlnirea din Cetatea Marii Uniri a celor 500
de rotarieni din toată ţara, precum şi din Franţa şi Germania ne-a adus marea
bucurie de a le fi fost gazde bucuroase de oaspeţi.

RC BRAŞOV
La Braşov, "Împreună dăruim!"
După ce au adus bucurie multor semeni, rotarienii braşoveni au încheiat anul 2018
cu satisfacţia lucrului bine făcut în cadrul proiectului "Împreună dăruim" - RC
Beer Sheva Israel.

Ora bilanţului rotarienilor de la poalele Tâmpei a fost onorată de prezenţa unor
prieteni dragi, familia cosmonautului Dumitru Prunariu şi a doamnei Mihaela
Olariu şi a domnilor Cristian Diaconescu, Andrei Cristian, a căror prezenţă ne-a
inspirat să punem la cale noi proiecte pentru anul 2019.
Am împărtăşit împreună experienţe şi am discutat despre posibilitatea dezvoltării
unor noi parteneriate.

Bucurii, de la rotarienii braşoveni pentru copiii instituţionalizaţi, de Crăciun
Rotary Braşov Burg Transilvania a adus clipe de bucurie în sufletele copiilor
instituţionalizaţi din Braşov.

Li s-au înseninat feţele celor de la casa de tip familial “Casa mea”, din Prejmer,
pentru că rotarienii nu i-au uitat. Membrii Clubului au petrecut o zi minunată
alături de copiii instituţionalizaţi aici. A fost un bun prilej să ne cunoaştem mai
bine, să mergem la film şi să luăm masa împreună, iar în final, să-l întâlnim pe
Moş Crăciun. Răsplata noastră a fost bucuria din ochii copiilor.

“Donează sânge, fii erou!”, campanie a Rotary Club Brașov Burg Transilvania
Asociația Studenților Mediciniști Brașoveni (ASSM) în parteneriat cu Rotary și
Rotaract Brașov Burg Transilvania au organizat, la începutul lunii decembrie,
campania “Donează sânge, fii erou!”.

Din dragoste pentru semeni, această acţiune a venit în ajutorul Centrului de
Transfuzie Brașov, mai ales că în perioada sărbătorilor de iarnă numărul
donatorilor este mai mic ca de obicei, iar nevoia de sânge este din ce în ce mai
mare.

Campania a avut şansa de a se bucura de cel mai mare număr de donatori, care au
participat apoi la o tombolă cu premii.
Membrii Rotary Club Brașov Burg Transilvania promit că vor fi mereu alături de
astfel de iniţiative care vin în sprijinul comunității locale.

RC IAȘI CURTEA DOMNEASCĂ
„Brăduțul de Crăciun”, un proiect Rotary Club Iași Curtea Domnească. Peste 200
de copii nevoiași din Vaslui au primit cadouri de Crăciun

Peste 200 de copii din satul Fâstâci (comuna Cozmești, județul Vaslui) au primit
primele cadouri de Crăciun, în cadrul proiectului „Brăduțul de Crăciun”, inițiat
de Rotary Club Iași Curtea Domnească.

Aflat deja la cea de-a patra ediție, proiectul „Brăduțul de Crăciun” își propune să
aducă zâmbetul pe fața copiilor din zonele defavorizate. Caravana „Brăduțul de

Crăciun” a ajuns în satul Fâstâci, din județul Vaslui, una dintre cele mai sărace
comunități din zonă. Toți cei peste 200 de copii care învață la școala din localitate
au primit daruri de sărbători din partea membrilor clubului Rotary Curtea
Domnească Iași. Este vorba despre dulciuri și alimente, pregătite special pentru
ca cei mici să întâmpine sărbătorile cu zâmbetul pe buze.
„Este cel de-al patru an în care reprezentanții clubului nostru ajung în această
localitate, dar de acesată dată proiectul a fost extins, punându-se accent pe
familiile cu nevoie sociale deosebite. De aceea, în afară de cele 200 de pachete
pregătite, am oferit ajutoare consistente către cinci familii nevoiașe, pe care leam ales împreună cu preotul paroh din localitate”, spune Gabriel Bălășescu,
președintele clubului Rotary Iași Club Curtea Domnească.
Proiectul și-a propus să ajute familiile aflate în dificultate și să ofere o speranță
copiilor pentru care Crăciunul să vină cu bucuriile firești acestei perioade a
anului. Comunitatea are în jur de 1.400 de familii, dar mulți dintre locuitori,
constrânși de condițiile precare de trai, sunt plecați la muncă în străinătate.
Proiectul „Brăduțul de Crăciun” este doar o etapă a unor planuri mai mari de a
sprijini comunitatea și școala din localitate, de către Rotary Club Iași Curtea
Domnească.

RC LUGOJ
Rotary Lugoj continuă salvarea de vieţi, prin campania de donare de sânge
Clubul Rotary din Lugoj continuă campania “Donează sânge, salvează vieţi!”,
organizată împreună cu Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei” şi cu Centrul
Regional de Transfuzie Sanguină Timişoara.
La campania umanitară poate participa orice persoană care îndeplineşte câteva
condiţii: să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 60 de ani, greutatea peste 50 de
kilograme, pulsul regulat, să nu fi suferit în ultimele şase luni intervenţii
chirurgicale, să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu 48 de ore înaintea
donării, iar femeile să nu fie însărcinate.
Persoanele care vor dona sânge vor beneficia de o zi liberă de la serviciu, în ziua
donării, şapte bonuri valorice, precum şi eliberarea, la cerere, a analizelor
medicale efectuate (grupa sanguină, Rh, hemoleucogramă, hepatita B, hepatita C,
HIV, HTLV, analize biochimice).

RC TIMIȘOARA
Rotary Club Timișoara, în decembrie…
”Întotdeauna, luna decembrie este pentru noi, mai mult decât luna cadourilor, a
bucuriilor de Crăciun, a luminii magice”, așa crede Diana Andone, președinta
RCT. În decembrie, clubul este fidel unor proiecte contante, prin care, de ani de
zile, aduce bucurie în sufletele unor persoane cu destine mai fragile…

”Dăruiește un zâmbet”, un proiect care-l are ca susținător pe colegul dr. Emilian
Popoviciu, adună mai mulți colegi care-și aleg, dintr-un grup de 20 – 30 de copii,
câte unul sau doi, cărora le fac bucurii nesperate…

Copii din medii sărace sau copii din centre speciale își aleg singuri (poate prim
oară în viața lor), tot ceea ce-și doresc (în marjele unui buget), dintr-un centru
comercial (Euro, al colegului nostru, Darius Jumanca), din ariile destinate
dulciurilor, jucăriilor, hainelor… Este frumos și trist, deopotrivă. Ei ne răsplătesc
cu zâmbete, noi realizăm că facem asta pentru că așa dorim, dar niciodată nu va
fi suficient…
Rotary dăruiește zâmbete, asta este minunat.

*
Winter time, un proiect ”nășit” de Rotary Club Ripensis, dar în care Rotary Club
Timișoara este printre ”prim – soliștii” momentului, adună pe cei ai muzicali
dintre rotarieni, cântăreți și instrumentiști, din grupul cărora nu lipsește tânărul
Dumitrașcu (fiul unui rotarian), cunoscut din filmul ”Hackerville”, un artist
înnăscut.

Colegii noștri, Bogdan Augurence, Dan Costineanu și alții, au încânt publicul în
Sala Verde a Consiliului Județean Timiș, iar banii donați în timpul concertului au
mers spre un proiect din sănătate.

*
Seara de Crăciun, în 17 decembrie, o gală într-o Gala (numele sălii în care ne-am
adunat) și, ca de obicei, s-au schimbat cadouri, s-au ascultat cântece de Crăciun.
Diana Andone, președinta RCT, a oferit diplome unor colegi implicați în proiecte
complexe ale clubului.

A fost o seară a prieteniei…

RC TIMIȘOARA OPERA
"Voievodinele, fiicele lui Dracula", un proiect Rotary Opera Timişoara
Talentul împletit cu efortul de a deveni cel mai bun i-a transformat pe 20 de tineri
studenţi ai Academiei de Excelenţă Opera, prima şcoală de Music Hall din
România, în adevăraţi artişti.

Ei au urcat pe scena Operei Naţionale Române din Timişoara cu primul musical
românesc, bazat pe un fragment din "Voievodinele, fiicele lui Dracula", prezentat
în premieră naţională.
A fost un proiect al Rotary Opera Timişoara, realizat sub bagheta unor artişti
consacraţi, cu recunoaştere internaţională, care a dăruit publicului o frumoasă
seară de iarnă.

RC VIȘEUL DE SUS
Sute de premii pentru copiii talentaţi, din partea rotarienilor din Vişeu de Sus
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Vișeu de Sus, în parteneriat cu Clubul
Rotary Vișeu de Sus și Centrul Cultural-Social, au organizat în prag de Moş
Crăciun Concursul Interjudețean intitulat Splendoarea iernii prin ochi de copil și
Simpozionul Interjudețean Artterapia – limbajul universal al copilăriei.

Evenimentele, coordonate de directorul Centrului Școlar de Educație Incluzivă,
prof. Angela Kolozsvari, au devenit deja tradiție și promovează cunoașterea,
stimularea și afirmarea potențialului artistic al copiilor din învăţământul
preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi special și schimbul de bune practici în
domeniu. Se adresează preşcolarilor şi elevilor din învăţământul special şi
învăţământul de masă, dar și cadrelor didactice.

Programul a fost prezentat de președintele RC Vișeu de Sus, Anuța Pop și s-a
bucurat de un succes deosebit, aproximativ 400 de copii de la școlile din Vișeu
de Sus și alte localități din județ participând direct la atelierele de arte plastice,
decorative, vizual-auditive și dramatice. Micii artiști provin atât din învățământul
special, cât și din învățământul de masă, accentul punându-se pe integrarea
copiilor cu cerințe educaționale speciale și crearea unor activități în care toți să
se simtă egali. Micuţii fiind foarte talentați, clubul vișeuan a pregătit premii
pentru fiecare, constând în rechizite ce le vor fi, cu siguranță, de folos în
următoarea perioadă. Acestea au fost înmânate de membrii clubului care au
participat cu drag la eveniment, așa cum o fac de fiecare dată, încă de la înființare.
Prin intermediul sutelor de cadouri oferite copiilor, Rotary Club Vișeu de Sus șia dorit să încurajeze descoperirea talentelor copiilor, integrarea educațională și
socială a celor cu nevoi speciale și să le aducă tuturor, în prag de sărbătoare, un
strop de bucurie.

