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SEPTEMBRIE 2013 

 

 

Dragi prieteni rotarieni, 

 

În această a treia ediție a revistei 

electronice Rotary, vă propun să 

rămânem focalizați pe una dintre 

cele mai spinoase componente 

ale vieții în general, anume aceea 

a sănătății publice. Rotary, 

dedicat proiectelor sociale și de 

sănătate, a dovedit, în luna 

septembrie și puțin din începutul 

lunii octombrie, că este capabil să 

stimuleze energii, să adune 

oameni, să pună împreună 

specialiști, dar și amatori care au 

încredere în specialiști, în promovarea sănătății publice și a vieții sănătoase. 

Sănătatea publică este, de fapt, element de siguranță națională. Guvernele țărilor 

și marii observatori ai lumii realizează faptul că sănătatea publică este o 

problemă de maximă importanță, iar Rotary, care este reprezentat la nivel global 

de 1.300.000 de persoane, dovedește că face ceea ce Biblia însăși decodifică: ce 

se întâmplă într-o comunitate mică, în mic, se întâmplă într-o comunitate mare, 

în mai mare, și invers. Parteneriatul Rotary cu Fundația Inimii a dus la 

construcția unui eveniment important, pe care îl putem însuma tehnicilor de 

relații publice, și anume evenimentul public denumit de noi, prin vocea prof. 

univ. dr. Dan Gaiță, „Promenada Inimilor”. Evenimentul ne-a stimulat să ne 

mișcăm, să ne plimbăm, să alergăm, dar, deopotrivă, ne-a făcut conștienți de 

gesturile care ar putea să ne îmbolnăvească (cum ar fi fumatul). Promenada 

Inimilor a reușit să însumeze energiile din Rotary și Fundația Inimii, devenind 

un eveniment național, 25 de orașe din România asumându-și acest eveniment. 

Ultima săptămână a lunii septembrie a scos în evidență grupuri de oameni de 
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toate vârstele, care au demonstrat că, împreună, putem să luptăm împotriva 

obezității și a bolilor cardiovasculare. Acest lucru nu a rămas neobservat de 

către organizatori și, chiar în luna aceasta (octombrie), s-au premiat 

evenimentele din septembrie. Premiații Promenadei Inimii au fost Adrian Potlog 

(Chișinău), Janos Kajan (Odorhehiu Secuiesc), Ciprian Zarzu (Onești), Costel 

Horghidan (Ploiești), Lajos Szatmari (Satu Mare), Dumitru Chaimovits (Sighetu 

Marmației), Asistent guvernator - Viorica Cira (Bistrița). Asta nu înseamnă că 

nu ar fi meritat cu toţii premii. Premii spirituale s-au dat. Toți au primit 

mulțumiri cu un zâmbet, cu o strângere de mână, cu un mesaj de mulțumire pe 

internet și, de fapt, rămânem în marea familie rotariană, premiindu-ne unii pe 

ceilalți prin prietenia pe care ne-o arătăm. 

 

Lia Lucia Epure 

 

BAIA MARE 

 

  
Rotaract Global Model United Nations 2013. În perioada 21-25 August 2013, 

Municipiul Baia Mare a fost gazda uneia din cele mai importante reuniuni la 

nivel internaţional a tinerilor, o simulare internațională a lucrărilor Organizaţiei 



 

www.rotary2241.org 

Națiunilor Unite, proiect realizat de Rotaract TEAM Baia Mare, susținut de 

Rotary International, Rotary Baia Mare 2005, Rotary Baia Mare și Districtul 

2241. 

Rotaract Global Model United Nations a reunit peste 60 de tineri din peste 30 de 

ţări din întreaga lume ce au participat la conferințe academice în care și-au 

asumat rolul de a reprezenta o țară și au dezbătut în sesiuni formale probleme 

contemporane mondiale de natură politică, socială și economică, prin simularea 

a trei consilii: Consiliul de Securitate, Consiliul pentru Drepturile Omului și a 

Comisiei pentru consolidarea păcii, unde fiecare participant a avut ocazia de a-și 

exprima punctele de vedere și interesele țării pe care o reprezintă.  

Pe lângă acumularea de cunoștințe solide de probleme globale, participanții vor 

stăpâni de asemenea arta negocierii, abilitățile de orator, de comunicator 

folosind limba oficială a ONU, utilizând mecanisme procedurale puse în mișcare 

de către ONU. 

Rotaract Global Model United Nations este cel mai important eveniment 

internațional organizat la Baia Mare care a îmbinat conceptul de Model United 

Nations (Simulare ONU) cu structura Rotary International, care dețin un 

parteneriat de lungă durată, având o istorie și viziune comună. Prin acest proiect 

am dorit să punem în valoare această relație și să dezvoltăm un cadru formal 

prin care membrii Rotaract și tineri din întreaga lume pot discuta și propune 

soluții problemelor actuale în cadrul Națiunilor Unite. 

Viziunea RotaractMUN nu se oprește doar la România, acest proiect fiind 

conceput ca un promotor internațional, dorind ca fiecare ediție viitoare să se 

desfășoare într-o altă țară cu sprijinul organizatorilor Rotaract precedenți, Rotary 

International și ONU, districtul nostru punând astfel o piatră de temelie la baza 

conceptului Rotaract Global Model United Nations. 

Evenimentul de deschidere a lucrărilor Simulării Internaționale a Națiunilor 

Unite a avut ca invitați speciali pe Marian Mocan – Guvernatorul districtului 

Rotary 2241 România și Republica Moldova alături d-na Martha Mocanu – Past 

Guvernator district Rotary 2241, Cristian Anghel - Presedintele Rotary Baia 

Mare 2005, Miercea Mecea - Presedintele Rotary Baia Mare, H.E. Mr. Matthijs 

van Bonzel – Ambasadorul Olandei în România, Mr. Dumitru-Dorin Prunariu - 

primul cosmonaut Român și fost ambasador al României în Federația Rusă, Kai 
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Frithjof Brand-Jacobsen – fondator și director al PATRIR și autorități publice 

locale ale orașului gazdă în 2013. 

Conferinta s-a desfășurat pe parcursul întregii săptămâni atât în sesiuni formale 

cât și sesiunii informale, evenimente culturale si workshop-uri. La eveniment au 

participat și rotaractieni din districtul Rotary 2241 România și Republica 

Moldova, membri ai cluburilor Rotaract Lugoj, Rotaract Buziaș, Rotaract Iași 

Copu, Rotaract Târgu Mureș, Rotaract Sighet, Rotaract Satu Mare și Rotaract 

București Triumph. Unii dintre aceștia chiar au primit distincții importante la 

finalul evenimentului, secretarii comisiei pentru consolidarea păcii acordându-i 

un premiu reprezentantului Statelor Unite ale Americii, domnișoarei Alina 

Cristina Buteica de la Rotaract București Triumph in timp ce reprezentanta Peru 

și a clubului Rotaract Târgu Mureș, Iusan Cristina Maria, a primit un premiu în 

comisia pentru Drepturile Omului. La Consiliul pentru Securitate, un premiu 

special l-a primit delegatul Siriei, membru Rotaract TEAM Baia Mare, 

domnișoara Paula Sopoian. 

 

 

BUCUREȘTI 

 

RC București sprijină 

tineri supradotați și ajută 

copiii din mediile 

defavorizate să meargă la 

școală. În luna septembrie 

2013, RC București a 

derulat două proiecte pentru 

sprijinirea copiilor, aflate 

deja la a doua ediție fiecare. 

1. În perioada 4-11 

septembrie, tabără la mare, 

la Eforie Sud, de care au 

beneficiat 20 de copii eminenți, de la Colegiul Dinu Lipatti din București 

(recomandați de conducerea liceului și de Fundația George Enescu). Proiectul 

este derulat în parteneriat cu RC Bielefeld, în cadrul programelor de ajutorare a 
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tinerilor talentați și cu rezultate foarte bune la învățătură. Am dori să îi 

mulțumim colegei noastre Sanda Tuchel, care, prin răbdare, pasiune și 

tenacitate, a reușit să ducă la bun sfârșit acest proiect, în ciuda tuturor 

vicisitudinilor impuse de birocrația din școli și a surprizelor mai puțin plăcute, 

apărute pe parcurs. 

2. Proiectul „Ajută un copil să învețe”, finalizat în data de 7 septembrie, în 

cadrul căruia, prin contribuțiile membrilor clubului nostru, 11 copii din medii 

sociale defavorizate, elevi ai Școlii Generale nr. 131 din București, au mers, 

împreună cu părinții lor și un dascal, alături de reprezentanți ai clubului nostru, 

la un hypermarket de unde li s-au cumpărat toate rechizitele necesare începerii 

școlii. 

În ambele cazuri, bucuria copiilor a fost imensă, iar cadrele didactice de la 

ambele unități de învățământ au transmis mesaje de mulțumire clubului, pentru 

implicare și pentru că au adus bucurie în sufletele copiilor, la final de vacanță. 

 

 

BUCUREȘTI ATHENEUM 

 

Proiectul, demarat în 

anul 2004, are ca scop 

îmbunătățirea condițiilor 

de instruire a copiilor cu 

deficiențe grave de auz, 

școlarizați la Școala de 

Hipoacuzici din 

București. Având ca 

sprijin conducerea școlii 

și cadrele de specialitate, 

a fost făcută o evaluare a 

nevoilor elevilor acestei 

școli, iar pe baza acestora s-a creat un proiect cadru care continuă în fiecare an. 

Pentru a ușura procesul de comunicare cu profesorii, toți copiii care intră în 

clasa I beneficiază prin intermediul acestei inițiative de proteze auditive digitale 

de ultimă generație, prevăzute cu receptori FM. De asemenea, fiecare clasă a 
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fost dotată cu emițătoare FM specializate, utilizate de către profesori pentru a 

transmite cât mai clar informații către elevi. Sunetul este adaptat și transmis 

direct către protezele auditive ale copiilor, obținându-se o îmbunătățire majoră a 

calității sunetului. Astfel, cursurile sunt pe deplin înțelese de către copiii cu 

deficiențe de auz, lucru dificil de imaginat fără aceste echipamente. 

Au fost achiziționate astfel de emițătoare FM și pentru laboratoarele de 

demutizare și practică logopedică, care împreună cu echipamentele de schimbare 

automată a frecvenței pentru copii din diferite clase cresc șansele de demutizare 

și reluare a vorbirii pentru copiii cu deficiențe. Un alt sprijin important în 

formarea acestor copii este și dotarea laboratoarelor cu caculatoare cu software 

specializat pentru lucrul cu copiii cu handicap auditiv, ca și realizarea unui 

laborator IT, dotat cu 20 de computere legate în rețea și cu acces la Internet, 

prevazute cu programe specializate pentru ameliorarea problemelor de auz ale 

copiilor.  

Integrarea copiilor cu dizabilități auditive implică și susținerea creativității lor. 

Una dintre activitățile proiectului de susținere a fost și sponsorizarea participării 

a opt copii la Festivalul Internațional al Tinerilor cu Dizabilități, care are loc , în 

Adana, Turcia, copii din școala participând și la ediția din 2009, 2010 și 2011, 

cu rezultate remarcabile prezentate în presa turcă. Este aproape un miracol să 

vezi acești copii cu deficiențe grave că pot să comunice, să se integreze și să 

performaze artistic într-un cadru internațional. 

Investițiile în sprijinirea „Școlii de hipoacuzici” au fost în fiecare an de peste 

20.000 Euro, strânși de la sponsori generoși, prin intermediul campaniilor de 

found raising.  

Unul dintre evenimentele importante ale campaniei de anul acesta este „Turneul 

de tenis Rotary Atheneum”, ajuns la cea de-a noua ediție și care anul acesta s-a 

desfășurat în perioada 5-8 Septembrie pe terenurile Federației Naționale de 

Tenis.  

Copiii cu deficiente de auz din clasa I merită pe deplin efortul nostru comun 

pentru o șansă la a învăța și a comunica în condiții normale.  

A putea să le redăm speranța de a putea fi competitivi alături de toți celalți copii 

normali, este un dar pe care îl facem umanității. 
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BUZĂU 

 

Clubul Rotary Buzău 

s-a implicat în ultimii 

doi ani în susţinerea a 

două proiecte 

importante iniţiate de 

Biblioteca Judeţeană 

"Vasile Voiculescu" 

din Buzău. Aceste 

proiecte se adresează 

copiilor de vârstă 

preşcolară şi şcolară şi 

se derulează în 

perioada vacanţei de 

vară, mai precis în lunile iulie şi august. Este vorba despre Ludoteca din Gradină 

(prima ludotecă în aer liber din România) şi Tabăra de Cartier (un proiect 

original destinat copiilor din două cartiere periferice, "Poşta" şi "Mihai 

Viteazul"). Dacă primul proiect a avut, mai ales la prima ediţie din anul 2011, 

susţinerea Fundaţiei "Bill şi Melinda Gates", cel de-al doilea s-a bazat exclusiv 

pe sprijinul Clubului Rotary Buzău, care a constat în alocarea unei părţi din 

fondurile strânse la balul de caritate (anul trecut), precum şi în efectuarea unor 

donaţii de cărţi cu poveşti, enciclopedii pentru copii şi tineret, ustensile de 

desenat şi colorat, rechizite, jucării, jocuri constructive și echipamente sportive 

(anul acesta). De asemenea, a fost montat, în curtea Corpului "B" al  Bibliotecii 

Judeţene (situat în cartierul "Poşta", unde se organizează tabăra), un cort de 

dimensiuni mari în care copiii  pot să se joace şi să îşi desfăşoare activităţile 

educative şi recreative sub supravegherea bibliotecarelor, ca să nu mai vorbim 

de faptul că unii dintre rotarieni s-au implicat şi personal în proiect, prin vizite și 

alte modalităţi de a participa la această acţiune. 

Tabăra de cartier este importantă deoarece oferă o alternativă de petrecere a 

timpului liber, în special pentru copiii din familiile nevoiaşe, care nu au 

posibilitatea de a merge într-o tabără adevărată, iar pe de altă parte, locuind într-
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un cartier mărginaş, departe de centrul oraşului, nu au nici posibilitatea de a 

frecventa Ludoteca din Grădină, deschisă în Corpul "A" al Bibliotecii Judeţene. 

În ambele cazuri, jocurile copiilor sunt  permanent combinate cu activităţi legate 

de carte și de bibliotecă. Astfel, au loc lecturi şi vizionări de filme în colectiv, 

lecţii de învăţare a bunelor maniere, lecţii de limbi străine, karaoke, concursuri 

de desenat şi colorat, concursuri de rapiditate privind căutarea în dicţionare sau 

găsirea unor informaţii despre un anumit subiect.  

De o atenţie deosebita se bucură cele zece calculatoare din dotare, la care copiii, 

împărţiţi în mici grupe de lucru, fac prezentări "power-point" despre oraşul 

Buzău. De asemenea, foarte apreciate sunt şi atelierele de creaţie, în care sunt 

realizate tablouri colaj, origami (figurine din hârtie traforata, pliată şi împletită), 

păpuşi şi marionete (cu care, la sfârşit, se va pune "în scenă" şi un mic spectacol 

de teatru). Nu lipsesc nici activităţile recreative în aer liber, constând în desene 

cu creta colorata pe asfalt sau în tot felul de jocuri sportive. Programul este 

astfel conceput încât copiii învaţă lucruri noi, îmbogăţindu-şi bagajul de 

cunoştinţe, dar în acelaşi timp comunica între ei, socializează şi se distrează. 

Impresionant este faptul că aceşti copii, care frecventau biblioteca doar 

constrânşi de necesitatea vreunei teme, au ajuns acum clienţi fideli ai acesteia. 

„Ludoteca din Grădină a beneficiat de peste 50 de milioane de lei vechi de la 

IREX (organizaţia care reprezintă  Fundaţia Bill si Melinda Gates în România). 

Apoi am fost susţinuţi de Clubul Rotary Buzău care ne-a dat 50 de milioane de 

lei vechi pentru mobilier şi jucării. Totodată, am derulat alături de ei un alt 

proiect, în Corpul "B" al bibliotecii, în cartierul Poşta, unde s-a organizat Tabăra 

de Cartier. Adică, un proiect similar cu acesta, dar dedicat copiilor din acea 

zonă”, a declarat pentru presă directorul Bibliotecii Judeţene "Vasile 

Voiculescu" din Buzău, dl. Sorin Burlacu, un colaborator mai vechi al 

rotarienilor buzoieni. 

Tabăra de Cartier s-a bucurat de mult succes, atât printre cei mici, cât şi printre 

părinţii şi bunicii acestora, dovada fiind rata medie de participare de 40, uneori 

chiar 50 de copii pe zi, ceea ce motivează Clubul Rotary Buzau în a continua 

acest proiect şi în anii următori. 
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BUZIAȘ 

 

Rotary Club Buziaş are plăcerea 

de a anunţa că, prin spectacolul 

de teatru „Tangou Final” şi cu 

ajutorul publicului numeros şi 

generos, a reuşit să strângă 

frumoasa sumă de 12.580 lei, 

virată Fundaţiei Heiner 

Buttenberg Stiftung, care va fi 

folosită pentru finalizarea 

mansardării Casei de Copii 

„Hansel şi Gretel” din oraşul Buziaş. Aici vor fi realizate cinci dormitoare noi şi 

un club pentru aceşti copii. Dorim pe această cale să mulţumim încă o dată 

actriţei Maia Morgenstern, care a fost alături de noi în acest demers, pentru al 

doilea an consecutiv, actorului Tudor Aaron Istodor şi Teatrului Evreiesc de Stat 

din Bucureşti. De asemenea, ţinem să mulţumim Filarmonicii „Banatul”, pentru 

că a găzduit acest eveniment artistic şi caritabil şi nu putem uita să menţionăm 

nici sponsorii: Hotel Check Inn, Medicis, Rembka, Bdo, Ralsianvelope, Ascent 

Software, Longhersin, Grafoprint. Mulţumim spectatorilor, partenerii noştri de 

fiecare dată. S-a dovedit,  încă o dată, prin prezenţa lor, că Timişoara este 

solidară cu comunitatea din judeţul nostru aflată în nevoie şi că ştie să 

„savureze” evenimentele culturale şi artistice de calitate. 

 

 

CLUJ 

 

Ediţia a 9-a a Campionatului Mondial de Tenis pentru rotarieni, Cluj-Napoca, 

România. În perioada 25-31 august 2013 a avut loc la Cluj al nouălea campionat 

mondial de tenis organizat sub egida ITFR (International Tenis Felowship of 

Rotarians). Organizatorul turneului a fost Clubul Rotary SAMVS Cluj, director 

de turneu fiind cunoscutul tenisman Ciprian Porumb, membru al clubului 

organizator, până nu cu mult timp în urmă antrenor nejucator al echipei de Cupa 

Davis a României. Printre participanţi s-au numărat şi preşedintele ITFR, 
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Mladen Novakovic, secretarul ITFR, Tomislav Maravic, precum şi guvernatorul 

Districtului 2241, Marian Mocanu, aceştia numărându-se şi printre protagoniştii 

întrecerii.  

 
Gătită ca de sărbătoare, baza sportivă Winner’s Tennis Club a găzduit, în cele 6 

zile de concurs, peste 250 de partide de tenis de o foarte bună calitate, meciurile 

evidenţiind nivelul ridicat al tehnicii jucătorilor, precum şi dorinţa lor de 

victorie, toate meciurile desfăşurându-se într-un climat de prietenie şi fair-play 

desăvârşit, caracteristic calităţii de rotarieni. S-au înscris un număr de 52 de 

participanţi, din 11 ţări (Brazilia, Bulgaria, Croaţia, Estonia, Lituania, Italia, 

SUA, România, Spania, India, Pakistan). Jucătorii au fost împărţiţi pe grupe de 

vârstă <45 ani, 46-55 ani, 56-65 ani şi >65 ani. Grupele de dublu masculin au 

fost <100 ani (vârsta cumulată a celor doi jucători), 100-120 ani şi >120 ani. A 

existat şi o competiţie de dublu mixt, cu 4 echipe (două din România, una din 

Bulgaria şi una din Estonia). Sâmbătă, 24 august, a avut loc welcome cocktail-

ul, la Winner’s Club, unde oaspeţii au fost primiţi şi serviţi cu mici, grătare şi, 

bineînţeles, cu tradiţionala ţuică de Ardeal. Duminică, la ora 9.00, s-a desfăşurat 

tragerea la sorţi a grupelor şi au început partidele turului întâi. Miercuri a fost zi 

de pauză, în care oaspeţii din străinătate, precum şi cei de la cluburile din ţară, 

au putut vizita obiectivele turistice din Ardeal, organizatorii turneului punând la 

dispoziţie participanţilor câteva oferte de excursii deosebit de atractive. Joi şi 
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vineri au continuat meciurile din sferturi şi semifinale, pentru ca sâmbătă să se 

joace finalele de la fiecare categorie. Locul 1 şi 2 din fiecare grupă şi câştigătorii 

turneului de consolare au primit diplome şi plachete de onoare.  

Festivitatea de premiere a avut loc sâmbătă, premiile fiind înmânate de 

directorul de turneu, Ciprian Porumb, şi guvernatorul Districtului 2241, Marian 

Mocanu, printre invitaţi numărându-se şi reprezentanţii sponsorilor principali ai 

turneului: AON România, Squash Club Cluj-Napoca, Energy Holding şi 

Consiliul Judeţean Cluj.  

Vineri, 30 august, s-au desfăşurat şi lucrările Adunării Generale a ITFR, în 

cadrul cărora Mladen Novakovic a fost reales ca preşedinte al organizaţiei. De 

asemenea, s-a stabilit ca ediţia a 10-a a Campionatului Mondial, care va avea loc 

anul viitor, să se desfăşoare în Italia, în localitatea San Benedetto.  

Printre aprecierile favorabile primite imediat după turneu, doresc să-l citez pe 

colegul nostru Davor Alaburic din Zagreb, Croaţia: „I think that Cluj-Napoca 

will be in our hearts for a long time. We really enjoyed in every day.” 

 

 

GHERLA 

 

Între municipiul 

Gherla și localitatea 

Nendaz din cantonul 

Valais, din Elveția, 

există de peste 20 de 

ani relații de prietenie. 

În cantonul Valais 

locuiește și artistul 

elvețian Marc Aymon. 

În perioada 26 august 

- 4 septembrie 2013, 

el a susținut concerte în București, Bacău, Alba-Iulia, Deda, Năsăud și Cluj-

Napoca. Între membrii fondatori ai Asociației de prietenie Gherla-Nendaz / 

Nendaz-Gherla sunt și membri ai RC Gherla, respectiv domnii Mircea Gura 

(trezorier 2013-2014 RC Gherla), Adrian Pițigoi, Petru Fulea (președinte 2013-
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2014 RC Gherla), Iacob Bob și Mircea Corabean (președintele fondator RC 

Gherla). 

Profitând de prezența artistului elvețian Marc Aymon în orașul nostru, RC 

Gherla a încercat ca prin el să le ofere posibilitatea de a cunoaște specificul 

genului muzical "chanson francaise" și celor mai încercați de soarta dintre noi.  

Astfel, artistul a desfășurat un spectacol la Penitenciarul de maximă siguranță 

din Gherla, în sala bibliotecii acestuia, în fața a aproximativ 100 de deținuți care 

l-au primit cu entuziasm, aplauze firave la început, iar mai apoi chiar cu 

încercări de fredonare a cântecelor sale. 

Tot în încercarea de a aduce o fărâmă de bucurie, Marc i-a acompaniat pe 

bătrânii de la căminul de persoane vârstnice Gherla într-o excursie la mănăstirea 

de la Casiel, iar mai apoi le-a dăruit un regal muzical, la masa oferită de RC 

Gherla și Asociația de prietenie Nendaz-Gherla, reprezentată la evenimente de 

președintele ei dl. Pascal Praz, membru de onoare al clubului RC Gherla. 

 

*** 

În perioada 26 august 

– 3 septembrie 2013, 

cântărețul elvețian 

Marc Aymon a 

efectuat un turneu în 

România. Inițiatorii 

acestui turneu au fost 

domnii Pascal Praz, 

membru de onoare al 

Rotary Club Gherla, 

președintele OVR 

Elveția și Petru Fulea, 

Președintele Rotary Club Gherla. În colaborare cu Rotary Club Gherla au fost 

organizate concerte și în Alba Iulia, Gherla, Năsăud și Cluj. 

Buna colaborare dintre cluburi în scopul realizării de proiecte comune a dus la 

realizarea unui ciclu de spectacole de ținută cu impact la publicul spectator. 

Gazdele Rotary Club Alba Iulia au oferit o atmosferă prietenească musafirilor 

invitați la acest spectacol, respectiv membri ai cluburilor RC Alba Iulia, RC 
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Alba Iulia Civitas Solis, RC Blaj, RC Sebeș, RC Floare de Colț Abrud-Câmpeni. 

Rotarienii năsăudeni, împreună cu RC Gherla, au organizat la Năsăud o seară 

muzicală a cântărețului elvețian Marc Aymon, la care au participat rotarieni de 

la RC Bistrița, RC Bistrița Nosa, RC Borsa și RC Dej.  Atmosfera destinsă și 

amicală a fost animată și de acordurile muzicii populare interpretate de soliști 

consacrați de pe plaiurile năsăudene.  Pentru buna colaborare și spiritul dovedit 

în organizarea și susținerea acestei acțiuni, membrii Rotary Club Gherla 

adresează mulțumiri cluburilor Rotary și membrilor participanți la desfășurarea 

acestui proiect, simbol al prieteniei rotariene. De asemenea, mulțumim pentru 

prezența la evenimentele de la Alba Iulia și Năsăud a asistent-guvernatorilor 

Ioan Utiu și Ica Cira. 

 

 

REGHIN 

 

Noi pachete umanitare 

din oraşul Vianen. Un 

nou transport de pachete 

umanitare din oraşul 

olandez Vianen a sosit la 

finalul lunii septembrie la 

Reghin. Reprezentanţii 

Fundaţiei „Contacten 

Roemenie Vianen” au 

adus de această dată obiecte pentru copii: haine, mobilier scolar şi jucării. De 23 

de ani, la Reghin sosesc ajutoare din oraşul înfrăţit, constând în donaţii ale 

localnicilor, iar transportul este suportat de Consiliului Local din Vianen. 

Oaspeţii au fost găzduiţi de preşedintele Rotary, Schuller Peter, iar luni, 30 

septembrie, au fost primiţi în vizită şi de primarul municipiului, Maria Precup. 
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REȘIȚA 

 

La Reşiţa, „Promenada 

inimilor” - motiv pentru 

mişcare şi reflecţie 

asupra unui mod de 

viaţă sănătos. Aproape 

100 de reşiţeni au ales 

să-şi petreacă dimineaţa 

de duminică 29 

septembrie, în aer liber, 

în ciuda ploii torenţiale 

care a dat de furcă 

organizatorilor. 

Îmbrăcaţi în tricourile 

albastre inscripţionate cu mesajul "Noi ne-am pus inima la treabă! Tu ce faci?" 

şi echipaţi cu umbrele, participanţii şi-au făcut simţită prezenţa în pas alert pe 

străzile Reşiţei, pentru a atrage atenţia populaţiei asupra importanţei mişcării 

zilnice. Înainte de start, au vorbit despre importanţa activităţilor care pot creşte 

rezistenţa organismului prevenind astfel apariţia bolilor cardio-vasculare , 

medicul Cosmina Saşek şi preşedintele Clubului Rotary, prof. univ.dr. Nadia 

Potoceanu iar din partea Municipiului Resita d-na Bianca Bulgar. "Promenada 

inimilor", organizată de Clubul Rotary Reşiţa în parteneriat cu Primăria 

municipiului Reşiţa cu sprijinul Cluburilor Rotaract şi Interact, s-a desfăşurat pe 

un traseu de aproximativ 3 km, pornind in circuit din faţa Muzeului Banatului 

Montan pe cateva dintre arterele rutiere din cartierul Lunca Bârzavei. La 

acţiunea sportivă s-au înscris participanţi de toate vârstele, de la copii de 7 ani şi 

până la persoane de vârsta a treia. O contribuţie importanţă in spiritual 

promovării mişcării şi a practicării sportului in aer liber şi-au adus-o şi membrii 

echipei de fotbal american "Reşiţa Locomotives". La finalul acţiunii, toată 

lumea prezentă s-a bucurat de răsplata cea mare: un măr ca simbol al inimii si al 

alimentaţiei sănătoase iar prin tragere la sorţi, au fost oferite premii constând în 

numeroase aparate electronice de uz casnic sau medical, vaucere la doua sali de 

fitness, memorii flash si rame foto digitale. Premiile au fost înmânate în numele 
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Clubului de către secretarul acestuia, Virgiliu Oprişa şi au revenit şi celui mai 

tanăr participant, celui mai vârstnic şi celei mai numeroase familii, prezente la 

"Promenada inimii" manifestare desfăşurată şi în alte 25 de oraşe din România. 

 

 

SIBIU 

 

Ziua de 23 

septembrie a prilejuit 

realizarea unei 

întâlniri săptămânale 

de excepție a 

clubului nostru. În 

primul rând, a fost 

momentul când 9 

membri fondatori a 

căror vârstă a depășit 

pragul de 65 ani și 

au avut o activitate 

deosebită în istoria 

de 18 ani a clubului 

au primit din partea 

clubului Certificatul de DECAN. În al doilea rând, ca recunoaștere a aportului 

lor deosebit la activitatea clubului, dar și a implicării lor active în mișcarea 

rotariană în general, 10 membri ai clubului au primit distincția "Paul Harris 

Fellow".  

Bucuria decernării acestor distincții deosebite a fost cu atât mai mare cu cât 

decernarea s-a desfășurat în prezența a peste 30 de rotarieni elvețieni, 

reprezentanți a 9 cluburi, care ne-au făcut plăcerea de a ne vizita în acea 

perioadă. Vizita la Sibiu, la clubul nostru, a fost prima etapă dintr-un turneu în 

România organizat de către președintele ICC Elveția-România, prietenul Ernst 

Leonhardt. 
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TIMIȘOARA 

 

Pe o ploaie mocănească de toamnă, duminică, 29 septembrie, Clubul Rotary 

Timişoara şi Fundaţia Română a Inimii au sărbătorit Ziua mondială a inimii şi 

au inaugurat programul „Promenada Inimilor”, în Parcul Copiilor din capitala 

Banatului. Rotarienii erau îmbrăcaţi în tricouri pe care era imprimat mesajul 

„Noi ne-am pus inima la treabă, tu ce faci?”, iar tinere cu coşuri pline de mere 

ofereau fructe fiecărui participant, simbol al hranei sănătoase. Ploaia nu i-au 

speriat pe rotarieni, care au respectat programul şi au făcut o plimbare pe aleile 

pustii ale parcului. 

Dr. Emilian Popovici a explicat semnificaţia evenimentului. „Aproximativ 7 

milioane de români suferă de diferite boli cardiovasculare. Unul din trei români 

are hipertensiune arterială şi la 30 de minute se înregistrează un infarct 

miocardic. În acest context, Cluburile Rotary din Timişoara, Rotaract şi 

Societatea şi Fundaţia Română a Inimii, în parteneriat cu Primăria Timişoara, 

promovează şi inaugurează proiectul program Promenada Inimilor, cu prilejul 

Zilei Mondiale a Inimii. Se doreşte mobilizarea şi încurajarea populaţiei pentru a 

face mişcare, ca o măsură foarte importantă pentru prevenţia bolilor 

cardiovasculare”, a declarat dr. Popovici. 
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În fiecare an, 29 septembrie marchează Ziua Mondială a Inimii, eveniment 

organizat la nivel internaţional de World Heart Organization şi care doreşte să 

contribuie la creşterea gradului de conştientizare a populaţiei globului asupra 

factorilor de risc ce duc la apariţia bolilor cardiovasculare şi să determine treptat 

o schimbare în atitudinea oamenilor faţă de problema adoptării unui stil de viaţă 

sănătos. În România, evenimentul este organizat de către Fundaţia Română a 

Inimii, în parteneriat cu Societatea Română de Cardiologie, deoarece, începând 

cu anul 2005, aceasta din urmă este membră cu drepturi depline a World Heart 

Federation. 

 

 

TIMIȘOARA CETATE 

 

Orchestra Filarmonicii "Banatul" din Timişoara a susţinut, sâmbătă, 7 

septembrie, în premieră internaţională, un concert pe o scenă neconvenţională - 

podul de la Porţile de Fier I, în cadrul unui eveniment organizat de Clubul 

Rotary Cetate Timişoara, cu ocazia noului an rotarian. A fost o seară de 

excepţie, unică şi inedită pentru că pentru prima oară în istoria barajului de la 

Porţile de Fier I s-a organizat aici un spectacol. Şi pentru că podul de pe peste 
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Dunăre leagă România şi Serbia, invitaţii la concert au fost din ambele state, 

fiind prezenţi şi primarul oraşului Kladovo (Serbia) şi preşedintele Consiliului 

Judeţean Mehedinţi. Scena a fost amplasată chiar la mijlocul podului, exact la 

graniţa cu statul vecin, iar circulaţia autovehiculelor  pe pod a fost oprită mai 

bine de o oră.  Nota magnifică a acestei seri reuşite a fost dată de muzica 

interpretată de 35 de muzicieni ai Orchestrei Filarmonicii "Banatul" din 

Timişoara. Programul a debutat cu o piesă sârbească, solişti Doru Roman – 

percuţie, Laura Roman – vioară şi Cosmin Bălean – duduk, un instrument 

armean vechi de 3.000 de ani, iar din repertoriu au făcut fac parte piese foarte 

apreciate de publicul european. Pe acordurile valsului "Dunărea albastră", 

ministrul Maria Grapini a valsat cu preşedintele rotarienilor, Ilie Truţ, în 

aplauzele celor prezenţi. Muzicienii Filarmonicii Banatul au fost răsplătiţi cu 

ropote de aplauze la finalul concertului, iar seara s-a încheiat cu un superb foc 

de artificii. Prin acest eveniment, Clubul Rotary Cetate Timişoara - 

organizatorul concertului, doreşte să evidenţieze relaţiile de prietenie dintre 

rotarienii români şi sârbi şi deschide oficial anul rotarian 2013-2014. 


