RC BRAȘOV
Noul corp al Liceului "Johannes Honterus" Braşov, mobilat de rotarieni
Clubul Rotary Braşov Burg Transilvania a continuat să sprijine Liceului Teoretic
"Johannes Honterus" Braşov, de această dată, prin dotarea noului corp de clădire
cu mobilier şcolar, fiind aduse în clase două sute de mese şi patru sute de scaune,
din Germania.

Gestul rotarienilor braşoveni a fost posibil cu sprijinul companiei Henning
Heizung und Sanitar, reprezentată de Werner Henning, din Nurenberg, în timp ce
colegii noştri de Club, Cristian Macedonschi şi Vasile Dinga, au facilitat logistic
acţiunea.

Prin aceste acţiuni, Clubul Rotary Braşov Burg Transilvania arată că sprijină
continuu învăţământul de limbă germană din Braşov şi răspunde nevoilor
imediate din comunitate.

RC BUCUREȘTI
Balul Femeii Rotary Internaţional
Rotary Club Bucureşti lansează prima ediţie a Balului Femeii Rotary
Internaţional, pe 1 martie, care se va axa pe o temă de mare preţ, sănătatea mamei
şi a copilului.

La nivel mondial, membrii Rotary desfăşoară proiecte ambiţioase, precum
iniţiative de educaţie pentru sănătate, asistenţă medicală sau dotarea cu aparatură
medicală a maternităţilor.
Membrii Rotary Internaţional Bucureşti, femei şi bărbaţi deopotrivă, se reunesc
pentru o cauză comună.
Balul Femeii Rotary International este un prilej de a veni în sprijinul mamelor şi
al nou-născuţilor. Fondurile rezultate vor fi alocate donaţiei de trusouri pentru
nou-născuţi, ce va avea loc în perioada 2-9 martie 2019, la Institutul Naţional
pentru Sănătatea Mamei şi Copilului "Alessandrescu-Rusescu" Bucureşti
(Maternitatea Polizu).

Icoana, ca semnificaţie
Clubul Rotary Bucureşti a avut, recent, onoarea de a-l asculta din nou pe prof. dr.
Bogdan Miron, în cadrul conferinţei intitulate "Multipla semnificaţie a
icoanelor".

A fost cu adevărat memorabil, auditoriul a aflat nenumărate aspecte legate de
semnificaţia icoanelor, de mesajele pe care le transmit acestea şi de legătura
oamenilor cu divinitatea şi cu ei înşişi.
Mesajul întâlnirii, transmis de orator, a fost evident: "Spiritualitatea adevărată
leagă oamenii".

RC CRAIOVA
Cititul, promovat de Rotary Club Craiova, prin "Olimpiada veselă"
Un inedit mod de a-i stimula pe copii să iubească lectura este promovat de
rotarienii craioveni prin "Olimpiada veselă". Este o culegere ce reuneşte 20 de
povestiri scurte ale autorului sârb Nedeljko Terzic, traduse în limba română de
către Ioan Baba şi ilustrate de elevii Şcolii Gimnaziale "Mihai Viteazul" din
Craiova şi cei ai Şcolii Gimnaziale din Filiaşi.

Cele 20 de istorioare ilustrate reprezintă o alegorie delicată a spiritului ludic,
competitiv, de echipă, a creativităţii, a ideii de fair-play, capabilă de un fericit
transfer empatic în sufletele şi gândurile micilor cititori.
Deşi este destinată copiilor cu vârste între 6 şi 12 ani, cartea, prin prospeţimea
naraţiunii, prin inocenţa caruselului de imagini, provoacă o suavă nostalgie în
memoria afectivă a adulţilor.
Cartea este editată la Editura ARVES şi tipărită cu sprijinul Clubului Rotary
Craiova înfrăţit cu Clubul Rotary din Smrska Mitrovica, localitatea natală a
scriitorului şi a fost publicată recent la Craiova, în limba română.
Nedeljko Terzic a cedat drepturile de autor, iar banii obţinuţi din vânzarea tuturor
exemplarelor vor fi destinaţi ajutorării copiilor care provin din familii cu o
situaţie socio-economică precară, dar care îşi doresc să studieze, autorul însuşi
provenind dintr-o astfel de familie.
Cartea, publicată iniţial în Serbia, a fost deja tradusă şi republicată în limbile

germană, macedoneană, rusă şi slovenă, iar până la sfârşitul lunii va fi realizată
şi varianta în limba poloneză.
Ion Baba, traducătorul acestor povestiri, ne-a scris: "M-am amuzat şi am luat să
traduc cartea. Astăzi mi-a parvenit prin poşta electronică înfăţişarea cărţii şi iată
împărtăşesc bucuria".
Nedeljo Terzic (n.12 mai 1949) este un distins scriitor şi ziarist sârb. Scrierile sale
sunt incluse în peste o sută de antologii şi alte selecţii literare importante,
publicate în limba sârbă, germană, engleză, poloneză, rusă, armeană, slovenă,
macedoneană, albaneză.
O delegaţia a Clubului Rotary Craiova va fi prezentă la sfârşitul lunii februarie,
la Smrska Mitrovica, pentru a aniversa 15 ani de la chartarea Clubului Rotary din
acest istoric oraş sârb.

RC IAȘI
Gala caritabilă Rotary Iaşi, pentru inimile care vor să bată
Hazardul s-a jucat cu sute de inimi ale unor pacienţi de toate vârstele, din regiunea
Moldovei, iar cinci cluburi Rotary din Iaşi continuă să lupte pentru ca aceste inimi
să poată bate mai departe.

Incendiului devastator din aprilie 2018 a distrus mare parte din aparatura şi
spaţiile unde funcţionează Institutul de Boli Cardiovasculare Iaşi, unitatea fiind
închisă parţial, iar activităţile chirurgicale au fost sistate. Sute de operaţii pe cord
deschis au fost amânate, zeci de copii cu malformaţii complexe la inimă au fost
puşi pe liste de aşteptare, dar bolile de inimă nu aşteaptă.
Lista necruţător de dură creşte zilnic, Institutul de Boli Cardiovasculare Iaşi este
singurul centru din regiunea Moldovei, care deserveşte peste 5,5 milioane de
locuitori, iar pacienţi din opt judeţe sunt nevoiţi să se adreseze altor centre
medicale supraaglomerate, aflate la foarte mare distanţă de domiciliu. Fiecare
secundă face diferenţa între viaţă şi moarte.
După incendiul de la Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I.M.
Georgescu", Rotary Iaşi, Rotary Iaşi 2000, Rotary Iaşi Curtea Domnească, Rotary
Copou şi Rotary Junimea şi-au stabilit o nouă misiune, de sensibilizare a opiniei
publice şi colectarea de fonduri pentru reabilitarea şi extinderea unităţii medicale.
În acelaşi scop, sâmbătă, 23 februarie, ora 18.00, la restaurantul "La Castel" va
avea loc Gala Caritabilă Rotary unde se intenţionează colectarea sumei de
120.000 de lei, contribuţie necesară din partea comunităţii locale pentru ca
Rotary International şi Fundaţia Rotary să poată finanţa achiziţia unui
sterilizator în valoare totală de 1.000.000 lei. Aparatul este absolut necesar
pentru ca unitatea medicală să poată oferi din nou tratament la standarde

europene pacienţilor, copii şi adulţi, cu boli cardiovasculare congenitale sau
dobândite, din regiunea Nord-Est.
În ianuarie 2019, pe lista de aşteptare erau peste 40 pacienţi care au nevoie
urgentă de o intervenţie pe cord deschis, din păcate, doi dintre aceştia au pierdut
bătălia cu timpul, deoarece nu au supravieţuit drumului spre un alt centru. În
perioada mai - octombrie 2017, în centru s-au efectuat 275 de intervenţii de
chirurgie cardiovasculară la adulţi, în timp ce în acceaşi perioadă a anului 2018
au fost raportate doar nouă.
În cazul intervenţiilor de chirurgie cardiovasculară la copii, în 2017 s-au
efectuat 29 de operaţii, iar anul acesta a fost realizată doar una.
Debut în Clubul Rotary Iaşi, sub semnul culturii
Cărţi mai vechi şi mai noi şi-au găsit locul pe proaspetele rafturi ale sălii de
lectură din Şcoala Oteleni, oferindu-le copiilor care-i trec pragul acel colţ de
linişte ce stă sub semnul culturii.

Mobilierul, care constă în mese de lucru şi rafturi, computerele şi cărţile au
completat acest spaţiu mai devreme decât era programat, astfel că şcolarii au avut
un motiv în plus de bucurie şi au răsfoit cu nerăbdare paginile cărţilor în sala de
lectură care de acum se aseamănă cu cele din mediul urban, iar reţeaua de

calculatoare îi poate conecta cu bibliotecile electronice ale lumii. Toate au fost ca
o ofrandă adusă Zilei Naţionale a Culturii şi poetului naţional, Mihai Eminescu
şi s-au realizat prin proiectul Mariei Ciobănică, cu care şi-a câştigat admiterea în
Clubul Rotary Iaşi.

RC LUGOJ

Rotary Lugoj au organizat, la Lugoj, campania de donare de sânge
Rotarienii din Lugoj au organizat, recent, o nouă acţiune în cadrul campaniei
"Donează sânge, salvează vieţi!", ajutaţi de Centrul Regional de Transfuzie
Sanguină Timişoara.
Astfel, 16 jandarmi au donat, la Spitalul Municipal "Dr. Teodor Andrei" din
Lugoj, picătura de viaţă, care înseamnă o şansă în plus pentru persoanele a căror
viaţă depinde de transfuzia de sânge.
Şi, pentru ca gestul lor să fie complet, jandarmii şi-au donat tichetele de masă
primite, cu care s-au cumpărat alimente pentru câteva familii cu posibilităţi
materiale reduse.

RC ORADEA
INVITAŢIA
viitorului Guvernator al Districtului Rotary România & R. Moldova, D.2241,
Marian Petre Neagoe, membru al Clubului Rotary Oradea
Vieţile noastre profesionale se intersectează cu menirea pe care o avem în
Rotary, aceea de a fi mereu în folosul celorlalţi, al comunităţii, al celor aflaţi în
nevoie.
Atunci când adăugăm idealurile noastre rotariene în profesie, vorbim despre
serviciul vocaţional care pentru mulţi dintre noi a devenit un mod de viaţă. Este
cea mai înaltă formă de conştiinţă umană, aceea de a fi de folos şi de a contribui
la îmbunătăţirea vieţii comunităţilor din care facem parte.
Efortul nostru se întoarce înzecit şi ne binecuvântează vieţile.
Pornind de la cuvintele lui Paul Harris, potrivit cărora "fiecare rotarian este
legătura dintre idealismul Rotary şi profesia sa", prin intermediul Rotary avem o
oportunitate pentru carieră, şansa de a fi inspiraţia celor cu care muncim, a
comunităţilor pe care le deservim. Putem fi un exemplu personal, ce poate fi
multiplicat.
În curând, vom intra în noul an rotarian, a cărui temă este "Rotary connects the
world" (Rotary conectează lumea) şi care se anunţă a fi unul cu impact global
pentru cluburile din întreaga organizaţie.
După cum spunea Mark Daniel Maloney, Preşedintele Ales pentru mandatul
2019-2020, "odată cu eradicarea poliomielitei, recunoaşterea pentru Rotary va fi
mare şi oportunităţile vor fi multe", iar noi "avem potenţialul de a deveni o
puterea globală dedicată binelui".
Cu deosebită plăcere, să vă invit la Oradea, la Seminarul de Instruire a
Preşedinţilor Aleşi (PETS) şi la Seminarul de instruire a echipei de lideri ai
districtului D2241 (DTTS) pentru mandatul anului 2019-2020, cel al conectării
cu întreaga lume. Vom beneficia de seminarii de pregătire cu specialişti
recunoscuţi în domeniul lor, vom învăţa cum să conducem eficient clubul, cum
să întărim legăturile de prietenie dintre membri, cum să accesăm fonduri pentru
proiectele Rotary.
Va fi un prilej de a cunoaşte alţi lideri Rotary din district, cu care puteţi
colabora pentru a amplifica impactul pozitiv şi de durată al activităţii Rotary.
Va fi un seminar intens de pregătire, la finalul căruia, cu siguranţă, veţi avea

toate resursele necesare pentru a deveni un lider autentic Rotary, pentru a servi
eficient în comunitate şi pentru a deschide o lume întreagă de posibilităţi.
Împreună cu echipa mea, am construit pentru toţi cei 3.441 de prieteni rotarieni
din D2241, o platformă pentru evenimentele Rotary D2241, pentru a creşte
impactul, imaginea şi vizibilitatea acţiunilor noastre atât în Rotary, cât şi în
societate.
De aceea, vă invit să vă înscrieţi la primele două evenimente (DTTS şi PETS) şi
să selectaţi opţiunile pe care le consideraţi potrivite.
Pentru unii dintre noi, participarea este o condiţie, dar reînnoiesc invitaţia spre
toţi rotarienii de a participa la toate evenimentele Rotary. Uniţi şi conectaţi la
valorile universale ale binelui, vom putea aduce schimbarea în noi şi în lume.
Website-ul pe care l-am realizat pentru informaţii despre cazare, program cine
festive şi tururile turistice unice este: http://www.evenimenterotary. o.
Instruirea va avea loc la Hotel RAMADA Oradea, iar cina festivă şi cina de gală
vor avea loc la superba Sală Opera Events.
Participarea la PETS este o condiţie obligatorie pentru toţi Preşedinţii Aleşi care
îşi încep mandatul la 1 iulie 2019.
În cazul în care preşedintele clubului nu poate participa la PETS, din motive
obiective, va trebui să anunţe la adresa de email:marian.neagoe@gmail.com.
DISTAS va avea loc la Oradea în perioada 11-14 aprilie 2019.
Vă asigur de întregul meu suportul pentru noul an rotarian şi vă aştept la
întâlnirea care va celebra bucuria de a face parte din această frumoasă
comunitate de prieteni şi lideri rotarieni, care pot să schimbe în bine lumea!

Alți 180 de copii au beneficiat de atelierele “Mâini curate, copii sănătoși” ale
Rotary Club Oradea 1113

Cinci noi ateliere “Mâini
curate, copii sănătoși” au
fost derulate la Școlile din
Rontău, Cihei, Heieu și
Cordău
din
comuna
Sînmartin, respectiv la
Școala Gimnazială din
Dobrești, județul Bihor.
Am ales să mergem la
aceste școli deoarece au
fost raportate câteva cazuri
de Hepatita A, cunoscută în
popor sub denumirea de
“boala mâinilor murdare”.
Cei 180 de elevi au fost învățați să se spele corect pe mâini de către actorul
Sebastian Lupu și colegele noastre Oana Bungău-Rădulescu și Oana Mudura, iar
atelierele a fost finanțate prin donații private.
Fiecare elev a primit câte un săpun cu instrucțiunile predate, iar marea surpriză a
fost să îi vedem pe copii cum fug imediat la chiuvete și își testează cunoștințele,
urmând cei 6 pași de pe cutia de săpun. Mulțumim tuturor pentru că sunt alături
de noi în această misiune de a îmbunătăți sănătatea copiilor din județul Bihor!

“Toalete ca la carte” a câștigat titlul de Proiectul Anului la Gala Comunității
Bihorene

Lansat în luna martie 2018,
proiectul “Toalete ca la
carte” implementat de către
Rotary 1113 are ca scop
îmbunătățirea și accesul la
condiții sanitare decente în
școlile din județul Bihor
situate în mediul rural prin
crearea de toalete noi în
clădirile
școlilor
sau
modernizarea
celor
existente și conectarea lor la
sistemul de apă curentă.
Rotary 1113 a finalizat prima “Toaletă ca la carte” la Școala Generală din comuna
Aștileu, județul Bihor. Toaleta a fost amenajată în corpul de clădire destinat
elevilor din ciclul primar, iar micuții au început noul an școlar în cele mai bune
condiții. Până acum aceștia erau nevoiți să meargă la singura toaletă din școală,
amplasată într-un alt corp de clădire și care deservea toți copiii din clasele 0-VIII.
În prezent clubul pregătește amenajarea celei de-a doua “Toalete ca la carte” la
Școala primară și grădinița din cătunul Căbești, comuna Bratca, județul Bihor, de
care vor beneficia 45 de copii. Acesta va fi dată în folosintă în primăvara anului
2019.

RC PIPERA
Rotary Club Pipera, o voce pentru copiii hipoacuzici

Membrii Rotary Club Pipera vor putea sprijini, în acest an, copii cu probleme de
auz şi stomatologice, în urma recentului bal caritabil, "ROMANIA 100", primul
eveniment de acest fel organizat de noul club, dedicat aniversării a 100 de ani de
la Marea Unire.

Fondurile obţinute vor fi destinate integral Şcolii de copii hipoacuzici, pentru
derularea proiectului "Auzi Vocea Mea". Sumele vor asigura şi necesarul de
finanţare, pe întregul an 2019, pentru protezare şi consumabile, consumabile
atelier bucătărie, plită electrică bucătărie, consumabile atelier hairstyle, reţeaua
Wi-Fi a şcolii, laborator tehnică dentară şi pentru proiectul "Dăruieşte un
zâmbet!".

Rotary Club Pipera, Kellogg’s, Rotary Club Cişmigiu, Silviu Preoteasa, Centrul
Medical 'Floare de Lotus', Macromex, BBP Leasing, Fundaţia Isbasoiu,
Xeduconet, Agricover, Medical Technology Service, Temenos România,
sponsori la Şcoala de copii hipoacuzici din Bucureşti, au adus bucurie şi fericire
în rândurile micilor şcolari, care i-au răsplătit pe rotarieni cu îmbrăţişări şi
zâmbete.
Rotary Club Pipera şi prietenii lor au mers, fiecare câte un copilaş, la rafturile
magazinului, de unde şi-au ales darurile din cadrul proiectului "Dăruieşte un
zâmbet!".

RC TIMIȘOARA
Primăvara va aduce aniversarea a 90 de ani de mişcare rotariană, la Timişoara
O întâlnire desfăşurată sub auspiciile districtuale, care a avut loc recent la
"Ambasada" din Timişoara, a fost prilej de prezentare a marilor proiecte ale
Rotary Club Timişoara, care sunt în curs de derulare.

Au participat Cristian Jurji, Guvernator D2251, PDG Marian Mocan şi a asistent
guvernator Horea Vişoiu.

Proiectele actuale ale clubului cuprind titluri precum: "Educaţie pentru viitor",
"Performanţa în satul Bănăţean", unele derulate alături de Fundaţia Pentru Voi,
Fundaţia Timişoara '89 sau Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Timişoara.
În acest context, a fost lansată şi invitaţia la aniversarea a 90 ani de mişcare
rotariană la Timişoara (17-18 mai).

Expoziţia "Premierelor timişorene şi mondiale", vizitată de rotarieni
Rotary Club Timişoara a vizitat expoziţia "Premierele timişorene, bănăţene,
naţionale, europene şi mondiale" , găzduită pe simezele Galeriei Mansarda a
Facultăţii de Arte şi Design din Timişoara.
Organizat de Societatea Inventatorilor din Banat, acest proiect este sprijinit şi de
Clubul RC Timişoara.
Remi Rădulescu, preşedintele Societăţii Inventatorilor din Banat, a prezentat
expoziţia, modul de realizare şi de colectare a exponatelor, dar şi nevoia unui
spaţiu permanent dedicat premierelor bănăţene.
Cu această ocazie, Remi Rădulescu a înmânat Clubului Rotary Timişoara o
diplomă şi Cupa de excelenţă din partea SIB.
Programul Capitalei Culturale Europene, în acest an
Asociaţia Timişoara 2021 Capitală Culturală Europeană (ATCCE) şi-a prezentat,
recent, programul cultural pe anul 2019.

Rotary Timişoara, membru fondator al ATCCE, a remarcat câteva dintre zecile
de evenimente care vor atrage interesul publicului: Festivalul de Film CentralEuropean, LitVest, Festivalul Baroc, Festivalul de Chitară, Memoriile Cetăţii, Pe
urmele lui Bartok, Orizonturile cunoaşterii, Monumentele-simbol al curajului, La
pas, Vocile oraşului, Oraşul Luminilor, Bega, În căutarea luminii, Ecouri
europene.

RC TIMIȘOARA ȘI TIMIȘOARA RIPENSIS
Un zâmbet, din partea rotarienilor timişoreni
Rotary Ripensis şi Rotary Timişoara, parteneri în proiectul "Dăruieşte un
zâmbet!", lansează invitaţia la un workshop dedicat specialiştilor chirurgi, în 2324 februarie, cu prilejul inaugurării Centrului Regional de Tratament al
Malformaţiilor Cranio-Faciale din Timişoara.
Evenimentul va fi marcat de desfăşurarea unei sesiuni de comunicări ştiinţifice
pe tema tratamentului complex al malformaţiilor congenitale labio-velo-palatine
(buza de iepure). Va urma de un curs despre chirurgie ortognată si implanturi
zigomatice.

Lectorii din străinătate invitaţi vor conferenţia în Aula Magna a Facultăţii de
Medicină din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"
Timişoara şi în amfiteatrul Clinicii de Chirurgie Orală şi Maxilo-Facială, iar
participarea este gratuită.

RC TIMIȘOARA RIPENSIS
Gala Rotary Ripensis
O gală aniversară, organizată de membrii Rotary Club Timişoara Ripensis, de
Ziua Rotary, va avea loc pe 23 februarie, la care sunteţi aşteptaţi cu inima
deschisă.

Va fi o seară de gală, care ne va ajuta să susţinem câteva din proiectele de caritate
pe care ni le-am propus pentru acest an rotarian: "Lumina îngerilor" (susţinerea
proiectului monumental al maestrului Mihai Olteanu care va fi amplasat în Piaţa
Bastionului Theresia din Timişoara), "Dăruieşte un zâmbet" (grant pentru
susţinerea Centrului de excelenţă pentru tratarea malformaţiilor congenitale
faciale ale copilului), "Biblioteca virtuală" (proiect cultural pentru realizarea unei
biblioteci virtuale despre Timişoara, în colaborare cu Direcţia pentru Cultură a
Judeţului Timiş).
Evenimentul va avea loc pe 23 februarie, de la ora 19.00, în locaţia de pe strada
Dorobanţilor nr. 96 Timişoara
Rotary Club Timişoara Ripensis pregăteşte campania de împăduriri
În cadrul campaniei "Transformă plasticul în viaţă!", rotarienii de la RC
Timişoara Ripensis se pregăteşte pentru o nouă campanie de împăduriri, în cadrul

căreia se vor planta un număr semnificativ de arbuşti, în zona comunităţilor
implicate în proiect, cu impact asupra calităţii vieţii şi a mediului înconjurător.
Campania va urmări educarea populaţiei în sensul stopării poluării cu deşeuri
reciclabile de genul pet-urilor a arealelor geografice ale comunităţilor implicate
în proiect.
Campania presupune şi o colectare masivă a deşeurilor de plastic, cu implicarea
cetăţenilor, a autorităţilor şi a marilor companii.
TRANSFORMĂ PLASTICUL ÎN VIAŢĂ este un proiect pentru întreaga familie
rotariană - Rotary, Rotaract, Interact şi RotaKids, un proiect pentru toate vârstele,
pentru comunitatea noastră.

RC TG. JIU
Cupa Rotary la schi, în munţii Gorjului
Staţiunea Rânca a fost gazda recentei Cupe Rotary la schi şi snowboard,
desfăşurată în peisajul hibernal superb, al Munţilor Parâng.
A fost prima competiţie de schi a sezonului, cea de-a XIII-a ediţie reunind la start
93 de participanţi. Ei au concurat pe cinci categorii de vârstă la schi, respectiv o
competiţie pentru snowboard.

Au fost acordate medalii şi premii pentru fiecare categorie, precum şi Cupa
Rotary la schi pentru cea mai bună performanţă.
În acest an, trofeul i-a revenit lui Mihai Mazilu.

100 de instrumente muzicale, pentru un secol de istorie
Clubul Rotary din Târgu-Jiu se implică, din nou, într-un proiect benefic elevilor
din Târgu-Jiu. În acest sens, reprezentanţii clubului organizează, în luna
februarie, un spectacol, la Teatrul Dramatic "Elvira Godeanu" din Târgu-Jiu.
Evenimentul face parte din proiectul "100 de instrumente muzicale pentru un
secol de istorie", organizat împreună cu Liceul de Arte "Constantin Brăiloiu" din
Târgu-Jiu. Clubul îşi propune, prin această iniţiativă, să achiziţioneze 100 de
instrumente muzicale performante pentru copiii din acest liceu.

