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Scoala Generala Moravita		

ca ei să se simtă ACASĂ în viitorul ce le APARŢINE?”
O acţiune timidă, pentru început, la Şcoala din Moraviţa,
a constat din donarea a 40 de birouri, dulapuri, casetiere şi
scaune, mobilier primit de Clubul Lions Tymes 1266, de la
firma Nestle, prin bunăvoinţa conducerii şi în special a doamnei
directoare Ramona Kovacs.

Balul FLORI DE MAI		

Balul „Flori de Mai”, ediţia 2010, doreşte a trata proiecte, cel
puţin la fel de importante ca cel de anul acesta.

Ziua mondiala Lions a vederii		

kg de miere pentru cantina şcolii.
Pentru Asociaţia Nevăzătorilor din Timişoara, un sprijin
modest constând în: 20 de bastoane albe pliabile şi 500 CD-uri
pentru înregistrări.

Proiect IN TARA INFORMATIEI		

prezenţi în sală şi un zâmbet de bucurie, ceea ce a însemnat „un
bonus” pentru cei ce pot declara „misiune îndeplinită”.
Înaltele feţe bisericeşti au ţinut să muţtumească cluburilor
Lions Tymes 1266 şi Lions Diamond pentru cea mai consistentă
donaţie de până acum, afirmând că astfel de acţiuni dau semne de
„însănătoşire a societăţii româneşti”.

Donatie de carte

la obiectivul promovarea, dezvoltarea şi îmbogăţirea culturală şi
spirituală în mediul rural, astfel ca satul românesc să înflorească
prin „sămânţa” binecuvantată a celor ce seamană nădejde pentru
neam şi dă posibilitatea fiecărui muritor de a avea în mână o
carte nemuritoare, propus de Asociaţia Culturală „Asocult” din
comuna Voiteg, judeţul Timiş. Cele 3000 de volume se vor alătura
celor 40.000 de volume pe care asociaţia le deţine deja.

Pentru că prea adesea, procesul de învăţământ este obstrucţionat
de nevoi materiale, „tablă, burete şi cretă”, în sec. XXI, sunt
instrumente insuficiente pentru formarea noilor generaţii.
Lions Club Tymes 1266 şi Branch Lions Tymes 1266 se
întrebau: „Ce putem face noi, cei cărora ne pasă de copiii noştri,

Lions Club Tymes 1266, naşii noştri ne-au implicat în prima
„misiune” ca branch, aceea de co-organizator a balului de caritate
„Flori de Mai”, care a avut ca scop strângerea de fonduri pentru
a putea plăti „călătoria” a 40 de copii infestaţi cu HIV, „În Ţara
Informaţiei”, proiect iniţiat de Mitropolia Banatului. Pentru că
balul şi-a atins scopul, această „călătorie” a devenit posibilă,
achiziţionându-se 40 de laptop-uri cu care aceşti copii să poată
„naviga” prin societatea care i-a stigmatizat iar acum îi respinge.
Printre invitaţii de marcă ai balului s-a aflat însuşi Ministrul
Sănătăţii, domnul Ion Bazac.

Pornind de la provocarea din 1925 a lui Helen Keller privitor
la ceea ce dânsa a numit „Cavalerii celor fără de vedere în lupta
împotriva întunericului”.
Deviza „We Serve”, care nu este numai o promisiune ci chiar
adevărwwul suprem în slujba căruia ne-am angajat să luptăm,
ne-a călăuzit paşii în prima noastră acţiune cu ocazia Zilei
Mondiale Lions a Vederii.
Cei 224 de copii cu deficienţe de vedere de la Liceul Iris din
Timişoara, au primit cu braţele deschise aportul nostru modest în
comparaţie cu cuantumul nevoilor lor.
Acest aport a constat în: otoscop, tensiometru pentru cabinetul
medical al şcolii, 500 CD-uri pentru înregistrări, cărţi audio, 40

Reprezentanţii cluburilor Lions Tymes 1266 şi Lions Diamond
prezenţi la Mitropolia Banatului, au avut bucuria de a înmâna
copiilor infestaţi cu HIV, rodul acţiunii Balul „Flori de Mai”,
mai exact, cele 40 de laptop-uri achiziţionate cu această ocazie,
materializându-se astfel proiectul „În Ţara Informatiei”.
Donaţia a reuşit, pe lângă scopul în sine, să smulgă acestor tineri

Dacă sensul cuvântului CARTE, pierde teren în favoarea celei
„...verzi”, „...galbene”, „...funciară”, „...de credit”, etc. Clubul
Lions Diamond, printr-un complex fericit de împrejurări, a
primit un număr de 3000 volume din biblioteca personală a
scriitorului Ionel Maxim, într-un mod solitar şi necondiţionat.
Cu acest fond de carte, Clubul Lions Diamond a decis să adere
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Gradina zoologica PADUREA VERDE		

material lemnos pentru încă 20 de locuri de relaxare şi odihnă.
Derularea colaborării continuă, astfel încât vizitatorii să
găsească de fiecare dată noi şi noi, îmbunătăţiri.

Un gest

suferit atât Romulus cât şi fratele
lui geamân Remus.
Deşi nu doresc să-şi „publice”
nefericirea, sunt nevoiţi să
apeleze la ajutoare, cele peste
90 de peraţii, epuizând demult
bugetul de care au putut dispune.

Mos Nicolae		
la Centrul de Tranzit cu Regim de Urgenta din Timisoara

de a împărtăşi o veche tradiţie
creştină păstrată şi în ţara
noastră, legată în special de
copii şi anume, „Venirea lui Moş
Nicolae”, chiar dacă cei 77 de
copii nu şi-au pregătit ghetuţele,
aceştia au primit cărţi, rechizite,
ghiozdane, echipament sportiv,
genţi pentru echipament, articole sportive precum mingi,
rachete de badminton.... etc. şi nu în ultimul rând dulciuri şi
fructe.
Al doilea mesaj este acela de solidaritate cu cei apăsaţi de
incertitudini, împovăraţi de sentimentul de înstrăinare, şi care
au nevoi afective de susţinere şi încurajare.
Sperăm să fi reuşit, să-i învăţam cum să conjuge verbul „a te
bucura” la timpul prezent.

Premiera de la Timisoara

(U.N.H.C.R.), s-a reunit în afara
Genevei, în perioada 09-11
martie 2010 în România.
Domnul Bogdan Aurescu,
Secretar de Stat pentru Afaceri
Strategice a salutat initiativa
alegerii locatiei - TIMISOARA,
oras în care functioneza Centrul
de Tranzit în Regim de Urgenta.
Acest eveniment s-a bucurat pe lânga cei peste 100 de delegati
din SUA si Europa si de prezenta primului ministru Emil Boc
cât si a ministrului Vasile Blaga care în deschiderea reuniunii a
subliniat rolul deosebit pe care îl are Ministerul Administratie si
Internelor în derularea corespunzatoare a actiunilor umanitare
internationale si a securitatii refugiatilor.
Implicarea cluburilor Diamond si Tymes 1266 din Timisoara
la aceasta actiune internationala s-a bucurat de apreciere si
la nivel de District fiind onorate de prezenta la manifestari
a Guvernator District 124 România - Adriana Cazan cât si
Viceguvernator 1 - Rodica Dacin, carora le multumim.

Grădina Zoologică din Timişoara, prin vocea domnului
director Mihăiţă Afrenie, a reuşit să facă cunoscute proiectele de
amenajare si extindere a acesteia, autori- tăţilor locale, care în
măsura posibilităţilor, au alocat fonduri, însă, nivelul acestora
este departe de a acoperi nevoile. Cluburile Lions Tymes 1266
şi Lions Diamond, vin în sprijinul administraţiei grădinii
zoologice, angajându-se într-o colaborare pe termen lung.
Primii paşi în această colaborare s-au materializat prin realizarea
şi montarea la intrare a inscripţionării „ZOO”, un panou luminos
cu harta grădinii, redactarea şi tipărirea pliantelor, dotarea cu

Cluburile Lions Tymes 1266 şi Diamond Timişoara, au făcut
o donaţie, contribuind astfel la suma necesară unei operaţii la o
Clinică oftalmologică din Bolonia, pentru un tânăr din Lugoj cu
grave probleme de sănătate, suferite în urma unui incendiu.
Din acel moment, Crăciunul, pentru fam. Tolontan, a devenit
cea mai tristă sărbatoare, mai ales că în incendiu a avut de

Cluburile Lions Diamond şi Tymes 1266 din Timişoara, au dorit, în
luna cadourilor, să aducă aer de sărbătoare în Centrul de Tranzit cu
Regim de Urgenţă din Timişoara, pentru aceşti oameni înzestraţi cu
„darul curajului” care au făcut posibil ca pentru copiii lor să existe viitor.
Astfel, în 04 decembrie 2009 membri celor două cluburi au
devenit mesagerii lui Moş Nicolae pentru cei 77 de copii.
„We serve”, devine posibil din iubire pentru semeni, după ce
treci dincolo de individualitatea fiecăruia, după ce îi percepi şi îi
apreciezi pe fiecare ca pe o parte a umanităţii ca întreg, ca pe o
manifestare reală a existenţei intangibile, numită „fiinţa umană”,
din care tu însuţi faci parte. Impresionant este, că ajungând aici,
găseşti oameni care „şi-au câştigat dreptul la viaţă” după cum
spunea reprezentanta U.N.H.C.R., Florentina Chiu.
Acţiunea cluburilor a dorit să transmită două mesaje: unul

Pornind de la menirea organizatiei LIONS „Liberty
Intelligence Our Nations Safety” Club Lions Diamond si Club
Lions Tymes 1266 din Timisoara, in luna decembrie 2009,
au organizat o prima actiune caritabila la Centrul de Tranzit
în Regim de Urgenta din Timisoara, aflat în coordonarea
autoritatilor guvernamentale române, ale Organizatiei
Internationale pentru Migratie si ale Înaltului Comisariat
ONU pentru Refugiati, (ICNUR) cu sediul la Geneva, prima
institutie de acest gen din lume.
Implicarea cluburilor Lions Diamond si Lions Tymes 1266
din Timisoara în acest proiect nu a ramas fara ecou, impactul
creat prin aceasta actiune a deschis noi oportunitati cluburilor
noastre, astfel ca la scurt timp ni s-a oferit posibilitatea prin
domnul Machiel Salomons, reprezentant în România al
Înaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati
(I.C.N.U.R.) sa fim coorganizatori alaturi de Grupul Suedez
pentru Migratie, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul
Administratiei si Internelor, la Conferinta Grupul Statelor
de Relocare care pentru prima data în istoria I.C.N.U.R.
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Donatie de medicamente		

carenţele existente încă, din păcate,
în sistemul sanitar românesc.
Şi cum în această lună gândurile
tuturor se îndreaptă în special
spre copii, această donaţie de
medicamente a plecat din partea
Lions Club Diamond Timişoara
către Spitalul de Copii „Louis
Ţurcanu” din Timişoara, alături de
gânduri bune şi multă sănătate.

A 32-a Conferinta a Zilei Lions la ONU
26 Martie 2010, Viena, Austria

Presedintele Asociatiei
Internationale a Cluburilor LIONS,
Eberhard Wirfs, a prezentat viziunea
lui asupra organizatiei si a scopurilor
noastre în 2010 si a acordat premiul
Concursului “Afise pentru Pace”.
Delegatia României la aceste
eveniment, formata din Past
president, Radu Mihaescu,
Vicepresedinte Amedeo Fratila - Lions Club Tymes 1266 si
Presedinte Gabriela Ciuca - Lions Club Diamond din Timisoara
au participat activ, având mai multe initiative discutate cu
Presedintele International si cu alti oficiali.

Acţiunile întreprinse de Lions Club Diamond Timişoara
cât şi dăruirea membrelor noastre au reuşit în scurt timp să
sensibilizeze şi persoane din afara graniţelor ţării.
După ce a avut amabilitatea de a se implica şi a ne ajuta în
procurarea „bastoanelor albe pliabile” pe care clubul le-a donat
membrilor „Asociaţiei nevăzătorilor” din Timişoara, dr. med. Dan
Arsenovici, stabilit de mai mulţi ani în Germania a hotărât să vină
şi cu alte ocazii în sprijinul acţiunilor clubului nostru. Astfel, în luna
decembrie a trimis un colet cu medicamente, conştient fiind de

Ziua LIONS la ONU s-a sarbatorit, ca în fiecare an, în 26
Martie. Anul acesta a fost rândul Vienei sa ofere gazduire în
sediul ONU celor peste 200 de participanti (LIONS si invitati).
În prezenta Directorului General al biroului ONU din Viena,
Antonio Maria Costa, a Ministrului de Externe al Austriei, Michael
Spindelegger, precum si a altor distinsi invitati din toata lumea,
au avut loc mai multe expuneri. Dintre acestea, un ecou deosebit
a avut cel al lui Alun Jones, din partea UN Office on Drugs and
Crime (UNODC), care a prezentat o serie de actiuni si propuneri
menite sa opreasca traficul de droguri si de fiinte umane.

Chartarea diamantelor		

fara de care aceasta seara nu ar fi fost posibila - nasii nostri de
la Clubul Lions Tymes 1266.
Au fost momente unice, emotionante si relaxante totodata,
momente în care cei prezenti au înteles împreuna cu noi ca: “nu
poti sa ajungi prea departe pâna nu faci ceva si pentru altii…”
Amintirea va ramâne multa vreme întiparita în inima noastra
si va fi nevoie de mult timp pâna când impresiile se vor
estompa. De-acum înainte ne angajam “liber si solemn” în
cauza “We serve“.

Speranta pentru viitor...

realizarea acestei opere au fost puse la dispozitia artistului de
ONG-ul partener UNHCR - Generatie Tânara - din Timisoara.
“Copacul” este o opera de arta din fier si cupru, ale carei frunze vor
“înverzi” în timp prin oxidare si simbolizeaza speranta si încrederea
refugiatilor care ajung la Timisoara, într-un nou început.
Primul biletel atârnat în copac apartine Înaltului Comisar,
Antonio Guterres: “Fie ca toti refugiatii sa fie la fel de bine
primiti în toata lumea, cum sunt la Timilsoara”.
În opinia lui Antonio Guterres, “Centrul de Tranzit de la
Timisoara este exemplar. Este un loc minunat, al solidaritatii
si un centru pionerat, care speram ca va fi copiat în multe parti
ale lumii. În numele Natiunilor Unite, dar si a refugiatilor din
toata lumea, doresc sa exprim adânca noastra apreciere pentru
generozitatea mare de care dau dovada Guvernul, dar si toate
institutiile implicate.

A venit momentul ca Timisoara sa aiba primul club Lions
feminin: Lions Diamond.
Evenimentul s-a petrecut în 6 noiembrie 2009. Desi afara
vremea era rece, ploase toata ziua, prevestind parca iarna ce
urma sa soseasca, în interiorul nostru atmosfera era calda,
deosebit de placuta. Aveam motive de bucurie, deoarece eram
înconjurate atât de persoane dragi noua, familie, prieteni,
cât si de invitati de marca din familia lionistica: IPG Niels
Shnecker, GD Adriana Cazan, Viceguvernator I Rodica Dacin,
Viceguvernator II Ionel Lupu, IPG Florian Dacin, SD Stefan
Giurgiu. Nu au lipsit colegii nostri timisoreni din cluburile
Lions Timisoara, Lions Iris si Rotary.
Pe parcursul întregii seri am simtit sprijinul celor de la care am
învatat ce înseamna prietenia, încrederea, ajutorul generos. Sunt
oameni pe care îi respectam, oameni dragi noua, care au fost
mereu alaturi de noi, care ne-au aratat ce înseamna lionismul si

În semn de apreciere pentru proiectele derulate la Centrul
de Tranzit în Regim de Urgenta (CTRU) din Timisoara,
Cluburile Lions Tymes 1266 si Diamond au avut privilegiul,
prin reprezentantii sai, Gabriela Ciuca si Amedeo Fratila, sa
participe, joi 27 mai a.c. la invitatia domnului Machiel Salomons,
reprezentantul UNHCR în România, la prima vizita în Romania
a Înaltului Comisar ONU pentru Refugiati, Antonio Guterres.
La acest eveniment istoric au fost prezenti secretarul de stat
pentru afaceri strategice din Ministerul Afacerilor Externe, Bogdan
Aurescu, reprezentanti ai Ministerului Administratiei si Internelor,
Ministerului Afacerilor Externe, dar si autoritati locale.
În urma vizitarii Centrului, în care se aflau peste 150 de
refugiati palestinieni si srilankezi, Antonio Guterres a inaugurat
“COPACUL DORINTELOR”, o sculptura oferita de Paul
Gribincea, un cunoscut artist din Lugoj. Materialele folosite la
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Balul “Florilor de Mai” – editia a II-a		

proiectele începute din care enumeram: asistenta copiilor cu
deficiente de vedere de la Liceul Iris si celor de la Asociatia
Nevazatorilor din Timisoara, Gradina Zoo din Timisoara, Ziua
Internationala a refugiatului (18 iunie 2010) de la Centru de
Tranzit în Regim de Urgenta din Timisoara, sub egida Înaltului
Comisariat ONU pentru refugiati (UNHCR) si un proiect
comun cu cluburile Rotary “Timisoara inima mea” împreuna cu
Fundatia Româna a Inimii.
Atmosfera a fost întretinuta de frumoasele domnisoare din
grupul “Passione”, de “Teo Band”, o formatie Timisoreana si
câteva momente de înalta tinuta sustinute de baritonul Iulian
Ioan Iosip solist la Opera din Timisoara.
Invitatii au raspuns pozitiv, constienti ca “solidaritate” este
cuvântul care se citeste pe buzele tuturor, acum, mai mult ca
niciodata.

S.O.S.		
Visul Kassandrei …… vreau sa merg!

sa nu uitam ca totul ar fi in zadar daca nu
ar fi sustinute financiar.
Din acest motiv, vineri 18.06.2010,
fostii colegi, fotbalisti din echipa de aur
a României, Gica Hagi, Gica Popescu,
Belodedici, Lung, Dobos, Contra,
Codrea, Rotariu au sustinut un meci de
fotbal cu selectionata Poli Timisoara
cu scopul strangerii de fonduri pentru
urmatoarele operatii ale Kasandrei,
in valoare de 100.000 euro. La aceasta
actiune s-au mai alaturat Cluburile Lions “Tymes 1266” si
“Diamond” alaturi de Cluburile Lions “Iris“ si “Timisoara“,
Clubul LEO din Timisoara, oameni cu suflet, Adriana Dolcian,
Florin Calinescu, si nu în ultimul rand publicul.

Ochii copiilor vad altfel lumea		

care au însotit prichindeii în
“lumea lui Izzi”.
Lumea magica a copilariei a
fost simtita din plin în aceasta zi.
Atmosfera minunata si bucuria de
pe fetele prichindeilor ne-au facut
sa amintim de vremurile când
noi eram copii si când la rândul
nostru, ne faceam fericiti parintii.

Casa Harmonia, Timisoara		

Cum de batrânete si de singuratate nu scapa nimeni, Casa
Harmonia din Timisoara, situata pe str. Rudolf Walter nr. 1-2,
Tel.: +40 758 270 501, cu o capacitate de 186 de locuri, ofera
conditii si confort la standarde internationale, servicii medicale
care au ca scop principal monitorizarea continua a starii de
sanatate cât si programe de socializare.

În vremuri atât de delicate, Clubul Lions Diamond alaturi
de nasii lor Clubul Lions Tymes 1266 din Timisoara, au
organizat cu mult curaj a II-a editie a “Balului Florilor de Mai”.
Evenimentul s-a desfasurat într-o locatie deosebita “Valery
III”, prezentarea evenimentului a fost facuta de doi renumiti
oameni de televiziune, Roxana Morun si Florin Mihoc, care au
înteles sa se alature astfel, devizei lions “We serve”. Ca de fiecare
data, printre invitatii de seama s-au aflat Guvernator District
1224 Adriana Cazan si Rodica Dacin, cu dubla calitate, atât de
Viceguvernator District 1224 cât si de viitor Guvernator District
124 România în anul lionistic 2010 - 2011.
Osteneala si inspiratia organizatorilor, Cluburilor Lions
”Diamond“ si “Tymes 1266” s-a dorit, daca mai era nevoie, a
face cunoscut faptul, ca fondurile strânse vor fi folosite pentru

Copiii sunt un dar de la Dumnezeu, adoptia în schimb este un
act divin. D-na Rotariu din Timisoara, dupa ce a primit în dar
de la Dumnezeu, doi copii frumosi si sanatosi, si-a spus: “sunt
prea multi copii si prea putini parinti”, asa ca s-a hotarât sa fie
mama si pentru copiii fara mama.
Desi, nu ne alegem parintii, este un adevar, “parintii” isi pot alege
copii… sa fie sanatos in primul rand, sa fie blond/brunet, sa fie…
conditii sine-qua-non pentru majoritatea adoptiilor, familia Rotariu
fiind exceptia care a dorit sa faca mai mult de-atat: si astfel au adoptat
doi copii cu mari probleme de sanatate, pe Kassandra si pe Cristian.
Operatii, tratamente, recuperare, sunt termeni care s-au instalat
definitiv in familia Rotariu . Curaj, marinimie, admiratie sunt
termeni pe buzele tuturor cand vorbesc despre familia Rotariu, dar

Fiecare dintre noi dorim ca ziua noastra sa fie deosebita. Copii, în
mod special, de ziua lor, asteapta mai multe de la oamenii mari. Si
pentru ca asteptarile sa le fie împlinite, noi, cei de la Clubul Lions
Diamond si Tymes 1266 ne-am gândit la ei si le-au facut o surpriza.
Cei aproximativ 300 de copii prezenti în 1 iunie la Kid’s Land în
Iulis Mall din Timisoara, au fost rasfatati: muzica, jocurile tematice,
concursurile cu premii, baloanele si tricourile oferite de doamna
Adriana Cazan au fost o încântare chiar si pentru parintii si bunicii

O zi speciala, 25 iunie 2010, pentru membrii Lions Club
Tymes 1266 si Lions Club Diamond. Colegul nostru lions,
Mircea Ionescu, inaugureaza la Timisoara, cel mai mare
centru privat din România, Casa Harmonia, destinat în special
persoanelor vârstnice.
Buna întelegere, armonia, relatiile de prietenie construite în
cadrul clubului Lions Tymes 1266 l-au determinat pe Mircea
sa ofere posibilitatea colegilor sai de club sa îsi desfasoare
activitatea lions în incinta acestui centru.
Astfel, Lions Club Tymes 1266 s-a mutat în casa noua.
În semn de multumire pentru gestul lui, de a împarti bucuria
momentului si cu colegii lions, Lions Club Diamond a facut o
modesta donatie de medicamente pentru cabinetul medical al
centrului.
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Dar din dar ... se face RAI		
UNHCR - Lions Club Diamond - Tymes 1266 Timisoara

scop caritabil pentru „Visul Kassandrei .... vreau sa merg”, fetita
fostului fotbalist din „Echipa de Aur a României” Iosif Rotariu.
La scurt timp, în 23 iunie 2010, cu sprijinul UNHCR prin
parteneriatul creat cu cluburile
lions “Diamond” si “Tymes
1266” s-a concretizat o noua
actiune la Satul de copii Rudolf
Walter.
Donatia oferita, constând în
articole de îmbracaminte si
încaltaminte a adus din nou
bucuria pe chipul copiilor.
Dar din dar…se face Rai!

Donatii pentru sinistrati

indiferente. Sub deviza “We
serve“, ne-am mobilizat si
prin eforturi proprii am donat
bani si medicamente, bunuri si
imbracaminte, am constientizat
opinia publica din orasul nostru
si, intr-un efort comun, pe
parcursul a doua saptamani,
s-au colectat doua camioane cu
ajutoare pentru locuitorii zonelor afectate de inundatii.
Timisorenii au sustinut demersul nostru donand la randul
lor imbracaminte, incaltaminte, rechizite, obiecte de mobilier,
vesela, covoare, perdele si alimente neperisabile. Multumim!

Ziua Internationala a refugiatului		
20 iunie 2010 - “ACASA”

la „Muzeul Satului”, cu o numeroasa participare, consuli
onorifici ai diverselor state, reprezentanti ai administratiei
locale, reprezentanti UNHCR, ONG-urilor „Generatia Tânara”
si „Salvati Copiii”, carora li s-au alaturat membri Cluburilor
Lions Tymes 1266 si Lions DIAMOND din Timisoara, cluburi
partenere ale UNHCR la toate
evenimentele desfasurate de
Centrul de Refugiati în Regim de
Urgenta din Timisoara, unicul de
acest gen din lume, contribuind
cu o donatie constând din: 4
calculatoare întelegând ca pe
lânga activitatile recreative care
permit afirmarea propriei lor
identitati, un rol esential în procesul integrarii îl constituie
activitatile educative, cât si cu sustinerea protocolului pentru
buna desfasurare a evenimentului.

Fi prezent ....fi vizibil		

Acum, în pragul sezonului rece, Lions Club Tymes 1266
prin presedintele sau a oferit o donatie în valoare de 3.500 lei
constând în costume, pantaloni si sacouri pentru cei care încep
aici o viata noua si au mare nevoie de a fi sprijiniti si ajutati.

În 1994 dl. Rudolf Walter a pus bazele fundatiei si primului “Sat
pentru copii” din România, în Timisoara si în semn de pretuire,
acesta-i poarta numele. De atunci, satul de copii “KindezukunftFundatia Rudolf Walter-Filiala Timisoara”, a avut parte de
mai multe modificari în abordarea serviciilor sociale, datorita
legislatiei, astfel pe lânga sponsorii permanenti, oricine poate
completa necesitatile cu care se confrunta o astfel de institutie.
Satul de copii Rudolf Walter, a intrat si în sufletul membrilor
Cluburilor Lions “Diamond” si “Tymes 1266” din Timisoara
când au trimis o prima donatie constând în 100 de bilete pentru
meciul de fotbal organizat în luna iunie 2010, la Timisoara în

Si anul acesta, apele din Moldova au maturat totul in calea
lor. Cu toti stim ca natura dezlantuita este greu de oprit, iar
consecintele unui asemenea eveniment sunt ireparabile. De
multe ori, dupa o asemenea incercare, dupa ce au pierdut
agoniseala de-o viata, oamenilor le ramane doar sansa de a trai,
de a o lua de la capat, pornind de multe ori de la nimic.
In fata naturii oamenii au mereu nevoie de ajutor. De ajutorul
altor oameni. De ajutorul celor care au avut sansa sa se nasca
sau sa locuiasca acolo unde natura nu a fost atat de potrivnica.
Solidaritatea se manifesta in momentele disperate. Sensibilizate
in fata atator suferinte, cluburile Lions Diamond, Tymes 1266,
Timisoara, Iris si Clubul Leo din Timisoara nu puteau ramane

Din 2001, 20 iunie a fost votata „Ziua Internationala a
Refugiatului”, iar în 2010 tema aleasa pentru aceasta zi, a fost
„Acasa”, tema care nu putea reflecta mai fidel contributia
României la eforturile internationale de a oferi protectie
uneia din cele mai vulnerabile categorii de indivizi din lume,
refugiatii. Daca am defini acest termen, am putea spune ca sunt
persoane care „au trecutul într-o valiza si în suflet, sentimentul
de dragoste de tara”. Acestor oameni, e foarte important sa le
facilitezi adaptarea, în aceeasi masura în care, îi încurajezi sa îsi
conserve identitatea culturala.
Ziua Internationala a Refugiatului a fost marcata si la
Timisoara prin expozitia de fotografie si pictura, realizata
de copiii din centru cât si de momente artistice sustinute tot
de ei, împreuna cu copiii de la scoala araba din Timisoara.
Manifestarile s-au desfasurat într-un frumos cadru natural

Înca de la înfiintare, în 2008, UNHCR prin Centrul de Tranzit
în Regim de Urgenta din Timisoara a prezentat un nou concept,
evacuarea în regim de urgenta.
Ori de câte ori au avut ocazia cluburile Lions Tymes 1266
si Diamond, au intreprins actiuni care sa vina în sprijinul
persoanelor cu nevoi aflate în Centrul de Tranzit în Regim de
Urgenta din Timisoara.
Astfel, cluburile Lions Tymes 1266, Diamond si Leo în virtutea
parteneriatului încheiat cu UNHCR vor ramane o prezenta activa
atât în suflet cât si în imaginea proiectata pe banner-ul montat în
2 noiembrie 2010 în incinta acestei prestigioase institutii.
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Forumul European Lions – Bologna, Italia		

încercat prezentarea unor probleme si solutiile lor atât din partea
LEO spre Lions cât si viceversa, la aceasta întâlnire a participat
si Dr. Wing-Kum Tam, 1st Vice-President al Lions International,
raportul presedintelui international Sid L. Scruggs III unde, s-a
subliniat necesitatea apropierii lionismului de U.E. si de liderii ei
precum si o mai mare deschidere spre ONU, marirea numarului
de membrii cât si apropierea membrilor lions de cluburile de
tineret LEO.
Un bun prilej de cunoastere si socializare a fost oferit de
organizatori prin cele trei seri speciale unde am avut privilegiul
de a schimba câteva cuvinte cu Presedintele Lions International
Sid L. Scruggs III, Vice-Presedinte Lions International Dr. WingKum Tam cît si cu reprezentanti executivi Oak Brook.

Balul de Mos Nicolae al pensionarilor din Timisoara

privat de îngrijire a persoanelor vârstnice din România, cat si
locul de intalnire a membrilor clubului nostru.
Programul asigurat de Lions Club Tymes 1266 impreuna cu gazdele
evenimentului a fost unul diversificat, în care pensionarii si-au etalat
calitatile lor artistice. De asemenea, cei prezenti au avut parte de o
formatie de muzica populara cat si de o tombola cu multe surprize.
Valoarea proiectului s-a ridicat la peste 5000 de euro si a
constituit un prilej de bucurie pentru toti cei prezenti si a fost
apreciat ca un real succes.
În speranta ca am adus un zambet pe chipul lor ca si
organizatori alaturi de Casa Harmonia, speram ca aceata actiune
sa o repetam an de an.
Membrii Lions Club Tymes 1266 dedica acest frumos
eveniment membrului fondator Lions Timisioara, Ion Mihaescu.

Bucuria vine din lucuri marunte		

organizează la Timişoara vânzarea de vin fiert, ceai, cozonac
denumit generic “VINO să încalzeşti un suflet!” nu a lăsat
indiferenţi membrii clubului Tymes 1266.
În acest context, impresionaţi de tema proiectului renovarea
maternităţii Spitalului Bega din Timişoara, Lions Club Tymes
1266 a făcut o donaţie de 80 litri de vin cât şi un modest aport
financiar pentru achiziţionarea căsuţei de lemn.

L.C. Tymes 1266 – U.N.H.C.R. ... parteneriatul continuă

membri, o seară cu specific românesc unde a evocat parteneriatul
Lions – UNHCR.
IPP Gabriela Ciucă a înmânat din partea guvernatoarei
Districtului 124 România – Rodica Dacin – premiul şi diploma
cu menţiune adresată Clubului Lions Diamond în cadrul
concursului „Afişe pentru pace”, acordată lui Mimi Mabu de la
centrul de refugiaţi.
O foarte frumoasă apreciere a venit din partea ofiţerului de la
UNHCR Geneva – de origine canadiană - povestindu-ne că tatăl
ei, membru al clubului Lions din Alberta, Canada, şi-a dorit tot
timpul un proiect cu UNHCR, lucru nerealizat, fiind foarte plăcut
impresionată de faptul că două cluburi Lions din Timişoara,
Tymes 1266 şi Diamond, au reuşit acest frumos parteneriat.

Sinistratii din Pomirla, ajutati cu cartofi de LC Tymes 1266 si LC
Diamond din Timisoara		

cluburi lions din tara in sprijinirea proiectului national “Suflet
pentru suflet” - donatie de cartofi, initiat de Gabriela Ciucă,
preşedinta comisiei pentru implicarea femeilor, District 124
România. Eforturile comune au facut posibil ca in noiembrie
2010 sa fie efectuat un trasport de 4 tone de cartofi.
Cate putin de la fiecare inseamna mult pentru cei cu nevoi!

În perioada 4-6 noiembrie 2010 s-a desfasurat în Italia,
Bologna, Forumul European Lions, un bun prilej de a ne întâlni
cu membrii din diverse cluburi lions europene si cu înalti
reprezentanti internationali ai lionismului mondial.
Lions Club Tymes 1266 a fost reprezentat la aceasta actiune de
IPP Radu Mihaescu, ambasador lions pe relatia Franta, District
124 România, Presedinte Amedeo Fratila, ambasador lions pe
relatia Germania – Austria, District 124 România si membra de
onoare a clubului nostru IPP Gabriela Ciuca, presedinta comisiei
“Iimplicarea femeilor” District 124 România.
Pe parcursul desfasurarii lucrarilor am ales sa fim prezenti la
seminarul de Leadership în lions, LEO Meet Lions unde s-a

Desi în centrul filosofiei Lions se afla in principal copiii,
carora le acordam toata atentia si sustinerea noastra, in data
de 4 decembrie 2010 am ales sa fim alaturi si de cea mai mare
categorie sociala din România.... pensionarii.
Prin amabilitatea si cu sprijinul domnului Mihail Punga,
presedintele Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Timis, am
reusit, alaturi de sponsori precum Raiffeisen Bank si altii, noi,
Lions Tymes 1266, sa organizam primul Bal de Mos Nicolae al
pensionarilor din Timisoara. Ni s-au alaturat ca parteneri atat
presa locala care ne-a sprijinit cu o buna mediatizare cat si postul
de televiziune Pro TV care a inregistrat si transmis evenimentul.
Astfel, acest bal dedicat celor 230 de pensionari participanti
a avut loc in premiera la Casa Harmonia, cel mai mare centru

De-a lungul anilor membrii clubului Lions Tymes 1266 şi-au
manifestat interesul cât şi bucuria de a fi prezenţi şi a susţine
acţiunile iniţiate şi demarate de tinerii din clubul Leo, remarcând
nu odată ineditul proiectelor propuse.
Consecvenţa, devotamentul şi entuziasmul membrilor clubului
LEO care de peste 10 ani în preajma sărbătorilor de iarnă

În data de 6 februarie 2011, o delegaţie formată din experţi
tehnici ai Ministerului de Interne şi Externe din Olanda şi
Ungaria au vizitat Centrul de Tranzit în Regim de Urgenţă
din Timişoara, unde au fost plăcut impresionaţi să afle despre
parteneriatul dintre cluburile Lions Tymes şi Diamond.
Prin urmare, au solicitat reprezentantului UNHCR în România,
Machiel Solomons să cunoască promotorii acestei iniţiative,
Preşedinte fondator Radu Mihaescu, IPP Gabriela Ciucă şi
Preşedinte Amedeo Frăţilă.
Fiind contactaţi de catre coordonatorul de programe UNHCR
România, Alina Stobbs, Clubul Tymes 1266, prin preşedintele
său Amedeo Frăţilă, a oferit în onoarea delegaţiei formată din 19

La sfîrşitul lunii iunie 2010 şi comuna Pomîrla a fost grav afectată
de inundaţii. Furia dezlănţuită a apelor a distrus locuinţe, anexe
gospodăreşti, podeţe, lăsînd zeci de oameni fără agoniseala de o viaţă.
Impresionati de cele intamplate membrii Lions Club Tymes
1266 s-au alăturat colegelor de la Lions Club Diamond si altor
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Concert de caritate „Ilie Stepan şi prietenii”		

maturitate artistică, cu o discografie şi un repertoriu foarte bogat,
interpretând în duet cu Horia Crişovan piese proprii şi cover-uri
– chitară clasică.
Păstrând tradiţia organizării de evenimente caritabile LC
Tymes 1266, la finalul concertului a oferit un cocktail dansant
invitaţiilor, prieteni şi susţinători de-alungul anilor a proiectelor
derulate în scopuri caritabile.
L.C. Tymes 1266 va fi întotdeauna un promotor al imaginii
Lions la nivel naţional şi internaţional şi nu va renunţa la deviza
care a consacrat activitatea lionistică „We serve!”

“Lumina din suflet”

proiect Clubul Lions Tymes 1266 prin presedinte Amedeo
Fratila si Gabriela Ciuca, presedinte “Comisia pentru implicarea
femeilor” District 124 au venit in sprijinul persoanelor cu
deficiente de vedere printr-o donatie constand din 10 bastoane
pliabile albe incercand astfel ca in prag de sarbatori sa aduca
putina lumina in sufletele lor

Balul Mărţişorului

şi nu în ultimul rând organizatorii Casa de Ajutor Reciproc a
Pensionarilor prin preşedintele Mihail Pungă, pentru a ciocni
împreună şi a ura tuturor celor prezenţi distracţie plăcută şi cele
mai bune gânduri doamnelor pe care cu drag le sărbătorim noi
L.C. Tymes 1266 în fiecare primăvară.

Lions Club Tymes 1266 a avut plăcerea de a organiza, în data
de 14 februarie 2011, un concert de caritate care s-a bucurat de
participarea a peste 100 de persoane din diverse medii sociale,
organizaţii şi cluburi.
Evenimentul a avut loc în frumosul hotel Reghina Blue din
Timişoara unde membrii clubului Tymes au avut bucuria de
ai avea alături pe naşii lor, Preşedintele de Zonă Lions Costel
Bora şi Titus Pleavă cu care au împărţit momentele speciale
oferite de colegul nostru Ilie Stepan, artist care a ajuns la

In cadrul actiunilor lions la nivel national se inscrie si
proiectul “Lumina din Suflet” initiat de Razvan Constantin
MURARIU, o campanie pentru strangerea de fonduri in
vederea construirii ” Centrului Social si de Reabilitare pentru
Nevazatori” din Romania – CSRN.
Pornind de la deviza “We Serve”, pana la materializarea acestui

Venirea primăverii, când natura revine la viaţă, pomii
înmuguresc, razele soarelui ne încarcă cu energie, este motiv de
bucurie ca astăzi să fim alături la Balul Mărţişorului, Lions Club
Tymes 1266, gazdele noastre familia Ioanescu şi Casa Harmonia

7

