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„Suntem în Săptămâna Patimilor și se apropie
Paștele, una dintre cele mai mari sărbători ale crești-
nătăţii. Fie ca în aceste zile de sărbătoare să ne regăsim
puterea de a crede în lucruri bune și frumoase și
îndrăzneala să le înfăptuim împreună. Așadar, să
împărţim momente tihnite și luminate alături de famili-
ile noastre și să ne reamintim de familia mare a acestei
comunităţi din care facem cu toţii parte. Cine ne va
călca pragul să fie binevenit și tratat cu cinstea cuvenită,
iar gândurile bune pe care le nutrim în aceste zile să fie
o permanenţă, pentru că doar așa vom putea spune cu
inima deschisă oricărui creștin «Hristos a Înviat» . Și nu
vom greși nici răspunzând «Adevărat a Înviat».  Vă
doresc sărbători cu lumină și iubire, cu gânduri pozitive
și credinţă în viitor!

Paște Fericit!”
LIVIU BUTNARIU,

Primarul orașului Râșnov

„Sărbătoarea Paștelui reprezintă pentru lumea
creștină simbolul sacrificiului și în același timp al renaș-
terii și reînnoirii. Doresc râșnovenilor să își petreacă
aceste zile alături de cei dragi în pace și liniște, să își
reînnoiască forţele și să revină la activităţile lor de zi cu
zi, gata să pună în practică gândurile bune pe care
această sărbătoare ni le
aduce tuturor în cuget.
Iar apropierea zilelor în
care se sărbătorește
Învierea îmi oferă prile-
jul de a vă ura tuturor
multă sănătate, prosper-
itate și fericire. Să nu vă
lipsească nimic material
și sufletește, ca să puteţi
simţi cu inima deschisă,
fără umbră de supărare
sau îngrijorare, că a învi-
at cu adevărat Hristos.

Sărbătoarea Paștelui
și fiecare zi să vă fie
fericite!”

Cu prilejul Sărbătorilor Pascale, primiţi din partea
Consiliului Local Râșnov cele mai calde urări de sănă-
tate, fericire, prosperitate și împliniri pe toate planurile.
Fie ca minunea Învierii Domnului să vă aducă armonie
în casă și în gând, împăcare sufletească, bucurie și spe-
ranţă de mai bine!

Sărbători fericite!
CONSILIUL LOCAL 

al orașului Râșnov

Râșnovul, pregătit
de Paști. Curăţenie
de primăvară 
în tot orașul

Protopop Stavrofor
Preot Gheorghe Colţea
Protopop de Bran - 
Râșnov - Zărnești

Preot iconom 
stavrofor Radu Bogdan,
Parohia Ortodoxă 
Râșnov I

Preot Valeriu Frăţilă,
Biserica „Adormirea 
Maicii Domnului”,   
Râșnov III

Preot Ioan Ovidiu Coroiu,
Biserica „Sfinţii Împăraţi
Constantin și Elena”,
Râșnov IV

Preot Dorin - Silviu 
Giurgiu, 
Parohia Râșnov V

Preot Boltres Kurt, 
Parohia Evanghelică 
CA Râșnov

ÎNVIEREA MICĂ, ÎN PIAŢA UNIRII
Râșnovenii sunt așteptaţi duminică, în Piaţa
Unirii, la slujba din prima zi de Paște, care va
fi oficiată în aer liber, în Piaţa Unirii, la orele
12.00. „Dacă va fi vreme frumoasă ne vom
aduna toţi preoţii din Râșnov și vom susţine
slujba «A doua Înviere». Dacă nu, fiecare
preot o va susţine la biserică”, ne-a spus
preotul Dorin Șerban. Oficiată în toate bise-
ricile, slujba Vecerniei din prima zi de Paște
se mai numește și Învierea Mică, prilej de a
lua Lumină pentru toţi cei care nu au reușit
acest lucru în noaptea de Înviere, Lumina
fiind adusă de la Ierusalim.

Concursul de încondeiat ouă, eveniment
ajuns la ediţia cu numărul XI, se va desfășura
în acest an într-un loc inedit, urmând a fi găz-
duit de parcul tematic cu dinozauri. Simbol
străvechi al datinilor pascale, oul roșu este
purtătorul unor semnificaţii profunde legate
de Învierea lui Hristos și este transpus în
zilele noastre cu o atenţie deosebită de elevii
școlilor râșnovene, prin concursul care are
loc an de an în Joia Mare. Vor fi reprezentate
toate școlile din Râșnov, aproximativ 20 de
elevi fiind selectaţi după săptămâni la rând în

care au participat la ateliere, la clasă. De
asemenea, nu va lipsi masa pentru micii
începători, care abia deprind primii pași în
taina încondeiatului.

Participanţii vor avea de reprodus un
model românesc tradiţional din Ţara Bârsei,
ţinut în care, de-a lungul timpului, au încon-
deiat ouă toate cele trei etnii conlocuitoare,
românii, sașii, dar și maghiarii. Elevii vor
folosi fiecare câte un condei realizat dintr-o
bucată de lemn, ornată cu cupru și bumbac în
vârf, chiar de către meșterul Lucian Cazacu,

un împătimit al meșteșugului și iniţiator al
concursului. Acesta a explicat că ediţia din
acest an a concursului va avea loc la Dino Parc,
deoarece organizatorii își doresc să fie prezenţi
în cât mai multe locuri ale orașului, după ce în
trecut au ales Cetatea, școli din oraș sau
Promenada Sissi.

Evenimentul este organizat de către
Primăria Râșnov, Asociaţia Rosenau - Turism
și Dexion Storage Solution, iar la final toţi par-
ticipanţii vor fi premiaţi, diploma fiind însoţită
și de câte un mic cadou pentru fiecare.

Hristos a Înviat. Veniţi de luaţi lumină!
În paginile 4 și 5 vă prezentăm mesajele Protopopului și ale preoţilor din Râșnov cu ocazia Sfintelor Sărbători.

Onoraţi post-mortem 
pentru aportul 

adus la dezvoltarea
orașului

ADRIAN VEȘTEA,
Președintele Consiliului

Judeţean Brașov
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� VIRGIL MUNTEANU, născut la
data de 19 noiembrie 1942 în Săcele -
Turcheș, a absolvit Liceul „Andrei Șaguna”,
studiind apoi la Universitatea Politehnică
din Timișoara, Facultatea de Chimie Indus-
trială, pe care a absolvit-o în anul
1965. După terminarea facultăţii, a lucrat ca
inginer stagiar la Combinatul Chimic din
Craiova, fiind apoi repartizat la întreprinde-
rea Chimică Râșnov. A parcurs pe rând toate
etapele din cadrul fabricii, de la șef de
schimb, la șef de secţie și apoi, din anul
1979 până în anul 1991, fiind director gene-
ral al întreprinderii. Din anul 1992 a lucrat

la firma proprie până în anul 1994, când a
fost invitat să conducă o fabrică de produse
chimice în Peru, America de Sud. A condus
acea fabrică timp de 6 ani, repatriindu-se în
anul 2000, când din nou a preluat o secţie
de producţie, de data aceasta în România, pe
care a condus-o până în anul 2002. În anul
2003 întemeiază o nouă firmă, pe care a
condus-o cu fiul său până în anul 2016. A
încetat din viaţă în 1 aprilie 2016.

„Am primit cu bucurie, cu mândrie și cu
onoare vestea acordării acestor distincţii.
Cred că tata s-ar fi bucurat enorm, la rândul
lui”, a afirmat Petre, fiul lui Virgil Munteanu.

� RADU IONESCU HEROIU s-a
născut la 4 iulie 1935, la Miercurea Ciuc, și
a fost licenţiat în Tehnologia Construcţiilor
de Mașini, devenind apoi șef de șantier la
CondMag în mai multe locaţii din România,
printre care și Râșnov, începând din anii
1970 până la pensionare. A participat la
construirea unor mari conducte de petrol și
gaze, una care trece pe sub Dunăre și una
care trece prin Bulgaria până în Rusia. În
Râșnov a ajutat la instalarea gazului metan
după revoluţie, împreună cu Virgil
Munteanu, care a cedat orașului o cotă de
gaz de aproximativ 8.000 de metri cubi de la

Uzina Chimică, unde era director.
„Noi, membrii familiei, am fost foarte

bucuroși să aflăm despre această intenţie a
Primăriei, mai ales că noi nu am deschis
vreodată subiectul. A fost o surpriză totală
acest titlu, venit la nouă ani de la moartea
lui. Mulţumim celor care s-au gândit să
facă acest lucru. Este o recunoaștere a me-
ritului tatălui meu, care a contribuit la
racordarea orașului la reţeaua de gaz. El a
adus gazul în multe orașe ale ţării, ba mai
mult, a contribuit și la reţele care ajung
până în Rusia sau Bulgaria”, a precizat
Radu, fiul lui Radu Ionescu Heroiu.

La propunerea primarului orașului
Râșnov, Liviu Butnariu, în ședinţa de Consi-
liu Local din 29 martie au fost acordate titlul
de cetăţean de onoare al orașului Râșnov
alpinistei Crina „Coco” Popescu, precum și
titlul ce cetăţean de onoare, post-mortem,
alpinistei Dor Geta Popescu. „Având în
vedere activitatea de excepţie desfășurată de
cele două surori în interesul comunităţii
orașului Râșnov, dar și în semn de preţuire
și recunoștinţă pentru contribuţia lor, pro-
pun acordarea titlului de cetăţean de

onoare alpinistei Crina Coco Popescu și
titlului de cetăţean de onoare, post-mortem,
alpinistei Dor Geta Popescu. Cred că este de
datoria noastră să ne aducem aminte de ce
au făcut aceste fete și de faptul că au dus
numele orașului Râșnov pe cele mai înalte
culmi”, a declarat primarul Liviu Butnariu.
Cele două surori și-au trecut în palmares,
de-a lungul timpului, numeroase recorduri
naţionale, europene și mondiale, în urma
expediţiilor realizate, fiind, de asemenea,
desemnate „alpinistul anului în România”.

Preţuire și recunoștinţă 
pentru surorile Popescu

În cadrul unui eveniment solemn, găz-
duit de sala de ședinţe a Consiliului Local,
familiile a patru râșnoveni declaraţi post-
mortem cetăţeni de onoare ai orașului au
primit, pe 23 martie, titlurile onorifice din
partea autorităţilor locale. Este vorba des-
pre Constantin Iosif, Radu Ionescu Heroiu,
Virgil Munteanuși  Dorin Proca, oameni ce
au avut o contribuţie importantă la dez-
voltarea urbei, după ce în 1990 au reușit
depunerea documentaţiei, la Mediaș, pentru
introducerea gazului metan în localitate.

„Acordarea distincţiilor a fost aprobată
în ședinţa de Consiliu Local din data de 30
ianuarie 2018. Decizia de a se acorda aces-
te titluri s-a luat având în vedere activi-
tatea de excepţie desfășurată în interesul
comunităţii orașului Râșnov, dar și în semn
de preţuire și recunoștinţă pentru con-
tribuţia deosebită adusă la dezvoltarea
localităţii”, a spus primarul Râșnovului,
Liviu Butnariu.

Eveniment solemn: Onoraţi post-mortem 
pentru aportul adus la dezvoltarea orașului
Patru râșnoveni au primit titlul de cetăţean de onoare pentru implicarea în viaţa socială a comunităţii

Medic, economist și doi ingineri, trup și suflet pentru comunitate
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� IOSIF

CONSTANTIN, năs-
cut la 3 ianuarie 1951, în
comuna Feldioara, a stu-
diat Facultatea de
Medicină Veterinară din
București, pe care a
absolvit-o cu nota 10,
devenind medic primar
veterinar. În anul 1977 a
fost numit doctor primar
veterinar în orașul
Rașnov, funcţie pe care a
ocupat-o până în anul
2012, când a încetat din

viaţă.
„A fost o onoare să

primim acest titlu în
memoria tatălui meu.
Sunt cu atât mai
bucuros cu cât toţi cei
patru cetăţeni de
onoare mi-au fost rude,
mai apropiate sau mai
îndepărtate. Mulţumim
reprezentanţilor Pri-
măriei că s-au gândit la
acest gest frumos”, ne-a
spus Alexandru, fiul lui
Iosif Constantin.

� DORIN

PROCA s-a născut la
data de 2 septembrie
1946 și a avut profesia
de economist. A fost
consilier local al orașu-
lui Râșnov în perioada
1996 - 2000 și 2004 -
2008. În perioada 1990 -
1992 a fost primar al
orașului Râșnov. În
perioada 1992 - 2007 a
fost director al BCR, fi-
liala Râșnov.

„A fost o festivitate
foarte frumoasă, iar eu
am fost foarte emoţio-
nată. Cred că și soţului
meu i-ar fi plăcut și ar fi
luat cu drag cuvântul,
mai ales că era un om
al discursurilor. Mulţu-
mim autorităţilor lo-
cale că au ales să apre-
cieze în acest fel meri-
tele celor patru”, a spus
Anuţa, soţia celui care a
fost Dorin Proca.

Cetatea Râșnov, Liftul pe plan înclinat,
Peștera Valea Cetăţii și Dino Parc vor fi des-
chise și în perioada minivacanţei de Paște,
inclusiv în datele de 6, 7, 8 și 9 aprilie. 

Astfel, ca în orice zi cu program de lucru
obișnuit, turiștii pot vizita Cetatea între
orele 9.00 și 19.00 (program de vară, valabil
cu data de 1 aprilie). Conform aceluiași pro-
gram va funcţiona și Liftul pe plan înclinat,
care face legătura între centrul istoric al
staţiunii și cetate.

În perioada sărbătorilor pascale va fi
deschisă și Peștera Valea Cetăţii, inclusiv în

zilele de 8 și 9 aprilie, programul de vizitare
fiind 10.00 – 20.00 (program de vară, valabil
cu data de 1 aprilie).

În minivacanţa de Paște va putea fi vizi-
tat și parcul cu dinozauri. Mai exact,
reprezentanţii Dino Parc au anunţat că, în
prima zi de Paște, respectiv 8 aprilie, parcul
va fi deschis între orele 11.00 – 18.00, iar în
9 aprilie, turiștii pot vizita acest obiectiv
între orele 10.00 și 18.00. În celelalte zile
ale minivacanţei, respectiv 6 și 7 aprilie,
parcul cu dinozauri va fi deschis conform
programului obișnuit.

Obiectivele turistice din
Râșnov vor fi deschise și 
în minivacanţa de Paște 

Chiar dacă cei mai mulţi dintre români
vor avea patru zile libere de Paște, salariaţii
Serviciului Salubrizare din cadrul Goscom
Cetatea Râșnov vor lucra. Practic, potrivit
directorului operatorului de salubritate,

Rareș Secăreanu, în Râșnov se va respecta
graficul obișnuit de ridicare a deșeurilor
menajere, astfel încât să fie eliminat orice
posibil disconfort. La casieriile Goscom se vor
putea face plăţi începând cu data de 10 aprilie. 

Operatorul de salubrizare 
nu va avea vacanţă

Ca în fiecare an, Biroul „Decese” din
cadrul Serviciului Public Comunitar de Evi-
denţă a Persoanelor Râșnov va asigura per-
manenţa și în timpul sărbătorilor pascale.
Practic, în perioada 6 - 9 aprilie, râșnovenii
care au evenimente nefericite în familie pot
suna oricând la Primărie pentru a anunţa
urgenţa, urmând ca ofiţerul de serviciu să
anunţe Serviciul de Stare Civilă, care va lua

legătura cu solicitanţii pentru programarea
în vederea întocmirii actelor necesare.

Celelalte servicii din cadrul Primăriei
Râșnov vor fi închise în minivacanţa de
Paște, ultima zi lucrătoare fiind 5 aprilie.
Programul normal de lucru va fi reluat
marţi, 10  aprilie, când toate serviciile din
cadrul Primăriei vor redeveni disponibile
cetăţenilor.

Permanenţă la Biroul
„Decese” din cadrul SPCLEP 

PROGRAME SPECIALE DE
SĂRBĂTORI, 6 - 9 APRILIE

Dispecerate
Centrul de Permanenţă de la 

Policlinica Râșnov, 
(urgenţe medicale, program 

non-stop): 0268.230.123
Apă, Canalizare: 0268.230.196;
0724.005.189; 0723.672.540

Salubritate: 0268.230.196;
0724.005.189; 0724.058189 

Salvamont Râșnov – 0725.826.668
Electrica: 0268.506.502

Engie – 0800877788, telverde
Număr unic de Urgenţă – 112 
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Hristos a Înviat!
Adevărat a Înviat!
Iată, în câteva cuvinte, întrea-

ga istorie a tuturor oamenilor din
toate timpurile, întreaga istorie a
neamului omenesc. Prin a Sa
Înviere, Domnul ne-a scos din iad
și ne-a înălţat în Rai. A smuls din
moarte neamul omenesc și l-a
înălţat le nemurire. A smuls pe
om de la diavol și l-a pus în braţele
lui Dumnezeu. Acesta este Paștele,
aceasta este Învierea.

Învierea Domnului este cea
mai mare sărbătoare a creștinis-
mului. Este o sărbătoare a
bucuriei depline a luminii divine,
a comuniunii, a sufletului. În
noaptea Învierii, creștinii se
bucură de o stare deosebită, o
stare specială cu semenii și cu
Dumnezeu.

Învierea Domnului este, fără
doar și poate, un fapt istoric, real
și irevocabil, o siguranţă absolută
a creștinilor, căci Iisus a murit
luând cu El păcatele lumii, a Învi-
at și este în ceruri, de-a dreapta
Tatălui. Învierea devine astfel
temelia de nezdruncinat, piatra de
temelie a unei noi concepţii
despre lume și viaţă, sâmburele
viu din care s-a născut uriașul
copac al creștinătăţii în lume.

Redescoperirea și retrăirea de
către oameni a acestui fapt irevo-
cabil al Învierii Domnului explică
durata creștinătăţii de acum două
mii de ani și până astăzi și care va
dura până la sfârșitul veacurilor

Învierea Domnului este toto-
dată „un semn al semnelor lui
Dumnezeu”, tot atât de real în faţa
lumii întregi.

Cu alte cuvinte, Învierea este
un semn puternic, evident, dar și
pentru toţi, că Dumnezeu cel viu
a intervenit în iconomia și istoria
omenirii.

Învierea Domnului este
modelul și forţa învierii tuturor
oamenilor, la a doua venire a Sa:
„Eu sunt Învierea și viaţa, în ade-
văr a zis El”.

Învierea face referiri nu
numai la fiinţa umană, ci este
vorba de toată creaţia lui Dum-
nezeu: „Iată, Eu toate le fac noi...,
și va fi un cer nou și un pământ
nou”, zice Mântuitorul.

Învierea Domnului ne dăru-

iește atât o victorie asupra păcatu-
lui, cât și o biruinţă asupra morţii
însăși.

Noaptea Învierii transformă
întunericul în lumină, mormân-
tul în Cer și moartea în viaţă
veșnică. 

An de an, în această noapte
fără de întuneric, Mireasa lui Hris-
tos ne cheamă la fiecare Sfânt
Altar, ca la Mormântul Învierii,
spre a primi Lumina lui Hristos,
care luminează pe tot omul din
această lume: Veniţi de primiţi
Lumina! Deci să primim Lumina
ca pe însuși Hristos.

Să ne mărturisim credinţa
către întreaga lume, prin strigătul
bucuriei creștine: Hristos a Înviat!
Căci este vremea a răspunde:
Adevărat a Înviat!

Cu această credinţă datoare de
viaţă, care ne dă putere și biruinţă,
să cântăm împreună cântarea
Învierii: „Hristos a înviat din
morţi, cu moartea pe moarte căl-
când și celor din morminte, viaţă
dăruindu-le! Amin”.

Preot Radu Vasile Bogdan,
iconom stavrofor,

Cruce Șaguniană – 
Parohia Râșnov I 
(Biserica „Sfântul Nicolae”)

Logica Învierii Domnului
Nimic din ceea ce există, realităţi materiale – fizice,

realităţi spirituale – extrasenzoriale, noţiuni sau con-
cepte, nu există în afara lui Dumnezeu. El este singurul
suport existenţial. În afara Lui nu există nimic și fără de
El nu există nimic. Atributul fundamental al dumnezeirii
este infinitatea, iar infinitatea lui Dumnezeu are infinite
posibilităţi de exprimare – nelăsând loc nici unei alte
realităţi care să o mărginească în vre-un fel. În afara lui
Dumnezeu nu există nimic – pentru că, pur și simplu –
nu există un „în afara Lui”. De aceea este Dumnezeu!

Creaţia nu este detașată de Dumnezeu – pur și sim-
plu, pentru că nimic nu poate fi detașat de infinit.
Creaţia este, în sine, exprimarea lui Dumnezeu. De
aceea creaţia este infinită ea însăși fiind exprimarea
infinitului Dumnezeu. Sfintele Scripturi ne spun că
„toate printr-Însul s-au făcut”, că El „S-a dat pe Sine
Însuși”, și că „El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au
zidit” dar ne spun și că „la început era Cuvântul, și
Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul”.

Este normal, logic și raţional să fie așa, deoarece orice
realitate existentă trebuie să aibă un suport existenţial, iar
suportul existenţial al orcărei realităţi este în ea însăși și nu
în afara ei.

Tot Sfintele Scripturi ne-au descoperit esenţa fiinţei lui
Dumnezeu. Aceasta este cea mai mare revelaţie. Omului
nu i s-a descoperit doar lucrarea lui Dumnezeu; ce face,
cum face, unde face, cu cine face, cât face... ci i s-a
descoperit însăși fiinţa lui Dumnezeu.

Dumnezeu este Iubire. Iubirea este singura realitate
care se încarcă prin dăruire.

Iubirea este singura realitate care se exprimă doar
în jertfă, iar forma superioară de exprimare a jertfei
este moartea.

În acest fel înţelegem că exprimarea fiinţei lui
Dumnezeu este în jertfă infinită, iar rodul exprimării este
Creaţia. De asemenea, înţelegem că toate câte sunt, sunt
rodul Iubirii fiinţiale a lui Dumnezeu, Iubirea Sa fiind fi-
inţială și infinită, nu are umbră de egoism și ca atare – su-
portul existenţial al tuturor – stă permanent în jertfă
pentru ca realităţile rodite din jertfa Sa să existe. De aceea
Psalmistul David spune că „dacă îţi vei întoarce faţa Ta
toate se vor întoarce în pământ”… adică toate și-ar pierde
suportul existenţial și ar înceta să mai existe. Cuvântul
„dacă” folosit de psalmist redă o realitate ipotetică pentru
că în fapt nu există posibilitatea ca Dumnezeu să se retra-
gă din esenţa realităţilor existenţiale pentru că ar înse-
mna ca El însuși să înceteze să mai existe. El ar înceta să
mai fie în jertfă și implicit ar înceta să mai fie Iubire - Da,
El chiar renunţă la fiinţa Sa - iubind renunţă să mai fie
Iubire - dar nu într-un interes al Său, ci pentru a exista
altcineva - respectiv, realităţile rodite din exprimarea Sa -
dar această lucrare existenţială îl face „să fie mai Dum-
nezeu” tocmai pentru că Iubirea se încarcă prin dăruire.

Așa descoperim și logica Învierii.
El jertfindu-Se, dăruindu-Se pe Sine Însuși și

oferindu-Se morţii - fără să caute o răsplată egoistă - s-a
trezit răsplătit cu Învierea, „căci nu era cu putinţă a fi ţinut
sub stricăciune Începătorul Vieţii…” îmbogăţindu-și fiinţa
prin dăruire și nu prin agonisire. Așa înţelegem că Învierea
este rodul răstignirii – dar aceasta nu doar că, așa cum e
logic, învierea poate exista doar după moarte, ci pur și sim-

plu pentru că Iubirea nu piere niciodată și că Iubirea se
încarcă prin dăruire. Dumnezeu există într-o permanentă
moarte și într-o permanentă înviere. Așa se dezleagă și
enigmatica zicere biblică care spune că cel ce agonișește
pierde iar cel care risipește câștigă. 

Pe de altă parte, revenind la ideea fundamentală că
Infinitul Dumnezeu are infinite posibilităţi de exprimare și
că toate realităţile existenţiale – materiale, spirituale sau
conceptuale sunt exprimarea fiinţială a lui Dumnezeu –
înţelegem că în fiecare realitate este El însuși exprimat
desăvârșit, dar și că în toate deodată și la un loc este expri-
mat tot El însuși și tot desăvârșit. Fiecare realitate având
felul său, puterea sa, harismele sale și rostul său. El este
exprimat desăvârșit și în viaţă dar și în moarte, și în
întuneric și în lumină, și în zâmbet și în lacrimă, și în feri-
cire și în durere, și în concret și în iluzie, și în materie și în
spirit, și în urcare și în coborâre… nimic neexistând de
sine fără să-l aibă pe El suport  existenţial. Infinita diversi-
tate dă frumuseţe și sens existenţial creaţiei.

Infinita lucrare motivează dinamica existenţială și
veșnicia. Perfecţiunea fiinţei dumnezeirii este „atât de per-
fectă” încât nu-i lipsește nici măcar imperfecţiunea.

De aceea El are în sine cheia motivaţiei existenţiale
și infinitatea. Starea lui Dumnezeu, ca de fapt și starea
creaţiei, nu este o lucrare, ci este pur și simplu stare
existenţială, dar este o stare care se exprimă în lucrare.
Însăși iluzia - raportată la suportul său existenţial, este
realitate concretă.

Și în acest fel găsim logica Învierii.
El este Învierea! “Căci Tu ești Învierea și viaţa și odih-

na”... exprimă gândirea teologică. Ca atare chiar ca reali-
tate conceptuală, dar și ca realitate concretă-fizică sau spi-
rituală - Învierea este și ea, în sine, exprimarea desăvârșită
a Celui Desăvârșit. Nu există nici o realitate în afara Infini-
tului. Infinitul Dumnezeu, în infinitele posibilităţi de
exprimare, S-a exprimat și în Înviere ca în oricare realitate
existenţială. Hristos este Dumnezeu, dar și Învierea este
Dumnezeu. Punct!!!

Hristos a Înviat! 
Părintele Gheorghe Colţea – 
Protopop de Bran-Zărnești

Sărbatoarea Paștilor
desăvârșește toate celelalte
sărbători ale Bisericii
„Acum, toate s-au umplut de lumină: și

cerul, și pământul, și iadul, și cele dedesubt.
Deci să prăznuiască toată făptura Învierea lui
Hristos, întru Care s-a întărit”. (Canonul
Învierii - Cântarea a treia)

Sfintele Paști- sărbătoarea Învierii lui Hris-
tos, reprezintă culmea întregii vieţi liturgice
ortodoxe. Sărbatoarea Paștilor desăvârșește,
pătrunde și dă sens tuturor celorlalte sărbători
ale Bisericii. În lumina Sfintei Învierii, Orto-
doxia vede sensul și puterea Crucii, percepe
vremelnicia morţii, transformată în trecere,
prezintă destinaţia ultimă a omului: îndum-
nezeirea lui și caută să pătrundă taina Bisericii
și a euharistiei ca remediu al nemujririi. 

Prin Lumina Învierii ni se descoperă
dragostea nemărginită pe care Mântuitorul
Iisus Hristos o are pentru noi. Prin Înviere

nouă oamenilor ni s-a deschis posibilitatea de
a trăi în nădejdea învierii noastre și a vieţii
veșnice. Avem astfel posibilitatea ca viaţa
noastră de acum să fie o pregătire pentru
înviere, spre a trăi veșnic împreună cu Hris-
tos Cel înviat. 

Învierea nu reprezintă eliberarea de trup,
ci glorificarea lui prin Dumnezeu. În Hristos
Cel înviat, „pulberea” trupurilor despre care
vorbește Vechiul Testament nu se mai întoarce
în pulberea pământului pentru a se pierde în
el, pentru totdeauna vie, ea urcă la cer în
intimitatea vieţii divine trinitare și rămâne
pentru veșnicie trupul viu al lui Dumnezeu
Fiul.  Prin Înviere ni se descoperă importanţa
imensă a vieţii noastre în trup, a vieţii noastre
în istorie, căci prin trup persoana umană se
integrează în istorie. Umanitatea lui Hristos,
răstignit de oameni și înviat de Dumnezeu,
dăinuie în însuși interiorul Sfintei Treimi ca
izvor de putere spirituală și de nădejde pentru
toţi cei care îi urmează lui Hristos. 

Prin moartea și Învierea Mântuitorului
Iisus Hristos credem, ne mântuim și trăim în
marile idei morale care au devenit patrimo-
niul spiritual al întregii omeniri. Învierea lui
Hristos a rupt valul care acoperea omului
misterul existenţei post-mortem, a deschis
vieţii omenești o privire spre zarea veșniciei, a
luat morţii rolul și caracterul de sfârșit tragic
și dureros. Iisus Hristos „a fost dat morţii în
trup”, cum spune Sfântul Apostol Petru, dar
„a fost făcut viu în duh”, a murit în trup ome-
nesc, dar a înviat în trup dumnezeiesc.

Sărbătoarea Învierii Domnului să aducă
bucurie în casele și inimile tuturor credin-
cioșilor. Pretutindeni unde este închinat
Domnul nostru Iisus Hristos, ziua Învierii Lui
să reverse lumină în cugetele noastre, bună-
tate, liniște și spor întru toate. „HRISTOS A
ÎNVIAT!”

Preot Giurgiu Dorin – Silviu, 
Parohia Râșnov V 
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Învierea Domnului e
marea noastră mângâiere
Prin mila lui Dumnezeu am petre-

cut și în acest an în pace și liniste
perioada Postului Mare, înfrânându-ne
trupul și sufletul de la pornirile cele
rele, de la gândurile păcătoase, curăţân-
du-ne inima și mărturisindu-ne păcatele
în faţa duhovnicului pentru a ne îm-
părtăși cu Trupul și sângele Domnului
nostru Iisus Hristos.

Am trăit în acest sfânt și mare post al
Învierii Domnului alături de Hristos; am
fost cu El în Ghetsimani, la Pilat, pe
Golgota, la punerea în mormânt, dar
astăzi ne bucurăm de Sfânta Înviere.

Învierea este singurul eveniment din
istoria omenirii care dă sens existenţei,
ne arată că suntem nemuritori, că viaţa
de aici are rostul de a fi trăită frumos, în
iubire și înţelegere unul cu celălalt.

Învierea Domnului e marea noastră
mângâiere: ne vom întâlni, ne vom
vedea cu cei dragi nouă de care ne
despărţim temporar prin moarte. „Dacă
Hristos a înviat”, spune Sfântul Apostol

Pavel, „ultimul vrăjmaș al omului a fost
biruit”, acest vrăjmaș fiind moartea.

Lumina Învierii străbate timpul
creaţiei și satură setea omului de
desăvâșire, de mântuire – a sa și a semenu-
lui său. Dacă n-ar fi înviere, n-ar fi nici
bucurie, nu ne-am putea bucura deplin de
tot ceea ce există în lumea aceasta pentru
că imediat ar apărea umbra morţii.

Învierea este lumină și fericire. Veniţi
de luaţi lumină! - și veţi fi fericiţi, căci
fericirea nu poate fi găsită decât cu lumi-
na izvorâtă din Învierea lui Hristos.

Dacă am dobândit la acest praznic feri-
cirea în Hristos, să dăm și aproapelui nos-
tru care n-a găsit încă calea fericirii, căci
Împărăţia lui Dumnezeu este a celor feri-
ciţi în Hristos.

Cu ocazia Praznicului Învierii Domnu-
lui, vă dorim dumneavoastră și familiilor
dumneavoastră, precum și celor dragi
vouă, să aveţi parte de bucurii duhovni-
cești în drumul spre desăvârșire.

Hristos a înviat!
Preot Valeriu Frăţilă – Parohia Râșnov

III („Biserica Adormirea Maicii Domnului”)

Mare și sfantă este ziua
Învierii Domnului
A sosit vremea să prăznuim iarăși ziua

cea mare și sfântă a Învierii Domnului și
Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Mare
și sfântă este ziua aceasta în care
Mântuitorul a întărit cu fapta adevărul des-
pre fiinţa și lucrarea Sa dumnezeiască, în-
viind a treia zi, după Scripturi. Stăpâniţi de
această încredinţare, sărbătorim an de an
Paștile cele sfinte, din care ne împărtășim
cu apa cea vie a dreptei credinţe, „nu din
piatra seacă, ci din izvorul nestricăciunii”.
Astfel, ne reînnoim neîncetat viaţa cu osâr-
dia noastră creștinească, mărturisind astfel
mai deplin, că „propovăduirea noastră nu
este zadarnică și nici credinţa voastră
deșartă” (I Cor. 15, 14), pentru că
„Paștile cele Sfintite” ce ni s-au arătat
astăzi, Paștile lui Hristos Mântuitorul,
sunt Paștile credincioșilor, precum ne
îndeamnă să cântăm sfânta noastră Biseri-
că în aceste luminoase zile.

Cu bucurie sfântă, vin în faţa inimii și
minţii voastre și aduc, prin glasul Bisericii,
vestea cea bună a biruinţei asupra morţii, a
biruinţei luminii asupra întunericului.
Suntem în miez de noapte în faţa Sfintelor
altare purtând în mâini lumânări aprinse,
ce răspândesc lumina pe chipurile noastre
și în jurul nostru. Noaptea este adâncă,
întunericul dens, dar lumânarea pe care o
purtăm are puterea să străbată bezna din
jur, să micșoreze sau chiar să îndepărteze
întunericul nopţii. Acesta este și sensul
Sfintelor Paști: Învierea Domnului Hristos
din morţi este lumina care pătrunde până
în locurile cele mai întunecate ale fiinţei
umane, redându-i puterea renașterii de la
moarte la viaţă. Hristos Cel înviat coboară
până în cele mai de jos ale iadului din
sufletul omenesc și alungă de aici moartea,
întunericul păcatului și bezna deznădejdii.
„Pogorâtu-Te-ai în cele mai de jos ale
pământului și ai sfărâmat încuietorile cele
veșnice, care ţineau pe cei legaţi,
Hristoase”, spune cântarea Bisericii din
noaptea de Paști. Pogorându-Se până la
iadul care domină sufletele multor pămân-
teni, Hristos le aduce acestora vestea cea
mare a depășirii stării de iad în care se află.

Iată pentru ce noi, creștinii, conside-
răm Învierea drept inima și sufletul cre-
dinţei noastre. În acest context, avem
datoria de a fi martori, apărători și mărtu-
risitori ai Învierii lui Hristos, ai propriei

noastre învieri și ai înnoirii a tot ceea ce
există. Viaţa umană, în general, este o ten-
siune continuă între lumină și întuneric,
între viaţă și moarte, între frumuseţe și
„urăciunea pustiirii”, între adevăr și min-
ciună. Existenţa umană este precum
această clipă: pe de o parte, un ocean de
întuneric, pe de altă parte, lumina Învierii
pe care o purtăm în mâini și, nădăjduim,
că și în suflete. Într-adevăr, există multă
lumină și viaţă autentică în lume. 
Oriunde întâlnești o mamă cu pruncul în
pântece sau un tată cu fiul său în braţe,
acolo este un izvor nesecat de lumină și
de viaţă. Clipa în care cineva zâmbește
sincer, vorbește fără vicleșug, oferă cuiva
o floare sau o pâine, este o clipă de
lumină, o clipă de viaţă în adevăratul sens
al cuvântului. Omul aflat în stare de rugă-
ciune, omul care are puterea înge-
nuncherii la Spovedanie, cel care desco-
peră drumul către Sfântul Potir, omul
care îl iubește pe vrăjmasul său, omul
care este cuprins de adevărul că fără
Hristos nu poate face nimic bun și fru-
mos, un astfel de om este izvor de lumină
și viaţă revarsată peste lume.

În același timp, în lume există mult
întuneric și din ce în ce mai multă
moarte. Da, moartea pune stăpânire pe
tot mai multe suflete care, deși pretind că
sunt vii, în realitate sunt dominate întru
totul de moarte. Atât sufletul uman văzut
ca persoană aparte, cât și tendinţele ge-
nerale ale societăţii actuale arată, la o

analiză onestă, că spiritul morţii pătrunde
tot mai adânc și cucerește tot mai multă
lume. Omul este gol pe dinăuntru din
cauza păcatului.

Din nefericire, așa cum constată
vrednicul de pomenire, Mitropolitul
Bartolomeu al Clujului, Iuda nu e doar
personajul unui anume moment istoric,
ci și un personaj al istoriei de după el,
multiplicat peste tot, la scară planetară, în
ipostaza sărutării care ascunde trădarea.
Printre noi, cei care beneficiem de civi-
lizaţie, de cultură, de progres tehnologic,
de libertate, de bunurile pământului și de
harurile cerului, printre noi se instau-
rează, încetul cu încetul, un duh perfid
care răstoarnă valorile și pervertește lim-
bajul. Anormalul devine normal, viciul
devine virtute, minciuna devine adevăr,
furtul inteligent devine profesie onorabilă,
sodomia se cheamă „orientare comporta-
mentală”; cuvinte nobile precum priete-
nie, prieten, prietenă se degradează în
conotaţii dubioase, pervertirea tineretului
se intitulează program de sănătate
antiSIDA, destrămarea familiei se nu-
mește planificare familială, crimele ingi-
neriei genetice se fac în numele vindecă-
rilor miraculoase, prostituţia se legiti-
mează prin libertatea femeii de a face ce
vrea cu propriul ei trup, proxenetismul se
reclamă de meditaţia transcendentală,
sărăcirea spiritului devine globalizare,
invadarea unei ţări se cheama război pre-
ventiv, terorismul își reclamă valenţe
divine, infeudarea economică se numește
credit bancar și multe altele.

În faţa unei asemenea situaţii în care
logica morţii încearcă să înăbușe cultura
vieţii și a iubirii, Biserica este chemată să
acorde o atenţie deosebită familei creștine,
apărând valoarea acesteia ca viaţa binecu-
vântată de Dumnezeu, în scopul dobândi-
rii mântuirii și a vieţii veșnice. Astfel, noi
trebuie să apărăm și să cultivăm sfinţenia
căsătoriei, solidaritatea dintre membrii
familiei - soţ și soţie, părinţi și copii, fraţi și
surori, solidaritatea între familii și să le
considerăm ca daruri ale lui Dumnezeu pe
care se cuvine să le preţuim. 

Cu speranţa că zorii Învieri vor aduce
bucurie și pace în familiile noastre, va
urăm: Sărbători Fericite! Hristos a Înviat!

Preot Ovidiu Coroiu,
Parohia Râșnov IV  (Biserica „Sfinţii

Împăraţi Constantin și Elena”)

Frica și moartea 
au fost învinse
În viaţa noastră de zi cu zi se întâmplă ca impresiile

și evenimentele din ziua respectivă să revină noaptea. Ele
nu revin propriu zis, ci în visurile noastre. Sunt multe
gânduri fără sfârșit, de obicei noaptea când dormim. Cea
ce ne preocupă ziua, revine noaptea. Și de obicei întâm-
plările zilnice, care nu s-au așezat încă în subconștientul
nostru, devin cu timpul coșmaruri pentru noi. Ele ne
macină în așa fel, încât nu mai avem somnul necesar.

La fel ca și noi, și Apostolul Pavel avea coșmaruri. În
Ierusalim a fost întemniţat și nu știa în niciun fel cum va
suna sentinţa asupra lui. O faptă reală pentru a fi judecat
nu exista, și totuși pe fruntea lui era scrisă moartea, adică
pedeapsa capitală. Apostolul Pavel nu era conștient de
nicio faptă pentru care să fie pedepsit. De aceea Pavel, fi-
ind un om învăţat și umblat, știa să se ajute cu legile ţă-
rii. Trebuie să știm, că în faţa Înaltei Curţi din Ierusalim
exista dreptul ca cetăţeanul roman din Imperiul Roman
să fie judecat doar de un tribunal roman. Cu o astfel de
precizare, Pavel a arătat faţă de Înalta Curte din
Ierusalim mult curaj și o încredere mare în Dumnezeu,
ceea ce a iritat Înalta Curte. De astfel de curaj avem și noi
nevoie în situaţii fără precedent. De astfel de curaj avem
și noi nevoie când vom fi chemaţi să răspundem pentru
faptele noastre, cât și pentru a apela la nevinovăţie.

Totuși, Înalta Curte din Ierusalim rămâne indecisă
în privinţa apostolului și pentru Pavel urmează o
noapte îngrozitoare, chiar o noapte disperată pentru un
om nevinovat și întemniţat. În noaptea aceea îl chinuie
gânduri rele, îl chinuie îndoieli faţă de Înalta Curte și
chiar și faţă de Dumnezeu. Îl chinuie întrebări despre
ţelul vieţii și îl chinuie grija pentru cei apropiaţi ai lui
și pentru prieteni. Oare ce se va întâmpla cu ei, cu pri-
etenii lui, dacă va muri și va fi jertfit ca martir pentru
credinţă. Vor fi și ei omorâţi și jetfiţi penrtu credinţa
lor? De aceea nu poate dormi. Pavel este conștient că
Mântuitorul îi este aproape, dar totuși sunt suspiciuni
care nu-l lasă să se liniștească.

În aceasta noapte în care el se zbate între frică și
credinţă, Pavel este vizitat de Domnul Dumnezeu, care îi
spune: „Domnul i-a zis: fii mângâiat! Iar în noaptea
următoare, arătându-i-Se, Domnul i-a zis: Îndrăznește,
Pavele!”, adică fii puternic și fii consolat de mine, nu
renunţa la speranţa în mântuire, căci eu am învins păca-
tul și am învins și moartea, și eu te voi răscumpăra, și-ţi
voi da viaţa veșnică. Pentru apostolul Pavel aceste
cuvinte au devenit o consolare deosebită, care îi dă viaţa
nouă și o nouă speranţă, dar și o nouă gândire.

O astfel de consolare vom primi și noi, cei care cre-
dem în mântuirea lui Dumnezeu. Pentru că noi credem
în Fiul lui Dumnezeu, în Mântuitorul nostru Isus
Hristos, cum este scris în crezul apostolic „a pătimit sub
Ponţiu Pilat, a fost răstignit, a murit și a fost îngropat. 
S-a pogorât în împărăţia morţii, a înviat din morţi a treia
zi, șade de-a dreapta lui Dumnezeu, atotputernicului
Părinte, de acolo va veni să judece vii și morţii”. Având
odată această credinţă în cel care s-a jertfit pentru noi,
care a biruit moartea și ne-a deschis drumul spre viaţa
veșnică, nici moartea nu ne poate face rău, căci ea a fost
învinsă de Isus Hristos. Iar după moarte va fi fericire în
împărăţia Domnului și pentru martiri, dar și pentru noi,
creștini de rând. Vor mai fi îndoieli, ca la Apostolul Pavel,
dar ele vor fi mărunte, pentru că Hristos a învins păcat-
ul, până și moartea. Bucuroși vom fi în sufletele noastre
când, de ziua Învierii, putem din nou striga: Hristos a
Înviat, cu adevărat a Înviat!

Un Paște fericit și o credinţă adâncă în Fiul 
mântuitor vă dorește, în numele comunităţii 
săsești, preot paroh Kurt Boltres de la 
Biserica Evanghelică CA Râșnov.
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Staţiunea Turistică de Interes Naţional
Râșnov s-a promovat la Târgul de Turism
„Vacanţa”, care a avut loc la Iași, între 16 și
18 martie.

La standul Râșnovului s-a aflat o delegaţie
compusă din 13 persoane, reprezentanţi ai
Primăriei, ai Asociaţiei Rosenau Turism și ai
Dino Parc. 

„Am promovat principalele atracţii turis-
tice, dar și agenda culturală a anului 2018.
De asemenea, am prezentat ofertele

unităţilor de cazare din oraș, în special cele
pentru perioada sărbătorilor de Paști. A fost
unul dintre cele mai reușite târguri la care
am participat. Locul unde s-a desfășurat
evenimentul, Palas Mall, este unul dintre cele
mai mari centre comerciale din ţară, vizitat
zilnic de peste 20.000 de oameni. Am
împărţit 1.000 de pliante, iar oamenii s-au
arătat foarte interesaţi de tot ceea ce se
petrece la Râșnov. Bineînţeles, copiii au fost
fascinaţi de Dino Parc, având ocazia să-i

cunoască pe unii dintre «locuitorii» mai mici
ai parcului. Ţinem să precizăm că, după
București și Constanţa, zona Moldovei este
dintre cele cu potenţial mare de vizitatori
pentru staţiunea noastră”, ne-a spus Gabriel
Guteanu, reprezentant al Primăriei Râșnov.

Următoarele târguri de turism la care va fi
prezent orașul nostru sunt cele de la Castelul
Corvinilor (Hunedoara), în perioada 25 - 27
mai, și Târgul de Turism al României, care va
avea loc la toamnă, la București.

Moldova, o zonă cu mare potenţial
de vizitatori pentru Râșnov
Orașul nostru s-a promovat la Târgul de Turism „Vacanţa” de la Iași

O nouă parohie
la Râșnov 
Râșnov V, pentru cartierele noi,
Primăverii și Toamnei

Începând cu data de 1 martie 2018, cu
binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului
Părinte Mitropolit Laurenţiu Streza, în
orașul nostru s-a înfiinţat Parohia Râșnov V.
Aceasta are în grijă sectorul format din
cartierele Primăverii și Toamnei și îl are ca
paroh pe preotul Dorin Silviu Giurgiu.
„Parohia va deservi credincioșii din partea
nouă a orașului. Pentru început, vom sluji
în biserica «Sfinţii Împăraţi Constantin și
Elena» (foto), a parohiei Râșnov IV, dar
acest lucru se va întâmpla pe o perioadă
determinată. Avem în plan construirea unei
biserici noi și sperăm ca dorinţa noastră să
fie realizată cât mai repede cu putinţă”, a
spus pr. Dorin Silviu Giurgiu.

22 de copii râșnoveni au participat pe 26
martie la un experiment inedit. Mai exact,
19 elevi ai Școlii Gimnaziale Nr. 3 și trei
elevi de la Liceul Tehnologic au luat parte la
un proiect derulat cu sprijinul Bibliotecii
Orășenești, în colaborare cu Biblioteca
Judeţeană Brașov. Participanţii s-au organi-
zat în echipe și au participat la un joc
educativ, numit „CUIB”. Alături de profe-
soarele lor, cu toţii moderaţi de bibliotecari,
au aflat despre păsările migratoare, despre
protecţia mediului, despre cum acţiunile
oamenilor pot fi negative pentru ele, cum să
colaboreze între ei și, în final, au fost provo-

caţi să compare deplasarea păsărilor cu
migraţiile oamenilor, ambele categorii în
căutare de resurse. Proiectul s-a desfășurat
la Liceul Tehnologic Râșnov. 

Fiecare a trebuit să adune cât mai multe
provizii și să plece într-o „călătorie” în jurul
lumii. Câștigător a fost desemnat cel care a
reușit să străbată tot traseul stabilit și să și
revină la locul de unde a plecat, bineînţeles, și
cu provizii destule pentru a-și asigura traiul
mai departe.

Concluzia a fost că elevii își doresc să
repete experienţa, să se joace din nou, acum,
că au deprins regulile.

Educaţie prin joc, în săptămâna 
dedicată proiectului Școala Altfel

Poliţia Locală Râșnov are, de la
finalul anului trecut, un autove-
hicul nou pentru intervenţii. Este
vorba despre un model Dacia
Duster, cu dotări care se ridică la
standardele Ministerului Aface-
rilor Interne, beneficiind inclusiv
de o cutie de transport valori.

„Autovehiculul a fost achiziţio-
nat în luna decembrie a anului

trecut. Decizia a fost luată după ma-
șina noastră veche a fost implicată
fără vina noastră într-un accident,
așa că achiziţia s-a efectuat la
momentul oportun. Noul autove-
hicul ne ajută foarte mult la inter-
venţii, atât din punct de vedere
tehnic, cât și al dotărilor”, ne-a spus
Ionuţ Munteanu, șeful Poliţiei
Locale Râșnov.

Autovehicul nou, la standarde MAI, pentru Poliţia Locală din Râșnov

În data de 27 martie 2018, Școala Gim-
nazială Nr. 3 Râșnov a desfășurat proiectul
educaţional „O zi militar al Armatei Române”,
în cadrul căruia elevii  claselor V-VII,  însoţiţi
de doamnele prof. Daniela Corboș și Mirela
Lupu, au intrat într-un prim contact cu tehni-
ca militară de comunicaţii și informatică, au
purtat ţinută vestimentară  militară, au
deprins primele mișcări în mânuirea arma-
mentului și a  instrucţiei de front. La sfârșitul
zilei, elevii au servit o masă ostășească alături
de militari.

Proiectul  a avut ca scop  informarea
elevilor despre Armata Română, dezvoltarea
atitudinii civice și a  interesului pentru  carie-
ra militară. „Elevii noștri pot lua acum o

primă  hotărâre «pentru ziua de mâine»”, a
declarat directorul școlii, prof.  Oana Cheţe.

Comandantul Centrului 42 Comunicaţii și
Informatică de Sprijin, colonel dr. Sorin Silviu
Bălășescu, ne-a declarat că „dacă «școala a
fost altfel», și pentru noi militarii «ziua a fost
altfel». Militarii, indiferent de gradele purtate,
au devenit pentru o zi părinţi, cu grijile și
responsabilităţile acestora, pentru frumoșii
copii. Am încercat să îndrumăm primii pași
spre societate ai micuţilor elevi râșnoveni ai
Școlii Generale Nr. 3, i-am învăţat ce însea-
mnă dragostea de ţară, dragostea pentru
poporul român și importanţa Drapelului
Naţional. Aceasta este menirea noastră, a
militarilor ARMATEI  ROMÂNE”.

Un pas mic spre frumoasa
carieră militară
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Emilia Ionescu, angajată a
Primăriei Râșnov, a lansat a
doua ei carte, volumul de poezii
și poeme „Caruselul vieţii”

Emilia Ionescu, angajată a Primăriei
Râșnov, și-a transformat un mod de
recreere, scrisul, într-o ocupaţie cât se poate
de serioasă, aflându-se deja la a doua lansare
de carte de poezii și poeme. Volumul
„Caruselul vieţii” a fost făcut public la Casa
Baiulescu din Brașov, în decembrie 2017, la
eveniment fiind invitat și un mare scriitor
contemporan, prof. Ion Popescu Topolog,
cel care i-a realizat recenzia.

„Pentru mine scrisul reprezintă cea mai
ușoară formă de a mă exprima, de a mă
traduce pe mine în versuri. De a mă lăsa
învăluită de această frumoasă ramură a
artei, de a dansa cu procesul creaţiei. Este o
cale prin care mă privesc în oglindă și ulte-
rior în faţa oamenilor. O modalitate prin
care îmi dezvălui sufletul ce traversează
introspecţia, simţirea și gândirea”, ne-a
spus autoarea.

Aceasta își amintește că în momentul în
care a început să își expună trăirile și ideile
pe foaie, nu s-a gândit la faptul că într-o zi
își va face cunoscute poemele.

De la jurnal de adolescentă
la volume publicate 
A început în adolescenţă, cu un jurnal

prin care relata experienţele sale de viaţă,
după care a simţit că ideile de pe hârtie se
contopesc mult mai natural sub formă de
versuri sau paragrafe înglobate în poeme.  

„Deoarece consider că nimic nu este
întâmplător și că toate evenimentele au o
curgere lină, cu semnificaţie, am ajuns în
anul 2015 în punctul în care toate mi-au
fost la îndemână pentru a mă gândi la pu-
blicarea poemelor scrise anterior, majori-
tatea începând cu anul 2012”, mai spune
Emilia Ionescu.

Prima carte de poeme publicată a fost
intitulată „Orchestra vieţii”, la editura
Pastel, unde, de altfel, a publicat și
„Caruselul vieţii”.

„Doamna directoare a editurii, Gabriela
Daraban, împreună cu domnul profesor
Topolog, sunt «nașii de botez de carte». Tre-
buie să le mulţumesc pentru toată
susţinerea și îndrumarea pe care mi-au
acordat-o. De asemenea, mulţumesc fami-
liei, fiicei, soţului, prietenilor care mi-au
fost alături atât fizic cât și cu sufletul la
cele două evenimente foarte importante din
viaţa mea”, a încheiat autoarea.

Își dezvăluie sufletul prin versuri „Cuprinsul creaţiei”, poezie din volumul „Caruselul vieţii”

Un cuvânt din interior
Simţământ – aer de dor,
Un destin – notă sublimă
Cu mister – o mandolină

Un condei – miros de tei,
Elan candid de porumbei,
Arta stare-n devenire,
O sclipire – întâlnire.

Gând – pahar de sentimente,
Pagina – linii decente,
Propoziţie cu papion,
Licăr fin – compus neon.

Seva – formă de motive,
Un produs – stări abrasive,
Noutate regizate,
Por – iubire divizată.

Regele Mihai I al României  a fost un model
de eleganţă în politică, iar trecere sa în nefiinţă
i-a emoţionat pe mulţi dintre români.  De alt-
fel, o râșnoveancă, prof. Vasilica Brezean, a
avut și ocazia de a vorbi cu Majestatea Sa mai
mult timp, într-un cadru neoficial, când, în
anul 1995 a fost la reședinţa regelui din locali-
tatea elveţiană Versoix. „Am fost atunci în
Franţa și Elveţia, într-un turneu al Corului
Astra din Brașov. Unul dintre profesorii uni-
versitari care era cu noi a vorbit cu secretarul
Casei Regale să susţinem un recital și la reșe-
dinţa Regelui Mihai, propunere care a fost
acceptată cu mare căldură. Îmi amintesc și
acum, am întârziat aproape o oră, iar regele
ne-a așteptat în tot acest timp la intrarea în
casă, îmbrăcat elegant”, a spus Brezean.

Aceea a fost singura dată când Vasilica
Brezean s-a întâlnit cu Regele Mihai, însă, ea
spune că a fost suficient pentru a-i face o pu-
ternică impresie. Totodată, râșnoveanca a pre-
cizat că, ulterior, „am fost la Brașov când a
venit Regina Ana la Brașov, dar și când
Principesa Margareta a vizitat Branul”. 

După trecerea în nefiinţă a Majestăţii Sale,
râșnoveanca a și pregătit un text, „Acasă la
Rege”, pe care îl reproducem integral. 

„Acasă la Rege

Am scris aceste rânduri sub impresia
durerii care a cuprins întregul popor român la
dispariţia ultimului rege al României. Știam
despre el din cărţile de istorie, atât cât aveam
voie să știu sau, mai bine zis, să nu știu, în
timpul comunismului când mi-am făcut
studiile, dar cel mai mult mi-au plăcut isto-
rioarele tatălui meu despre rege. Erau apropi-
aţi de vârstă și-l cunoscuse pe rege în tinereţe,
la Predeal, când venea la sfârșit de săptămână
împreună cu suita regală și se cazau la
Cabana Cioplea, unde lucra și tatăl meu.
Tatălui meu îi plăcea să schieze iarna și când
era și regele pe pârtie era tot timpul în
apropierea lui. La un moment dat, din
greșeală, regele a intrat într-o tufă din

apropiere și l-a rugat pe taică-miu să-l ajute să
iasă de-acolo. Mi-a mai spus și alte istorioare
despre rege, dar n-are rost să vă povestesc
acum. De fapt, ceea ce vroiam să vă spun este
că eu, personal am avut onoarea, mândria și
norocul de a le cunoaște pe majestăţile lor,
regele Mihai și regina Ana la vechea lor reședin-
ţă din Versoix - Elveţia, în vara anului 1995.

Vă-ntrebaţi poate cum de am ajuns eu, o
umilă profesoară de istorie, pe-acolo… Expli-
caţia e simplă; ca membră a Corului «Astra»
din Brașov, în cadrul unui turneu organizat în
Elveţia în acel memorabil an. Îmi voi aminti
toată viaţa de acea vizită și de întâlnirea cu
regele, care ne-a întâmpinat la poartă cu
multă amabilitate. Am stat de vorbă în curtea
casei cu Majestatea Sa, de care am rămas pur
și simplu uimită de modestia, simplitatea și
bunătatea sa; n-avea nici un pic de infatuare
sau trufie nici pe chip, nici în gesturi sau
cuvinte cum îmi închipuiam eu c-ar trebui să
aibă un rege. I-am oferit reginei un șerveţel de
batistă, lucrat de mine, de care a fost foarte
încântată, apoi împreună cu membrii coralei
am prezentat majestăţilor lor câteva prelu-
crări folclorice, după care regele s-a retras
împreună cu un cameraman și o colegă de-a
noastră, pentru un interviu televizat. Noi,
ceilalţi am vizitat, am făcut fotografii și am
stat de vorbă cu regina. Pe mine, personal,
m-a impresionat foarte mult regina… Era o
femeie cu o personalitate puternică, avea o
charismă deosebită și o delicateţe aparte.

Aveau o casă obișnuită, în curte o mică
piscină, multă verdeaţă și din loc în loc
ghivece cu mușcate roșii. În interiorul casei
am remarcat multe obiecte care aminteau de
România și fotografii de familie.

Amintirile mele s-au mai estompat în
timp; au trecut mai mult de 22 de ani de-a-
tunci, dar privind fotografiile pot spune că a
fost un mare privilegiu pentru mine să mă
întâlnesc cu istoria vie și să le pot cânta
majestăţilor lor.

Fosta profesoară de istorie Vasilica Brezean”

„Acasă la Rege”
Râșnoveanca Vasilica Brezean a avut ocazia de a-l 
vizita pe Regele Mihai la reședinţa din Elveţia

„Regina Ana la Versoix, cu batista mea în mână - 1995”

„Regele Mihai la Versoix, în întâmpinarea corului Astra”

„Elveţia, Versoix, 1995 - Eu și Ana”
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Râșnovul, pregătit de Paști. 
Curăţenie de primăvară în tot orașul
Beneficiarii ajutoarelor sociale au igienizat spaţiile verzi, iar străzile au fost măturate mecanic cu ajutorul utilajelor Goscom

La fel ca în ultimii opt ani,
râșnovenii pot lăsa „la poartă” în
anumite zile, deșeurile reciclabile
(plastic, hârtie etc), resturile vege-
tale, dar pot solicita și preluarea
deșeurile de echipamente electrice
și electronice (DEEE). Ridicarea se
face în baza unui grafic stabilit de
Goscom Cetatea Râșnov.

„Deșeurile reciclabile și cele
vegetale sunt ridicate de echipajele
noastre. Pentru preluarea DEEE-
urilor, avem un parteneriat cu o
firmă de specialitate, care preia
aceste deșeuri în baza unei comen-
zi telefonice, la numărul 0800-
444.800, apelabil gratuit pentru
comenzi de ridicare a deșeurilor”,
ne-a declarat directorul Goscom
Cetatea Râșnov, Rareș Secăreanu.
Totodată, rugămintea reprezentan-
tului Goscom este ca în momentul
în care râșnovenii depun resturile
vegetale, pentru a fi preluate de
operatorul de salubrizare, să lege
crengile astfel încât echipele de
muncitori să fie mai operative.

Pe de altă parte, Rareș Secăre-
anu a precizat că, dacă în cazul
celor mai multe zone ale orașului,
deșeurile menajere, cele recicla-
bile și cele vegetale se ridică în
zile diferite, în Cartierul
Primăverii preluarea se face în
aceeași zi, respectiv vinerea,
având în vedere că sâmbăta și
duminica sunt zile libere. 

De precizat că râșnovenii care
participă la programul de colectare
selectivă a deșeurilor beneficiază
de o reducere a tarifului de salubri-
tate cu 10%. 

Râșnovul colectează și în acest an selectiv deșeurile 
Ridicarea deșeurilor reciclabile și a resturilor vegetale se face conform unui grafic stabilit de Goscom Cetatea Râșnov 

PROGRAM DE SELECTARE
COLECTIVĂ A DEȘEURILOR

Imediat după ce s-a topit zăpada, în Râșnov
a început curăţenia de primăvară, acţiune în
care sunt implicaţi atât persoanele care bene-
ficiază de ajutoare sociale, cât și salariaţii
Goscom Cetatea Râșnov. Mai exact, potrivit pri-
marului Râșnovului, Liviu Butnariu, „în primă
fază beneficiarii ajutoarelor sociale au eco-
logizat spaţiile verzi din cartiere. Primul car-

tier în care s-a intervenit a fost Centru Nord,
după care s-a acţionat și în celelalte zone ale
orașului, unde sunt parcuri sau spaţii verzi.
Etapa următoare a campaniei a presupus
măturarea mecanică a străzilor și trotuarelor,
cu ajutorul utilajelor de la Goscom, astfel încât
să fie îndepărtat și materialul antiderapant
răspândit în cursul iernii”, a explicat primarul.

Pentru a ecologiza spaţiile verzi din oraș,
toate cele 11 echipe formate din cei 69 de bene-
ficiari ai ajutoarelor sociale au acţionat grupat,
„curăţenia generală” realizându-se în fiecare zi
într-un cartier (în ordinea Centru Nord,
Romacril, I. L. Caragiale, Florilor, ISR), după
un grafic stabilit special pentru perioada cam-
paniei.  În mod obișnuit, în activitatea lor zil-

nică, echipele au fiecare o anumită zonă aron-
dată în care execută lucrările necesare, con-
form calendarului stabilit de Primărie. 

Pe de altă parte, primarul Râșnovului a
precizat că în perioada următoare se va rea-
liza și o amplă ecologizare a malurilor
Ghimbășelului, însă intervenţia se va efec-
tua abia după ce va scădea debitul pârâului.
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