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 OCTOMBRIE
Luna Serviciului Vocațional

Dragi prieteni, 
 Luna octombrie este în Rotary „Luna 

Serviciului Vocațional”. Aceasta lună oferă 

multor cluburi din întreaga lume o oportunitate 

unică de a promova serviciul vocațional ca o 

cale de acțiune pe care Rotarienii o prețuiesc 

într-un fel aparte. Avem colegi extraordinari: 

medici, profesori, artiști care se bucură de 

recunoaștere și apreciere, manageri, specialiști 

în domeniile marketingului sau comunicării, 

alții aparținând multor alte categorii. Cu toții manifestă disponibilitatea ca, venind în Rotary, să 

pună competențele, abilitățile și talentul lor în slujba proiectelor de club și prin ele, în beneficiul 

comunităților sau a acelora care au nevoie de solidaritate și susținere. Există situații în care 

serviciul vocațional ne oferă nouă înșine ocazia să avem perspective noi să ne îmbogățim 

sufletește. Am să vă relatez o întâmplare despre care am aflat de curând și care m-a impresionat 

prin profunzimea semnificației ei.

 Colegul nostru Capetan Bacskai Marius este în acest an Președintele Clubului Rotary 

Lugoj. Este de profesie medic oftalmolog și are în spate o întreagă viață și carieră dedicate 

acestei profesii. Prin proiectul „Să redăm copiilor bucuria vederii!” clubul din Lugoj a asigurat 
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asistență medicală gratuită pentru câteva sute de copii in fiecare an, începând cu 2007. Ca 

medic oftalmolog, Marius este sufletul acestui proiect și își pune profesia în serviciul dedicat 

copiilor și tinerilor lipsiți de posibilități. Într-o zi a întâlnit o fetiță imobilizată într-un scaun cu 

rotile. Fetița, cu multiple handicapuri fizice și psihice, nu se putea mișca, nu vorbea, nu auzea 

și avea de o formă severă de autism. Părea că suferă de o tristețe iremediabilă și rareori își 

ridica privirea din pământ. Marius a observat un strabism și a avut suspiciunea că problemele 

de vedere sunt chiar mai mari. Diagnosticarea era dificilă, copilul nu putea răspunde niciunei 

întrebări, iar starea de sănătate făcea orice cooperare imposibilă. După câteva investigații, cu 

ajutorul echipamentului medical de care dispune și pe baza experienței sale, Marius a prescris 

fetiței o pereche de ochelari care să amelioreze atât problemele cauzate de strabism cât și pe 

celelalte prezumate. În momentul în care i s-au pus ochelarii, s-a petrecut ceva neobișnuit. Fetița 

a început să râdă în hohote. Râdea și nu se oprea. Ansamblul de sentimente ale celor prezenți 

este greu de descris.

 Compasiunea era evidentă, dar uimirea și emoțiile resimțite de cei care nu o cunoscuseră 

încă râzând erau cele mai pregnante. Fetița părea că într-un fel neașteptat trăia acea bucurie 

spontană și intensă care îi face pe copii să hohotească în felul lor unic. Râsul copiilor este felul 

lor de a ne spune, fără cuvinte, că sunt curați și fericiți. Marius mi-a mărturisit că este poate 

întâmplarea care l-a marcat cel mai mult în cariera sa.

 Când am auzit această relatare m-am gândit că serviciul vocațional în Rotary ne poate 

îmbogăți sufletește într-un fel aparte. M-am gândit apoi dacă putem descoperi și alte semnificații 

în această întâmplare. Cum pot două lentile să transforme tristețea în bucurie spontană? E 

posibil ca de multe ori să nu apreciem cum se cuvine realitatea din jurul nostru și să nu vedem 

cu adevărat măreția spectacolului de forme și culori care ne înconjoară. Nu vedem, poate, așa 

cum se cuvine frumusețea oamenilor care ne sunt prieteni, colegi sau doar alături pentru un 
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timp. Oricând vom fi triști ne putem aminti de această fetiță. 

 Iar singurul motiv al tristeții noastre nu poate fi altul decât acela că, pentru un moment, 

uităm să deschidem bine ochii sau să purtăm lentilele potrivite. Câteodată ne găsim lentile 

singuri, alteori un prieten sau o persoană necunoscută ni le oferă în mod neașteptat. 

 Să ne bucurăm de competențele profesionale sau talentul de care dispunem noi înșine sau 

colegii din Rotary și să prețuim oportunitatea pe care o avem de a folosi calitățile și cunoștințele 

noastre pentru a aduce bucurie și a îmbunătăți calitatea vieții a celor care au nevoie de sprijin 

și susținere!

         Cu aleasă prietenie, 

Daniel Tănase,
District Governor 2015 - 2016 D2241

România și Republica Moldova
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 Echipajele ambarcațiunilor Simina și Bora, câștigătoarele Regattei Rotary Mangalia la clasa 
racer și, respectiv, cruiser. La capătul a două zile de vânt puternic și mare extrem de agitată, echipajele 
ambarcațiunilor Simina și Bora au câștigat primele locuri la clasa racer și, respectiv, cruiser, în 
cadrul Regattei Rotary Mangalia desfășurată, în week-endul 21-23 august, la Mangalia. Competiția 
de yachting, care a avut un scop caritabil, a reunit șaisprezece veliere înscrise dintre care doar zece 
au reușit să ajungă vineri în portul Mangalia și să participe la curse, din cauza condițiilor meteo 
nefavorabile. 
 Organizată de Rotary Club Mangalia, Seanergya Yacht Club și Club Sportiv Balkan, competiția 
a avut scopul de a promova un program caritabil de inițiere în navigația cu vele pentru 60 de elevi de 
la liceele din localitate. Prin acest program, tinerii cu rezultatele cele mai bune la învățătură vor avea 
parte, gratuit, de un curs teoretic și unul practic de sailing. 
 Evenimentul vine ca și continuare a proiectelor pe care Clubul Rotary Mangalia le-a inițiat 
de-a lungul a 13 ani de existență, proiecte menite să sprijine și să apropie comunitatea din Mangalia. 
Desfașurându-se în ultimii trei ani ca și un concurs amical, Regatta Rotary Mangalia a căpătat în 
2015 pentru prima dată, cu sprijinul asociațiilor Seanergya Yacht Club si Club Sportiv Balkan, statut 
de competiție oficială, organizată sub egida Federației Române de Yachting.

Competiție de yachting în condiții meteo extreme
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Septembrie
O lună plină de evenimente pentru RC DANUBIUS GIURGIU.

 Debutul activităților noastre din această lună, a fost cel în care clubul a donat colegilor din 
Chișinău patru mii de cărți, o acțiune începută cu ceva timp în urmă și finalizată în această toamnă. 
 Pentru finalizarea acțiunii am avut și sprijinul colegilor de la RC IASI „2000”, unde pentru un 
timp am depozitat cărțile.
 A urmat „concursul de grătare” de la Ruse, din districtul alăturat, unde am participat pentru a 
treia oară consecutiv. Scopul concursului este strângerea de fonduri, pentru copiii olimpici, în vederea 
susținerii participării lor la diferite competiții interne și internaționale.
 Nu a lipsit nici deja tradiționalul concurs de pescuit, intitulat „Crapul Rotarian”, unde am 
avut o participare record (douăzecișitrei de standuri), anul acesta strângând fondurile necesare 
pentru achiziționarea a încă patru calculatoare, ce vor fi donate unor elevi foarte buni la învățătura, 
din municipiul Giurgiu.
 Am încheiat activitățile din septembrie cu  „promenada inimilor” unde au participat peste trei 
sute de persoane, „punându-și inima la treabă”.
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 Un adevărat “festin musical” a avut loc în luna 
septembrie în Baia Mare prin organizarea pentru a 
cincea oara a Festivalului Coral Internaţional “Liviu 
Borlan”.Valoarea artistică a festivalului a crescut de 
la an la an şi a ajuns cel mai mare festival concurs 
coral din România. 
 Clubul Rotary Baia Mare a oferit “Premiul 
ROTARY pentru Promovarea Voluntară a 
Patrimoniului Cultural” Corului “Cantabile” din 

Panciu. Colegul şi prietenul nostru rotarian, Sasha Nicolici, ca Director Executiv al Asociaţiei 
“Prietenii Armoniei”, este organizatorul acestui festival. 
 
 Festivalul oferă spre redescoperire o valoroasă 
moştenire muzicală prin interpretarea creaţiilor şi 
prelucrărilor maestrului Liviu Borlan, iar prin faptul 
că toate corurile participante interpretează câte o 
piesă a compozitorului român s-a dorit transmiterea 
acestor “bijuterii muzicale” şi dincolo de graniţe, 
pentru un schimb intercultural prin muzică.

Rotary Baia Mare
Festival Coral Internaţional “Liviu Borlan” ediţia a V-a



eNewsletter septembrie 2015

www.rotary2241.org

 Între două reprize de ploaie, în prima zi și în plină 
ploaie în a doua zi, Rotary Club Craiova, Rotary Club 
Craiova Probitas şi Asociația de Sprijinire a Cardiologiei 
din Oltenia, DJST și ISJ Dolj, cu sprijinul Primăriei 
Craiova și împreună cu partenerii lor, au continuat 
programul “Promenada Inimilor”, cu ocazia Zilei 
Mondiale a Inimii - 29 septembrie.
 Promenada inimii a întregit mișcarea pentru sănătatea 
inimilor. Au participat cca 300 persoane cu vârste între 8 

ani și 83 ani, invitați de organizatori la mișcare şi promovarea unui stil de viaţă sănătos, menit să 
protejeze sănătatea inimii şi a corpului.
 În Piaţa „Mihai Viteazul” din Craiova s-au organizat, pe lângă festivitatea de premiere, diverse 
acțiuni care au subliniat alte forme de mișcare: Craiova 
dansează în stradă; gimnastică şi recuperare medicală, 
un circuit pe bicicletă; un circuit cu trotinetă electrică. 
Organizatorii au primit sprijin de la Cluburile Rotaract 
si Interact din Craiova.
 Simultan, evenimentul s-a organizat şi în oraşul 
Râmnicu Vâlcea, de către Cluburile Rotary, printr-un 
cros pe bulevardul oraşului. Evenimentul a fost larg 
prezentat în presa locală și regională.
 
 Promenada inimilor este un proiect  care se desfășoară la nivelul districtului la aceasta acțiune 
participând peste 30 de cluburi. În enewsletterul următor vom avea o sinteză a întregului proiect de 
la Dan Gaiță care este și inițiatorul său.

Promenada Inimilor la Craiova
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 ROTARY FRIENDSHIP EXCHANGE este 
programul de schimburi prieteneşti al Rotary 
International pentru Rotarieni şi pentru familiile 
lor.  
 În anul trecut rotarian au fost demarate 
mai multe programe de acest fel. Unul dintre ele a 
fost între D2241 România-Moldova și D5110 SUA 
(districtul este format din partea de nord a statului 
California și cea mai mare parte a statului Oregon). 

Echipa D5110 a vizitat România în luna mai a acestui an. În luna august a venit rândul Rotarienilor 
din D2241 să viziteze SUA. Echipa a fost formată din: Elvira Cemortan Volosin – RC Chișinău, 
Ioan Agapi – RC DornaVatra Dornei, Ionuț Vasilaș– RC Suceava Bucovina, Adrian Minea și Daniel 
Dumitraș – RC Ripensis Timișoara împreună cu însoțitorii acestora. Deși nu ne-am cunoscut înainte, 
spiritual rotarian a fost un liant deosebit de puternic, astfel că pe parcursul acestei vizite acțiunile 
noastre au creat o imagine placută a mișcării rotariene din România și Moldova. 

ROTARY FRIENDSHIP EXCHANGE 

    Weekendul Pescăresc Braila 2015 s-a desfășurat anul 
acesta in perioada 25-27 septembrie. In prima zi, vineri a 
avut loc întâlnirea cu Guvernatorul, la care Clubul 
Interact si-a prezentat activitatea, iar echipa AstroLab, 
susținută de Rotary Braila, rezultatele de la concursul 
national de rovere EXO-RO.

Weekendul Pescăresc Braila 2015 
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 Duminică, a avut loc Promenada Inimilor, eveniment (sustinut de Club Rotary Braila, Interact 
Braila, Primaria Municipiului Braila si Fundatia Romana a Iimii) ce are ca scop luarea la cunostinta 
a importantei si beneficiului ce il poate aduce sportul si in general mișcareapentru inimile noastre. 
Mai jos, va prezentam părerile noastre si cu ce amintiri am rămasdupă un weekendatat de frumos!

“Un lucru pe care l-am invatat pe parcursul weekendului pescaresc a fost ca Rotary te ajuta cu 
adevarat sa cresti. Acesta este si motivul pentru care toate cluburile Interact progreseaza atat de 
repede. Noi, copiii, vrem sa “crestem mari”. Iar in timpul intalnirii cu Guvernatorul, mi-am dat 
seama cat de mult ma ajuta Rotary si cat de multe pot invata. Toate acestea intr-un mod inedit, 
deoarece rotaryenii nu ne sunt profesori, ci prieteni.”

-Elena Damian, vicepresedinteInteract Braila

 În data de 2 septembrie, pe esplanada Casei de 
Cultură 29 de elevi ai Colegiului de Artă “Ciprian 
Porumbescu” din Suceava, au concertat pentru 3 ore în 
Parcul Central.
 Filarmonica de Stat „Serghei Lunchevici” din
Chișinău, al cărei director este colega noastră Svetlana 
Bivol, membră a Clubului Rotary Chișinău,
a susținut un concert de mare excepție în seara
de 2 septembrie 2015, în fața a peste 6000 de suceveni.

  Cazul social care a însoțit ediția de anul acesta a 
arătat cât de mult se pot apropia oamenii unul de 
altul: în 7 minute, cei peste 6000 de spectatori au donat 
38.900 lei pentru un tânăr sucevean în suferință. 

 Simfoniile de Toamnă au devenit, în doar 4 ani, cel mai 
așteptat eveniment cultural al anului la Suceava. 

Simfonii de Toamna, Editia a IV-a: 1-2 Septembrie 2015
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 Ziua Mondiala a Inimii a fost 
sărbătorită prin mișcare la Chișinău, 
Republica Moldova. Mai mulți locuitori ai 
capitalei au înconjurat lacul din parcul 
Valea Morilor. Potrivit statiscilor, peste 500 
de mii de moldoveni suferă de maladii 
cardiovasculare.  

 Campania socială „Promenada Inimilor” și -a propus să încurajeze populaţia să facă mişcare 
pentru a preveni bolile cardiovasculare prin parcurgerea unui traseu la pas liber de aproximativ 3 
kilometri.  
 Mihai POPOVICI, ACADEMICIAN: “Mulți consideră că bolile cardio vasculare încep mai 
târziu, după 30 de ani. Nu este adevărat, trebuie să înțelegem că totul începe la tinerețe.”
 Luminița SUVEICA, SEFUL CENTRULUI  MUNICIPAL DE SANATATE PUBLICA: “Ne-
am propus acest eveniment deoarece mortalitatea prin maladiile cardio vasculare sunt pe primul loc 
la noi în țară. Din păcate avem multe decesuri prin rândul tinerilor de aceea un mod sănătos de viață 
face o profilaxie a inimii.”
 Organizatorii au amenajat în parc două corturi unde oricine își putea măsura tensiunea. 
Evenimentul a fost organizat de Cluburile Rotary Chişinău, Rotary Chişinău Centru, Rotary 
Cosmopolitan, Rotaract Chişinău şi Interact Chişinău, împreună cu Forumul Naţional de Prevenţie 
şi Fundaţia Română a Inimii și a Asociației Cardiologilor din RM. 
 Programul este iniţiat de Fundaţia Irlandeză a Inimii şi implementat deja în peste 10 ţări 
europene. „Promenada Inimilor” a avut un succes răsunător şi printre români. În 2013, mii de 
persoane din 25 de oraşe din România au participat la eveniment, iar în anul 2014 - peste 10.000 de 
persoane din 35 de oraşe. La eveniment a fost prezentă presa scrisa sii tv care au relatat evenimentul 
în circa 12 surse.

“ Promenada Inimii 2015”
Clubul Rotary Chisinau, Republica Moldova!
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 În data de 6 septembrie, Clubul Rotaract Baia Mare 
TEAM a scos la vânzare, în aer liber, la prețuri accesibile, 
o gamă generoasă de produse, obiecte decorative și 
accesorii hand-made. Beneficiarii acestui proiect au fost 
tinerii de la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă 
Baia Mare. Acest centru este o școală profesională specială 
de învățământ integrat pentru copiii cu deficiențe din 
Maramureș.

 Weekendul următor membrii clubului au petrecut câteva ore cu 40 de elevi cu vârsta între 14 
și 19 ani de la CSEI. Ne-am gândit să facem o ieșire în aer liber, la munte, unde să putem interacționa 
cu tinerii. S-a început printr-un joc de cunoștere a fiecărui participant, iar apoi s-au forma grupuri pe 
diferite activități: plimbare prin pădure, fotbal, remi, cărți, twister, ping-pong. 

Park Sale la Baia Mare, 
urmat de picnic cu tinerii cu dizabilități

    Programul “Ajută  un copil sa învețe” își propune 
promovarea performanței școlare în rândul  elevilor de 
școală primară și gimnazială și prevenirea marginalizării 
elevilor cu rezultate bune la învățătură dar care provin 
din familii cu posibilități reduse.
  Argumentul Rotary Club București pentru acest 
program este acela că fiecare elev are dreptul la performanțe 
și la atingerea propriilor standarde și idealuri. 
 Proiectul a fost inițiat  în 2012 și derulat in fiecare an   

              cu succes, anul acesta ajungând deja la a 4-a editie. 

”Ajută  un copil sa învețe”
program de susţinere a  calității  în educaţie, Rotary Club București
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UPCOMING EVENTS
 „SEMINAR DISTRICTUAL DE INSTRUIRE, SI CELEBRAREA 

A 85 DE ANI DE LA PRIMA CHARTARE A CLUBULUI ROTARY 
BRAȘOV” Poiana Brașov, hotel Alpin, in perioada 30-31 Octombrie

 Beneficiarii programului de anul acesta au fost 22 copii de la Scoala nr.131 Ferentari (17 
elevi din clasele I-IV, si 5 elevi din clasele  V-VIII) cu rezultate bune la invatatura dar care provin din 
familii cu posibilități reduse. Selectarea lor pe baza criteriilor comunicate de membrii  Clubului, s-a 
facut cu ajutorul  si la recomandarea cadrelor didactice.
 Din fondurile strânse exclusiv de la membrii Clubului Rotary Bucuresti a fost pus la dispozitie 
pentru fiecare copil selectat in program,  un buget  de 300 lei pentru achiziționarea de rechizite școlare, 
materiale pentru realizarea activităților educative, ghiozdane etc.
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Echipa de imagine și PR a Districtului 2241
România și Republica Moldova:
  Ștefan Ciochinaru - Coordonator Comisie 
     stciochinaru@gmail.com
  Cristiana Chioncel - Realizator Revista 2241
    cristiana.chioncel@allmediafactory.ro
  Mihaela Gorodcov - Realizator eNewsletter district (lunar)
    mihaela.goro@gmail.com sau
    mihaela.gorodcov@ibusiness.com.ro
  Ducu Bertzi - Realizator Evenimente - albertducu@yahoo.com

Dragi prieteni rotarieni,

 Tot ceea ce faceți în cluburile dvs este important și, în egală măsură, este 
bine să fie comunicat și împărtășit tuturor celor peste 3000 de prieteni din tot 
districtul.
 Așa încât, vă rugăm mult să ne trimiteți materialele dvs (1 pagina de 
text însoțită de cîteva fotografii ale evenimentului) pîna pe data de 10 ale lunii 
următoare pentru inserarea în enewsletter și în revista districtului. 

Vă mulțumim și așteptăm știrile de la voi.
Echipa de comunicare și PR


