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LIVIU BUTNARIU,
Viceprimarul orașului Râșnov
„Suntem în Săptămâna Patimilor și se apropie Paștele, una
dintre cele mai mari sărbători ale creștinătăţii. Fie ca în aceste
zile de sărbătoare să ne regăsim puterea de a crede în lucruri
bune și frumoase și îndrăzneala să le înfăptuim cu toţii împreună. Așadar, să împărţim momente tihnite și luminate alături de
familiile 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!”
„Sărbătoarea Paștelui reprezintă pentru lumea creștină simbolul sacrificiului și în același
timp al renașterii 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- ADRIAN VEȘTEA,
jul de a vă ura tuturor multă Președintele Consiliului
sănătate, prosperitate și fericire. Judeţean Brașov
Să nu vă lipsească nimic material
și sufletește, ca să puteţi simţi cu inima deschisă, fără umbră de
supărare sau îngrijorare, că a înviat cu adevărat Hristos.
Sărbătoarea Paștelui și fiecare zi să vă fie fericite!”

Învierea mică, în Piaţa Unirii
Dacă nu plouă, slujba din Duminica
Paștelui va fi oficiată în aer liber de
toţi preoţii din Râșnov, la ora 12.00
Râșnovenii și oaspeţii lor 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 bisericile, slujba Vecerniei din prima zi
de Paște se mai numește și Învierea Mică, prilej de a lua
Lumina pentru toţi cei care nu au reușit acest lucru în
noaptea de Înviere. Creștinii care nu au luat Lumina pot
atunci să ia, Lumina fiind adusă de la Ierusalim.

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.

Protopop Stavrofor
Pr. Gheorghe Colţea
Protopop de Bran Râșnov - Zărnești

Preot paroh iconom stavrofor
Radu Bogdan,
Parohia Ortodoxă
Râșnov I

Preot Dorin Șerban
Parohia
Ortodoxă
Râșnov II

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

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

Preot asistent social Giurgiu
Dorin Silviu,
Protopopiatul
Bran-Zărnești-Râșnov

Preot Paroh Boltres Kurt,
Parohia Evanghelică CA Râșnov
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„Pentru mine, Râșnovul este și va fi mereu
«acasă», locul în care îmi este sufletul”
Interviu cu Adrian Veștea, președintele Consiliului Judeţean Brașov
Reporter: La alegerile locale
din iunie 2016, aţi câștigat
atât funcţia de primar al
Râșnovului, cât și pe cea
de președinte al Consiliului
Judeţean. Din ce considerente
aţi ales-o pe ultima?
Adrian Veștea: Vă spun sincer ca la
început, în perioada în care puteam opta
pentru una dintre cele două funcţii m-am
frământat mult în legătură cu ce anume să
fac. Au fost nopţi în care nu am dormit,
gândindu-mă ce decizie ar fi mai bine să iau.
Pe de o parte, îmi părea rău să plec din
Primăria Râșnov, chiar dacă nu era și nu
este vorba propriu-zis de o plecare, fiindcă
am rămas și voi rămâne râșnovean. Aici îmi
sunt rădăcinile. Aici m-am născut, aici
m-am format ca om, aici am casa și familia,
prietenii... Pentru mine Râșnovul este și va
fi mereu „acasă” , locul în care îmi este
sufletul. Însă pe de altă parte, simţeam - ca
orice om, cred - nevoia să fac un nou pas în
carieră. Și să demonstrez, să-mi demonstrez
în primul rând mie, că am evoluat în cele
trei mandate de primar și am capacitatea de
a gestiona la fel de bine problemele unui
întreg judeţ. Până la urmă, am ales Consiliul Judeţean. Dar chiar și așa, în prima
perioadă la CJ, am avut zile în care abia
așteptam să ajung seara la Râșnov și aici mi
se părea că sunt într-o oază de liniște și de
normalitate, după tot stress-ul, toate tracasările, toată „nebunia” din Brașov. Acum
m-am mai obișnuit, lucrurile încep să se
așeze pe un făgaș și la Consiliul Judeţean.

„Râșnovul a rămas
pe mâini bune”
Rep: Și la Râșnov cum a
rămas? Râșnovul are primar,
după plecarea dumneavoastră?
Adrian Veștea: Vreau să vă spun un
lucru, și dumneavoastră, și râșnovenilor. Eu
nu sunt din aceia care atunci când pleacă
dintr-o funcţie în alta uită de unde au plecat
și nu le pasă ce ceea ce se întâmplă în urma
lor. Și acest lucru e valabil cu atât mai mult
când este vorba despre Râșnov. Ţin prea
mult la acest oraș și la oamenii săi, am
muncit mult și am pus mult suflet în ceea
ce am realizat aici în mandatele de primar
pentru a nu mă interesa ceea ce se întâmplă
și se va întâmpla în continuare. Mă interesează și încă foarte mult. Îmi pasă și ca fost
primar, și ca președinte de Consiliu
Judeţean, dar în primul rând ca râșnovean.
Și nu vă ascund că în decizia mea de a opta
pentru președinţia CJ Brașov, a avut un rol
și faptul că am știut că administraţia
Râșnovului rămâne pe mâini bune, ale cuiva
care va continua strategia de dezvoltare a
orașului, va gospodări bine Râșnovul, va finaliza proiectele începute de mine, va gândi
și materializa altele noi, necesare comunităţii noastre. Da, Râșnovul are primar,
chiar dacă deocamdată doar interimar. Îl
cunoaștem cu toţii, se numește Liviu
Butnariu, este liberal ca și mine, este un om
care și-a probat calităţile de manager, conducând SC Goscom Cetate Râșnov SA și are
avantajul că, prin reprezentanţii PNL în

Consiliul Local Râșnov, 9 la număr, deţine
majoritatea în acest for și astfel colaborează
foarte eficient cu membrii acestuia, fără dispute politicianiste, fără răutăţi și adversităţi
cauzate de dușmănia politică, de pe urma
cărora ar avea de suferit comunitatea. Cât
am fost primar, am colaborat foarte bine cu
Liviu Butnariu, la proiectele pe care le-am
derulat, fie că vorbim despre modernizarea
și extinderea sistemului de alimentare cu
apă și canalizare, de reabilitarea drumurilor,
de centrul orașului, de parcuri și locuri de
joacă și așa mai departe. Iar faptul că el
continuă să ducă mai departe strategia de
dezvoltare a orașului pe care am gândit-o
este dovedit de ceea ce se întâmplă în
Râșnov. Iată, de pildă, este adevărat că eu
am reușit să redau Cetatea comunităţii și să
fac din ea un punct de mare interes, dar și
Liviu Butnariu a reușit, de când conduce
Primăria, să acceseze 3,68 de milioane de
euro, fonduri nerambursabile, pentru un
proiect de restaurare a Cetăţii. Este, de
asemenea, adevărat că am muncit pentru
realizarea Complexului Olimpic pentru
Sporturi de Iarnă de pe Valea Cărbunării și
l-am inclus în circuitul marilor competiţii
internaţionale, dar Liviu Butnariu a preluat
ștafeta și îl menţine acolo cu succes, dovadă
excelenta organizare, la finele lui ianuarie, a
celor două etape de Cupă Mondială la sărituri cu schiurile – feminin. Este adevărat că
eu, ca primar, am inaugurat prima investiţie
în Sănătate făcută aici după 1989, Policlinica, dar Liviu Butnariu începe în acest an
proiectul de modernizare și extindere a
acestei unităţi sanitare.Sau piaţa agroalimentară: eu am început proiectul, Liviu
Butnariu l-a finalizat. La fel stau lucrurile
și în ceea ce privește unităţile de învăţă-

mânt, creșa care se va construi, investiţiile
în infrastructură din cartiere, utilităţile
publice... Vedeţi, lucrurile se leagă, există o
continuitate care nu poate fi decât benefică
orașului. Firește, eu voi sprijini cu tot ce
îmi stă în putinţă administraţia Râșnovului,
așa cum ajut orice râșnovean care apelează
la mine pentru o problemă a cărei rezolvare
depinde de mine, pentru un sfat sau pentru
o îndrumare.

„Credinţa mea este
că vom reuși să
finalizăm Aeroportul”
Rep.: Se împlinesc 10 luni
de când sunteţi președintele
Consiliului Judeţean Brașov.
Cum priviţi această perioadă?
Adrian Veștea: A trebuit să mă acomodez
rapid, chiar dacă nu mi-a fost ușor, fiindcă
oamenii care m-au ales au așteptări mari de
la mine, iar eu mi-am luat angajamente în
faţa lor și am fost educat să fac tot ceea ce
îmi stă în putinţă pentru a îndeplini
lucrurile la care m-am angajat. În ceea ce
privește instituţia în sine, pot spune a trebuit să încep să schimb anumite mentalităţi, să deblochez unele situaţii, să obișnuiesc angajaţii cu faptul că fiecare trebuie să
dea randament cât mai bun în postul pe
care îl ocupă și că trebuie să se conformeze
unor reguli și proceduri clare. De asemenea,
am făcut o evaluare a structurilor Consiliului Judeţean – direcţii, servicii, compartimente – în urma căreia am elaborat o nouă

organigramă, pentru eficientizarea activităţii. Iar rezultatele, zic eu, au început să se
vadă și vor fi și mai concludente în perioada
următoare. Îmi doresc o instituţie suplă, eficientă, activă, cu iniţiativă și cu reacţie
rapidă, iar Consiliul Judeţean Brașov va
deveni astfel. Partea aceasta de organizare
administrativă este foarte importantă, deși
nu este una de impact imediat, spectaculoasă. Fără ea, însă, nu se pot concretiza
proiectele pe care le-am propus cetăţenilor
judeţului.
Rep.: Aţi anunţat, de la
începutul mandatului, că
priorităţile Consiliului Judeţean
sunt construcţia aeroportului,
investiţiile în Sănătate și în
infrastructura rutieră din judeţ.
Care este stadiul acestora?
Adrian Veștea: În ceea ce privește proiectul Aeroportului Internaţional BrașovGhimbav, așa cum am promis, am informat
cetăţenii judeţului în mai multe rânduri prin declaraţii și conferinţe de presă, prin
intermediul emisiunilor de televiziune la
care am fost invitat - asupra demersurilor
pe care le-am făcut. Totuși, pentru că m-aţi
întrebat, am să reiau, pe scurt. Mai întâi, era
absolut necesară clarificarea situaţiei
juridice a terenului pentru aeroport, în sensul trecerii respectivei suprafeţe de teren
din domeniul public al statului și din
administrarea Institutului de CercetareDezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr
în domeniul public al judeţului Brașov și în
administrarea Consiliului Judeţean. În
august, anul trecut, am reluat demersurile
în acest sens și am avut succes: în 20 septembrie legea respectivă a trecut cu bine de
Senat, în18 octombrie, Camera Deputaţilor,
ca for decizional, a aprobat-o, cu unanimitate de voturi, iar în 16 noiembrie președintele Klaus Iohannis a promulgat-o. Acum,
n-au decât unii și alţii să se împăuneze și să
spună vrute și nevrute despre acest subiect,
dar eu știu cum au stat atunci lucrurile,
câte drumuri am făcut la București, la câte
uși am bătut și de câte ori a trebuit să argumentez în favoarea necesităţii acestui
proiect nu doar pentru Brașov, ci pentru
întreg sud-estul Transilvaniei. Odată acest
aspect reglementat, am putut trece la următoarele etape ale proiectului, care au însemnat, până acum, revizuirea studiului de fezabilitate, aprobarea, în 6 decembrie 2016, a
indicatorilor tehnico-economici actualizaţi
ai obiectivului de investiţii, de către plenul
Consiliului Judeţean, lansarea licitaţiei
deschise pentru realizarea proiectului
tehnic pentru calea de rulare Alfa, platforma
de îmbarcare și extinderea reţelelor de
canalizare și drenaj aferente pistei, alocarea,
din bugetul Consiliului Judeţean pe acest an
a sumei de 47,134 milioane de lei pentru
continuarea investiţiei, preluarea realizării
lucrărilor de deviere a canalului Beselcin,
lucrări obligatorii pentru obţinerea avizelor
legale de funcţionare a viitorului aeroport.
Am avut, de asemenea, mai multe întâlniri
cu conducerea Administraţiei Bazinale Olt,
pentru a urgenta începerea lucrărilor de
îndiguire a pârâului Bârsa, în zona aeroportului.
Am demarat și procedurile de licitaţie
pentru realizarea Studiului de fundamentare cerut de legislaţia în vigoare la

ACTUAL
orice proiect ce presupune atribuirea unui contract pe termen
mai lung, care cuprinde executarea de lucrări și operarea rezultatului lucrărilor. Pe baza acestui studiu de fundamentare, consilierii judeţeni vor putea decide în cunoștinţă de cauză, având
la îndemână argumente tehnice, economice și juridice, asupra
modalităţii de finalizare a investiţiei. Ceea ce vreau să se reţină
este că realizarea acestui aeroport rămâne prioritatea administraţiei judeţene și eforturile noastre se concentrează în această
direcţie, însă trebuie parcurse toate procedurile prevăzute de
legislaţie pentru fiecare etapă. Suntem în grafic, respectăm calendarul impus de proceduri, lucrăm pe mai multe planuri și
vreau să-i asigur pe locuitorii judeţului să nu pierdem nici un
moment în derularea acestui proiect.
Rep: Aeroportul este un obiectiv așteptat
de mulţi ani de brașoveni. Credeţi că în
mandatul dvs. se va finaliza, în cele din urmă?
Adrian Veștea: Credinţa mea este că vom reuși să-l finalizăm
până la finele lui 2020, chiar dacă Guvernul de la București nu
vrea să aloce nici un ban pentru această investiţie extrem de
importantă și de necesară și în pofida unora care nu vor aeroport la Brașov . Oricum ar fi, însă, știu un lucru: eu voi avea
conștiinţa împăcată, fiindcă voi face tot ceea ce depinde de mine
pentru materializarea acestui proiect.

„Vreau performanţă în
Sănătate. Dar pentru a
cere acest lucru trebuie
să oferim condiţii”
Rep.: Spuneaţi că alte priorităţi sunt
Sănătatea și infrastructura rutieră ce ţine
de administraţia judeţeană. Care este
modul de abordare în aceste domenii?
Adrian Veștea: Concret, la capitolul Sănătate, vorbim despre
modernizarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Brașov,
pentru care am prevăzut de la bugetul judeţean pe acest an
suma de 17.694.000 lei, adică aproape 4 milioane de euro. Este
o investiţie mare, va crea disconfort, dar este absolut necesară,
așa cum știm cu toţii. De asemenea, vom inaugura anul acesta
investiţia de la Maternitate, unitate care va fi radical schimbată
în bine, veţi vedea, atât din punct de vedere al aspectului și
condiţiilor din interior, cât și al aparaturii medicale. Spitalul de
Copii este o altă unitate pe care o avem în atenţie, iar pentru
aceasta am prevăzut sumele necesare investiţiilor din bugetul
pe acest an. Este primul an în care Sănătatea brașoveană
primește de la bugetul judeţean sume corespunzătoare atât
pentru lucrări de reabilitare și modernizare, cât și pentru dotări
cu aparatură și echipamente. De asemenea, Brașovul este
primul și, după știinţa mea, singurul judeţ din România în care
Consiliul Judeţean alocă lunar un fond de 40.000 de lei, la dispoziţia Consiliilor de Administraţie ale spitalelor, din care să se
acorde stimulente pentru acei salariaţi care fie lcurează în secţiile care sunt defavorizate, fie au o situaţie vulnerabilă, cum este
cazul celor aflaţi la început de carieră, celor veniţi din alte localităţi. Beneficiarii acestor stimulente financiare sunt stabiliţi de
Comitetul Director al fiecărui spital public brașovean și se vor
acorda cu aprobarea Consiliului de Administraţie.
Eu vreau ca Brașovul să devină un judeţ al performanţei în
Sănătate. Dar știu că pentru a cere acest lucru, trebuie mai
întâi să oferim condiţii celor care lucrează în sistemul sanitar.
În paralel, continuăm demersurile pentru realizarea unui Spital
Regional la Brașov, dar aici lucrurile nu ţin doar de noi, ci și de
Guvern, care sperăm să răspundă favorabil și cât mai repede
solicitării noastre de trecere a unei suprafeţe de teren, din zona
amplasamentului identificat pentru acest spital, în domeniul
public al municipiului Brașov.
În privinţa infrastructurii rutiere, pentru modernizarea
reţelei de drumuri judeţene, am prevăzut sume din bugetul propriu al Consiliului Judeţean, dar, pentru prima dată, am depus
și cereri de finanţare în vederea obţinerii de fonduri europene
din Programul Operaţional Regional 2014-2020. Avem deja
depuse două proiecte pentru modernizarea unor drumuri
judeţene și vom încerca să depunem proiecte pe fiecare axă de
finanţare pentru a obţine fonduri nerambursabile. Avem și
parteneriate cu mai multe judeţe, știm ce avem de făcut, știm
cum să facem și îi asigur pe toţi locuitorii judeţului că mișcăm
lucrurile în direcţia corectă. Așa cum am spus și cu alt prilej,
crezul după care mă ghidez este că o funcţie nu este importantă prin ea însăși, ci prin ceea ce deţinătorul ei la un moment dat
face pentru oameni.
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Toate eforturile pentru un oraș curat

Ziua Voluntarilor
în Luna Curăţeniei,
amânată din cauza
vremii nefavorabile, va
reprezenta punctul final
al unei acţiuni ample de
salubrizare a tuturor
zonelor din oraș

În perioada 3-7 aprilie, la Râșnov a
avut loc o amplă acţiune de curăţenie,
cu activităţi zilnice în cartierele din
oraș, acestea făcând parte dintr-un program mai amplu, desfășurat în fiecare
primăvară de către autorităţile locale.
Punctul final al săptămânii curăţeniei
în cartiere, Ziua Voluntarilor în Luna
Curăţeniei, care ar fi trebuit să aibă loc
sâmbătă, 8 aprilie, a fost amânat din
cauza vremii nefavorabile, pentru o

dată care va fi anunţată după Paști, una
din variantele cele mai probabile fiind
ziua de sâmbătă, 29 aprilie. Astfel, toate
zonele de intrare în oraș vor fi salubrizate, la eveniment anunţându-și
participarea angajaţi de la Primărie,
Ocolul Silvic și Goscom Cetatea
Râșnov, militari de la Centrul de Transmisiuni, iar organizatorii speră ca
iniţiativei să se alăture un număr cât
mai mare de voluntari din localitate.

Proiect pilot pentru un
Ghimbășel fără gunoaie

Ideea aparţine unui inginer
din Râșnov și ar putea fi
preluată de SGA și pentru
alte cursuri de apă din judeţ
Tot în ideea unui oraș cât mai curat,
autorităţile locale au în această perioadă
în vedere albia pârâului Ghimbășel,
care, deși a fost igienizată cu prilejul
Zilei Mondiale a Apelor, mai exact pe 22
martie, în doar două săptămâni a

adunat din nou o mulţime de deșeuri.
Problema care apare periodic ar putea fi
rezolvată printr-o metodă care va fi pusă
în încercare în zona podului din Caragiale. Deși impropriu spus, va fi montat
un „baraj” pentru gunoaie, de pe un
mal pe altul, care va acţiona ca un stăvilar împotriva deșeurilor aruncate în
amonte și purtate pe apă.
„Este vorba de un proiect pilot, o
idee care aparţine unui om al locului,
inginer de meserie. Va fi montat un

dispozitiv care va «colecta» gunoaiele
care se adună pe apă și care apoi la
rândul lui va fi curăţat periodic. Este
vorba de un experiment care nu va
costa nimic autorităţile, iar dacă apoi
va da rezultate, ar putea fi implementat în mai multe zone, iar reprezentanţii Societăţii de Gospodărire a
Apelor Brașov au confirmat că l-ar
putea prelua și pe alte cursuri de apă
din judeţ”, a explicat consilierul local
Marieana Ducar.

Etape de Cupă Mondială pe
Valea Cărbunării și în 2018
Râșnovul reprezintă un
punct forte în strategia
Federaţiei Române de Schi
Biatlon, a cărei conducere
a fost recent confirmată
Prezent în calendarul Cupei Mondiale de sărituri cu schiurile la feminin din 2014, Râșnovul va găzdui două
etape ale competiţiei și în viitorul
sezon de iarnă, pe site-ul FIS apărând
momentan un calendar provizoriu, în
cadrul căruia întrecerile de pe Valea
Cărbunării sunt programate pentru
zilele de 7 și 8 ianuarie 2018. „Am discutat cu directorul FIS, japoneza
Chika Yoshida, iar forul mondial ar fi
dorit ca etapele de la Râșnov să se dis-

pute în decembrie. Noi am considerat
că n-ar fi prea potrivit acest lucru,
pentru că riscăm să nu avem zăpadă,
așa că pentru moment cele două
etape au fost programate pe 7 și 8
ianuarie. Totul va fi pus la punct însă
la ședinţa FIS din Slovenia, care va
avea loc în luna mai. Oficialii forului
mondial au fost extrem de încântaţi
de ceea ce au găsit la fiecare dintre
ediţiile precedente disputate pe Valea
Cărbunării, dând mereu Râșnovul ca
exemplu de organizare”, a explicat
Puiu Gaspar, secretarul general al
Federaţiei de Schi Biatlon. Acesta va
rămâne în continuare pe aceeași
funcţie în conducerea forului naţional, făcând echipă cu președintele Dan
Gheorghe Mihoc, ambii fiind confir-

maţi la alegerile care au avut loc pe 6
aprilie. „Dorim să ducem mai departe
proiectele demarate deja, iar în
strategia noastră Râșnovul reprezintă
un punct forte, în primul rând
datorită infrastructurii de nivel mondial, dar bineînţeles și datorită talentelor existente în zonă”, a spus Puiu
Gaspar. Susţinător al sporturilor de
iarnă,
președintele
Consiliului
Judeţean Brașov, Adrian Veștea, a fost
unul dintre invitaţii alegerilor FRSB.
„Performanţele în orice sport întotdeauna ne vor onora ţara. Urez mult
succes conducerii alese, alături de
care am fost în ultimii ani într-un
proces care a poziţionat România în
elita internaţională a sporturilor de
iarnă”, a declarat Adrian Veștea.
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Sfânta Cruce –
sămânţa Învierii
Logica ne spune că nu poate exista înviere fără
să existe moarte. Și tot logica ne spune că nimic nu
e mai deprimant și mai înfricoșător decât moartea.
Într-o lume debusolată și bulversată de
moarte, Biserica, ca o mamă care își încurajează
copiii la vreme de cumpănă, ne spune, accentuând
pe certitudinea acestui adevăr, că învierea nu e o
iluzie. De aceea cultul Bisericii este impregnat de
speranţa învierii.
Pe de altă parte, știinţa și cercetarea, concurând cu Biserica, se silește să afirme, cu certitudine, că învierea e imposibilă și că moartea e un
fenomen existenţial ireversibil.
Desigur că, fiecare parte, atât Biserica cât și
știinţa, se străduiește să aducă cât mai multe argumente în susţinerea adevărului pe care îl propovăduiește, doar că una din ele, respectiv știinţa, beneficiază de posibilitatea de a pune propria variantă
sub senzorii simţurilor trupului, iar cealaltă,
respectiv Biserica, se folosește doar de capacitatea
Harică a credinţei. De aceea Biserica, în perioada de
imediat după Paști, cheamă oamenii la curăţirea
“simţirilor” pentru a putea să-L vadă pe Hristos,
Soarele dreptăţii, tuturor viaţă răsărind.
Din această chemare înţelegem că Biserica afirmă că simţurile trupului, respectiv cei cinci senzori
– auzul, văzul, pipăitul, mirosul și gustatul - prin
care omul percepe și pricepe realităţile din creaţie,
acești cinci senzori, așadar, pot fi folosiţi pentru
cunoașterea și certificarea învierii, doar dacă sunt
curăţiţi, respectiv, dacă sunt capacitaţi astfel ca să
poată recepţiona realităţile care, în starea „normală”, nu pot fi sesizate și receptate senzorial.
Este important să spunem că Biserica, nu doar
că nu dispreţuiește cunoașterea raţională și senzorială dar, chiar afirmă că această cunoaștere poate
să fie folosită, în ceea ce privește cunoașterea realităţilor extrasenzoriale sau parasenzoriale – cum ar
fi învierea din morţi – cu condiţia ca simţurile
specifice trupului să fie curăţite, capacitate și predispuse acestei cunoașteri superioare care, în mod
normal, stă în dreptul cunoașterii prin credinţă.
Eu sunt un om al Bisericii; contez, așadar, pe
învăţătura religioasă și, mai mult, eu însumi o
propovăduiesc ca fiind sigură și superioară; totodată, pentru a da credibilitate învăţăturii despre
Învierea lui Hristos și de aici, implicit despre
învierea noastră, mă folosesc de imagini, de realităţi
și de fenomene care sunt specifice cunoașterii prin
știinţă și prin cercetare; pun realităţile faţă în faţă,
în oglindă, valorizez logica raţională, care este, cu
adevărat, una din cele mai importante harisme cu
care este omul înzestrat.
Astfel, pentru început mă conving pe mine
însumi de faptul că e imposibil ca omul să fi fost
creat de Dumnezeu, cunoscut în Revelaţie ca fiind
Iubire, pentru a fi destinat morţii. Un alt adevăr, pe
care prin logică îl impun raţiunilor mele, este că,
atunci când Dumnezeu a creat lumea nu a făcut și
un „tomberon” la care să arunce deșeurile sau rebuturile și, chiar mai mult, nu cred că rodul facerilor
Izvorului Vieţii poate fi destinat morţii.
Un alt adevăr, pe care mă încăpăţânez să-l
impun raţiunilor mele, este acela că există realităţi,
infinit de multe, pe care senzorii mei, cu care sunt
înzestrat prin creaţie, nu pot să le cuprindă, să le
cunoască și să le cenzureze. De aceea, cu smerenie,
las credinţei mele dreptul de a cunoaște și de a
pătrunde în cutele existenţiale în care raţiunea nu
poate să pătrundă – înmulţind, în acest fel, nădejdea că, totuși, ceea ce îmi spune cercetarea și știinţa
nu e definitiv. Mai mult decât atât, tot raţiunea mă
ajută să constat, cu certitudine, că în dinamica
istorică a creaţiei – care presupune inclusiv cercetarea și cunoașterea senzorială, nimic nu a rămas
definitiv și, ca atare, mintea și inima mea păstrează
speranţa că însăși știinţa, peste timp, va constata și
va mărturisi existenţa învierii morţilor.
Deocamdată, cu smerenie, fără să contrazic pe
cineva sau ceva, valorizând chiar cunoașterea senzorială dar și cunoașterea prin credinţă, mărturisesc adevărul posibilităţii învierii noastre, folosind
ca argument logic – adevărul Învierii Mântuitorului
nostru Iisus Hristos. Însă pentru întărirea acestui
adevăr și pentru posibilitatea de a avea acces la el,
ne chemăm unii pe alţii, cei care credem în Dumnezeu și implicit credem în Înviere, să ne curăţim
simţirile, să ne capacităm simţurile, prin practica
religioasă recomandată de Biserică, și să venim săL vedem pe Hristos – Soarele dreptăţii – tuturor

Ceas și glas
Chemare rece
Nu te duce
Nu te trece

Pleacă-ţi capul
La odihnă
Ţi-o cântă ţărâna-n
Tihnă

Frunza-ţi va șopti
Tăcerea
Zorii zilei
Învierea

Glas și ceas
De bucurie
Învierea-n
Răstignire!

viaţă răsărind. Să ne spovedim – curăţindu-ne – și
să ne Împărtășim – capacitându-ne – tocmai pentru
a putea accede, în cunoaștere, în zone în care deocamdată putem pătrunde doar prin Har.
Paratrăsnetul nu poate recepta fulgerele dacă
are vârful încărcat cu zgură sau dacă e oxidat. Paratrăsnetul nu poate culege fulgerele dacă nu are
vârful curat și acoperit cu argint, cu aur sau cu
platină. Aceasta spune mult. Din aceasta avem
mult de învăţat.
Telefonul nu poate recepţiona sunetul, pe
undele electro-magnetice, dacă are senzorul –
receptorul - stricat sau, mai mult, dacă nu are acest
senzor. Aceasta ne spune mult. Ca să receptăm și ca
să cunoaștem realităţi parasenzoriale, realităţi mai
presus de fire și mai presus de raţiuni, este necesar
să ne curăţim simţirile – senzorii fiinţiali – predispunându-ne cunoașterii prin Har.
Un lucru e simplu de înţeles: Dumnezeu este
Iubire desăvârșită. Moartea de pe cruce este manifestarea desăvârșită a Iubirii fiinţiale. Iubirea nu
poate fi ucisă! De aceea Învierea se ascunde chiar în
Răstignire. Mai mult decât atât, cu cât moartea e
mai adâncită în iubire se desăvârșește în Înviere –
pentru că Dragostea se încarcă dăruind și nu
dobândind – iar Dragostea nu piere niciodată; și nu
există dragoste mai mare decât aceea ca cineva să-și
pună viaţa pentru celălalt.
De aceea, fără să mai pierdem vremea explicând
în cuvinte ceea ce se poate constata în fapt – tragem
concluzia simplă că Învierea stă ascunsă în Cruce.
De aici înţelegem că învierea noastră este posibilă
doar în jertfă. Implicarea, până la moarte, în folosul
aproapelui ne predispune învierii din morţi. Odată
și odată, omenirea va înţelege că suportul existenţial e iubirea care se exprimă prin implicarea
jertfitoare în folosul aproapelui și că înveșnicirea
omului stă în dăruire și nu în adunare egoistă de
valori care, oricum, sunt deșarte. În acest fel
dezideratul exprimat în rugăciune dar și în strădania destul de derutantă a omenirii, acela de a face o
lume mai bună în care să se oglindească Împărăţia
lui Dumnezeu, se va împlini când omul va pricepe
taina crucii de pe Golgota – cruce în care își
regăsește propria vocaţie – vocaţia de a se jertfi în
iubire și nu doar de a fi beneficiar în egoism.
Iată de ce în Sfânta noapte a Învierii, când preotul cheamă lumea la Lumină, lângă lumânare,
ţine strâns Crucea lui Hristos care, răstignit pe
cruce, provoacă creaţia la înviere.
Hristos A Înviat!
Cu mult drag,
Părintele Gheorghe Colţea,
Protoiereu de Bran-Zărnești

După ce am străbătut în pace, cu sănătate și
alese bucurii duhovnicești calea binecuvântată a
Sfântului Post al Paștilor, alergăm în miez de noapte
spre sfintele locașuri de închinare să primim lumină
din „lumina lui Hristos care luminează tuturor”.
Stăpâniţi de acest fior tainic prăznuim în fiecare
an minunea Învierii, „Paștile cele Sfinte, Paștile cele
frumoase, Paștile cele preacinstite.”
Învierea Domnului ne încredinţează că nu este
zadarnică și absurdă credinţa aceasta, că obiceiurile
noastre sunt îndreptăţite și că trebuie să le păstrăm
și să le împlinim cu sfinţenie. De asemenea, ne arată
că suntem nemuritori, că viaţa de aici are rostul de
a fi trăită frumos, în iubire și în înţelegere, deoarece
toţi suntem fiii lui Dumnezeu și fraţi între noi.
Învierea Domnului e marea noastră mângâiere:
ne vom întâlni, ne vom vedea cu cei dragi de care
ne despărţim aici prin moarte. „Dacă Hristos a înviat”, spune Sfântul Apostol Pavel, „ultimul vrăjmaș al
omului a fost biruit”, acest vrășmaș fiind moartea.
Învierea lui Hristos ne echilibrează existenţa,
gândirea, speranţa, comuniunea cu cei dragi,
punând pe ambele talere ale balanţei destinul nostru,
viaţa aici și dincolo, acum și în vecii vecilor. De aceea
primul cuvânt pe care îl pronunţă Iisus după Înviere
este: „Bucuraţi-vă! Am dat sens vieţii voastre”.
Noi prăznuim Învierea lui Hristos cu gândul la
propria noastră înviere, o înviere în care credem,
pe care o mărturisim și pe care o așteptăm de-a
lungul veacurilor. Atunci Iisus ne va întreba dacă
în viaţa noastră am recunoscut un Iisus anonim,
tăinuit în spatele unui semen ce se cheamă suferinţa umană, un Iisus flămând, un Iisus însetat, un
Iisus în zdrenţe tremurând de frig, un Iisus înnoptat la o poartă care nu I se deschide, un Iisus
gemându-și durerea pe un pat de spital.
Ne vom uita atunci în urmă, în propriile noastre vieţi și vom ști sau nu dacă am întâlnit și un alt
Iisus decât Cel din apa Botezului sau din Rugăciunea noastră sau din Sfânta Cuminecătură.

Trăind bucuria învierii lui Hristos fiecare își
poate anticipa și arvuni bucuria propriei sale învieri,
când la picioarele Împăratului va aduce pe unul din
fraţii foarte mici ai Acestuia și va spune:
„Doamne, nu știu cât m-am rugat, nu știu cât
am postit, nu știu cât am privegheat, nu mai știu de
câte ori m-am cuminecat, dar am izbutit să-i redau
acestui copil limpezimea ochilor și surâsul buzelor”.
Mergeţi, căutaţi-L și găsiţi-L pe Iisus prin fapta
voastră cea bună, care nu e altceva decât întruparea
iubirii voastre de Dumnezeu prin aproapele.
Să petrecem sărbătorile în pace și bucurie!
Hristos a înviat!
Preot Valeriu Frăţilă, „Biserica Adormirea
Maicii Domnului”

Hristos a înviat!
Dragi râșnoveni, veniţi să-i cântăm și să ne
închinăm lui Hristos, să slăvim învierea Sa din
Morţi! Astăzi moartea a fost biruită, căci Hristos a
înviat. Astăzi este bucurie duhovnicească pretutindeni în lumea creștină. Astăzi prăznuim praznicul
praznicelor și sărbătoarea sărbătorilor. Astăzi
Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a
luminat toate prin învierea Sa, devenind
biruitorul morţii. Singur înviindu-se pe Sine cu
puterea Sa dumnezeiască, El ne dăruiește tuturor
celor ce merg către El și în urma Lui viaţa veșnică
și nemuritoare. El îi hrănește pe credincioșii Săi
cu Trupul și Sângele Său cel înviat, turnând în ei
șuvoiul vieţii. El ne conduce spre viaţa plină de
bucurie, spre raiul cel nou, plin de dumnezeirea
Lui slavă. Astăzi, Hristos, viaţa noastră a pus
temelie neamului omenesc prin învierea Sa și a
încununat toate minunile preaslăvite făcute de El
pe pământ. Asemenea lui Hristos, care doar pentru scurtă vreme a gustat moartea, mor și azi
oamenii ca să învie din morţi și să fie împreună cu
El în împărăţia Lui.
Astăzi este ziua Învierii. Cu bucurie să o
prăznuim, dragi credincioși.
Hristos a înviat! Adevărat a înviat!

Preot paroh Radu Bogdan,
Parohia Râșnov I

„Acela este cu adevărat liber,
care trăiește întru Hristos”

Preot asistent social Giurgiu Dorin Silviu,
Protopopiatul Bran-Zărnești-Râșnov

(Sfântul Ioan Gura de Aur)
Sfânta Sărbătoare a Paștilor este cea mai
importantă sărbătoare a creștinilor ortodocși.
Învierea Domnului nostru Isus Hristos ne
deschide în fiecare an calea către un nou început.
Postul Paștilor ne oferă ocazia să reflectăm asupra
comportamentului nostru, asupra greșelilor
noastre, ne îndeamnă să ne apropiem de Dumnezeu și să fim mai buni, iertând. Isus Hristos
S-a sacrificat pentru noi oamenii, fără a-i judeca
pe cei păcătoși, pe cei care I-au făcut rău si L-au
răstignit, arătându-ne astfel iubirea Lui
nemărginită. Hristos a înviat din morţi cu
moartea pe moarte călcând și celor din morminte
viaţă dăruindu-le. Să-L primim cu toţii în casele
noastre, căci prin sacrificiul Lui, Domnul ne-a
dăruit viaţă veșnică. Adevărata Sărbătoare a
Paștilor constă în mărturisirea păcatelor și
împărtășirea cu Sfintele Taine. Sfânta Lumină a
Învierii să ajungă și în acest an în casele voastre,
întărind dragostea întru Hristos, umplându-ne
sufletele de înţelepciune și pace.
Hristos a înviat!
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„Să prăznuiască toată
făptura Învierea lui
Hristos, întru Care s-a
întărit, acum toate
s-au umplut de lumină
și cerul și pământul
și cele de dedesubt”
Suntem în plin exerciţiu de reafirmare a credinţei
noastre creștine. Adică în plin exerciţiu de afirmare a
Învierii Domnului. Pare că am obosit dinaintea unor
răutăcioși incongruenţi, instabili în valori, dar gălăgioși. Cum să le vorbești în metafore celor ce-ţi batjocoresc Dumnezeul, cum să rabzi la nesfârșit zâmbetul
lor răstignitor de Hristos? Tăria noastră nu poate veni,
e limpede, din exerciţii de comunicare, ci din marele,
amplul exerciţiu al trăirii Învierii lui Hristos în fiecare
clipă. Suntem ai lui Hristos numai în măsura în care-i
asumăm rănile și vindecările propuse lumii de atunci?
Nicidecum. Ci asumând acum cele ale lumii de astăzi,
Hristos nefiind un personaj al trecutului, cum des le
place unora să creadă, ci o Persoană înscrisă în
prezentul continuu, al Bisericii și al Lumii, al cosmosului mereu restaurat în El. Din confuzia aceasta între
personaj și persoană se hrănește toată superficialitatea
urii de acum, toate ifosele elitei care caută în Iisus
Hristos subiect de presă, nu de teologie. Așezat pe
prima pagină a jurnalelor, Hristos nu este făcător de
rating. Nu caută ale Sale, nu se poartă cu necuviinţă,

nu se aprinde de mânie, nu gândește răul. Toate le
suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le
rabdă. De aceea El nu cade niciodată.
La vremea Paștelui nu reînnoim doar hainele,
cunoștinţele ori bucatele, nu curăţăm doar grădinile,
livezile ori spaţiile verzi. Ar fi dureros să fie atât semnul Învierii. Paștele ne cheamă să ne reasumăm mărturia de credinţă. Auzim aceasta în cântarea pe care o
încep clericii din Altar, apoi poporul binecredincios:
„Învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului
Domnului Iisus, Unuia Celui fără de păcat. Crucii Tale
ne închinăm, Hristoase și sfântă Învierea Ta o lăudăm
și o slăvim; că Tu ești Dumnezeul nostru, afară de Tine

În posturile de peste an...
În posturile de peste an, s-a statornicit, potrivit
poruncilor bisericești, spovedania și împărtășirea
credincioșilor. „Creștinul să se spovedească și să se
împărtășească în cele patru posturi de peste an sau cel
puţin o dată pe an, în postul mare”. Practica generală
confirmă această poruncă. Din păcate însă, o altă practică, mult mai veche și pe deasupra conformă
canoanelor, este eludată de această rarefiere euharistică (adică privind împărtășania).
Liturghia, slujba ce conţine euharistia-împărtășania, este o dezvoltare cultică, cu rugăciuni și gesturi
rituale, a cinei celei de taină. Cu o zi înainte de a fi
judecat și răstignit, Iisus și apostolii se ospătează la
această cină intimă, în cadrul căreia se rostesc formulele ce instituie cultul creștin al liturghiei: „Luaţi
mâncaţi, acesta este trupul meu... beţi dintru acesta
toţi, acesta este sângele meu, al legii celei noi... aceasta s-o faceţi spre pomenirea mea”.
Primii creștini, în frunte cu apostolii, apoi cu
episcopii, urmașii acestora, au repetat în adunările lor
ce se întâmplase la cina cea de taină, adică masa
comună, urmată de împărtășirea din pâinea și vinul
binecuvântate a fi trupul și sângele Domnului. Acea
cină este nucleul întregii dezvoltări ulterioare a
rugăcinii publice prin care biserica se exprimă atât la
vedere (simbolic) cât și mistic (tainic). Până azi,
prezenţa lui Hristos, alături de cuvântul predicat și de
practica virtuţii, se află în experienţa liturgică, în
euharistie deci. De aceeași grijă deosebită a celor
responsabili de a se cumineca cu vrednicie și continuu
se răsfrânge asupra vieţii lor în ansamblu.
Au existat însă nereguli și abuzuri la cina Domnului încă din zorii creștinismului, fără ca acestea să
împiedice practica împărtășaniei generale. Doar cei
vinovaţi erau excluși temporar din biserică până la
îndreptarea lor (azi numim epitimie sau canon oprirea
unora de la împărtășanie). În cazul unor sincope generale, mai marii bisericii mustrau spre îndreptarea situaţiei, nelăsând păcatul unora să altereze ritmul constant și frecvent al împărtășaniei. Apostolul Pavel, de
pildă, mustră o întreagă comunitate pentru practici
neconforme, anume, dezbinări și apoi beţia unora la
mesele comune, în vreme ce alţii, săraci, rămâneau
flămânzi. De aici, îndemnul ca omul să se cerceteze pe
sine înainte de a se împărtăși cu trupul și sângele
Domnului, pentru a nu se face vinovat faţă de ele,
luându-le cu nevrednicie – (a se cerceta omul pe sine
intră în sfera spovedaniei). Pedeapsa pentru astfel de
sacrilegii nu întârzie: „De aceea – le spune apostolul
acelorași – nu puţini dintre voi sunt neputincioși și
bolnavi, iar mulţi au și murit”.
Odată cu instituţionalizarea bisericii dincolo de
orizontul simplei comunităţi de credinţă, (o instituţie
specializată presupune structuri organizatorice și disciplinare, personal, ierarhie, regulamente, patrimoniu, etc.) s-a stabilit ca fiecare creștin care participă la
cina Domnului (la liturghie), să se împărtășească.
Există canoane (reguli) care prevăd în mod special
acest lucru. Totuși, cu timpul s-a ajuns la acea
poruncă bisericească ce condiţionează împărtășania
de post, punând limite drastice frecvenţei acesteia (de

patru ori sau o dată pe an).
Să fie de vină teama de sacrilegiu datorat
nevredniciei, abuzului sau rutinei? În acest caz, cei
care trebuie să îndemne poporul la apropiere de
sfintele taine („cu frică de Dumnezeu, cu credinţă și
cu dragoste să vă apropiaţi” sună îndemnul preotului la fiecare liturghie) devin mai degrabă gardienii
sau, vorba unuia, cerberii euharistiei. Să fie vorba de
clericalism, în special de cel monastic? Căci clericul
se împărtășește la toate liturghiile pe care le oficiază
sau la care participă, în vreme ce credincioșii numai
din când în când și doar după o severă evaluare a lor
din partea primilor, de multe ori, în litera
canoanelor de penitenţă și a postului integral. Mai
poate fi vorba, pur și simplu, de ignoranţă și
delăsare. Altfel, cum s-ar explica practica
împărtășaniei în afara liturghiei? Cineva, de pildă, se
împărtășește doar de Florii, ori în vreo duminică din
postul mare, însă, de fiecare dată, înainte de
liturghie. O dată pe an și nici atunci cum trebuie...
Vorbeam mai sus de cercetarea de sine ce aparţine
sferei spovedaniei. În urmă cu ceva timp, unii preoţi
din Brașov mi-au solicitat ajutorul în săptămâna
mare, la taina mărturisirii. Îmi amintesc că am ajuns
la o biserică de cartier, chemat de paroh, la ora patru
dimineaţa. Era luni din săptămâna mare. Înainte de a
deschide ușa bisericii, mă gândeam dacă nu cumva ne
vom trezi singuri acolo până vor începe să vină
oamenii. Când am intrat, pe lângă faptul că biserica
era plină, alţi doi preoţi ajunși acolo înaintea noastră,
spovedeau. După șapte ore a trebuit să plec la programul meu de la Codlea (lucram la penitenciar), lăsând
biserica și mai plină de oameni. Asta s-a întâmplat de
fiecare dată, în toate zilele săptămânii patimilor, an de
an, cât i-am ajutat pe preoţii de acolo.
La prima vedere pare încurajator. Dar când lumea
te îmbulzește, răpindu-ţi posibilitatea discreţiei în
relaţia cu penitentul (secretul spovedaniei este obligatoriu), când nerăbdarea celor ce așteaptă la rând,
diminuează timpul ce trebuie alocat unor situaţii speciale, precum și tendinţa unora spre târguială, de
parcă preotul ar fi un automat de dezlegări, entuziasmul de a te simţi de folos se topește în magma frustrării și enervării.

pe altul nu știm, numele tău numim. Veniţi, toţi credincioșii, să ne închinăm sfintei Învierii lui Hristos. Că
iată, a venit, prin Cruce, bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm Învierea
Lui, ca răstignit răbdând pentru noi, cu moartea pe
moarte a stricat”. Astfel de cuvinte nu le adresează Biserica unui personaj care și-a depășit agonia și atât.
Diminuarea icoanei Învierii în conștiinţa poporului
român, atât de fragil și dispus la anti-icoane, răsturnarea altarelor prin forţa unor cuvinte minţite,
recrudescenţa ironizării celor sfinte fac parte din
provocarea pe care lumea modernă o propune,
dureros percepţiei teologice a Învierii. Noi înșine, preoţi și popor, uităm câteodată că nu suntem răspunzători doar ca respondenţi la întrebările lumii, ci și ca
trăitori ai Evangheliei, bucurii odihnei lui Hristos. Cât
de minunat ne învaţă aceasta cântarea Învierii:
„Prăznuim omorârea morţii, sfărâmarea iadului și
începătura altei vieţi veșnice; și săltând, lăudăm pe
Pricinuitorul, Cel Unul binecuvântat, Dumnezeul
părinţilor noștri și preaslăvit”. Aici este miezul real al
mărturiei noastre, în reasumarea și vestirea contemporanilor, a prăznuirii omorârii morţii, sfărâmării
iadului și începătura altei vieţi. Trăind cu nădejdea că,
dacă Hristos a Înviat și noi vom învia, vă aducem cele
mai alese urări de bine, cerând de la Cel ce-a biruit
boldul morţii să trimită bucuria Învieri în sufletele
tuturor! Hristos a Înviat!
Preot Ovidiu Coroiu, Parohia Ortodoxă
„Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena” Râșnov
Mă întreba cineva cât are valabilitate o
spovedanie. Bineînţeles că nu poate fi vorba de așa
ceva. Spovedania nu e legată de vreun soroc, cum ar
fi postul și nici nu are vreun termen de valabilitate.
Discernământul personal și relaţia continuă cu
duhovnicul fixează timpii mărturisirii. Ritmul vieţii
duhovnicești nu trebuie să fie în primul rând programatic, în corelaţie cu calendarul religios. Există un
ritm cu totul aparte al vieţii interioare, al intensităţilor bune sau rele pe care le trăim după alte reguli. Atunci când, spre exemplu, treci printr-o criză
iscată de un păcat care te marchează, nu aștepţi postul mare pentru a sta de vorbă cu duhovnicul. Pentru
că altfel, fără simţirea urgenţei, a neliniștii tulburătoare, nici nu poate fi vorba de căinţă iar spovedania
verbală, dacă se întâmplă vreodată, devine o formalitate. Câţi nu vin la spovedanie fără să se spovedească
nici măcar o dată. Îi întâlnesc frecvent. N-au nicio
problemă și tot ce oferă duhovnicului ca mărturisire
nu reprezintă decât un gol imens. Sau viceversa. Sunt
și dintre aceia care confundă spovedania cu o
poliloghie despre nimicuri sau lucruri străine
pocăinţei pentu păcat.
Relaţia duhovnic – penitent este mai întâi cea dintre preot și credincios. Ea este continuă și presupune
un dialog specific, de tatonare, de împrietenire, de
părtășie și cunoaștere reciprocă de gânduri și, în
sfârșit, de destăinuire a unor profunzimi în care și
unul și altul trebuie să distingă glasul lui Dumnezeu.
Doi oameni, cu slăbiciuni inerente dar cu angajament
ferm de edificare (biserica este edificiul clădit din
pietre vii) fiecare desigur având propria chemare și
propria poziţie în acest edificiu. De aici începând,
credinciosul, din penitent, ajunge casnic și comesean
la cina de taină, în foișorul unde aceasta s-a petrecut,
iar preotul îi livrează pâinea și vinul binecuvântării ca
unui ucenic pe care-l știe demn de trupul și sângele
Domnului. De-acum, spovedania operează fie doar ca
recunoaștere a vredniciei, fie, după caz, ca îndemn la
efort suplimentar în situaţia căderilor minore.
Remușcare (căinţă), mărturisire, îndreptare – iată
cele trei etape ale spovedaniei, când există în viaţa
omului lucruri mai complicate sau grave. Ea nu
operează pe goluri de comunicare sau pe nimicuri și
necesită tact, delicateţe, răbdare – câteodată cu anii –
dar și hotărâre atunci când lucrurile trenează. Când
statura omului interior dobândește consistenţă
duhovnicească, ea trebuie reevaluată și cultivată
frecvent (de aici necesitatea împărtășirii continue)
pentru ca „cel ce stă să ia aminte să nu cadă”.
Consider oportune gândurile exprimate aici,
având în vedere că marile sărbători religioase ne fac
ceva mai atenţi la partea noastră de lucrare în grădina
lui Dumnezeu. Mă adresez, bineînţeles, oamenilor cu
credinţă și cu un dram, cel puţin, de viaţă religioasă,
nu celorlalţi, pentru care lucrurile astea sunt lipsite de
sens. M-aș fi putut exprima în termenii unei jubilaţii
sărbătorești, cu câteva urări de bine, în șablonul obișnuit al folclorului nostru religios. Dar ce aș fi spus
atunci? Doar lucruri convenţionale. Adică nimic.
Preot Dorin Șerban, Parohia Ortodoxă Râșnov II

Piatra de pe inimă
În ziua învierii se aflau trei femei în
drum spre mormânt. Putem afla cine au fost
aceste femei citind evanghelia lui Marc capitolul 16. Mergând spre mormânt, ele se aflau
în discuţii. „Cine ne va prăvăli piatra de la ușa
mormântului?” – aceasta era grija lor prioritară, pentru că ele trebuiau să-l pregătească
pe decedatul Isus după datinile și obiceiurile
din acele vremuri. Femeile trebuiau să
îmbălsămeze trupul lui Isus pentru înmormântare. Vinerea nu a mai fost timp pentru
aceste pregătiri, iar sâmbăta era zi sfântă. În
acel moment se aflau pe drumul către mormânt. Vinerea când l-au așezat în mormânt,
au fost mai mulţi oameni de faţă, care puteau
prăvăli piatra din faţa mormântului, ca să-l
închidă. Totodată, piatra fusese sigilată și
păzită. Dar acum în toiul dimineţii nu
vedeau nici o soluţie la cea mai mare problemă a lor: acea piatră mare și grea.
Piatra părea de neclintit, ea bloca de fapt
și planurile și gândurile lor. Dar când au
ajuns la mormânt și s-au uitat, au rămas surprinse. De necrezut! Piatra mare și grea a fost
prăvălită! Iar odată cu ea și toate grijile și
problemele lor au fost șterse. Acum totul era
rezolvat. De fapt, piatra nu mai trebuia
prăvălită. Femeile trebuiau doar să meargă în
mormânt, ca să se asigure de învierea Domnului lor și El era deja viu! Isus a vestit mai
înainte învierea Lui, dar atunci nimeni nu
l-a crezut. Deci în acest sens piatra nu trebuia rostogolită de oameni, puterea învierii a
făcut această mutare, puterea învierii poate
face minuni.
Așa se întâmplă și cu noi. De multe ori
avem o problemă, dar rezolvarea ei este blocată de o piatră. Această piatra apasă pe inima
noastră, ea apasă și pe sufletul nostru. La fel
ca femeile în dimineaţa învierii, ne facem
griji, ne facem probleme, discutăm și nu
ajungem la nici o soluţionare, pentru că
această piatră simbolizează grijile noastre,
nevoile noastre, gândurile noastre și absolut
totul din jurul nostru. Ea apasă și devine tot
mai grea. Apasă pe inimă, apasă pe gânduri și
apasă pe suflet. Doar Mântuitorul nostru ne
poate elibera. Doar El le poate rezolva pe
toate. El este soluţionarea noastră. În mâna
Lui se află puterea vieţii și puterea învierii.
Avem deci pietre mari, care apasă pe
conștiinţa noastră, dar avem și pietre mici,
care ne fac probleme. Ele sunt o problemă
pentru noi, dar pentru mântuitorul nostru
Isus nu sunt nici o problemă, deoarece El
ne-a răscumpărat, dându-și viaţa pentru noi,
ca să avem parte de Împărăţia Cerească și de
viaţa veșnică, pe care ne-a câștigat-o prin
jertfa Lui. Chiar din clipa aceea, când cele trei
femei au găsit mormântul gol, omenirea a
avut parte de înviere. Doar credinţa noastră
creștină, care de multe ori este slăbită și
neputincioasă, trebuie reactivată. Căci Domnul nostru Isus Hristos zice: „Eu sunt
Învierea și Viaţa. Cine crede în Mine, chiar
dacă ar fi murit, va trăi” (Ioan 11,25). O veste
măreaţă, care este stăpână peste moarte și
peste păcat. Ea este dovada că viaţa există și
dincolo de moarte, dincolo de sfârșitul nostru. Viaţa există acolo unde este Dumnezeu.
Cu aceste gânduri transmit cititorilor
creștini multă iubire, bucurie și veselie, căci
Hristos a înviat.
Preot Paroh Boltres Kurt,
Parohia Evanghelică CA Râșnov
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Artiști - meșteșugari în Săptămâna Mare
Elevii din Râșnov au vernisat în Joia Mare propria expoziţie, cu operele create în cadrul atelierelor de încondeiat ouă și de pictură
Așa cum obișnuiesc an de an în perioada
premergătoare Paștelui, elevii de la Școala Gimnazială „Peter Thal”, desfășoară activităţi specifice sărbătorii, prin care menţin vii tradiţii
românești străvechi sau obiceiuri locale, toate
moștenite de la o generaţie la alta. Astfel, la
clase au fost organizate ateliere de încondeiat
ouă, dar și de pictură, lucrările realizate având
tema sărbătorilor pascale și a rânduielilor care
vin odată cu acestea. Toate operele elevilor sunt
prezentate într-o expoziţie deschisă publicului
în Joia și Vinerea Mare, la sala de sport a unităţii
de învăţământ. „Păstrăm tradiţia de a marca
apropierea Paștelui prin diverse activităţi care

au loc la clase, pe mai multe ateliere, toate
reunite apoi în expoziţia finală. Am renunţat,
cel puţin pentru acest an, la târgul de produse,
pentru că în Săptămâna Mare au fost programate și examenele de evaluare la clasele mici,
ceea ce a încărcat programul pentru această
perioadă”, a precizat prof. Felicia Pivariu, director adjunct la Școala Gimnazială „Peter Thal”.
În ton cu aceste activităţi a avut loc și un
eveniment inedit al actorilor de la Teatrul Strada, care au adaptat povestea „Capra cu trei iezi”
la spiritul apropiatelor sărbători pascale, întrun spectacol inedit care a avut loc tot în Săptămâna Mare.

Teatru, poezie și vizită la Facultatea de Silvicultură
Luna martie a fost una de sărbătoare pentru
iubitorii cărţilor, astfel că elevii de la Școala
„Peter Thal” au sărbătorit Ziua Mondială a
Poeziei (21 martie) și Ziua Mondială a Teatrului
(27 martie), îmbinându-le într-o acţiune numită
„Citește și Împărtășește”. Totodată, în cadrul
unui proiect desfășurat în colaborare cu Inspectoratul Școlar Judeţean, elevii au vizitat sediul
Facultăţii de Silvicultură, toate clasele având

parte, rând pe rând, de scurte lecţii despre climă,
biosferă, specii și altele, sub îndrumarea studenţilor viitori silvicultori.
Elevii de la Școala 2 au participat și la un
proiect de bandă desenată, care a avut loc în săptămâna 27-31 martie, o altă activitate extrașcolară fiind acţiunile desfășurate în colaborare cu
Centrul Educaţional SCHUBZ, pe tema protecţiei mediului.

Micii fotbaliști,
calificaţi la faza zonală
Echipa de fotbal a claselor mici de la Școala
„Peter Thal” va reprezenta judeţul Brasov la
competiţia de fotbal dedicată lor în faza pe zonă,
care va avea loc la Târgu Mureș în luna aprilie.
După victoria pe oraș și apoi pe microcerc, micii
fotbaliști, conduși de inimosul lor antrenor,
Sergiu Lucaci, au câștigat faza pe judeţ. „Le
urăm succes și le amintim că într-o ediţie anterioară, fetele de la ciclul primar au ajuns la
etapa naţională, ceea ce așteptăm cu emoţie și
de la ei”, a spus prof. Felicia Pivariu.

„Săptămâna meseriilor” pentru elevii de clasa a VIII-a
În săptămâna 27-31 martie, elevii de clasa
a VIII-a de la Școala Gimnazială nr. 2 „Peter
Thal” au participat la „Săptămâna meseriilor”,
acţiune în cadrul căreia unităţile de
învăţământ liceal, în special cele cu școli profesionale, și-au prezentat oferta educaţională
pentru următorul an școlar. „Ceva mai
devreme decât «Săptămâna meseriilor» ne-au
vizitat cei de la Școala Profesională Germană
Kronstadt, apoi cei de la Colegiul de Trans-

La Școala 3 se ascultă „5
minute de muzică clasică”
Elevii de la Școala Gimnazială nr. 3 participă
în semestrul al doilea al anului școlar 2016-2017
la un proiect al Radio România Cultural, „Ascultă
5 minute de muzică clasică!”. „Este dedicat celor
din clasele V-VIII, iar doi copii de la clasa a VI-a,
Leonard Dumitru și Iulia Sferle se află deja printre câștigători. Iniţiativa îi aparţine doamnei
profesoare de muzică Lazăr Alina. Tot sub îndru-

Proiect UE:
After School
gratuit la
Școala 1, cu
masa de prânz
asigurată
Pentru Școala nr. 1, structură a Școlii Gimnaziale nr. 3, conducerea unităţii a aplicat pentru un proiect de prevenţie a abandonului școlar, pe axa POCU 2014-2020, aflat la acest
moment în evaluare. În cazul în care rezultatul
evaluării va fi unul pozitiv, în cadrul proiectului ar urma să aibă loc activităţi ale elevilor
după orele de curs, o masă caldă, activităţi cu
părinţii sau a doua șansă pentru cei care și-au
întrerupt studiile.

marea dânsei, Cojocariu Raluca de la clasa a IIIa va participa la concursul de interpretare «Pagini muzicale românești». De asemenea, echipa
de volei a școlii, antrenată de prof. State Spridon
ne reprezintă bine în competiţiile judeţene, la fel
cum au făcut-o și elevii calificaţi la olimpiadele
de limba engleză și limba română”, a explicat
prof. Oana Cheţe, director al unităţii.

ANUL ȘCOLAR 2017 - 2018
" LOCURILE LA CLASA I, OCUPATE
ÎN TOTALITATE. În urma primei faze de
înscrieri pentru clasa I (anul școlar 2017-2018),
cele două clase de 25 de locuri de la Școlile Gimnaziale nr. 1 și nr. 3 din Râșnov au fost ocupate
aproape în totalitate, rămânând un singur loc
disponibil pentru faza a doua. Mai mult, la Școala
Gimnazială nr. 2 „Peter Thal” a fost nevoie să fie
suplimentate cele 100 de locuri (2 clase de limba
română și două de limba germană), în clasa I
fiind înscriși 107 elevi.
" NOUTĂŢI LA LICEU. Oferta educaţională a liceului din Râșnov pentru anul școlar
2017-2018 a fost deja aprobată. Astfel, pentru
clasa a IX-a (liceu) sunt disponibile 28 de locuri
în clasa de „tehnician în turism” și 28 de locuri la
profilul uman, iar la școala profesională există o
clasă de ospătari (tot 28 de locuri) și una cu profil mecanic (14 operatori CNC și 14 mecanici
auto). Totodată, se pregătește o clasa a XI-a pentru cei care doresc să urmeze cursurile liceale „la
seral”, cu profilul tehnician prelucrări mecanice
(28 de locuri), precum și o clasa a IX-a cu
frecvenţă redusă, profil real.

porturi. Dacă liceele sunt cam aceleași,
unităţile care au și școli profesionale sunt
extrem de active în această perioadă, fiind
ceva mai la început de drum. Mai mult, procedura de admitere se mai schimbă de la an la
an, însă noi suntem în strânsă colaborare cu
unităţile respective, pentru ca elevii noștri să
poată avea toate informaţiile necesare”, a
explicat prof. Felicia Pivariu, director adjunct
la Școala Gimnazială „Peter Thal”.

Cultură, civilizaţie și prevenţie
pentru liceenii râșnoveni
Elevii de la Liceul Tehnologic Râșnov au
primit pe 10 aprilie vizita membrilor echipei
Napoca Rally Academy, în cadrul unui proiect de
prevenţie în rândul tinerilor, pe teme rutiere. În
cadrul unui curs interactiv, la care au participat
elevii claselor a XI-a și a XII-a, au fost abordate
teme precum teribilismul, consumul de alcool
sau de droguri. Programul „Ford Driving Skills
for Life” s-a desfășurat în parteneriat cu IPJ
Brașov, ISU Brașov, CEPCA Brașov și IȘJ Brașov,
în proiect fiind înscrise alte nouă unităţi școlare
din judeţ, licee din Brașov, Codlea și Făgăraș.
„Acţiunea face parte dintr-o serie mai amplă de
activităţi desfășurate în această perioadă, alături de plantările care au avut loc în 24 martie
și de concursul judeţean de cultură și civilizaţie

pe care l-am organizat la aceeași dată și care a
cuprins inclusiv o vizită la Cetate”, a explicat
prof. Cristian Dudulean, director al Liceului
Tehnologic Râșnov. Acesta a mai precizat că în
data de 6 aprilie a avut loc o ședinţă cu părinţii
elevilor de la unitatea de învăţământ pe care o
conduce, la care au fost prezenţi și reprezentanţi
ai Poliţiei și Jandarmeriei și în care au fost abordate teme precum violenţa în școli și pericolele
la care sunt expuși copiii și tinerii în mediul
online în anul 2017. Nu în ultimul rând, la fel
cum procedează an de an, reprezentanţii Penitenciarului Codlea au vizitat liceul din Râșnov pe
11 aprilie, prezentându-le oferta educaţională
din facultăţile de profil din ţară elevilor din clasele a XI-a și a XII-a.

„Ford Driving Skills for Life” , 10 aprilie

Concursul judeţean „Cultură
și civilizaţie în România”, 24 martie

CULTURĂ
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Din 28 aprilie, mergem la Cinema!
Proiecţii vor fi în fiecare zi de vineri, sâmbătă și duminică, iar intrarea va fi gratuită
Cinefilii râșnoveni de toate vârstele primesc
o veste bună chiar înainte de Paști. Anunţată ca
intenţie pentru luna aprilie, redeschiderea Cinematografului „Amza Pellea” din localitate e un
proiect ce va deveni realitate vineri, 28 aprilie.
Confirmarea vine de la viceprimarul Liviu
Butnariu, care a anunţat că, începând cu această
dată, Primăria Râșnov va asigura un program
periodic de proiecţii de film în zilele de vineri,
sâmbătă și duminică, intrarea fiind gratuită.
„Este un proiect mai larg ce urmărește promovarea celei de-a șaptea arte în rândul comunităţii râșnovene, iar pe termen lung, includerea cinematografului din Râșnov în reţeaua
Europa Cinemas. Vor fi proiectate filme de ficţiune, dar și documentare. De asemenea, o
atenţie specială va fi dedicată filmelor pentru

copii”, a precizat Butnariu. Programul a fost
deja stabilit, urmând ca proiecţiile de vineri și
sâmbătă seara să înceapă la ora 19.00, iar ziua de
duminică să fie rezervată copiilor, filmele fiind
programate în această zi de la ora 17.00.

Din vară, teatru pentru
copii. Părinţii, invitaţi să
stabilească ora potrivită
pentru spectacole
Tot la Cinematograful „Amza Pellea”,
Primăria are în vedere derularea unui program de teatru pentru copii, într-o primă
etapă cu spectacole săptămânale, pasul următor avut în vedere fiind deschiderea unei secţii

de actorie pentru cei mici.
Pe partea de teatru, parteneriatul va fi unul
cu trupa de teatru pentru copii „Albinuţele”
din Brașov, iar primele spectacole vor fi programate începând cu această vară, în principiu
în zilele de duminică. „Cred că cei în mai
măsură să spună care este cea mai potrivită
oră pentru desfășurarea acestor spectacole
sunt părinţii. Aceștia pot depune propunerile
în scris la sediul Primăriei Râșnov, sau le pot
transmite pe mail, la adresa instituţiei, secretariat@primariarasnov.ro. În funcţie de aceste
răspunsuri, vom stabili o oră la care se vor
juca piesele de teatru pentru copii”, a precizat
Liviu Butnariu.
Potrivit acestuia, Cinematograful poate
deveni un liant al comunităţii culturale din

oraș: „Pe lângă aceste activităţi, respectiv
reluarea proiecţiilor de filme și facilitarea
pentru copii a accesului la programe de
teatru, se dorește înfiinţarea unui club al
pasionaţilor de cinema și unul dedicat teatrului pentru copii”.
Readucerea la viaţă a Cinematografului
este un proiect al Primăriei Râșnov, derulat în
parteneriat cu o organizaţie non-profit,
respectiv Asociaţia Mioritics.
Cinematograful a trecut printr-un amplu
proces de renovare în perioada 2008 – 2009,
iar de la redeschidere a fost gazda unor evenimente importante. Din anul 2013, acest cinematograf poartă numele unui mare actor care
și-a petrecut multe zile de filmare în Cetatea
Râșnov și împrejurimi: Amza Pellea.

Programul Cinematografului Râșnov în perioada 28 aprilie – 7 mai
VINERI, 28 APRILIE, ORA 19.00
„Captain America: The Winter Soldier” (2014)
După evenimentele din The Avengers, Steve Rogers (Chris
Evans) trăiește în Washington, încercând să-și afle locul în lumea
modernă după ce a petrecut decenii îngheţat în veșnicele zăpezi
ale Arcticii. Dar, după ce un angajat S.H.I.E.L.D. este atacat, Steve
se trezește implicat într-un mister ce ar putea pune în pericol
întreaga lume. Alături de Văduva Neagră (Scarlett Johansson),
eroul încearcă să dezlege iţele până când nu este prea târziu, iar
asta îl va arunca împotriva unui redutabil și în același timp familiar adversar, Războinicul iernii.

SÂMBĂTĂ, 29 APRILIE, ORA 19.00
„Ex Machina”
(2015)
Scenaristul/regizor Alex Garland (28
Days Later, Sunshine)
ne aduce o viziune
care-ţi îngheaţă sângele în vine asupra
viitorului deloc îndepărtat al inteligenţei
artificiale. Experimentul pe care îl va trăi
Caleb se va transforma
într-o bătălie psihologică sumbră, cu întorsători de situaţie care îl
vor pune în faţa unei
alegeri extrem dificilă:
mașina sau omul?

DUMINICĂ, 30 APRILIE, ORA 17.00
„Universitatea
monștrilor” (2013)
– proiecţie pentru copii
Universitatea Monștrilor
îi readuce în faţa publicului
pe cei doi monștri năzdrăvani, Mike și Sully, cunoscuţi
de public din animaţia mult
aclamată și premiată „Compania Monștrilor”/„Monsters
Inc”, care trebuie să se alieze, în ciuda unor resentimente, pentru
a câștiga Campionatul de Ţipat. Excluși din Programul de Ţipat
tocmai din pricina rivalităţii dintre ei, aceștia se văd nevoiţi să se
înscrie la concursul celor mai înfricoșători monștri din Universitate pentru a fi primiţi din nou în program. Obligaţi de circumstanţe, cei doi își formează repede o echipă care să concureze
împotriva celor mai populare frăţii din campus, trecând printr-o
mulţime de peripeţii, timp în care prieteniile dintre simpaticii
monstruleţi se consolidează puternic.

VINERI, 5 MAI, ORA 19.00

SÂMBĂTĂ, 6 MAI 2017, ORA 19.00

DUMINICĂ, 7 MAI 2017, ORA 17.00

„Tomorrowland:
Lumea de dincolo de mâine” (2015)

„Interstellar” (2014)

„Cum să îţi dresezi dragonul 2”
(2014)

Acţiunea se petrece într-un ţinut fascinant și extrem de avansat
din punct de vedere tehnologic și are în centru un bărbat de vârstă
mijlocie (Clooney), care, pentru a salva Pământul, trebuie să facă
tot posibilul pentru a se întoarce în Tomorrowland, asta după ce a
fost izgonit de aici, pe când era copil, de către omul care și-a petrecut întreaga viaţă (Laurie) exploatând minunăţiile ţinutului în
interes propriu.

În contextul în care existenţa omenirii pe Terra este
ameninţată, un grup de exploratori depășește limitele spaţiului și
cucerește imensele distanţe ale unei călătorii interstelare. În regia
lui Christopher Nolan, filmul îi aduce în rolurile principale pe:
Matthew McConaughey, Anne Hathaway și Jessica Chastaine.

– proiecţie pentru copii
Au trecut cinci ani de
când vikingii și dragonii
trăiesc în bună pace pe
insula Berk. În timp ce prietenii lor se întrec în curse
pe dragoni, Sughiţ și Știrbul sfârtecă cerurile, călătorind unde nimeni din
neamul lor n-a mai ajuns.
Una din aventurile lor îi aduce la o peșteră plină de dragoni sălbatici
conduși de un lider misterios, iar pacea este din nou pusă în pericol. Sughiţ și Știrbul trebuie iarăși să lupte pentru ceea ce cred,
dându-și seama că numai împreună au puterea de a schimba o dată
pentru totdeauna viitorul oamenilor și-al dragonilor deopotrivă.

„Chipuri de lumină în temniţele comuniste”
În cadrul festivalului
„Gloria Domini”, la Râșnov a
avut loc un spectacol care a
cuprins momente artistice,
dar și o conferinţă pentru
omagierea celor care au pătimit
în vremuri de grea suferinţă
Prima ediţie a Festivalului tuturor religiilor
„Gloria Domini”, desfășurat înaintea Paștelui (2 14 aprilie) și-a propus să promoveze valorile culturale și de patrimoniu ale Ţării Bârsei într-o manieră activă, fiind un extraordinar prilej de promovare a tradiţiilor culturale specific fiecărei comunităţi confesionale sau entice. Râșnovul a fost
inclus în festival, principalul eveniment care a avut loc în orașul nostru fiind concertul „Chipuri
de lumină în temniţele comuniste”. Spectacolul
s-a desfășurat pe 5 aprilie la Cinematograful

„Amza Pellea” și a cuprins proiecţia unui film documentar, momente artistice adecvate perioadei
pascale, interpretate de tineri artiști invitaţi și de
elevi ai școlilor din Râșnov, dar și o conferinţă
pentru omagierea celor care au pătimit în vremurile acelea grele, susţinută de pr. protopop
Gheorghe Colţea. „Am încercat să prezentăm, în
special tinerilor, aspecte pozitive legate de suferinţele îndurate în închisorile comuniste: transfigurarea suferinţei și modul în care reușeau să
petreacă sărbătorile în celule. Mulţi au ajuns să
spună: «binecuvântată fii, închisoare», ceea ce
pentru noi azi pare de neînţeles. Mulţumim pentru sprijin Primăriei Râșnov, viceprimarului
Liviu Butnariu școlilor generale și liceului din
Râșnov”, a spus preotul Costin Butnar, organizator al evenimentului, râșnovean și el la origini.
Festivalul a fost organizat de Agenţia
Metropolitană Brașov, iar la Râșnov a mai fost
programat un recital de pricesne, tot pe 5 aprilie,
la Biserica Ortodoxă „Sfântul Nicolae”.
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Concursul de încondeiat ouă, la ceas aniversar
A X-a ediţie a evenimentului desfășurat în Joia Mare a avut ca temă un model românesc din Ţara Bârsei

Toţi elevii participanţi au fost premiaţi
pentru stăruinţa și pasiunea de
care au dat dovadă atât în timpul
concursului cât și în pregătirea lui.
Obicei 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 de
încondeiat care are loc an de an în Joia Mare.
Ajuns la o ediţie jubilară, cea cu numărul zece,
evenimentul a adunat copii de la toate școlile
din oraș, aceștia demonstrându-și talentul în
încercarea lor de a reproduce un model românesc din Ţara Bârsei. Fiecare dintre cele trei
unităţi școlare a fost reprezentată de câte o
echipă „de finaliști”, minim șase elevi selectaţi

în urma atelierelor de încondeiat ouă desfășurate la clasă. „Am avut, ca în fiecare an, separat, și o masă a începătorilor, a micuţilor curioși să deprindă primii pași în taina încondeiatului. Participanţii au avut de reprodus un
model românesc tradiţional din Ţara Bârsei,
ţinut în care, de-a lungul timpului, au încondeiat foarte mult și sașii, dar și maghiarii. Unii
dintre copii au venit la a treia ediţie, iar tot
ceea ce învaţă de la profesorii lor înseamnă a
pleca de la lucruri simple, astfel că nu le este
foarte greu să realizeze micile lor opere”, a
declarat Lucian Cazacu, un împătimit al

meșteșugului și iniţiator al concursului.
Evenimentul a fost organizat de către
Primăria Râșnov, Asociaţia Rosenau - Turism și
Dexion Storage Solution, iar la final toţi participanţii au fost premiaţi, diploma fiind
însoţită și de câte un mic cadou pentru fiecare.

O tradiţie care va fi păstrată
Modelul din acest an al concursului a cuprins
teme precum brâul, prezent pe ouă încondeiate
în întreaga ţară, dar și elemente specifice locale,
precum coarnele de berbec, toate pe o coloristică
în roșu, galben și albastru sau negru. Elevii au

folosit fiecare câte un condei realizat chiar de
meșterul Lucian Cazacu dintr-o bucată de lemn,
ornată cu cupru și bumbac în vârf.
„De la an la an, micuţii sunt tot mai
pregătiţi, am văzut o mulţime de modele
interesante. Ne aflăm la o ediţie jubiliară, astfel că ștacheta concursului a fost puţin ridicată, existând o probă cu model impus, dar și o
probă de creativitate. Tradiţia va merge mai
departe în orașul nostru. Vom continua să
organizăm acest concurs și în anii următori și
vom încerca să aducem cât mai mulţi copii,
chiar și în afara concursului”, a precizat
viceprimarul Liviu Butnariu.

Premiile „Concursului de încondeiat ouă” – Râșnov, 2017
Școala Gimnazială nr. 2
" Menţiuni
Florina-Alexandra Barta – Școala 1
Ionica Barta – Școala 1
Delia-Cristina Porumb – Școala 1
Maria Craciun - Școala Gimnazială nr. 2
Denisse Zichil - Școala Gimnazială nr. 2
Ioana Alexandra Sarbu - Școala Gimnazială nr. 2
Antonio Gavrila – Școala Gimnazială nr. 3
Alexandru Micato – Școala Gimnazială nr. 3
Robert Matei – Școala Gimnazială nr. 3
Elevii înscriși în concurs provin din clasele IV-VIII

" Începători
Eliza Matei, Ana-Maria Caldarar, Razvan Lupu, Rares " Cadre didactice
Lupu, Carlos Neacsu, Ariana Cazacu, Tudor Cazacu, Mirela Lupu, Andreea Ciortan și Magdalena Popescu – Școala 1
Raluca Folea, Maria Dobre, Alexia Drutu.
Ana Adam, Mariana Folea – Școala Gimnazială nr. 2
Elevii începători provin din clasele 0-III
Lucia Puscaru, Oana Chete – Școala Gimnazială nr. 3

Cetatea Râșnov, deschisă
și în zilele de Paști, după
programul normal de vară
Uși deschise și la Peștera
Valea Cetăţii, și la Dino Parc
Cetatea Râșnov își așteaptă vizitatorii în
perioada sărbătorilor pascale, inclusiv în zilele
de duminică (16 aprilie) și luni (17 aprilie),
după programul normal de vară, valabil încă de
la data de 1 aprilie. Astfel, porţile cetăţii vor fi
deschise zilnic între orele 9.00 și 19.00, iar
străjerii, meșterii și ghizii din cetate își vor
întâmpina oaspeţii cu legende și artefacte
menite să readucă la viaţă vremurile de glorie
ale mândrei fortăreţei de pe stânci, neînfrânte
de-a lungul veacurilor. Preţul unui bilet de
intrare este de 12 lei, respectiv 6 lei pentru
elevi și studenţi. Totodată, liftul pe plan încli-

nat este și el disponibil turiștilor după programul obișnuit, putând fi utilizat zilnic, tot între
orele 9.00 și 19.00.
Un alt obiectiv turistic deschis vizitării
după programul normal de vară, chiar și în
zilele de Paști, este Peștera Valea Cetăţii. Astfel,
turiștii sunt așteptaţi zilnic între orele 10.00 și
20.00, tarifele de vizitare fiind de 15 lei pentru
adulţi și 10 lei pentru copii, iar membrii
grupurilor de adulţi plătesc 12 lei/persoană și
grupurile de copii, 7 lei/persoană.
Program normal de vară va fi inclusiv în
zilele de Paști și la Dino Parc, dinozaurii așteptându-și oaspeţii între orele 10.00 și 17.00 de
luni până joi, între 10.00 și 19.00 vinerea și
sâmbăta, respectiv între 10.00 și 18.30 în zilele
de duminică.

Weekend prelungit de 1 Mai cu
tradiţionalul zup râșnovean

În weekendul prelungit de 1 Mai va avea loc cea de-a patra
ediţie a „Festivalului Zupului", eveniment dedicat tuturor iubitorilor de cultură și gastronomie din Râșnov și nu numai. În cadrul
concursului, mai multe echipe se vor întrece în prepararea celui
mai dichisit zup la ceaun, în prezenţa unui juriu format din
maeștri bucătari, care vor aprecia și premia cea mai bună fiertură.
Zupul e o tradiţie de sute de ani a locului, o tocăniţă pe bază de
cartofi, ceapă și slănină, pe care oamenii locului obișnuiau să o
consume când mergeau la muncile câmpului. Slănina este principalul ingredient al zupului râșnovean tradiţional, însă reţeta
originală a fost de-a lungul timpului îmbunătăţită și modernizată. Competiţia este organizată în două probe, cea simplă presupunând gătitul după reţeta tradiţională, iar cea liberă dând posibilitatea participanţilor de a-și aduce aportul la produsul final
după propria imaginaţie. „Primăria a susţinut acest eveniment de
tradiţie încă de la reluarea lui, în anul 2014. Ne-am propus același lucru și în actualul mandat al administraţiei, dar și pentru
viitor, grija pentru tradiţiile orașului fiind unul din obiectivele
prin care identitatea comunităţii va fi putea fi păstrată pentru
generaţiile următoare", a declarat viceprimarul Liviu Butnariu.

Editura SC Rosenau Press SRL

" Premiu Special: Cel mai
reușit ou încondeiat al ediţiei a X a
concursului de încondeiat a fost
câștigat de către Roxana Parliteanu
(foto) – Școala Gimnazială nr. 3
" Categoria Tehnică
Locul 1: Ioana Pintilie – Școala
Gimnazială nr. 3
Locul 2: Ioana Elena Hrituc –
Școala 1
Locul 3: Petronela Pascu – Școala
Gimnazială nr. 2
" Categoria Creativitate
Locul 1: Ada Novac – Școala Gimnazială nr. 3
Locul 2: Melisa Stefania Eghet – Școala 1; Elena Cenușe
- Școala Gimnazială nr. 2
Locul 3: George Clopotel – Școala 1; Roxana Folea –

