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Martie 2020

În Rotary, luna martie este dedicată Apei curate pentru
că apa curată, canalizarea și educația pentru igienă sunt
necesități de bază. Fără acestea, nu poți să construiești
un mediu sănătos și o viață productivă. Atunci când
oamenii au acces la apă curată și canalizare,
bolile transmise prin apă scad, copiii rămân mai
sănătoși și frecventează școala regulat, iar
mamele pot petrece mai mult timp ajutându-și
familiile.
Apa curată și canalizarea sunt elemente vitale pentru o viață nu doar decentă, ci mai
ales sănătoasă. Însă, fără o educație igienico-sanitară solidă, starea de sănătate
nu poate fi menținută. Să ne uităm la simplul gest de spălare a mâinilor cu
săpun: este cel mai eficient şi ieftin mod de a preveni diferite afecţiuni care
duc la îmbolnăvirea a milioane de copii anual. O igienă corectă a mâinilor
ne poate feri de peste 200 de boli, printre care: diareea, toxiinfecțiile alimentare,
pneumonie și infecții respiratorii, infecții bacteriene, hepatita A, alte infecții virale, boli
dermatologice și oftalmologice.
Este nevoie ACUM, mai mult ca oricând, să îi învățăm pe copii, dar și pe adulți despre
acest gest banal, având în vedere amploarea răspândirii coronavirusului în întreaga
lume. Spălatul corect pe mâini se învață practic, prin gesturi predate și pe urmă
repetate. Sunt 6 pași care trebuie repetați și învățați asemeni unei poezii. De aceea vă
rog să vă concentrați asupra acțiunilor practice, să mergeți pe teren, în școli și
grădinițe, să informați mass-media despre aceste mișcări corecte de spălare a mâinilor.
Faceți parteneriate cu mass-media locală și direcțiile de sănătate județene și informați
regulat populația cu privire la mișcările corecte de spălare a mâinilor pentru prevenirea
bolilor transmisibile. Astfel, veți salva hârtie, copaci, iar banii cheltuiți pe
pliante îi puteți folosi pentru a construi toalete în școlile și grădinițele de la
țară, asigurând condiții igienico-sanitare demne de secolul în care trăim.
Spălatul mâinilor este cea mai EFICIENTĂ și IEFTINĂ investiție în sănătatea publică
pentru că salvează mai multe vieți decât vaccinarea. Infecțiile care pot fi prevenite
printr-o igienă corectă sunt extrem de costisitoare pentru sistemul de sănătate
al unei țări, iar pierderile economice asociate situațiilor de carantină,
izolare, oprirea producției, duc la efecte devastatoare asupra economiei
mondiale.
Educația igienico-sanitară începe cu spălatul mâinilor. Mergeți în școli, grădinițe, licee,
universități din comunitatea voastră și vorbiți despre importanța mâinilor curate și a
folosirii apei ca resursă limitată. Sunt lucruri pe care mulți dintre adulți nu le cunosc.
La 30 de ani de la Revoluție, în anul 2020: - 39% dintre elevii români sunt
analfabeți funcționali. Ocupăm primul loc în UE în acest clasament; - avem peste
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2000 de școli și grădinițe cu toaletele în curte, exact ca în Evul Mediu; peste un sfert (27,7%) din populaţia României trăiește într-o locuinţă care
nu are
toaleta în interiorul casei; - cheltuielile pentru sănătate au atins un minim
istoric - sunt cele mai mici din toată Uniunea Europeană atât pe cap de
locuitor, cât și ca procent din PIB: 5,2 % din PIB în 2017, comparativ cu media UE
de 9,8 %.
Să ne trezim la realitate și să avem curajul să admitem adevărul gol-goluț:
speranța de viață în România este printre cele mai scăzute din UE, iar în
Republica Moldova, cea mai scăzută din toată Europa. Cauza este lipsa
educației la nivel general. Lipsa educației este rețetă sigură pentru speranță de viață
scăzută, venituri mici, scăderea dramatică a nivelului de trai al populaţiei, într-un singur
cuvânt: sărăcie. Nu ne putem permite ca România și Moldova să fie la nivelul Africii în
Europa. E timpul să ne mobilizăm, să ne unim eforturile, să încetăm să mai așteptăm
vreo minune și luăm frâiele în mâini: puterea de a schimba e și în mâinile noastre.
Suntem oameni de acțiune, FAPTELE ne caracterizează, așa că haideți să trecem la
treabă.
România și Moldova au nevoie de o fundație sănătoasă. Dacă sănătate nu avem, nu avem
pe ce să construim. Sănătatea este fundația unei societăți. De aici începe tot. De aceea, de
20 de ani, în Rotary D2241, dotăm secții medicale cu aparatură de ultimă generație,
salvăm vieți, construim toalete pentru copiii din școli și grădinițe, îi învățăm să-și spele
corect mâinile, asigurăm apă în locuri uitate de lume.
La nivel internațional, Rotary oferă oamenilor apă curată, canalizare și igienă prin mai
multe programe:
Parteneriat Rotary-USAID: Rotary s-a asociat cu Agenția Statelor Unite pentru
Dezvoltare Internațională din Ghana, Madagascar și Uganda pentru a implementa
programe durabile, pe termen lung, pentru îmbunătățirea aprovizionării cu apă,
canalizare și igienă.
WASH in Schools Target Challenge: Rotary a provocat membrii noștri să dezvolte
proiecte de educație durabilă pentru apă, canalizare și igienă în cinci țări: Belize,
Guatemala, Honduras, India și Kenya.
Proiecte WASH: Din 2013, Fundația Rotary a investit în peste 1.000 de proiecte
WASH în peste 100 de țări. Prin subvenții de la The Rotary Foundation și strângeri de
fonduri de către cluburile Rotary, voluntarii noștri au sprijinit purificarea apei, educația
pentru igienă, construcția de latrine și gestionarea deșeurilor.
Noi, în Rotary, aducem o perspectivă unică asupra proiectelor în care ne implicăm,
diferită de celelalte organizații nonguvernamentale. Noi avem relații cu liderii locali și
cunoaștem nevoile și capacitatea comunității. Ne asociem cu alte organizații,
administrații locale sau județene, formăm parteneriate strategice și ne ducem la capăt
proiectele.
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Ce poți face? Rotarienii stau la masă cu alte organizații pentru a rezolva nevoile
educației igienico-sanitare și pentru a asigura soluțiile necesare. Identifică nevoile din
comunitatea ta și stabilește un plan de acțiune și de obiective de atins specifice,
măsurabile, încadrate într-o perioadă de timp realistă, realizabile. Asigură-te că ai o
echipă dedicată doar acelui proiect și care își îndeplinește cu succes obiectivele.
WASRAG este un grup internațional de rotarieni, membri ai familiilor lor, participanți
la program și studenți cu experiență și pasiune pentru apă, canalizare și igienă (WASH).
WASRAG oferă consultanță cu privire la proiectele WASH pentru club și district, dar și
resurse pentru îmbunătățirea inițiativelor. Dacă clubul tău își dorește să realizeze un
proiect în domeniul apei și sanitației, accesează www.wasrag.org pentru a găsi resurse, a
deveni membru sau a solicita asistență specializată.
GRANTURI. Începând cu ianuarie 2020, Rotary International introduce un model de
subvenționare competitiv, extrem de selectiv, care dă dreptul rotarienilor să
implementeze proiecte de mare impact, având alături parteneri cu experiență. De aceste
proiecte vor beneficia un număr mare de oameni într-o zonă geografică semnificativă
folosind o intervenție durabilă, bazată pe dovezi, cu rezultate și impact măsurabile.
Fiecare subvenție va sprijini, timp de trei-cinci ani, activități care se aliniază cu una sau
mai multe dintre domeniile de interes ale Rotary. Pentru a afla mai multe despre această
oportunitate ambițioasă pentru clubul tău, treci la nivelul următor și accesează
rotary.org/grants.
ACȚIUNI. Acțiunile de informare și educare le poți face ocazional sau constant, alături
de colegii din club sau alți parteneri locali. Ce poți face în școli, în grădinițe, licee sau în
comunitatea ta?
- proiecții de videoclipuri educative - concursuri tematice - acțiuni interactive - informări
și instruiri - seminarii și simpozioane - consiliere - apariții la radio și tv - articole de
informare în presa tipărită și online - facebook live cu specialiști în domeniu
Împărtășește cu noi rezultatul și impactul acțiunilor pe care le organizezi și aratăne cum contribui la îmbunătățirea nivelul sănătății în comunitatea ta!
Multă sănătate!
Cu prietenie,
Marian Neagoe
District Governor 2241, Romania si Republica Moldova

Te invit sa te conectezi cu mine si sa fii la curent cu ceea ce fac:
http://www.marianneagoe.com/
Facebook | Instagram | YouTube
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RC ALBA IULIA
115 ani, sub semnul unităţii Rotary, la Alba Iulia
Semnalul unităţii Rotary a fost dat, recent, şi de la Alba Iulia. Cluburile Rotary
Alba Iulia şi Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis au organizat un eveniment
public prin care au marcat 115 ani de la momentul în care, la Chicago, în anul
1905, Paul Harris a fondat primul Club Rotary din lume, unde profesionişti din
diverse domenii se puteau întâlni, schimba idei şi forma prietenii consistente şi
de durată.

Rotary este o organizaţie de oameni de afaceri şi specialişti reuniţi pe plan
mondial într-un număr care oferă ajutor umanitar, promovează cele mai înalte
standarde etice în orice activitate profesională şi contribuie la instaurarea
climatului de bunăvoinţă şi pace în lume.
Numele Rotary derivă din practica de început a rotaţiei locaţiei întâlnirilor, între
sediile membrilor clubului, deviza Rotary "Service Above Self".
Rotary Club Alba Iulia a fost înfiinţat în iunie 1995 şi numără în prezent 47 de
membri aleşi din diferite domenii de activitate, după criteriile promovate Rotary
International.
Clubul Rotary Alba s-a remarcat prin activitatea sa intensă în Districtul 2241,
începutul de an marcând alegerea prin vot universal a colegul nostru Mărginean
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Florin ca Guvernator al Districtului Rotary 2241 Romania şi Republica Moldova
pentru mandatul 2022-2023, devenind astfel al doilea Guvernator pe care îl dă
Clubul.
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RC BISTRIȚA
Rotary Club Bistriţa a acordat Premiul pentru "Omul anului 2019" pictorului
Ioan Sbârciu
Rotarienii din Bistriţa au acordat, recent, Premiul Rotary pentru "Omul anului
2019" domnului prof. univ. dr. Ioan Sbârciu, pictor de reputaţie naţională şi
internaţională, preşedintele Senatului Universităţii de Artă şi Design Cluj
Napoca, întrucât prin activitatea, atitudinea şi profesionalismul domniei sale,
onorează şi aduce cinste instituţiei pe care o conduce şi deopotrivă comunităţii
noastre.

Rotary Club Bistriţa şi Rotary Club Bistriţa Nosa şi-au unit eforturile pentru
organizarea întâlnirii festive dedicate celor două evenimente notabile: acordarea
Premiului Anual Rotary – 2019 şi împlinirea a 115 ani de la naşterea mişcării
rotaryene mondiale.
Întâlnirea festivă a fost prezidată de Vasile Mureşan, preşedintele Clubului
Rotary Bistriţa, împreună cu Sabina Ioja, preşedintele Clubului Rotary BistriţaNosa, alături de Valer Sînmihăian şi Cristian Şîrlincan, care au pus bazele
Regulamentului privind instituirea şi acordarea Premiului Anual Rotary.
Evenimentul a fost marcat de prezenţa unui număr impresionant de rotarieni şi
membri ai celorlalte cluburi menţionate.
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La întâlnire, preşedintele Clubului Rotary Bistriţa Nosa, Sabina Ioja, a evocat
semnificaţia evenimentului jubiliar de la naşterea mişcării rotariene mondiale,
succesele notabile obţinute în materia voluntariatului, au fost proiectate pe un
ecran festivităţile de premiere ale tuturor personalităţilor premiate la cele 10 ediţii
anterioare.

Preşedintele Clubului Rotary Bistriţa, Vasile Mureşan, a relevat personalitatea
"Omului anului rotary - 2019", remarcând că prof. dr. Ioan Sbîrciu reprezintă o
emblemă a excelenţei, care încorporează meşteşug, talent, viziune şi inovaţie,
fiind o personalitate majoră, proteică, a cărei contribuţie în domeniul artelor
reprezintă un model a ceea ce poate dovedi regiunea noastră pe plan naţional şi
internaţional. El a subliniat că laureatul anului 2019 constituie un liant între
cluburile rotary bistriţene, o întruchipare a sinergiilor care se vor stabili şi
consolida în perioada următoare. Cuvântul de laudatio i-a aparţinut prof. dr. Aurel
Codoban de la Universitatea Cluj-Napoca, care a prezentat aspecte elocvente
referitoare la personalitatea şi opera distinsului prof. Ioan Sbârciu.
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RC BUCUREȘTI
Incursiune în istoria Rotary International şi a Districtului 2241, în cadrul Rotary
Club Bucureşti
O urare din suflet, pentru rotarienii din întreaga lume, prilejuită de marcarea
înfiinţării primului Club Rotary din lume, pe 23 februarie 1905, la Chicago primul
Club Rotary, la iniţiativa avocatului Paul Harris, a fost lansată, recent, de Rotary
Club Bucureşti.
În primul Club Rotary din lume, profesionişti din diverse domenii se puteau
întâlni, schimba idei şi forma prietenii consistente şi de durată. "Service Above
Self" a devenit de atunci o deviză mondială, un crez pentru milioane de rotarieni
care dedică "mai presus de sine" din timpul şi resursele lor celor care au atât de
multă nevoie de ajutor.

Drept urmare, la mulţi ani, tuturor Rotarienilor! Mişcarea din care facem şi noi
parte a împlinit 115 ani şi continuă să facă schimbări benefice în lume.
Cu această ocazie, colegul nostru, Peter Agripa Popescu a susţinut o prezentare
deosebită intitulată "Incursiune în istoria Rotary International şi a Districtului
2241", în cadrul reuniunii Rotary Club Bucureşti. O seară frumoasă şi interesantă
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de care ne vom aminti mereu!
Bucurie fără etichete, o reuniune rotariană pentru dotarea bibliotecilor rurale
Bucurie fără etichete a fost, recent, prilejul unui brunch între prieteni, cu donaţie
de cărţi, în scop caritabil, pentru biblioteci şcolare rurale.

Membrii cluburilor Rotary Bucureşti, Rotaract Bucureşti şi Interact Club
Bucureşti au venit împreună pentru a organiza brunch-ul intergeneraţional
"Bucurie fără etichete", din dorinţa de a ne cunoaşte mai bine, de a ne reuni în
jurul cărţilor şi a experienţei noastre comune în Rotary International, dar şi pentru
amenajarea şi dotarea unei biblioteci şcolare în mediul rural.
Prin grija şi implicarea colegei noastre Angelica Borşa, o astfel de bibliotecă va
fi creată în incinta şcolii din satul Moara Nouă (comuna prahiveană Berceni),
prilej cu care putem participa cu toţii prin donarea cărţilor şi amenajarea spaţiului,
astfel încât aceasta să fie o nouă iniţiativă împreună - Rotary, Rotaract, Interact.
Întâlnirea a fost şi o bună ocazie de a celebra înfiinţarea primului Club Rotary
International, pe 23 februarie 1905, la Chicago.
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O nouă ediţie Rotary International Women's Ball, 2020
Cluburile Rotary din Bucureşti şi Ilfov continuă implicarea în proiectul de dotare
cu echipamente medicale a Secţiei de chirurgie din cadrul Spitalului de Urgenţă
pentru Copii "Grigore Alexandrescu".

În acest sens, rotarienii din Bucureşti au în vedere organizarea unui bal caritabil
de excepţie, cu invitaţi de marcă şi momente deosebite.
Fondurile adunate în acest an în cadrul balului caritabil Rotary International
Women`s Ball, 2nd edition vor fi direcţionate spre nobilul proiect, sub deviza
"Având grijă de copii, investim în viitor!".
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RC BUCUREȘTI CIȘMIGIU
Un nou proiect, marca Rotary Club Bucureşti Cişmigiu: "Mate ca pe roate"
Educaţia tinerei generaţii rămâne un obiectiv prioritar pentru rotarienii Bucureşti
Cişmigiu, astfel că am început pregătirea gratuită a copiilor pentru examenul de
capacitate, la matematică, de acest proiect ocupându-se colegul nostru Adrian
Popescu.

Noi credem în dezvoltarea armonioasă a celor care reprezintă viitorul României
şi al Rotary România şi Moldova District 2241. În acest sens, recent am livrat un
Training de Comunicare Organizaţională Clubului Interact Slobozia, unde
bucuria a fost imensă întrucât aceşti liceeni ialomiţeni sunt superbi, puşi pe fapte
mari şi sustenabile în comunitatea lor.
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Încurajarea Rotary, de la începutul anului 2020, de a onora parteneriatul dintre
cele două organizaţii mondiale, spre binele ambelor structuri şi cu posibilitatea
dezvoltării personale a membrilor noştri, ne-a sporit încrederea de a organiza
Toastmasters International şi Rotary International, la Rotary Club Bucureşti
Cişmigiu.
În
cadrul
programului
People
of
Action,
ne-a
vizitat AnaMMarin.net de la Toastmasters, care ne-a dezvăluit despre activităţile
şi despre oportunităţile de Public Speaking şi Leadership pe care le oferă în
programele lor.

Totodată, Rotary Club Bucureşti Cişmigiu a început un nou proiect destinat
copiilor din centrele de plasament din Bucureşti şi judeţul Ilfov - "Rotary aduce
Magie". Am început cu tinerii de la Fundaţia "Casa Lidia" din Domneşti. Cu
aportul magic al prietenei noastre Felicia Filip, membru de onoare al Rotary
Cişmigiu, i-am adus pe micuţi la Opera Comică pentru Copii, la primul lor
spectacol. Acest program îşi propune să aducă cât mai mulţi copii din orfelinate
aproape de cultură, oferindu-le posibilitatea de a participa gratuit la spectacole de
teatru sau operă. Vrem sa le oferim tinerilor bucuria şi şansa să aibă o copilărie
normală, cu altfel de perspective de viitor, motivaţionale şi creative.
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La recenta întâlnire comună a celor două cluburi, Rotary Club Bucureşti Cişmigiu
şi Rotary Club Bucureşti Levant, ne-am propus să facem proiecte cu sprijin
reciproc. Astfel, Octavian Eusebiu Halici este primul nostru bursier (meritul cel
mai mare îl are RC Bucureşti Levant, alături şi de Rotary Club Danubius Giurgiu)
în programul Burselor Rotary Academică al naşilor noştri de la Rotary Iaşi,
Curtea Domnească. Mulţumiri li se cuvin Adrianei Maria Robu şi Radu Ciorap.

Rotary Club Triumph, prin Stelian Damov, a venit cu ideea unui proiect de ajutor
psihologic profesionist adus copiilor care suferă din cauza pierderii unuia dintre
părinţi, iar noi am oferit sprijinul necesar.
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Club Interact Cişmigiu ne-a invitat la cel mai mare eveniment de modă organizat
de aceşti adolescenţi, destinat creatorilor de modă-adolescenţi - Fashion Show. A
fost o cauză nobilă, de strângere de fonduri pentru campania "Dăruieşte Viaţă".
De asemenea, Rotaract Club Bucureşti Cişmigiu ne-a invitat la Book-urie fără
Etichetă, banii adunaţi luând calea Centrului comunitar Letea.
Rotary Club Bucureşti Cişmigiu a derulat în această perioadă patru proiecte şi
programe pentru comunitate. La Centrul de îngrijiri paliative "Sf. Nectarie" din
Bucureşti am lucrat handmade împreună cu beneficiarii, la confecţionarea de
obiecte de sezon. La Opera Comică pentru Copii am dus copii de la Fundaţia
Metropolis pentru un spectacol gratuit, în cadrul programului "Rotary dăruieşte
Magie". La Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti", împreună cu partenerul
nostru tradiţional Asociaţia "Prietenia", la Târgul de Mărţişor. La Hotel Cişmigiu
s-a ţinut cursul de "Mate ca pe Roate" pentru copiii de clasa a VIII-a care vor da
curând Capacitatea.
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RC BURG TRANSILVANIA BRAȘOV
Concert de caritate pentru Colegiul Naţional "Johannes Honterus"
Parteneriatul încheiat între Clubul Rotary Burg Transilvania Braşov şi Rotary
Lüdenscheid Zeppelin din Germania a început să dea roade frumoase. Astfel, la
Sala "Patria" din Braşov a avut loc, recent, cel de-al doilea concert organizat de
cele două Cluburi înfrăţite, pentru strângerea de fonduri destinate reabilitării a
două săli de curs din corpul D al Colegiului Naţional "Johannes Honterus" din
Braşov.

Primul concert de caritate a avut loc anul trecut la Lüdenscheid şi a fost susţinut
de pianistul Ioan-Dragoş Dimitriu, fost elev al Colegiului Naţional "Johannes
Honterus" şi membru al Clubului nostru, alături de pianiştii Susanne Wendel şi
Uli Frenschkowski. Atunci s-au adunat fonduri pentru aceeaşi cauză, scopul fiind
asigurarea cofinanţării pentru District Grantul în valoare de 15.000 de euro,
obţinut de către Clubul Rotary Lüdenscheid Zeppelin, în parteneriat cu Rotary
Burg Transilvania.
De această dată i-am avut alături pe nouă dintre membrii Clubului din
Lüdenscheid, care au petrecut trei zile minunate împreună cu membrii Clubului
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nostru, au vizitat Braşovul şi împrejurimile, dar şi cele două clase care au fost
reabilitate.
Lucrările de refacere erau foarte necesare deoarece cele două clase se află în
vechea clădire a fostului Liceu Sportiv din Braşov, care a intrat de anul trecut în
patrimoniul Colegiului Naţional "Johannes Honterus" din Braşov, fiind într-o
stare avansată de degradare. Lucrările au presupus decopertarea tencuielii până la
cărămidă, refacerea acesteia, dar şi a circuitelor electrice, a tâmplăriei, înlocuirea
parchetului şi a sistemului de iluminat şi multe alte lucrări necesare.

Grija noastră pentru învăţământul de limbă germană nu se opreşte aici, urmând
ca în viitorul apropiat să achiziţionăm bănci şi scaune moderne pentru sălile de
clase dar şi alte echipamente didactice necesare pentru un învăţământ de calitate.
Totodată, avem în plan dotarea unui laborator de informatică cu calculatoare de
ultimă generaţie.
Le mulţumim tuturor partenerilor care ne-au sprijinit în acest demers şi îi
asigurăm de toată recunoştinţa elevilor care acum beneficiază de condiţii
civilizate de învăţare, datorită sprijinului oferit.
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RC GALAȚI
Rotarienii din Galaţi continuă proiectul "O şansă la viaţă" - in cubatoare pentru
nou-născuţii prematur
Cele trei Cluburi Rotary din Galaţi, Donaris, Vigoris şi Dunărea de Jos, Rotaract,
Interact şi Asociaţia Culturală Cavaleria continuă proiectul "O şansă la viaţă".

Ei au donat, recent, către Secţia de Neonatologie a Spitalului de Urgentă "Sfântul
Apostol Andrei" din Galaţi două incubatoare pentru nou-născuţi prematur şi o
masă de resuscitare, precum şi un echipament medical către Maternitatea "Buna
Vestire" din Galaţi. Donaţiile au avut o valoare de aproximativ 30.000 de euro.
Rotarienii din Galaţi vor continua următoarea etapă a proiectului, care va consta
tot în donarea de echipamente medicale.
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RC ART NOUVEAU ORADEA

Orga Sinagogii Sion, obiectivul adoptat de Rotary Club Art Nouveau Oradea
Proiectul "Adoptă o clădire", derulat de Rotary Club Art Nouveau Oradea, a
îmbrăcat o nouă abordare, obiectivul vizat fiind în acest an Orga Sinagogii Sion.

Întrucât Sinagoga Sion este o clădire minunată a oraşului, recent restaurată,
merita respectul de a avea şi interiorul perfect funcţional, dar îi lipsea orga. Pentru
realizarea acestui proiect, rotarienii orădeni au realizat un parteneriat cu Fundaţia
de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor.
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Primul eveniment organizat, recent, în cadrul acestui proiect, a fost proiecţia
filmului "Exod de suflete" al regizorului orădean Cszaba Bereczki, care s-a
bucurat de susţinerea concitadinilor prezenţi în număr mare, ca spectatori, precum
şi de sprijinul venit din partea multor firme şi asociaţii, în calitate de sponsori.
Astfel, la Filarmonica de Stat Oradea, Rotary Club Art Nouveau a sărbătorit 115
ani de Rotary cu muzică pentru muzică, aducând în faţa orădenilor un concert de
muzică klezmer – "De prin lume adunate" – susţinut de formaţia Oradea Klezmer,
avându-i ca solişti pe Andrian Locovei, Alina Leonte, Richard Balint şi actorul
Sebastian Lupu.
Evenimentul nostru a avut parte şi de o expoziţie foto realizată de artistul fotograf
Ovi D Pop, având ca temă Sinagoga Sion din Oradea. De asemenea, în cadrul
acestui eveniment, orădenii au putut achiziţiona pe bază de donaţie suveniruri
specifice iubirii, primăverii şi frumuseţii, avându-le ca ajutoare pe actriţa Adela
Lazăr, Ana Dobraţ şi scenografa Mădălina Pop. Numărul de suflete sensibilizate
de iniţiativa noastră a fost impresionant, evenimentul bucurându-se de un real
succes.
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RC SIBIU
Rotarienii din Sibiu se îngrijesc de sănătatea dentară a copiilor
Rotary Club Sibiu a lansat, recent, la Şcoala gimnazială Ruşi, din judeţul Sibiu,
proiectul intitulat "Campania de profilaxie şi control dentar pentru copiii din
clasele I - IV" din această localitate, unde nu există cabinet stomatologic.

Parteneri în proiect sunt medicul ortodont Andrei Andronic, şi Organizaţia
Studenţilor Dentişti din Sibiu (OSD) şi Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu. De
pe urma acestei prime acţiuni au beneficiat peste 30 de copii care au aflat
informaţii despre importanţa sănătăţii orale, spălatul corect pe dinţi şi controlul
dentar periodic.
Fiecărui elev i s-a întocmit o fişă medicală şi au fost identificaţi copiii cu
probleme în sfera orală care vor beneficia de tratamente stomatologice gratuite,
la Sibiu.
Acţiunea va continua, copiii urmând să vină la cabinetul Policlinicii universitare,
pentru a beneficia de tratament gratuit de specialitate.
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RC TÂRGU LĂPUȘ
Rotarienii de la Târgu Lăpuş promovează agenţii păcii
Pacea este o valoare căreia Rotary i-a dedicat şase centre de studiu pentru a
identifica şi a instrui profesionişti cu înaltă calificare, care să devină agenţi ai
păcii, a instituit burse şi o arie specială de acţiune, tocmai pentru că fără pace nu
există progres.

În acest spirit, al idealului suprem al umanităţii, pacea, rotarienii din Târgu Lăpuş
au propus, recent, ca pentru câteva momente să ne luăm privirea de la imaginea
de ansamblu şi să ne îndreptăm privirea spre noi, pentru că pacea începe cu
propria persoană.
"Încercarea de a instaura pacea în lume prin transformarea interioară a indivizilor
este dificilă, însă aceasta reprezintă singura cale. Aşa cum spun marii lideri
spirituali, iubirea, compasiunea şi altruismul reprezintă fundamentul pe care se
clădeşte pacea. Să ne oprim pentru câteva momente şi să ne întrebăm: cum
cultivăm aceste valori în noi înşine? Cum soluţionăm conflictele care apar în
vieţile noastre şi, da, câteodată chiar şi în cluburile noastre? Şi, mai mult decât
atât, care sunt cele mai bune metode pentru a soluţiona cât mai eficient aceste
situaţii şi pentru a promova un climat de pace? Un instrument este “Testul celor
patru întrebări”, de sorginte biblică. A FACE BINE", este mesajul rotarienilor din
Târgu Lăpuş.
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RC TIMIȘOARA
O contribuţie majoră a cluburilor Rotary, pentru Timişoara Capitală Europeană
a Culturii 2021 - Festivalul de Operetă
Cu speranţa că marea încercare prin care trece astăzi Omenirea, coronavirusul, îşi
va încheia "misiunea ucigaşă" şi că Festivalul de Operetă al studenţilor de va
Facultatea de Muzică a Universităţii de Vest Timişoara va putea avea loc în luna
mai, Cluburile Rotary din Timişoara au început deja să-şi manifeste contribuţia
în organizarea evenimentului.
Festivalul ar trebui să aibă loc la Opera Română Timişoara, cu o orchestră unică
completată de instrumentişti ai Facultăţii de Muzică şi Teatru şi ai Filarmonicii
Banatul.

Organizarea unui festival de operetă pe traseul albastru al ţărilor prin care curge
Dunărea reprezintă o premieră absolută. Participanţii vor trimite partiturile în
prealabil care vor fi studiate de dirijorul festivalului, Peter Oschanitzky, iar
dirijorii ţărilor participante vor avea o repetiţie generală cu orchestra şi soliştii cu
o zi înainte de spectacol.
Festivalul va avea un juriu internaţional cu nume de referinţă în domeniu, care va
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evalua fiecare spectacol. Ţările participante vor fi Austria, Germania, Serbia,
Ungaria şi România.
Festivalul va urmări promovarea unei educaţii artistice de înalt nivel în rândul
comunităţii şi le va oferi timişorenilor o stagiune unicat, contribuind la creşterea
nivelului de cultură artistică autentică şi reprezentativă.
Trupele participante vor fi compuse din studenţii facultăţilor de muzică din aceste
ţări, din anii terminali, astfel încât festivalul va oferi o reală şansă de afirmare a
studenţilor artişti.
Festivalul va avea loc în ultima decadă a lunii mai 2021 şi va reprezenta o
contribuţie artistică majoră a cluburilor Rotary pentru Timişoara 2021 - Capitală
Europeană a Culturii.
Rotary Entertainment, la Filarmonica Banatul

Rotary Entertainment a organizat la Filarmonica Banatul, cu doar câteva zile
înainte de instituirea stării de urgenţă împotriva COVID-19, prezentarea piesei de
teatru "Soţ de vânzare", după Mihail Zadornov, în regia lui Marius Gîlea. Au
evoluat actorii Maria Radu, Ana Odagiu şi Marius Gîlea. O piesă cu un subiect
care tratează original şi picant eterna temă a trioului conjugal, în trei acte, cu
multiple şi intense răsturnări de situaţii.

Cu sau fără acordul celor implicaţi, singura garanţie oferită publicului a fost o
seară plină de umor.
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RC CETATE TIMIȘOARA
Rotarienii timişoreni susţin proiectul de stopare a dopajului în şcoli
Clubul Rotary Cetate Timişoara continuă să susţină proiectul de stopare a
consumului de droguri "STOP JOC, STOP DROG!", pe care-l derulează Centrul
de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Timiş.
Este povestea despre acel tânăr care e singur, trist şi care a ales drogul ca formă
de reglare emoţională - adicţia, în fond, o problemă de ataşament.

Psihologul Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Timiş le-a
transmis, recent, elevilor pregătiţi în proiectul amintit, că întrebarea la care
trebuie să ne oprim cu toţii, nu este "DE CE adicţia?", ci "DE CE durerea?". "De
ce ajunge tânărul aici? De ce nu se poate opri? Ce se ascunde sub acest
comportament şi ce îl provoacă?". Răspunsul este că "DUREREA PSIHICĂ, ea
este cea care face tânărul să devină dependent!"
Despre aceste probleme, psihologul le-a vorbit şi elevilor din cadrul Colegiul
Tehnic "Emanuil Ungureanu" din Timişoara, neomiţând să se vorbească şi despre
compasiune, suport şi sprijin, pentru că cu toţii putem să-i oferim unui tânăr
consumator de droguri toate acestea. Indiferenţa faţă de suferinţa acestuia nu îl
ajută în procesul de recuperare.

