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Scrisoarea Guvernatorului
Decembrie
Dragi prieteni rotarieni,
Luna decembrie reprezintă, pentru
mulți dintre noi, o perioadă de bilanț.
Este luna în care analizăm activitatea
de peste an, cu reușite și lecții învățate.
Astăzi mă adresez vouă, încurajându-vă,
în primul rând, să reflectați la activitatea
dumneavoastră în Rotary și activitatea
clubului din care faceți parte.
Pentru acesta este de ajuns să ne amintim de testul celor 4 căi:
» Este adevărat?
» Este cinstit pentru orice este implicat?
» Va întări și stimula atât prietenia, cât și bunăvoința?
» Va servi în beneficiul tuturor celor implicați?
Acest test ne va aminti, totodată, de adevăratele valoari pe care Rotary
le transferă comunității. Una dintre cele mai importante valori este,
după părerea mea, voluntariatul - noi toți ne implicăm în activități
voluntari, dezinteresați, mânați doar de dorința sinceră de a servi.
Acest lucru este sărbătorit în mod deosebit în această lună, deoarece pe
5 decembrie se sărbătorește Ziua Internațională a Voluntariatului.
Profit de această ocazie pentru a vă ura, încă de pe acum, multă
putere de muncă și proiecte cu impact semnificativ în comunitățile
dumneavoastră.
www.rotary2241.ro
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Tot în luna decembrie, pe data de 10, va fi marcată Ziua
Drepturilor Omului. Știm cu toții că Rotary este implicat activ prin tot
ceea ce realizează în promovarea respectării acestor drepturi pentru
toți cetățenii planetei. Poate tocmai de aceea Rotary International a
ales, pentru acest an, ca temă a lunii decembrie ,,Prevenția și tratarea
bolilor”.
Districtul nostru desfășoară o serie de proiecte cu tradiție în acest
domeniu și știu că fiecare club în parte are în atenție și acest subiect.
Vă îndemn să nu uitați de rolul dumneavoastră în promovarea unei
sănătăți mai bune, fie în familie, fie în comunitate.
Legat de acest aspect, Rotary manifestă o implicare deosebită în
lupta cu bolile și prevenirea lor. Mai precis, 15 din cele 26 de grupuri
de acțiune rotariană (RAGs) se concentrează pe prevenirea și tratarea
bolilor. Am să amintesc aici activitatea următoarelor:
» GAR pentru Alzheimer și Demență, care își propune să ajute
persoanele suferinde de această boală și pe membrii familiilor lor.
» Rotarieni pentru sănătatea familială și prevenirea SIDA; acest grup
ajută cluburile și districtele să planifice și să pună în aplicare proiecte
la scară largă, care îmbunătățesc viața și oferă acces la educație în
domeniul sănătății.
» GAR pentru Diabet, care este implicat în proiecte ce oferă un
angajament ferm față de educația, identificarea și tratamentul
diabetului zaharat, în special în rândul copiilor din țările în curs de
dezvoltare.
Acum, la final de an, doresc să-mi exprim recunoștința față
de membrii celor 49 cluburi cu care am reușit să mă întâlnesc. La
mulțumesc pentru sinceritatea și deschiderea de care au dat dovadă!
www.rotary2241.ro
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Le mulțumesc și tuturor comitetelor de organizare a fiecărui
proiect districtual în parte! Datorită lor, Districtul 2241 este astăzi un
district activ, profesionist și implicat.
Le mulțumesc colegilor din Comitetul Districtual si Asistenți
de Guvernator pentru că am simțit din partea lor un sprijin real și o
dăruire demnă de un membru Rotary.
Și pentru că e luna sărbătorilor, nu pot să închei această scrisoare
fără să vă urez: Crăciun fericit și un An Nou plin de bucurii, împliniri
și pace!
Cu prietenie,
Milian Sopoian
Guvernator 2017-2018
District 2241-România și Republica Moldova

www.rotary2241.ro
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RC Zalău:
14 noiembrie 2017, Ziua Mondiala a Diabetului
,,Implicându-ne putem face ca dimensiunea suferinţei unor semeni si
numărul cazurilor de deces pe care în mod nemilos le provoacă această boală,
să fie diminuate considerabil. In acest sens Clubul Rotary Zalău s-a înscris
în această campanie cu acţiuni de distribuire de broşuri informative al căror
conţinut vizează prevenţia şi tratamentul diabetului zaharat în rândul femeilor”,
a declarat Preşedintele Rotary Club Zalau, prof. Ioan Abrudan.
Acţiunile au avut loc marti 14 noiembrie 2017 după următorul program:
» 9,50 – 10,10 - Scoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu”Zalău; grup ţintă:
personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic- femei;
» 14,10 – 14,30 – Platoul din faţa Consiliului Judeţean şi a Prefecturii, cu
participarea unui grup de elevi de la C.N.Silvania Zalău;
» 14,45 – 15,00 – Fabrica de confecţii ,,Universal”.
Grup tinta: angajatele
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RC Cluj Napoca
I. Cursurile “IT4Seniors”
Pensionari clujeni initiati in tainele computerului si a retelelor de
socializare pentru a comunica cu copiii stabiliti in strainatate.
30 de pensionari clujeni invata gratuit sa foloseasca computerul si
dispozitivele smart pentru a avea acces la informatii utile de pe internet si, mai
ales, pentru a face teleconferinte cu nepotii si copiii din strainatate cu ajutorul
retelelor de socializare.
La cursurile “IT4Seniors” initiate de Rotary Club Cluj-Napoca in
parteneriat cu NTT Data Romania participa intr-o prima etapa 3 grupe a cate
10 persoane. Fiecare dintre cele trei programe de training (cu acelasi continut)
are o durata de 10 ore (5 sesiuni a cate 2 ore).

Presedintele Rotary Club Cluj-Napoca, Emeric Fülöp, a declarat ca
a sustinut ideea proiectului imediat ce i-a fost prezentat de CEO NTT Data
Romania, Daniel Metz, fiind convins ca ii va ajuta pe seniori sa aiba o viata
sociala mai bogata si ferita de depresiile cauzate de izolare.
www.rotary2241.ro
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“Proiectul are o stransa legatura cu o experienta recenta din viata mea. Am
cunoscut o mama singura, al carei copil este plecat in State, si care a invatat sa
foloseasca tableta. Acum mananca cu tableta in fata impreuna cu fiul ei, povestesc
zilnic, ba mai si fac mici reparatii prin casa”, povestese Emeric Fülöp.
CEO NTT Data
Romania, Daniel Metz,
a spus ca initierea
varstnicilor in tainele
tehnologiei a devenit o
datorie.

Presedintele Rotary Club Cluj-Napoca si-a
exprimat speranta ca ideea organizarii unui
astfel de curs va fi adoptata si de celelalte 123
de cluburi Rotary din Districtul 2241 RomaniaRepublica Moldova.

“Oferim sprijin persoanelor in varsta astfel incat
sa ramana implicate in progresul societatii, sa nu
se simta excluse si sa profite de avantajele pe care
le aduc aceste tehnologii moderne. Sunt mandru
ca am gasit in cadrul companiei oameni devotati,
motivati, care sa vina in timpul lor liber si sa
impartaseasca secretele tehnologiei moderne”, a
afirmat Daniel Metz.

www.rotary2241.ro

Urmatoarea provocare
pentru Rotary Club
Cluj-Napoca si pentru
NTT Data Romania
va fi sa ii invete pe
varstnici cum pot
folosi internet banking
pentru a scapa de
statul la coada atunci
cand vor sa plateasca
utilitatile.
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II. “Serbarile Iernii Rotary”
Cine sunt elevii de elita ai Clujului premiati luni la “Serbarile Iernii
Rotary”
Clubul Rotary Cluj-Napoca a premiat elevii clujeni de elita in cadrul
celei de-a XII-a editii a evenimentului caritabil “Serbarile Iernii Rotary”, care
a avut loc luni seara la Opera Nationala Romana.
Premiantii au fost selectionati cu sprijinul Centrului de Excelenta ClujNapoca, de pe langa Inspectoratul Scolar Judetean Cluj,cu ajutorul domnului
Profesor MIRCEA DRAGOS, pe baza rezultatelor obtinute in anul 2017 la
olimpiadele internationale si nationale.
Selectarea efectiva a celor mai merituosi elevi s-a realizat si de aceasta
data, potrivit unei vechi traditii prin grija unui comitet format din membre
ale Clubului Inner Wheel , sub presidentia d-nei Profesor Dr. MANDRA
BADEA . Premiile au constat in bani si diplome.

Au fost acordate trei categorii de premii: Premiul ”Aurel Olteanu”, Premiul
“Costin Miron” si Premiu ”Alexandru Șerban”.
Premiile au fost inmanate de domnul Acad.Prof.Dr.IONEL HAIDUC
fost Presedinte al Academiei Romane ,membru al Rotary Club Cluj Napoca.
www.rotary2241.ro
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Presedintele Clubului Rotary Cluj-Napoca, Emeric Fülöp, a explicat care a
fost motivatia acordarii acestor premii:
“Acesti elevi vor fi elita Clujului de maine. In raport cu performantele lor, cred
ca sunt prea putin recompensati. Avem datoria sa le recunoastem meritele atat
lor, cat si profesorilor care ii indruma”, a declarat Emeric Fülöp.
La “Serbarile Iernii Rotary” au fost premiati si castigatorii concursului de
eseuri organizat de Centrul de Studii Transilvane care functioneaza pe langa
Academia Romana. Concursul a avut tema “Scoala Ardeleana si valorile
europene” si a fost coordonat de Rectorul Universitatii Babes-Bolyai, Acad.
Prof. Univ. Dr. Ioan Aurel Pop, membru al Rotary Club Cluj Napoca. Premiile
au constat in diplome, carti si bani.
Rotary Cluj-Napoca va folosi o parte a fondurilor pentru dotarea cu
echipamente electronice specifice a Liceului Special pentru Deficienti de
Vedere.
Dupa festivitatile de premiere, au urmat doua momente artistice
indelung aplaudate de public: un spectacol de balet sustinut de copiii de la
Bella Dance Studio si un recital de exceptie, care a ridicat sala in picioare, al
grupului basarabean Brio Sonores (câștigatori ai concursului „Românii au
Talent” în 2014).
Iulia Ionela Dragu, manager Biro Sonores, a apreciat calitatea publicului
clujean: “Mi s-a parut cel mai efervescent public din ultima perioada, dar acest
lucru nu ma mira, cei de la Brio Sonores transmit multa emotie, sunt persoane
speciale. Spectatorii au fost extaziati, toata lumea zambea”.
www.rotary2241.ro
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Membrii Brio Sonores nu refuza niciodata sa sprijine proiectele de
caritate ca si cele initiate de Rotary Cluj-Napoca: “Ne bucuram ca fondurile
stranse de Rotary Cluj-Napoca merg pe proiecte de caritate. Sprijinim aceasta
cauza cu ce avem mai bun, cu cantecele noastre, cu energia si sufletul pe care
le punem in concert. Ne bucuram foarte mult sa vedem la astfel de evenimente
salile pline de oameni buni, care vin cu un gand bun si pun umarul, vin cu
suport financiar pentru a sprijini proiecte pozitive. Unde-i unul nu-i putere,
unde-s multi puterea si ajutorul se inmultesc”, a declarat liderul trupei.

www.rotary2241.ro
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RC Reșița:
”Împreună pentru comunitate”
Clubul Rotary Reșița împreună cu Rotary Community Corp, în
parteneriat cu Spitalul Județean Reșița au finalizat în 10 noiembrie 2017 un
proiect comun ”Împreună pentru comunitate”, care constă în lucrări de
amenajare şi modernizare a unor facilitați sanitare aparţinând secțiilor de
Oncologie și Hematologie din cadrul Spitalului Staționar II, din Reșița.
Prin organizarea unei serii de acțiuni caritabile cum ar fi: Balul de Caritate
al Clubului Rotary Reșița și Spectacolul Folcloric anual, denumit „Dăruim
Speranța de la An la An cu Cântecul și Jocul Nostru Bănățean”, prin acţiuni
de sponsorizare şi voluntariat, inițiatorii proiectului au reușit sa strângă suma
de 10.000 Euro, necesară pentru amenajarea la standarde europene a acelor
facilitați sanitare de care depinde, în mare măsură, buna desfășurare a activității
medicale în aceste secții. A fost necesar și este un lucru foarte bine primit de
comunitatea medicală din acest spital.

Membrii Clubul Rotary Reșița mulțumesc și pe aceasta cale acelor oameni
devotați și generoși care le-au fost întotdeauna alături în proiectele puse în
slujba comunităţii.

www.rotary2241.ro
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RC Craiova:
“Rotary plantează”
Clubul Rotary din Craiova a organizat o noua editie a proiectului
“Rotary plantează” pe care l-a dorit de anvergură, cu impact. Proiectul a avut
o importanta componenta de formare si educaţie a tinerilor şi a elevilor din
şcoli si o component de implicare majora a cetatenilor
In ziua de sambata, 18 noiembrie, Ziua împăduririi naţionale, ne-am
intalnit, impreuna cu membrii Cluburilor Interact si Rotaract, la Filiasi, la
Scoala Gimnaziala, cu locuitori ai zonei.
Misiunea noastră a fost să implicăm opinia publică, societatea civilă,
cetatenii localitatilor, autorităţile, mass-media, sponsorii şi, organizaţiile de
voluntariat, în respectul, protejarea şi creşterea de păduri.

S-au plantat aproximativ 600 de puieti (achizitionati de Rotary Club
Craiova, cu contributia Asociatiei „Fratii Racoteanu” din Filiasi), in mai multe
locatii din Filiasi. Au fost prezenti, peste 150 persoane, elevi, tineri si adulti, cu
totii doritori sa dea o mana de ajutor pentru un viitor curat si verde. Un mare
sprijin am avut prin deschidere si dorinta de a ni se alatura la aceasta intiativa
din partea Primariilor Filiasi si Bradesti, a Asociaţiei „Fraţii Racoţeanu” Filiaşi.
www.rotary2241.ro
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RC Cetatea Tomis Constanța :
Seminar de educație pentru sănătate dedicat fertilității de
cuplu şi profilaxiei cancerului de sân
La fiecare trei ore, o femeie moare de cancer în România. Este o statistică
înfiorătoaredar este o realitate care trebuie confruntată, pentru că numai așa se
pot îmbunătăți aceste date tragice.
În acest sens Clubul Rotary Cetatea Tomis Constanța a organizat pe 25
noiembrie 2017, un seminar pe teme medicale: „Fertilitatea de cuplu și profilaxia
cancerului de sân”. Prelegerile au fost susținute de chirurgul Octavian Unc și de
medicul El-Najjar Usama, specialist în fertilitate și fertilizare în vitro.
Cancerul mamar este principala cauză de mortalitate în România iar,
dincolo de tratament, cea mai bună este, evident, prevenția. Și, aici, nu putem
vorbi doar de lipsurile sistemului de sănătate, ci de lipsa de educație privind
sănătatea proprie. Pentru că aceleași statistici arată că numai 5% dintre femeile
din România și-au făcut o mamografie în ultimii doi ani. Adică, o analiză care

poate depista boala în stadii incipiente, când șansele de vindecare sunt mult
mai mari.
Evenimentul rotarienilor constănțeni a atins două puncte diamtral opuse:
primul, prevenția și, al doilea: viața, apariția ei, fertilitatea și cauzele care o
afectează.
www.rotary2241.ro
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Cluburile Rotary din București au plantat
Rotary planteaza la ... Cernica

Au participat membri din aproape toate cluburile Rotary, Rotaract și Interact
din București, aproximativ 80 de persoane și am plantat 1300 de puieți de
stejar în Pădurea Cernica. Am stabilit să ne reîntâlnim în martie pentru o nouă
plantare.

RC București:
Vizita dl. Hans Klemm

Am fost onorati sa primim vizita Excelentei Sale, Ambasadorului Statelor
Unite ale Americii, Dl. Hans Klemm, in cadrul misiunii coordonate de fundatia
Gift of Life International si finantata de catre Fundatia Rotary International.
Misiunea reuneste medici de la
International Children’s Heart Foundation,
Albany Memorial Hospital New York si Spitalul
de copii ‘’Grigore Alexandrescu’’ Bucuresti,
care vor opera copiii cu cele mai mari deficiente
cardiace din Romania.
Impreuna cu toate celelalte fundatii
implicate, noi Rotary Club Bucuresti, suntem
mandri sa putem salva acesti copii!
www.rotary2241.ro
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RC Târgu Jiu:
I. “Rotary plantează”

Clubul Rotary Târgu a continuat sâmbătă 11 noiembrie 2017 proiectul
Rotary plantează, printr-o acțiune de plantare în Parcul Central din Târgu Jiu.
A fost o acțiune prin care membrii Clubului Rotary Târgu Jiu cu sprijinul
Allianz Tiriac, alături de tinerii de la Interact Târgu Jiu au plantat 100 de copaci
în Parcul Central din Târgu Jiu. Au fost plantați: paltini, stejari roși platani, tei,
gingobiloba, încercând astfel să înoim unul din cele mai frumoase parcuri din
țară.
“Președintele RI, Ian Riseley, a lansat o provocare în discursul său de la
Adunarea Generală de la San Diego: ca fiecare club Rotary să planteze câte
un copac pentru fiecare membru al său până în data de 22 aprilie 2018, care
marchează Ziua internațională a Pământului. Districtul nostru, prin proiectul

inițiat de RC Oradea, al cărui obiectiv ambițios este de a planta 1 milion de
copaci, depășește cu mult provocarea lansată la nivel internațional. Ce gest mai
frumos și plin de iubire dedicat generațiilor viitoare am putea să facem decât să
lăsăm în urma nostră o armată de copaci pe care noi i-am plantat? “ este mesajul
domnului Emilian Sopoian, Guvernatorul Districtului Rotary 2241 România
și Republica Moldova.
www.rotary2241.ro
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”A fost o acțiune reușită și suntem extrem de încântați de participarea tinerilor.
Doresc să adresez mulțumiri tuturor participanților, membri ai Clubului Rotary
Târgu-Jiu și ai familiilor acestora, tinerilor noștri de la Interact și Primăriei
Târgu-Jiu. O mențiune specială pentru prietenii noștri Nicolae Goață și Adrian
Tudor care s-au ocupat de organizarea acestei acțiuni și tuturor celor care au
contribuit la reușita acesteia” a declarat Stefan Ghimiși - președintele Clubului
Rotary Târgu-Jiu.
Când toată lumea taie, Rotary plantează!!

www.rotary2241.ro
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II. 14 Noiembrie-Ziua Mondiala a Diabetului
Cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului, a cărei temă a reprezentat-o anul
acesta “Femeile și diabetul zaharat”, Clubul Rotary din Targu Jiu se alătură
Societatii Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice într-o campanie ce are
ca obiectiv informarea publicului în ceea ce privește prevenția și tratamentul
diabetului gestațional, precum și sarcina la pacienta cu diabet.
Astfel, in 14 noiembrie 2017 membrii Clubului Rotary impreuna cu
tinerii din Clubul Interact Targu Jiu au promovat Ziua Mondiala a Diabetului la
Universitatea Constantin Brancusi din Targu Jiu, Scoala Posliceala Hipocrate si
Shopping City Targu Jiu, distribuind 300 de pliante de informare privind tema
acestui an: Femeile si diabetul zaharat

“Actiunea noastra continua seria de actiuni desfasurate de Clubul Rotary din
Targu Jiu pentru informarea si constientizarea riscurilor privind sanatatea. Anul
acesta ne-am propus să ne unim forțele pentru a lupta împotriva diabetului zaharat
și a complicațiilor provocate de această afecțiune, încurajând comunitățile locale
să adopte un stil de viață sănătos” - a declarat Stefan Ghimisi - presedintele
Clubului Rotary din Targu Jiu
www.rotary2241.ro
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Diabetul reprezintă una dintre cele mai importante cauze de deces în rândul
femeilor. 2 din 5 femei cu diabet sunt de vârstă reproductivă. Femeile cu diabet
de tip 2 sunt mai predispuse bolilor cardiovasculare, iar pacientele cu diabet
de tip 1 prezintă un risc crescut de pierdere a sarcinii și de a naște copii cu
malformații.

RC Ploiești:

I. Realizare a unei perdele forestiere pe centura de est a Ploieștiului
Clubul Rotary Ploiești a scris în acest weekend ultima pagină a unui proiect
ambițios, început în urmă cu cinci ani, de realizare a unei perdele forestiere pe
centura de est a Ploieștiului, în locul fostei gropi de gunoi a orașului.
Sprijiniți de compania Petrotel Lukoil, rotarienii au reușit să planteze,
începând din 2013, câte 5000 de puieți în fiecare an, transformând practic
fosta groapă de gunoi a orașului într-o pădure tânără, care va reprezenta o
importantă sursă de oxigen pentru toți locuitorii municipiului.
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www.rotary2241.org

DISTRICT 2241
România și R. Moldova

an rotarian
2017 - 2018

e-newsletter district 2214
NOIEMBRIE 2017

Mult mai important este, însă, exemplul pe care Clubul Rotary Ploiești
l-a dat comunității prin mobilizarea a sute de voluntari, cei mai mulți dintre ei
elevi, a căror contribuție a fost decisivă la succesul acestui proiect ce și-a propus
să-i inspire și pe alții să realizeze astfel de programe dedicate colectivității din
care fac parte.
Anul acesta, ne-au fost alături elevii Școlii Gimnaziale “Ienăchiță
Văcărescu” și tinerii de la Organizația Umanitară Concordia, cărora le
mulțumim încă o dată pentru implicarea de care au dat dovadă, dorindu-le
să vadă această pădure crescând ca în povești și asigurând un aer mai curat
Ploieștiului.
Menționăm, de asemenea, că în desfășurarea acestui proiect ambițios neau fost alături ca parteneri Primăria Municipiului Ploiești, Regia Națională a
Pădurilor Romsilva – Direcția Silvică Prahova și Inspectoratul Școlar Județean
Prahova, cu care sperăm să colaborăm și pe viitor în realizarea unor astfel de
proiecte de impact.
De altfel, Clubul Rotary Ploiești, împreună cu întreaga mișcarea rotariană,
este implicat deja într-un alt proiect de împădurire la scară națională, în cadrul
căruia urmează a fi plantați 1.000.000 de copaci și despre care puteți citi mai
multe aici.

II. Rotary plantează

Clubul din Ploiești își propune să devină o prezență activă și să le propună
tinerilor o serie de proiecte menite să le pună în valoare potențialul, sprijinind
totodată comunitatea locală, așa cum s-a întâmplat la Crosul Generațiilor sau
la plantarea a 5.000 de puieți organizată pe centura de est a Ploieștiului.
Tinerii interesați să participe la astfel de acțiuni de voluntariat,
dezvoltându-și totodată abilitățile de lideri și făcându-și noi prieteni, sunt
așteptați să trimită un mail cu datele de contact la interact@rotaryploiesti.ro.
www.rotary2241.ro
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III. Lecții de prim ajutor pentru elevii ploieșteni
Dacă în Statele Unite ale Americii copiii învață din primii ani de școală
cum să acorde primul ajutor, la noi – cu puține excepții – nici măcar adulții nu
știu cum să reacționeze în cazul unei urgențe medicale.
Pornind de la această realitate, clubul Rotary Ploiești – la inițiativa
președintelui în exercițiu, medicul Raluca Anghelache – a organizat împreună
cu Inspectoratul Școlar Prahova și Serviciul de Ambulanță Județean un curs de
prim ajutor la Colegiul Național “Mihai Viteazul” din Ploiești.

Timp de două zile, în “Săptămâna Altfel”, elevii acestei prestigioase unități
de învățământ, coordonați pe parcursul proiectului de prof. Florina Miricel, au
avut parte de lecții practice de prim ajutor susținute de cadre ale Serviciului
de Ambulanță. Elevii au putut afla astfel ce au de făcut în diversele situații
de urgență medicală înainte de sosirea ambulanței, tehnici și manevre care,
aplicate la timp și corect, pot salva vieți.
Potrivit președintelui Rotary Ploiești, Raluca Anghelache, acțiuni
similare ar putea avea loc pe viitor și în alte școli din oraș, interesul de care s-au
bucurat cursurile de la Colegiul “Mihai Viteazul”confirmând nevoia de astfel
de inițiative.
www.rotary2241.ro
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RC Deva Castrum:
Seminar de educație pentru sănătate dedicat fertilității de
cuplu şi profilaxiei cancerului de sân
Sprijinirea Sectiei de Pneumologie a Spitalului Judetean de Urgenta Deva
a fost scopul evenimentului caritabil organizat vineri, 24 noiembrie, de RC Deva
Castrum. Motivati de faptul ca in judetul Hunedoara bolile respiratorii sunt pe
primul loc ca frecventa si cauza a mortalitatii, peste 250 de participanti s-au
alaturat voluntarilor din Castrum in acest proiect. Astfel comunitatea deveana
este sensibilizata privind problemele dificile cu care se confrunta institutiile de
sanatate publica.
Printr-un gest de prietenie si solidaritate rotariana li s-au alaturat colegii
de la cluburile Alba Iulia, Alba Iulia Civitas Solis, “Floare-de-colt” AbrudCampeni, Aiud, Buzias, Caransebes, Hateg si Sebes.

RC Deva Castrum se afla la al doilea proiect care vizeaza sanatatea
populatiei, primul avand in vedere Sectia de Pediatrie din cadrul aceluiasi
Spital Judetean de Urgenta Deva.
O seara frumoasa de toamna tarzie a prins culoare si vivacitate prin prezenta
activa a tinerilor din RotaKids, Interact si Rotarct care invata sa traiasca bucuria
actului voluntar ca un gest civic firesc al unei societati mai bune!
www.rotary2241.ro
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RC Târgu Jiu:
“Rotary plantează”

Clubul Rotary Târgu a continuat sâmbătă 11 noiembrie 2017 proiectul
Rotary plantează, printr-o acțiune de plantare în Parcul Central din Târgu Jiu.
A fost o acțiune prin care membrii Clubului Rotary Târgu Jiu cu sprijinul
Allianz Tiriac, alături de tinerii de la Interact Târgu Jiu au plantat 100 de copaci
în Parcul Central din Târgu Jiu. Au fost plantați: paltini, stejari roși platani, tei,
gingobiloba, încercând astfel să înoim unul din cele mai frumoase parcuri din
țară.
“Președintele RI, Ian Riseley, a lansat o provocare în discursul său de la
Adunarea Generală de la San Diego: ca fiecare club Rotary să planteze câte
un copac pentru fiecare membru al său până în data de 22 aprilie 2018, care
marchează Ziua internațională a Pământului. Districtul nostru, prin proiectul

inițiat de RC Oradea, al cărui obiectiv ambițios este de a planta 1 milion de
copaci, depășește cu mult provocarea lansată la nivel internațional. Ce gest mai
frumos și plin de iubire dedicat generațiilor viitoare am putea să facem decât să
lăsăm în urma nostră o armată de copaci pe care noi i-am plantat? “ este mesajul
domnului Emilian Sopoian, Guvernatorul Districtului Rotary 2241 România
și Republica Moldova.
www.rotary2241.ro
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RC Vișeu de Sus:
Proiect internațional Rotary Vișeu de Sus – Rotary Paris
Concorde adresat copiilor cu cerințe educaționale speciale
Sprjinirea copiilor cu cerințe educaționale speciale este unul dintre
proiectele de suflet ale Clubului Rotary Vișeu de Sus, încă de la înființarea
acestuia. În fiecare an, se implică în evenimentele ce au ca scop integrarea,
evidențierea și premierea talentelor, dar și recuperarea copiilor.
Pentru cel mai recent proiect adresat copiilor de la Centrul Școlar de
Educație Incluzivă Vișeu de Sus, ”Materiale de logopedie și kinetoterapie pentru
recuperarea copiilor cu CES”, clubul vișeuan (președinte Alexandru Machedon)
s-a bucurat de implicarea clubului Rotary Paris Concorde (președinte Philippe
Geoffroy).

Colaborarea cu Rotary Paris Concorde se datorează, în primul rând,
vișeuanului Vasile Tomoiagă, membru activ al clubului parizian. Primele
legături s-au creat în primăvara acestui an, când a fost organizată o vizită
rotariană în Maramureș, având ca scop întărirea colaborării între Franța și
România în vederea realizării de proiecte în folosul comunității. Proiectul a
fost inițiat de Vasile Tomoiagă în luna noiembrie 2016, la dorința clubului din
www.rotary2241.ro
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care face parte și s-a concretizat în perioada 27 aprilie - 1 mai 2017. Încă de pe
atunci, RC Paris Concorde și-a manifestat interesul de a se implica într-unul
dintre proiectele de suflet ale RC Vișeu de Sus: sprijinirea integrării copiilor cu
cerințe educaționale speciale.
De Moș Nicolae, copiii și cadrele didactice au primit materialele, în
valoare de 2000 euro, care le vor fi de mare folos în procesul de recuperare. Pe
partea kinetoterapeutică, școala a primit: un stepper, o bicicletă verticală, bară
de tracțiuni, saltea de gimnastică, bandă de alergat magnetică, un spalier, două
seturi de gantere, discuri pentru balans.
Nici importanța recuperării logopedice nu a fost pierdută din vedere
de cele două cluburi. În această direcție, s-au achiziționat: jocuri didactice,
exerciții logopedice, exerciții prematematice, truse logice, truse didactice,
alfabetare, povești terapeutice, seturi pentru conștientizarea copiilor și pentru
creșterea încrederii în sine, materiale cuprinzând strategii pentru prevenirea
problemelor de comportament. De asemenea, un videoproiector nou va
permite diversificarea modurilor de realizare a orelor, făcându-le mai atractive
pentru copii.
Proiectul s-a desfășurat sub cupola Comitetul Inter-Țări RomâniaFranța, al cărui coordonator (Co-Chair) este dr. Anuța Pop, membru al clubului
vișeuan. Materialele au fost predate în cadru festiv, în prezența a zeci de copii și
cadre didactice, ce au participat la simpozionul ”Artterapia – limbajul universal
al copilăriei” ce s-a desfășurat în aceeași zi.
Directorul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Vișeu de Sus, prof.
Angela Kolozsvari, a mulțumit clubului vișeuan pentru permanenta implicare
și atenție în ceea ce-i privește pe copiii școlii, transmițând, în același timp,
toată considerația, clubului Rotary Paris Concorde, care, din multitudinea de
proiecte ce se desfășoară în întrega lume, a ales să sprijine tocmai proiectul
dedicat copiilor cu cerințe educaționale speciale de la școala din Vișeu de Sus.
www.rotary2241.ro
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RC Pitesti:
“Rotary plantează”

Rotary Club Pitești „a sunat goarna” și au venit mai mulți decât am
crezut: membrii RotaKids, Interact, Rotary, prieteni ai acestora, elevi și liceeni
din Pitești.
Acțiunea de reîmpădurire în com. Rătești, jud. Argeș a strâns mai mult
de 80 de voluntari!
Reconstrucție ecologică, lecție privind protecția mediului sau pur și
simplu o ieșire la aer curat, pentru fiecare participant ziua de 4 noiembrie 2017
a însemnat un moment de neuitat.
Primăvara viitoare ne vom reîntâlni pentru a termina ceea ce am început.
Suntem parte din marea familie Rotary - Generând o schimbare în bine.
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RC Rarău Câmpulung Moldovenesc:
I. Sponsorizare pentru recuperare a copiilor cu dizabilitati
In luna noiermbrie 2017 colegii Mirela si Nicolae Troașă si Vasile Vargan
membri ai Clubului Rotary Rarău Clung Moldovenesc, au sponsorizat pe un
an, tratamente specifice de recuperare pentru doi copii cu diazibilitati de la
Asociatia ,,Freamat de Speranță,,.
Astfel familia Troasa a sponsorizat pentru copilul de 11 ani Craciun
Sebastian ,cu probleme grave de locomotie,terapia hidro saptamanala in suma
totala de 1800 lei si Vasile Vargan a sponsorizat cu suma de 1500 lei masajul
special saptaminal pentru fetita Karla Vranau de 9 ani care are sindrom Fahr si
hipoacuzie bilaterala.
Asociatia din care fac parte nu mai dispuneau de fonduri pentru ca cei doi
copii sa urmeze tratamentele de recuperare,iar familiile au venituri modeste.
Cei doi copii se gaseau in situatia sa intrerupa tratamentele de recuperare.

www.rotary2241.ro
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II.,,Descopera România,,
In luna noiembrie 2017 Clubul Rotary Rarău Bucovina Cimpulung
Moldovenesc, a derulat urmatoarele activiati:
In ziua de 20.11.2017 membrii Clubului Rotary Rarău Bucovina
Cimpulung Moldovenesc,jud.Suceava,au primit un grup de 14 tineri din
Japonia, SUA, Mexic, Brazilia, Romania, Taiwan si Brazilia aflați in proiectul
Rotary Youth Exchange 2017/2018- ,,Descopera România,,
Ei au fost primiti cu caldura specific bucovineana .Grupul a fost condus
de colegul Marian Mihordea de la Rotary Iasi.
Tinerii au vizitat Masivul Rarău/Pietrele Doamnei ,orasul si Muzeul
etnografic ,,Arta Lemnului,,-unicat in tara si au ramas impresionati de
frumusetile din zona noastra.
Membrii clubului le-au asigurat mesele principale,prinz,cina si micul
dejun in valoare de circa 800 lei
Seara dupa discutii si impresii prietenesti, au fost serviti din bucatele
traditionale bucovinene.
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RC Ripensis Timișoara:
“Oameni care vindeca suflete”
O să vă vorbim nu despre un simplu eveniment caritabil, ci despre însăși
magia prieteniei, despre însăși aristocrația oamenilor care dăruiesc zâmbete,
care dăruiesc mereu o șansă vieții! “A servi mai presus de sine!”, jurământul
Rotarian a fost reînnoit la cea de a cincea ediție a Winter Times, eveniment al
Rotary Club Ripensis Timișoara, care ne-a fost gazdă prin președintele Paul
Alexandru Pop, conducând întâlnirea, alături de actrița Daniela Bostan! 		

“A servi mai presus
de sine!”, jurământul
Rotarian a fost
reînnoit la cea de
a cincea ediție a
Winter Times,
eveniment al Rotary
Club Ripensis
Timișoara, care
ne-a fost gazdă prin
președintele Paul
Alexandru Pop
si actrița Daniela
Bostan

După ce anul trecut banii obținuți au fost
dirijați spre un orfelinat, pentru proiectul “Globuri
cu Vise”, anul acesta am ales să susținem proiectul
prietenului nostru dr. Dan Gaită, “Oameni care
dăruiesc zambete”, în care o echipă de specialiști
operează gratuit copii cu palatoschizis, asa-numita
“gura de lup”! “Fiecare zâmbet are o poveste, noi,
rotarienii vrem să scriem cât mai multe povești
de viață frumoase, dăruind zâmbetul acestor
copii!”, ne spune inițiatorul proiectului, dr. Dan
Gaită, care ne-a făcut frumoasa surpriză de a
“monopoliza” minute întregi microfonul, dar
nu pentru a ține prezentări universitare despre
colesterol, hipertensiune, afecțiuni cardiace, ci
pentru a interpreta excelent colinde!
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Mulțumim tuturor colegilor din Rotary Ripensis care s-au implicat în
organizare, președintelui Consiliului Județean Timiș, Călin Dobra, prietenilor
noștri de la celelalte cluburi care ne-au onorat cu prezența si contribuția lor:
Rotary Timișoara, Rotary Cosmopolitan, Rotary Cetate, Rotary Opera, Rotary
Buziaș, Rotary Sânnicolau, Rotary Sibiu Cibinium, Rotaract, Interact, Rotakidspentru care Mos Craciun a avut si cadouri!
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RC Buziaș:
O nouă acțiune de a responsabiliza comunitatea
Acțiune de ecologizare a orașului făcută de membrii Clubului Rotary
Buziaș! Sub sloganul “Puterea exemplului”, zeci de voluntari s-au mobilizat
sâmbătă într-o acțiune de ecologizare, prin care timp de trei ore au adunat
toate deșeurile din parcul din Buziaș.
Evenimentul a fost organizat de Clubul Rotary Buziaș, împreună cu copiii
de la Interact Buziaș.
Astfel, în total în urma acțiunii s-au strâns
aproximativ nouă saci menajeri (de 120 litri) cu
După acțiune de
deșeuri și PET-uri. “A fost o acțiune frumoasă, de
ecologizare, copiii de
impact a grupului, unde am dat exemplu că se poate
la Interact au oferit
ca și voluntari să facem curățenie în parcul din
o masă caldă câtorva
Buziaș. După aceea, copiii de la Interact au oferit o
familii nevoiașe din
masă caldă câtorva familii nevoiașe din Buziaș”, a
Buziaș
afirmat președintele în exercițiu al Clubului Rotary
Buziaș, Nicușor Velican.
Este
prima
ediție
a acțiunii de ecologizare
organizată de Rotary Buziaș.
Potrivit
președintelui
clubului, se dorește ca pe
viitor o astfel de acțiune de
ecologizare a orașului să fie
organizată în fiecare toamnă și
primăvară.
www.rotary2241.ro
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RC Slobozia:
I. Caravana integrității
Rotary Club Slobozia a organizat pe data de 21 noiembrie a XX-a editie a
proiectului districtual “Caravana Integritatii - Summitul de Integritate pentru
Prosperitate”. Sala de Consiliu din cadrul Centrului Cultural Unesco “Ionel
Perlea” a gazduit nume importante din sectorul financiar-bancar, din mediul
antreprenorial sau cel academic.
Acestia, alaturi de membri din societatea civila si din sfera publica, au
explicat si dezbatut, in detaliu, de ce si cum un mediu de afaceri transparent si
integru poate contribui decisiv nu doar la dezvoltarea economica si bunastarea
comunitatilor locale, ci a tarii.
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II. Proiect districtual “Dinti frumosi, copii sanatosi”
Proiectului districtual “Dinti frumosi, copii sanatosi”, a continuat in
Municipiul Slobozia si in Comuna Traian. 58 de copii au fost instruiti privind
ingrijirea orala corecta, au fost consultati de medicul stomatolog Dr. Andreea
Badea si au primit cadou o carte de colorat cu informatii despre periajul dentar,
o periuta si o pasta de dinti.

58 de copii au fost
instruiti privind
ingrijirea orala corecta

Proiectul se desfasoara incepand cu luna
aprilie 2014, in fiecare primavara si toamna atat
in Municipiul Slobozia cat si in localitatile din
mediul rural, aproximativ 1700 de copilasi cu
varste cuprinse intre 6-9 ani fiind consultati de
colega noastra.
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RC Râmnicu Vâlcea-Cozia:

Clubul Rotary Rm. Valcea-Cozia s-a alăturat Societății Române de Diabet,
Nutriție și Boli Metabolice în campania “Femeile și diabetul zaharat”
Cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului, a cărei temă o reprezintă anul
acesta “Femeile și diabetul zaharat”, Clubul Rotary Rm. Valcea-Cozia s-a alăturat
Societatii Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice într-o campanie ce are
ca obiectiv informarea publicului în ceea ce privește prevenția și tratamentul
diabetului gestațional, precum și sarcina la pacienta cu diabet.
Așadar, anul acesta ne-am propus să ne unim forțele pentru a lupta
împotriva diabetului zaharat și a complicațiilor provocate de această afecțiune,
încurajând comunitățile locale să adopte un stil de viață sănătos.
În parteneriat cu Biblioteca Județeană
”Antim Ivireanul”, clubul Rotary Rm. VâlceaCozia a organizat o sesiune de dezbatere asupra
acestui subiect susținută de 3 invitați speciali: Dr.
Ounounou Wangobila - medic primar cardiolog,
Dr. Victoria Gherzan - medic primar ginecolog,
Dr. Adrian Bănățeanu - specialist medicina de
familie.

www.rotary2241.ro
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RC Rotakids Timișoara:
Proiectul “Inimă De Inger“
În luna noiembrie 2017, Clubul Rotakids din Timișoara a demarat
Proiectul Inimă de Înger, un proiect de suflet, creeat de copii pentru copii,
prin care echipa Rotakids din Timișoara si-a propus să strângă fonduri pentru
amenajarea salonului de zi a Centrului De Primire Minori În Regim de Urgență
Timișoara, care este un serviciu de tip rezidenţial pentru protecţia copilului,
organizat pe model familial, cu caracter temporar, care se adresează cuplului
mamă-copil în situaţii de risc. Rolul acestui Centru este de a forma şi menţine
legătura copilului cu mama sa precum şi de a întări legăturile familiale și
găzduiește mame cu copii minori și regăsim bebeluși și copiii de toate vârstele.
Dotarea constă în mobilier și cele necesare
modernizării salonului multifuncțional al
centrului, de care se pot bucura copiii și mamele
din centrul de primire urgențe. Sunt necesare
noi rafturi pentru jucării, rafturi pentru hăinuțe,
covorașe, măsuțe și scaune.

www.rotary2241.ro

O acțiune plină de
artă și provocări!
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Împreună cu gazdele noastre, copiii din Centru, am lucrat la tabloul Inimă
de Înger și la decorarea globurilor magice de Crăciun Rotakids. O acțiune plină
de artă și provocări!
Președintele Clubului Rotakids din Timișoara, Bogdan Vizitiu a deschis
acțiunea prin Angajamentul Rotakids și a coordonat membrii în desfășurarea
acțiunii. Copiii s-au bucurat de activitatea artistică, de tablou, de globurile
decorate cu tehnica șervețelului pe care le-au pictat cu multă pasiune și talent.
Deși micuți, au înțeles că vor fi donate și oricât de dragi le-au fost micile
capodopere artistice, le-au oferit cu inimă curată scopului nostru caritabil. Și
pentru că eram în vervă artistică, am decorat cu elemente de sărbători, câte o
cutie specială pentru cineva drag.
La invitația Clubului Rotary Timișoara Cetate de a participa în cadrul
licitației a Balului Caritabil din 18 Noiembrie 2017, ne-am organizat să făurim
cu mânuțe de copil acest tabloul tematic INIMĂ DE ÎNGER, plin de mesaj, prin
aplicarea de culoare de către copii, direct cu mânuțele, un înger cu aripi în forma
de inimă, iar penele au fost pictate de fiecare copil implicat în acțiune. Tabloul
INIMĂ DE INGER s-a licitat cu suma de 7,000 lei si mulțumim sponsorului
generos care a făcut posibilă realizarea acestui proiect!
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RC Brasov Burg Transilvania:

a sărbătorit Ziua Națională a României la Pforzheim, Germania
Ziua Națională a României a fost sărbătorită la Pforzheim, Germania de
o delegație a Rotary Club Brașov Burg Transilvania. Evenimentul a cuprins mai
multe întâlniri și manifestări. Seara festivă a reunit 99 personalități marcante
din Germania și membrii ai societății DRG Deutsch-Rumänische Gesellschaft
Pforzheim/Enzkreis, condusă de Oana Krichbaum.
Seara festivă a reunit
99 personalități
marcante din
Germania și membrii
ai societății DRG
Deutsch-Rumänische
Gesellschaft
Pforzheim/Enzkreis,
condusă de Oana
Krichbaum.

Printre invitați s-au numărat E.S.
Ambasadorul României la Berlin, Emil
Hurezeanu, Gunther Krichbaum, membru
în Parlamentul German, Primarul Orașului
Pforzheim, Peter Boch, Hans Ulrich Rülke,
membru în Parlamentul Regional al Landului
Baden-Württemberg. Delegația a fost însoțită de
Ovidiu Lipan (Țăndărică), Ambasador Turistic și
Cultural al României și naista brașoveană Georgia
Gulea.

Întregul eveniment de la Pforzheim a fost organizat de către Oana
Krichbaum și Cristian Macedonschi. Deschiderea evenimentului a fost făcută
de doamna Oana Krichbaum, președintele Societății Româno-Germane din
Pforzheim/Enzkreis, care a salutat oaspeții veniți din România și Germania.
Discursul principal al evenimentului a fost ținut de către E.S. Ambasadorul
Emil Hurezeanu. Primarul general al Orașului Pforzheim a salutat în discursul
său oaspeții în limba română și și-a exprimat bucuria că orașul său a fost gazda
acestui eveniment important.
www.rotary2241.ro
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Artista brașoveană a interpretat la nai Imnul României și un recital cu
melodii românești, recitalul fiind susținut de Trus Horeca Services din Brașov
și de Oktoberfest Brașov care împlinește anul viitor un deceniu de existență.
În ziua de 2 decembrie membrii RC Brașov Burg Transilvania au vândut
produse românești în cadrul Bazarului de Crăciun, banii strânși fiind donați
către Asociația “Menschen in Not” pentru susținerea proiectelor acestei
asociații.
Întâlnirea oficială a celor două Cluburi Rotary Brașov Burg Transilvania
si Pforzheim Schlossberg a fost în seara zilei de 2 decembrie în Domicile
Pforzheim.
Programul a cuprins un recital de pian extraordinar susținut de Franziska
din Seul, primirea unui nou membru. Cristian Macedonschi a făcut o trecere
în revistă a relațiilor româno-germane și a punctat potențialul de colaborare
și dezvoltare. Schimbul de fanioane a fost realizat între Președinții celor două
Cluburi, Carsten Von Zepelin și Cristian Falup-Pecurariu. Ovidiu Lipan
(Țăndărică) a susținut un frumos recital la pian din partea delegației rotariene
românești.

www.rotary2241.ro

www.rotary2241.org

DISTRICT 2241
România și R. Moldova

an rotarian
2017 - 2018

e-newsletter district 2214
NOIEMBRIE 2017

II.“Sanatate Rurala”
În 4 - 5 Noiembrie 2017 a avut loc evenimentul “Sanatatea Rurala”
Echipa medicala a fost formata din medici specialisti, medici rezidenti si studeni
la medicina brasoveni care au oferit consulatii si analize gratuite cetatenilor
comunei Voila, Brasov.
Echipa a organizat centrul medical în: Caminul cultural respectand un
anumit program de consultatii

RC Bistrița:

”Tărâmul magic al Colibiței”, în pagini de carte.
Expoziție foto ”Colibița veche”
O lansare de carte și o expoziție de fotografii având ca temă ”Colibița
veche” au fost reunite în cadrul unui eveniment cultural organizat de Rotary
Club Bistrița împreună cu Asociația proprietarilor de pădure ”Bistricioara” și
Ocolul Silvic Bistrița Bârgăului în localitatea declarată în februarie stațiune
turistică de interes local.
Seara festivă a reunit
99 personalități
marcante din
Germania și membrii
ai societății DRG
Deutsch-Rumänische
Gesellschaft
Pforzheim/Enzkreis,
condusă de Oana
Krichbaum.

Autorul cărții ”Colibița” este prof. univ. dr.
Mircea Gelu Buta.
La eveniment au vorbit Florin Urîte –
președintele Rotary Club Bistrița și Dan Țacăl –
șeful Ocolului Silvic Bistrița Bârgăului, iar Zorin
Diaconescu a făcut prezentarea volumului.
”Târâmul magic al Colibiței. Încă din
copilărie am perceput Colibița ca pe un tărâm
magic, cu ciobanii și colibelele lor, de aici și
numele legendar al Colibiței, cu cerbi și urși care
hălăduiesc prin aceste păduri de brad.
www.rotary2241.ro
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Numele staţiunii Colibiţa vine de la colibele ciobanilor din zona Munţilor
Bârgăului. Pe vremuri, Colibiţa era un simplu cătun la 800 de metri altitudine
pe valea Bistriței Ardelene, între Munții Bârgăului și Călimani şi care făcea
parte din Bârgăul de Sus. La 1850, număra 14 locuitori. În 1869 s-a construit
drumul care leagă Colibiţa de Mureşenii Bârgăului, iar în 1883, o tânără din
Bistrița a spus că s-a vindecat de TBC datorită aerului foarte bogat în ozon de
la Colibiţa. În 1898, e amenajată calea ferată Bistrița-Bistrița Bârgăului, iar între
1920-1924, calea ferată îngustă Bistrița Bârgăului – Colibiţa (30 km), până în
Muntele Dălbidan și Colbu pentru transportul lemnului la fabrica de cherestea
din Bistrița Bârgăului. În 1923, s-a edificat Sanatoriul Caritatea de către Olivia
Deleu, soția unui primar din Cluj, pentru studenții cu probleme pulmonare,
dar în 1944 Sanatoriul Caritatea este incendiat. Pe vremuri, Colibița era „Baia
de la munte”, dovadă că oamenii se scăldau aici încă de atunci.
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RC TÉKA Târgu Mureș :
Bal Caritabil
Clubul Rotary TÉKA Târgu Mureș a organizat în data de 25.11.2017 al
13-lea Bal Caritabil din istoria sa.
Invitatul de onoare a fost dl. Novák Károly Eduárd, primul și singurul
medaliat cu aur al României la Jocurile Paralimpice. Principalul scop al balului
a fost strângerea de fonduri pentru achiziționarea a 30 de scaune rulante care
vor fi donate unor instituții și persoane cu nevoi speciale din comunitatea
locală.
De asemenea, în virtutea angajamentului
nostru multianual, din fondurile strânse susținem
financiar și 3 elevi de la secția arte plastice resp. 3
de la secția muzică a Liceului de Artă.
Mulțumim frumos tuturor prietenilor noștri care
au participat alături de noi, sperăm ca s-au simțit
la fel de bine și îî așteptăm cu drag și anul viitor.

www.rotary2241.ro
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RC Satu Mare:
Tineretul sătmărean în mișcare
”Tineretul sătmărean în mișcare” proiect finanțat de Rotary Club Satu
Mare prin programul „Rotary sprijină iniţiative locale pentru Satu Mare 2017”
și Primăria Municipiului Satu Mare – Centrul Cultural G.M. Zamfirescu, a
derulat două evenimente sportive UFO Cycling și UFO Running.
Obiectivele proiectului au fost atragerea tineretului sătmărean în activități
de ciclism, ca mod sănătos de petrecere a timpului liber, prin organizarea unei
competiții cicliste de tip circuit UFO Cycling, în data de 10.06.17 și a unei
competiții de alergare de tip cros UFO Running în 11.11.17, în Parcul UFO din
municipiul Satu Mare de către membri și voluntarii organizațiilor partenere
Societatea Carpatină Ardeleană – Satu Mare și Asociația Clubul Sportiv Pro
Racers.
Competițiile s-au desfășurat atât între echipele unor școli sătmărene, cât
și individual, fiind deschise tuturor atleților și cicliștilor amatori, începători sau
avansaţi.

www.rotary2241.ro

www.rotary2241.org

DISTRICT 2241
România și R. Moldova

an rotarian
2017 - 2018

e-newsletter district 2214
NOIEMBRIE 2017

RC Timișoara :
I. GREGORIO LUKE ȘI VIBRAȚIA FRIDEI KAHLO LA
GALERIILE JECZA ÎN TIMIȘOARA
CULTURĂ MEXICANĂ LA TIMIȘOARA. Galeriile Jecza din Timișoara
au găzduit un eveniment inedit, conferința faimosului curator mexican
Gregorio Luke despre viața și arta artistei mexicane Frida Kahlo și a soțului
acesteia, Diego Rivera.
Evenimentul a fost organizat cu suportul
Ambasadei Mexicului în România și a Consulatului
Onorific al Mexicului la Timișoara. Și a beneficiat
de implicarea Rotary Club Timișoara, a membrilor
Corpului Diplomatic din Timișoara, a Galeriilor
Jecza si a Fundatiei Triade, a Asociației Femeilor
Antreprenor din România, a Universității de Vest
din Timișoara, a Asociației Artiștilor Plastici din
Timișoara și a Clinicilor Medici’s din Timișoara.

Evenimentul a fost
organizat cu suportul
Ambasadei Mexicului
în România și a
Consulatului Onorific
al Mexicului la
Timișoara.

Printre invitații evenimentului s-au numărat Excelențele lor domnii
Vladan Tadic, Consul General al Serbiei la Timișoara și președinte al Corpului
Consular Timișoara, Ralf Krautkramer, Consul General al Germaniei la
Timișoara, Jose Miguel Vinals, Consul Onorific al Spaniei la Timișoara, Dr.
Adrian Bădescu, Consul Onorific al Mexicului la Timișoara și Președinte al
Rotary Club Timișoara, Dna Sorina Jecza, Președinte al Fundației Triade și
Jecza Gallery și membru al Rotary Club Timișoara.

www.rotary2241.ro

www.rotary2241.org

DISTRICT 2241
România și R. Moldova

an rotarian
2017 - 2018

e-newsletter district 2214
NOIEMBRIE 2017

O CONFERINȚĂ FABULOASĂ. Despre conferința lui Gregorio Luke se poate
spune, fără absolut nici o exagerare, că a fost FABULOASĂ. ”Probabil că a
fost una fintre cele mai spectaculoase expuneri despre artă de care a beneficiat
Timișoara în ultimii ani. Iar acest lucru se datorează vibrației, pasiunii și darului
oratoric inegalabil al lui Gregorio. S-au scris multe despre Gregorio însă ceea
ce a putut fi trăit la Galeriile Jecza, a depășit orice altă experiență similară trăită
vreodată. Pur și simplu FABULOS!”.
Fost atașat cultural al Ambasadei Mexicului la Washington DC, în anii
80, director al Muzeului de Artă Latino-Americană din Long Beach, realizator
de emisiuni radio și TV, Gregorio Luke încearcă să apropie cultura înaltă de
un public cât mai larg. Sunt bine cunoscute prezentările sale făcute sub forma
unor ample spectacole multimedia în aer liber, cu mii de participanți.
Galeriile Jecza s-au dovedit neîncăpătoare pentru cei aproape 200 de
participanți la eveniment. Artiști, diplomați, oameni de afaceri, medici sau
pur și simplu îndrăgostiți de artă, au umplut până la refuz spațiul aristocrat
al Galeriilor Jecza. S-a stat chiar și pe treptele de acces sau în picioare, printre
valoroasele opere de artă, în vibrația pasiunii transmise de Gregorio Luke și a
spiritului Fridei Kahlo. FABULOS!
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II. ROTARY GALA & PAUL HARRIS FELLOW
RECOGNITION
ROTARY CLUB TIMIȘOARA SE REINVENTEAZĂ ÎN ”A SLUJI MAI
PRESUS DE SINE”. Evenimentul numărul unu al Rotary Club Timișoara a
îmbrăcat în acest an un concept ușor schimbat: ”Rotary Gala & Paul Harris
Fellow Recognition”.
Un eveniment complex, prin care
comunitatea rotariană și-a dorit nu doar să
marcheze principalele repere ale anului sau
să adune fonduri pentru proiectele destinate
comunității locale ci și să evidențieze eforturile
companiilor și a persoanelor fizice cu un marcat
grad de responsabilitate socială. evenimentul
a fost deschis de către Președintele Rotary
Club Timișoara, Adrian Bădescu, în prezența
Guvernatorului D.2241 - Milian Sopoian și a I.P.S.
Ioan Mitropolit al Banatului.

Un eveniment
complex, prin
care comunitatea
rotariană și-a dorit să
evidențieze eforturile
companiilor și a
persoanelor fizice
cu un marcat grad
de responsabilitate
socială

ROTARY SOCIAL RESPONSIBILITY RECOGNITION. Mai multe
companii timișorene au primit recunoașterea de parteneri de responsabilitate
socială ai Rotary Club Timișoara, prin susținerea și implicarea în comunitatea
locală.
FUNDRAISING ȘI EFECTE SOCIALE. Evenimentul rotarian a reunit
360 de participanți, 89 de parteneri și a realizat un efort de fundraising cu un
rezultat de 120.000 de euro. Cea mai mare parte a acestor fonduri îndreptânduwww.rotary2241.ro
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se spre proiectele sociale gestionate de Rotary Club Timișoara, printre care
se numără: Împădurirea Rotary (centura verde a Timișoarei), Tabăra pentru
persoane cu dizabilități, Complexul social Arhipelag, Oamenii care vindecă
zâmbete, Performanța în satul bănățean, Proiectul Olymp etc.
Rotary Club Timișoara, fondat în 1929, parte a Rotary Internațional, reunește
renumiți antreprenori locali (unii chiar din Top Forbes 500), directori generali
de corporații, membri ai consulatelor din Timișoara, profesori universitari din
conducerea universităților locale, președinți de fundații etc. Credința tuturor
rotarienilor este ”A sluji mai presus de sine”.

III. DELEGAȚIE ROTARIANĂ ROMÂNEASCĂ LA
CLUBURILE ROTARY DIN MEXIC
ȘASE CLUBURI ROTARY DIN DISTRICTUL 2241 ROMÂNIA ȘI
REPUBLICA MOLDOVA AU VIZITAT DOUĂ CLUBURI ROTARY DIN
MEXIC. În total 25 de rotarieni și oameni de afaceri români au fost invitați
și primiți de către Rotary Club Cuajimalpa din Ciudat de Mexico și de către
Rotary Club Cancun, în prezența viitorului guvernator al Districtului Rotary
4195 din Mexic, Edgar Rodolfo Corona Arellano, și a celor doi președinți în
funcție, Erika Galvan și Dr. Joaquin Sosa.
Delegația românească a fost condusă de
către Cristian Jurji, Guvernator ales al Districtului
Rotary 2241 România și Republica Moldova și
de către Adrian Bădescu, Consul Onorific al
Mexicului în Timișoara și Președinte 2017-2018
al Rotary Club Timișoara.
www.rotary2241.ro
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La eveniment au fost prezenți membri ai Rotary Club Timișoara (Adrian
Bădescu, Horea Vișoiu și Adrian Aron), Rotary Club Ripensis Timișoara
(Cristian Jurji și Adrian Minea), Rotary Club Parc Cluj Napoca (Mircea Ilea,
Dan Danci și Dan Mureșan), Rotary Club Târgu Mureș (Gheorghe Ispas), Rotary
Club Bistrița (Vasile Săplăcan), Rotary Club Târgu Jiu (Dumitru Margeloiu),
împreună cu doi membri ai Rotaract Club Timișoara (Bianca Bădescu și
Cristian Bădescu). De asemenea, delegația a fost completată de reprezentantul
Consiliului Județean Caraș Severin - Dr. Paul Purea, și de către managerii a 12
companii românești de renume.
Printre proiectele sociale inițiate și susținute de către cele două cluburi
Rotary din Mexic au fost evidențiate: susținerea financiară a peste 80 de
operații de transplant, în folosul persoanelor defavorizate social (Rotary Club
Cuajimalpa) și realizarea unui centru de suport social pentru tinerii de peste 18
ani, fără părinți, precum și pentru femeile agresate fizic (Rotary Club Cancun).
Reprezentanții cluburilor din cele două țări au discutat și despre posibilitatea
dezvoltării unor proiecte comune România-Mexic.
Cele două întâlniri s-au finalizat cu tradiționalul schimb de fanioane și de
business-carduri, precum și cu un impresionant spectacol tradițional mexican,
cu cina specific mexicană, mariachis și piñatas.
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IV. IA ROMÂNEASCĂ PURTATĂ CU MÂNDRIE LA
AMBASADA ROMÂNIEI ÎN MEXIC
25 DE ROTARIENI ȘI OAMENI DE AFACERI ROMÂNI AU
SĂRBĂTORIT ZIUA NAȚIONALĂ LA AMBASADA ROMÂNIEI ÎN
MEXIC. Ia românească a fost purtată cu cinste și mândrie de cea mai mare
parte a membrilor delegației, fiind atracția evenimentului. Grupul a fost
invitat și primit de chiar Excelența Sa Ion Vîlcu, Ambasador al României în
Statele Unite Mexicane și a fost condus de către Cristian Jurji, Guvernator ales
al Districtului Rotary 2241 România și Republica Moldova și de Dr. Adrian
Bădescu, Consul Onorific al Mexicului în Timișoara și Președinte 2017-2018
al Rotary Club Timișoara. Printre invitații de marcă care au însoțit grupul s-a
remarcat Excelența Sa Arturo Trejo, fost Ambasador al Mexicului în România
și Dr. Paul Purea, membru al Consiliului Județean Caraș Severin.
MEMBRII DELEGAȚIEI ROMÂNEȘTI. La eveniment au fost prezenți
membri ai Rotary Club Timișoara (Adrian Bădescu, Horea Vișoiu și Adrian
Aron), Rotary Club Ripensis Timișoara (Cristian Jurji și Adrian Minea), Rotary
Club Parc Cluj Napoca (Mircea Ilea, Dan Danci și Dan Mureșan), Rotary Club
Tg Mureș (Gheorghe Ispas), Rotary Club Bistrița (Vasile Săplăcan), Rotary
Club Tg. Jiu (Dumitru Margeloiu), Rotaract Club Timișoara (Bianca Bădescu
și Cristian Bădescu). De asemenea, delegația a fost completată de general
managerii a 12 companii românești de renume.
RECEPȚIA. La evenimentul organizat la Hotelul Intercontinental au participat
cca 200 de invitati de marcă, membri ai corpului diplomatic, oameni de afaceri,
rotarieni și membri ai comunității românești în Mexic.
www.rotary2241.ro
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A fost intonat imnul național al României
și al Mexicului, iar Excelența Sa Dl Ion Vîlcu,
Ambasador al României în Mexic, a rostit o scurtă
alocuțiune în cinstea zilei naționale a României,
într-o foarte clară și melodioasă limbă a lui
Cervantes.
Momentul serii a fost marcat de sarmalele
românești și de ia românească. Rotarianul Vasile
Săplăcan lăsându-și cadou ia tradițională unor
mexicani îndrăgostiți de veșmântul tradițional
românesc, creînd o nouă punte de prietenie între
cele două popoare latine separate doar de Atlantic.
Viva Mexico! Trăiască România!
www.rotary2241.ro
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Sărbători Fericite!
și
Un An Nou plin
de împliniri!

Comisia de Imagine și de Comunicare a Districtului 2241
România și Republica Moldova:
Ștefan Ciochinaru – Coordonator Comisie: stciochinaru@gmail.com
Mihaela Gorodcov – Enewsletter: mihaela.gorodcov@ibusiness.com.ro
			
mihaela.goro@gmail.com
Codrin Raita – Website: codrin@pulsmedia.com
Mihai Totpal – Social Media: mihai@mervani.ro
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