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Cunoscute și cu halat, 
și fără halat
Școlile și grădiniţele din Râșnov
au, din acest an, două asistente
medicale. Echipa urmează a fi
completată cu un medic.  

„A doua șansă” 
pentru râșnovenii care
vor să înveţe carte
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„O masă caldă” îi poate
ţine pe copii la școală? 
Răspunsul e „Da!”, o spun elevii și
profesorii de la Școala nr. 1.

Fostul depozit de deșeuri al orașului Râșnov,
în care nu au mai fost aruncate gunoaie încă din
anul 2009, este acum închis, conform tuturor
standardelor în domeniu. Lucrările au fost ter-
minate în această vară, iar în 16 septembrie a
fost încheiată și recepţia, la care au participat
primarul Râșnovului, Liviu Butnariu, dar și
reprezentanţi ai Gărzii Naţionale de Mediu
Brașov, Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Brașov, dar și ai Sistemului de Gospodărire a
Apelor Brașov.  

Investiţia, în valoare de 4,9 milioane de lei
(cu tot cu TVA), a fost realizată printr-o finanţare
obţinută, în anul 2019, de la Administraţia 

Fondului de Mediu, iar de acum încolo, timp de
30 de ani, Primăria Râșnov va avea obligaţia de a
monitoriza fosta rampă.

„Depozitul a fost impermeabilizat, astfel
încât să se evite formarea de mirosuri, praf,
împrăștierea deșeurilor ușoare, pătrunderea
apei, apariţia unor incendii, emisiile de gaz de
deșeu. De asemenea, au fost realizate și lucrări
de amenajare peisagistică. Impermeabilizarea
depozitului s-a realizat prin mai multe straturi
din diferite materiale, rolul acestora fiind de a
împiedica pătrunderea apei, dar și de a drena
gazul de deșeu. Ultimul strat este sol vegetal, pe
care s-a semănat iarbă, astfel că depozitul se va

încadra în peisaj. Nu în ultimul rând, au fost
realizate și trei puţuri de monitorizare a apelor
freatice”, a explicat primarul Liviu Butnariu.

Edilul a menţionat că depunerea deșeurilor
la fosta rampă, cu o suprafaţă de 2,29 de hectare,
a fost sistată de peste 14 ani, după care depozitul
a fost acoperit temporar cu deșeuri inerte, cum
este molozul.

Această investiţie este importantă, având în
vedere că împotriva ţării noastre a fost deschisă
o procedură de infrigement pentru nerespec-
tarea graficului de închidere a mai multor
depozite neconforme, din mai multe zone ale
României.

Fostul depozit de deșeuri al orașului, închis definitiv
În următorii 30 de ani, fosta rampă va fi monitorizată de autoritatea locală

Închiderea depozitului neconform de
deșeuri este numai una dintre investiţiile în pro-
tecţia mediului realizate de Primăria Râșnov.
Astfel, în ultimii ani a fost implementat un pro-
gram de colectare selectivă a deșeurilor, ce a pre-
supus inclusiv investiţii în infrastructură (achi-
ziţionarea și montarea unor containere și pubele
stradale speciale, dar și dotarea gospodăriilor cu
containere de mici dimensiuni). Investiţiile în
managementul deșeurilor vor continua și în
perioada următoare. 

Astfel, prin Asociaţia de Dezvoltare Interco-
munitară ADI ISO Mediu Brașov, Primăria
Râșnov a depus pe 3 octombrie o cerere de
finanţare europeană, prin Planul Naţional de
Relansare și Rezilienţă (PNRR), pentru realizarea
în oraș a unui centru de aport voluntar, la care
oamenii vor putea duce gratuit diferite deșeuri,
de la mobilă și moloz la baterii sau electrocas-
nice. Valoarea investiţiei este estimată la
3.840.752 de lei (întreaga sumă fiind neram-
bursabilă), iar pentru amenajarea acestui centru

a fost alocat un teren de 4.000 de metri pătraţi. 
De asemenea, în ședinţa de plen a Consiliu-

lui Local Râșnov a fost aprobată depunerea unei
cereri de finanţare prin PNRR pentru achi-
ziţionarea a 17 ecoinsule, în care deșeurile să
poată fi depuse separat, pe cinci fracţii
(biodegradabil, rezidual, sticlă, plastic și metal,
hârtie și carton). Fiecare ecoinsulă costă 19.000
de euro, ceea ce înseamnă un total de 323.000
de euro, sumă ce va fi asigurată integral din
fonduri europene. 

URMĂTOARELE INVESTIŢII ÎN MANAGEMENTUL DEȘEURILOR:

Centru de aport voluntar și ecoinsule pentru întreg orașul
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Pentru unii copii, o masă caldă în fiecare zi
este un vis, dar pentru elevii râșnoveni care
provin din familii cu o situaţie materială precară
și învaţă la Școala nr. 1, acest vis a devenit reali-
tate. Asta printr-un parteneriat între Primăria
Râșnov, Asociaţia PRO Afaceri și Asociaţia 
Rosenau Turism, ce derulează proiectul „Binele
Continuă”. Concret, în cadrul acestuia, este asi-
gurată, pe tot parcursul anului școlar, mâncarea
preparată în restaurantele partenere. Porţiile de
mâncare sunt livrate cu sprijinul SC Pegas
Courier SRL, companie cu care Primăria a
încheiat un parteneriat. 

În total, sunt livrate zilnic 190 de porţii de
mâncare, iar meniurile sunt pregătite cu mare
atenţie, sub îndrumarea unui nutriţionist, astfel
încât alimentaţia celor mici să fie una sănătoasă.  

De ce a fost selectată 
această școală? 
Motivul principal pentru care a fost aleasă

această unitate este rata de abandon ridicată. Și
nu din dezinteres nu mai vin copiii la școală, ci
pentru că nu mai au cum, pentru unii dintre ei
supravieţuirea fiind pe primul plan. 

Anunţul privind lansarea proiectului „Binele
continuă” a fost făcut de primarul orașului
Râșnov, Liviu Butnariu, în timpul festivităţii de
deschidere a anului școlar. „Am ales această uni-
tate pentru că aici sunt mulţi elevi care provin din
familii cu o situaţie economică precară, iar pen-
tru ei contează mult să beneficieze de o masă
caldă. Un astfel de proiect îi poate aduce pe cei
mici la școală și, astfel, vor beneficia de o șansă în
plus să se integreze în societate. De altfel, tot pen-
tru sprijinirea acestor elevi, la Școala Gimnazială
nr. 1 vor fi implementate și alte proiecte”, a
declarat edilul.  

Primele rezultate deja se văd
Proiectul a fost pregătit încă din vară, iar prima

zi în care elevii au beneficiat de masa caldă a fost 19
septembrie. Tot atunci, la cursuri au venit cu 20%

mai mulţi copii decât se întâmpla înainte, iar acest
lucru este o dovadă a faptului că proiectul este unul
de succes. 

După câteva săptămâni de implementare,
directorul Școlii Gimnaziale nr. 3 (în subordinea
căreia este Școala nr. 1), prof. Oana Cheţe, ne-a
declarat că prezenţa la școală a fost mai ridicată.
„A fost în această perioadă o fluctuaţie a
prezenţei, dar este un lucru care se întâmplă, de
regulă, la început de an, când crește numărul
răcelilor, iar elevii afectaţi stau acasă câteva
zile. Cei mici primesc o masă delicioasă și sănă-
toasă, iar în această perioadă, când numărul
absenţilor a fost mai mare, unii dintre cei
prezenţi la școală cer porţii suplimentare”, a
declarat directorul școlii. 

„O masă caldă” îi poate ţine pe copii la școală? 
Răspunsul e „Da!”, o spun elevii și profesorii de la Școala nr. 1

Pe lângă „Masa caldă”, elevii de la Școala
nr. 1 vor beneficia și de două programe cu
finanţare europeană, unul pentru ciclul pri-
mar, iar celălalt pentru cel gimnazial, ambele
având ca scop reducerea abandonului școlar
și pregătirea suplimentară a copiilor. Practic,
școlarii vor avea ocazia ca, după-masă, să
rămână în unitatea de învăţământ, unii pen-
tru a învăţa lucruri noi, alţii pentru a se

pregăti suplimentar, inclusiv pentru exame-
nele de Evaluare Naţională. 

Unul dintre proiectele cu finanţare euro-
peană, prin Programul Naţional de Redresare
și Rezilienţă (PNRR), vizează derularea unor
activităţi de educaţie nonformală pentru ele-
vii din ciclul primar. Prin acest proiect, a
explicat directorul Școlii Gimnaziale nr. 3 (la
care este arondată Școala nr. 1), prof. 

Oana Cheţe, cei mici vor fi implicaţi în activi-
tăţi ce îi vor ajuta să își dezvolte aptitudinile
socio-emoţionale, abilităţile cognitive, dar
vor fi ajutaţi și să scape de „capcana” analfa-
betismului funcţional. Nu în ultimul rând, ei
vor beneficia de educaţie sanitară, dar vor
învăţa și despre stima de sine. 

Celălalt proiect este destinat elevilor de
gimnaziu, iar finanţarea nerambursabilă este

asigurată prin Programul Operaţional 
Capital Uman (POCU). Prin acest proiect, 
elevii vor beneficia de pregătire suplimentară
la matematică și limba română. „Prin aceste
ore remediale, elevii vor fi ajutaţi să asimi-
leze materia, astfel încât să obţinem o rată
de promovare mai mare la examenele de
sfârșit de ciclu”, a explicat directorul unităţii
școlare.  

EDUCAŢIE NONFORMALĂ PENTRU CEI MICI, ORE REMEDIALE PENTRU CEI MAI MARI 

Școala Gimnazială nr. 1 a obţinut două finanţări 
europene pentru reducerea abandonului școlar 

Din acest an școlar, copiii care vin la cursuri primesc mâncare 

caldă. Pentru unii dintre ei, singura pe acea zi

Părinţii așteptau 
cu nerăbdare 
începerea proiectului 
Despre acest proiect li s-a spus părinţilor

înaintea anului școlar, iar aceștia au fost de acord
cu măsura și, mai mult, așteptau începerea dis-
tribuirii meniurilor. „Ca orice început, proiectul
a început puţin mai greu, iar părinţii întrebau
din prima zi de școală când vor ajunge porţiile.
De altfel, ei au fost de acord cu acest program și
știu că meniurile sunt primite de copiii care vin
la școală”, a mai precizat prof. Oana Cheţe. 

Întreg programul se derulează respectând
normele sanitare, confirmate de reprezentanţii
Biroului Social din Primăria Râșnov cu
autorităţile cu atribuţii pe linie de sănătate pu-
blică și siguranţă a alimentaţiei. Totodată,
Primăria are confirmarea partenerilor de proiect
că masa caldă va fi asigurată în fiecare zi de curs,
până la finalul anului școlar 2022 – 2023.

Pentru susţinerea proiectului însă, orice
sprijin este binevenit, fie că este vorba de donaţii
în produse alimentare sau bani.

Contul IBAN dedicat campaniei „Binele Con-
tinuă” este deschis de Asociaţia PRO Afaceri la
ING Bank - Brașov: 

RO37 INGB 0000 9999 0786 9855.
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După o perioadă de pauză, cauzată inclu-
siv de criza Covid-19, din acest an școlar,
unităţile de învăţământ din Râșnov pot asigu-
ra asistenţa medicală școlară pentru elevii și
prichindeii din oraș. Două asistente medicale
- Ioana Feroiu și Larisa Maria Todor - au fost
angajate pentru cabinetele medicale din
unităţile școlare (unul la Școala Gimnazială
nr. 3, iar cel de-al doilea, la Grădiniţa cu pro-
gram prelungit). Ele, însă, vor asigura perma-
nenţa, prin rotaţie, și la celelalte unităţi de
învăţământ din Râșnov. 

Programul de funcţionare este de luni
până vineri, între orele 7.00 și 15.00, iar
prima activitate, la sosirea școlarilor, este
trajul epidemiologic. Asistentele au avut în
atribuţii, de asemenea, și evaluarea celor
din clasele I, IV, IX și XII. Tot ele s-au ocu-
pat și de preluarea adeverinţelor medicale și
spun că, în scurt timp, au ajuns să fie cunos-
cute de elevi „și cu halat, și fără halat”. 

„Elevii știu deja unde avem cabinetele și
ne cunosc. Ei pot apela la noi dacă le este
rău la școală. Le facem o evaluare și, în
funcţie de situaţie, îi sunăm pe părinţi sau pe
medicii de familie, iar dacă este vorba de un
caz mai grav, sunăm la Ambulanţă. Din feri-
cire, până acum nu au fost probleme mari.
De cele mai multe ori au fost doar răcelile
specifice începutului de an școlar”, ne-a

declarat una dintre asistente, Ioana Feroiu. 
Echipa medicală ce va deservi școlile din

Râșnov va fi completată cu un medic școlar,
post pentru care Primăria a obţinut acordul
de la Direcţia de Sănătate Publică. Pentru
angajarea acestuia, demersurile au fost
făcute de mai mult timp, însă la concur-
surile anterioare organizate nu s-a prezen-
tat niciun candidat. „Vom organiza un nou
concurs și sper ca de data aceasta să avem
succes”, a declarat primarul Liviu Butnariu. 

2022 este primul an școlar la Râșnov în
care asistenţa medicală școlară este asigurată
cu personal propriu. Solicitări către Direcţia
de Sănătate Publică s-au făcut și în anii prece-
denţi, dar fără un rezultat concret până acum,
în lipsa aprobărilor de la ministerul de resort.

În tot acest timp însă, Primăria a apelat la
o soluţie de compromis: pentru a asigura
totuși asistenţă medicală în unităţile școlare,
a susţinut din resurse proprii activitatea
medicală. Astfel, începând cu anul 2017, șco-
lile din oraș au beneficiat de un buget de la
Primărie și au semnat direct contracte cu
personal medical, care să asigure un minim
și obligatoriu necesar de servicii medicale. 

Pentru cele 3 posturi înfiinţate din acest
an, salariile vor fi asigurate de acum de la
bugetul Ministerului Sănătăţii, iar Primăria
va susţine chletuielile cu dotarea și
funcţionarea cabinetelor.

Cunoscute și cu halat, și fără halat
Școlile și grădiniţele din Râșnov au, din acest an, două asistente medicale. Echipa urmează a fi completată cu un medic

Cursurile ar putea debuta
în a doua jumătate 
a lunii octombrie 
și deja sunt 30 
de doritori

Râșnovenii, copii și
adulţi deopotrivă, care din
diferite motive au fost puși
în situaţia a abandona școala
înainte de a absolvi opt clase au
șansa de a relua studiile în acest an.
Școala nr. 1 din Râșnov derulează, printr-un program finanţat de
la bugetul de stat, programul „A doua șansă”. Vor fi două grupe,
una pentru învăţământul primar și una pentru cel gimnazial, iar
în cadrul fiecărei grupe, cursurile se vor derula în sistem „simul-
tan” (pentru toate clasele aferente ciclului). 

Potrivit directorului Școlii Gimnaziale nr. 3 (la care este aron-
dată Școala nr. 1), prof. Oana Cheţe, cel mai probabil, programul
va începe în a doua parte a lunii octombrie. 

Pentru cele două grupe, în total, au fost depuse 30 de dosare,
cele mai multe pentru ciclul gimnazial. „Pentru învăţământul
primar sunt 11 înscriși, cel mai tânăr având vârsta de 11 ani, cel
mai mare, 34 de ani. Pentru clasa gimnazială s-au înscris 19 per-
soane, cea mai tânără având 18 ani, iar cea mai în vârstă, 59 de
ani”, a explicat directorul școlii.

Conform legislaţiei, programul „A doua șansă” se
adresează adolescenţilor, tinerilor, adulţilor, proveniţi din
medii sociale diverse și cu vârste variate, care nu au urmat sau
nu au finalizat învăţământul primar și/sau gimnazial. Benefi-
ciarii au posibilitatea continuării și finalizării învăţământului
obligatoriu fără a fi nevoiţi să-și întrerupă eventualele acti-
vităţi profesionale sau familiale în care sunt angrenaţi. Nu
există limită superioară de vârstă pentru cei care doresc să se
înscrie în acest program. Condiţia este ca aceștia să fi depășit
cu cel puţin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei. 

Potrivit directorului școlii, Programul „A doua șansă” este
reluat la Râșnov după o pauză de mai mulţi ani. 

Într-o epocă dominată de burgeri,
shaorma, hot-dog și produse congelate,
elevii Școlii nr. 1 din Râșnov au avut
ocazia, în primele zile ale anului școlar,
să descopere bunătăţile din vremea
bunicilor, în cadrul primei ediţii a pro-
gramului „Tabăra Gustul Copilăriei”.
Astfel, în perioada 7-10 septembrie, mai
mulţi elevi din ciclul primar au partici-
pat la diverse activităţi interactive:

jocuri, activităţi recreaţionale, degus-
tare de produse locale. 

Micuţii au servit un prânz cu pro-
duse naturale și au făcut cunoștiinţă
cu obiceiurile și produsele locale
oferite de partenerii din regiune (Pen-
siunea Poiana Râșnoavei, Pensiunea
Mama Cozonacilor Bran, Boutique
della Pasta Brașov, Park Aventura
Drăguș, Pizza Drăguș, Brutăria Drăguș,

Băcănia lui Tomiţă Râșnov și Fast
Line Brașov). 

Programul „Tabăra Gustul Copilă-
riei” este implementat printr-un parte-
neriat încheiat între societatea Restart
Rosenau SRL și Primăria Râșnov, prin
Biroul de Asistenţă Socială. Tabăra a fost
gândită ca o modalitate de educaţie
nonformală a elevilor, iar organizatorii
și-au propus să continue acest program. 

4 zile în tabăra „Gustul copilăriei”

„A doua șansă” 
pentru râșnovenii care
vor să înveţe carte
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Baza 42 Comunicaţii și Tehnologia Informaţiei
„General de Divizie Traian Moșoiu” din Râșnov a
aniversat, recent, 50 de ani de activitate. Eveni-
mentul a avut loc pe 29 septembrie, prilej cu care,
în cazarma care datează de la jumătatea secolului
al XIX-lea a avut loc un ceremonial militar și reli-
gios. O festivitate demnă de importanţa și pres-
tigiul acestei unităţi de elită a Armatei Române, ai
cărei militari au îndeplinit cu brio toate misiunile
încredinţate. 

La eveniment au fost invitaţi mai mulţi oficiali
din cadrul Sistemul de Apărare, Ordine Publică și
Securitate Naţională, între aceștia aflându-se 
general de brigadă Gheorghe Iordache – Coman-
dantul Comandamentului Apărării Cibernetice,
foști comandanţi și cadre ale unităţii, Râșnovul
fiind reprezentat de primarul orașului, Liviu Călin 
Butnariu, și de președintele Consiliului Judeţean
Brașov, Adrian Veștea.

Momentul culminant al festivităţilor l-a
reprezentat decorarea Drapelului de Luptă al
Bazei 42 Comunicaţii și Tehnologia Informaţiei
„General de Divizie Traian Moșoiu” cu Ordinul
Naţional „Pentru Merit” în grad de Comandor,
cu însemn de pace, pentru militari, acordat prin
decretul Președintelui României, Klaus 
Iohannis, în semn de recunoaștere a rezultatelor
remarcabile obţinute în cei 50 de ani de exis-
tenţă. Ceremonia s-a încheiat cu defilarea
unităţii comandate de colonelul Florin Gușu.
După terminarea manifestaţiilor, în curtea bazei
militare a avut loc și o expoziţie de tehnică de
comunicaţii.

„Prezenţi întotdeauna în linia întâi a eveni-
mentelor, indiferent dacă acestea au fost exerciţii
sau sprijin real pentru exerciţii sau dislocări de
unităţi, asigurând comunicaţii și servicii infor-
matice în poligoanele din Cincu, Cârţișoara și
Smârdan, în Poiana Brașov, la Crucea Caraiman,
în Delta Dunării sau pe mare, la activităţi de spri-
jin luptă sau pe timpul pandemiei Covid 19, per-
sonalul Bazei 42 Comunicaţii și Tehnologia Infor-
maţiei a demonstrat un nivel ridicat de instruire,
un profesionalism desăvârșit, reușind să facă

lucrurile să se întâmple acolo unde mulţi ar fi
renunţat. La ceas aniversar, personalul Bazei
42 Comunicaţii și Tehnologia Informaţiei, cu

mândria de a face parte dintr-o asemenea
comunitate, salută cu căldură

cetăţenii staţiunii turistice de
interes naţional Râșnov, mulţu-

mind pentru colaborarea fruc-
tuoasă și pentru sprijinul pri-
mit!”, a transmis comandantul
Bazei, colonel Florin Gușu.

Jumătate de veac de „Transmisiuni”, la Râșnov
La mulţi ani, militarilor Bazei 42 Comunicaţii și Tehnologia 
Informaţiei „General de Divizie Traian Moșoiu”!

„A fost o mare plăcere, dar și o mare onoare să
fim alături de militarii din cadrul Unităţii Militare
din Râșnov, cu prilejul acestei importante aniver-
sări. De-a lungul anilor, au reprezentat unul din-
tre stâlpii de bază ai comunităţii râșnovene, atât în
zilele frumoase, cât și în cele mai grele. La mulţi
ani, tuturor militarilor Bazei 42 Comunicaţii și
Tehnologia Informaţiei «General de divizie Traian
Moșoiu»!”, a punctat și primarul Liviu Butnariu,
cu prilejul evenimentului aniversar.

UNA DINTRE CELE MAI
IMPORTANTE BAZE 
MILITARE DIN ŢARĂ
În anul 1972, în garnizoana Râșnov a fost

înfiinţat, prin Ordinul Marelui Stat Major, Bata-
lionul 241 Radioreleu, care era subordonat Coman-
damentului Trupelor de Transmisiuni. De-a lungul
anilor, batalionul a trecut prin mai multe transfor-
mări, iar acum, după jumătate de veac, putem
spune că a devenit una dintre cele mai importante
baze militare din ţară. Dacă în iunie 1980 a devenit
Batalionul 241 Transmisiuni, începând cu februa-
rie 1982 și-a schimbat indicativul în Regimentul 42
Transmisiuni, până în anul 2005, când, începând
cu 1 iulie, a devenit Centrul 42 Comunicaţii și
Informatică de Sprijin. La 1 august 2019, unitatea
se transformă în Baza 42 Comunicaţii și Tehnolo-
gia Informaţiei, devenind astfel una dintre cele cele
mai importante structuri de comunicaţii și infor-
matică din Armata României.

Prin intermediul Bazei 42 Comunicaţii și
Tehnologia Informaţiei „General de Divizie Traian
Moșoiu” au fost conduse acţiunile din cadrul 
Exerciţiului Multinaţional Saber Guardian 2019,
organizat de comandamentul NATO.

În perioada pandemiei, militarii de aici s-au
ocupat de comunicaţiile pentru spitalele modulare
de la Timișoara și Constanţa, pentru echipele
mobile de vaccinare, precum și pentru desfășu-
rarea în bune condiţii a videoconferinţelor organi-
zate cu toate spitalele militare.

De asemenea, comunicaţiile pentru Comanda-
mentul Corpului Multinaţional Sud-Est din Sibiu
și pentru toate exerciţiile naţionale și inter-
naţionale care s-au desfășurat pe teritoriul
României au fost asigurate de unitatea din Râșnov.

Pe lângă oficialităţile locale, la ceremonie a par-
ticipat și eurodeputatul Siegfried Mureșan, care 
și-a manifestat astfel aprecierea pentru militarii
„din spatele frontului” de la Râșnov. „Am tinut să
particip la evenimentul de la Râșnov, pentru a le
mulţumi militarilor de la unitatea de transmi-
siuni. Munca pe care o depun ei acum este extrem
de importantă pentru securitatea României în
contextul actual regional. Această specialitate este
esenţială pentru coordonarea la nivelul NATO”, a
precizat eurodeputatul.
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Sute de râșnoveni, de toate vârstele și din
toate categoriile sociale au participat sâmbătă,
1 octombrie, la o amplă acţiune de ecologizare
a orașului. „Recolta” a fost una impresionantă:
în câteva ore s-au strâns sute de saci cu
gunoaie, care au fost preluaţi de Serviciul de
Utilităţi Publice Râșnov. Pe lângă „tradiţio-
nale” ambalaje de plastic, metal sau hârtie, au
fost strânse și piese de mobilier sau alte obiecte
inutile turiștilor ori oamenilor care locuiesc în
zonă.

Curăţenie s-a făcut în toate colţurile orașu-
lui, de la cartiere, la zone turistice și de agre-
ment (Valea Popii, Promenada, Valea Cetăţii și
Cetatea, zona Cabana Cheia - Colţii Cheii -
Valea Lungă), dar și pe drumurile de intrare în
oraș (DN 73 A, strada Stejarului) și pe cur-
surile de apă. 

La acţiunea de voluntariat au ieșit peste
200 de copii de la școlile din oraș, chiar dacă în
ziua de sâmbătă, de regulă, aleg să se bucure
de timpul liber. Astfel, de la Școala nr. 1 au par-
ticipat elevii a două clase, a III-a și a IV-a
(aproape 50 de copii), de la Școala Gimnazială
nr. 3 au participat în jur de 100 de elevi de la
mai multe clase, iar de la Școala Gimnazială
nr. 2 „Peter Thal” au fost în jur de 50 de copii.

De asemenea, au participat angajaţi ai
Primăriei, ai Serviciului de Utilităţi Publice, ai
SC Goscom Cetatea Râșnov SA, ai Ocolului
Silvic Râșnov, membrii clubului sportiv
Dinamo Râșnov, beneficiarii de ajutor social,
dar și mulţi alţi voluntari. 

Acţiunea a făcut parte din campania „Let’s
Do It, Romania! Ziua de Curăţenie Naţională”,
care are ca parteneri instituţionali, la nivel
naţional,  Ministerul Mediului, Apelor și
Pădurilor, Ministerul Educaţiei, Ministerul
Afacerilor Interne, Ministerul Apărării
Naţionale, Apele Române și Romsilva. La
nivelul judeţului Brașov, partener al acestei
acţiuni a fost Asociaţia de Dezvoltare Interco-
munitară ISO Mediu Brașov, o asociaţie care
reunește toate primăriile din judeţul nostru.

„Le mulţumim tuturor voluntarilor
care au participat la «Ziua de Curăţenie
Naţională», în care am mai demonstrat o
dată puterea lui «împreună». Ne dorim cu
toţii să trăim într-o lume mai civilizată,
într-o ţară mai curată, într-un oraș frumos,
și le mulţumim tuturor celor care cred în
această misiune”, a transmis primarul
Liviu Butnariu, care este și președinte al
ADI ISO Mediu Brașov.

„Let’s Do It, Râșnov!” 
Mobilizare exemplară pentru 
„Ziua de Curăţenie Generală”

Pompierii voluntari din Râșnov au fost
printre invitaţii de onoare ai salvatorilor mili-
tari brașoveni, de ziua lor. Mai exact în 13 sep-
tembrie, când, la nivel naţional, este marcată
Ziua Pompierilor Români. Atunci, la sediul
Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă (ISU) „Ţara Bârsei” au avut loc mai
multe evenimente menite să omagieze cura-
jul, gloria și istoria îndelungată a armei pom-
pierilor: un ceremonial militar și religios,
exerciţii și aplicaţii demonstrative și „Ziua
porţilor deschise”. 

În cadrul ceremoniilor, Serviciul Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă din orașul nostru a
fost premiat pentru întreaga sa activitate.
Pompierii voluntari râșnoveni au primit
„Emblema de Merit – Acţiuni Umanitare –
Clasa III”. Medalia a fost acordată în semn de
recunoștiinţă pentru eforturile depuse în
activitate, dar și pentru rezutatele deosebite
obţinute la concursurile de specialitate, orga-
nizate pentru Serviciile Voluntare și Private

pentru Situaţii de Urgenţă. Cea mai recentă
astfel de reușită a voluntarilor râșnoveni a fost
în această vară, la Arad, când echipa noastră a
obţinut locul al doilea la nivel naţional.

Ziua Pompierilor Români, stabilită în 13
septembrie, amintește de bătălia din Dealul
Spirii din București, când ostașii pompieri,
aflaţi sub comanda căpitanului Pavel 
Zagănescu, au luptat împotriva numeroasei
oștiri otomane, venită să înfrângă prin forţa
armelor mișcarea revoluţionară de la 1848. Pe
locurile dramaticei confruntări, înnobilate cu
sângele celor căzuţi atunci la datorie, în semn
de omagiu faţă de jertfa ostașilor pompieri a
fost ridicat și dezvelit, la 13 septembrie 1901,
Monumentul Eroilor Pompieri, pe al cărui
soclu stă scris, cu majuscule: LUPTĂTO-
RILOR DE LA 13 SEPTEMBRIE 1848 -
POPORUL ROMÂN RECUNOSCĂTOR.

În anul 1953, ziua de 13 septembrie a
fost declarată oficial Ziua Pompierilor din
România. 

Salvatorii voluntari râșnoveni, 
distinși cu „Emblema de Merit”  

Asociaţia Mioritics lansează un nou
proiect în orașul Râșnov, prin care își pro-
pune să transforme Cinematograful „Amza
Pellea” într-un spaţiu dedicat comunităţii
locale, un loc cu și despre oameni de diferite
vârste și din diferite medii. „Ce ne dorim este
ca oamenii din Râșnov să ne trimită pro-
puneri de evenimente pe care vor să le orga-
nizeze în cinematograf sau la care și-ar dori
să participe. Întâlniri cu prietenii, seri tema-
tice, expoziţii, proiecţii de film sau fotografie,
concerte, ateliere sau alte idei faine de eveni-
mente. Vom face echipă pentru a le transfor-
ma în realitate. Îi invităm să ne scrie la
adresa de e-mail: cinema@schubz.ro sau
direct pe paginile de Facebook și Instagram

Cinema Amza Pellea Râșnov, unde vor găsi și
toate actualizările legate de acest proiect”, a
explicat Mihai Dragomir, director al Asoci-
aţiei Mioritics.

Iar aceste idei pot fi susţinute și pentru că,
în ultimii ani, s-au făcut investiţii majore în
tehnologie, iar în prezent, cinematograful dis-
pune de un sistem profesional de proiecţie,
sunet și lumini. De asemenea, în ultimele două
veri a existat un program fix de evenimente, ce
a cuprins concerte, proiecţii de film și teatru.

Proiectul este sprijinit de Primăria Râșnov
și finanţat prin intermediul programului „Fon-
dul pentru un viitor mai bun în comunităţi”,
susţinut de Lidl România și implementat la
nivel local de Fundaţia Comunitară Brașov. 

Cinematograul „Amza Pellea”,
remodelat și după dorinţa comunităţii

Literele „RÂȘNOV” de la baza Cetăţii
Medievale au fost iluminate în culoarea roz,
sâmbătă, 1 octombrie, pentru a marca „Ziua
luptei împotriva cancerului de sân”. Totodată,
pe parcursul zilei, în oraș s-au împărţit
baloane roz, culoarea simbol a luptei cu
această boală, iar participanţii la acţiune le-au
amintit femeilor interesate că prin prevenţie
și efectuarea de controale medicale periodice,
își pot păstra sănătatea.

Cancerul de sân este cel mai frecvent 
cancer la femei din întreaga lume, iar, în
România, mai puţin de 10% din noile cazuri
sunt diagnosticate în fază incipientă.

„Am dorit să transmitem un mesaj de
solidaritate pentru toate femeile care sunt
afectate de acest flagel și în același timp să
atragem atenţia femeilor tinere, mamelor,
familiilor, taţilor, copiilor, pentru a evita
proliferarea acestei boli. Vrem să trans-
mitem acest mesaj să sensibilizăm lumea,
să nu uite că există programe de sănătate
prin care această boală poate fi prevenită și,
dacă este depistată la timp, chiar poate fi
vindecată”, a transmis Carmen Sandu,
organizator al campaniei, care i-a avut ală-
turi și pe cei din autoritatea locală, repre-
zentată de primarul Liviu Butnariu.

1 octombrie, o zi a solidarităţii
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Cei mai buni săritori cu schiurile din lume
au ajuns la Râșnov, la începutul acestei
toamne, pentru a participa, între 16-18 sep-
tembrie, la Cupa Mondială de Vară - Grand Prix
de sărituri cu schiurile. Competiţia s-a des-
fășurat la Complexul Olimpic pentru sporturi
de iarnă din Râșnov, de pe Valea Cărbunării.

Pe trambulina de 97 de metri au evoluat
și dublul medaliat olimpic la Beijing 2022,
Manuel Fettner (Austria), dar și campioana
mondială en-titre cu echipa Germaniei
Juliane Seyfarth, alături de mulţi alţi sări-
tori de top ai lumii.

S-au aflat în orașul nostru 68 de sportivi,
din 16 state, respectiv Austria, Bulgaria, Cehia,
Estonia, Franţa, Germania, Italia, Japonia,
Kazahstan, Norvegia, Polonia, Slovenia, 
Suedia, Ucraina, Statele Unite ale Americii și
România. 

FIS Ski Jumping Grand Prix, de la Râșnov,
a fost organizat de Federaţia Română de Schi-
Biatlon, în parteneriat cu Ministerul Sportu-
lui, Comitetul Olimpic și  Sportiv Român,
Consiliul Judeţean Brașov și Primăria Râșnov. 

Aproape un deceniu de 
când Râșnovul a dus 
România în grupul select 
al celor 20 de ţări ce 
găzduiesc Cupa Mondială
„A devenit tradiţie organizarea în Româ-

nia a unor etape de Cupă Mondială, atât în
sezonul de iarnă, dar și de vară, aceste Grand
Prix-uri în care sportivii calificaţi acumulează
puncte în ierarhia mondială, în funcţie de care
se obţine calificarea la Campionatele Mondi-
ale și la Jocurile Olimpice. Ne apropiem de un

deceniu de când România a intrat în grupul
select de nici 20 de ţări din lume care găzdu-
iesc etape de Cupă Mondială. Ne bucură acest
fapt și de aceea vom susţine în continuare
derularea programului de finaţare neram-
bursabilă pentru proiecte dedicate sportului
de performanţă, dar și pentru sportul pentru
toţi, și nu numai pentru schi și biatlon, ci și
pentru alte discipline sportive, așa cum am
făcut-o în ultimii ani. Sportul de masă ne va
ajuta să avem oameni mai sănătoși, sportul de
performanţă ne va pregăti copiii pentru a
deveni adulţi responsabili, echilibraţi emoţio-
nal, care vor face faţă mai bine provocărilor
vieţii”, a declarat președintele Consiliului
Judeţean Brașov, Adrian Veștea.

Noi investiţii 
pe Valea Cărbunării
Primarul Orașului Râșnov, Liviu Butnariu,

a anunţat că la Baza Olimpică de Sărituri cu
schiurile se vor realiza noi investiţii. „Se
lucrează acum la documentaţia tehnică pen-
tru amenajarea unor tribune, pentru
realizarea instalaţiei de nocturnă, dar și pen-
tru construirea unor spaţii de cazare, a unei
săli de pregătire și a unui spaţiu pentru mass-
media”, a explicat edilul.

Infrastructura pentru 
sporturi de iarnă a contribuit
la dezvoltarea zonei
Puiu Gaspar, secretarul general al Fede-

raţiei Române de Schi-Biatlon, a adus aminte,
cu prilejul competiţiei, de faptul că infrastruc-
tura sportivă realizată pentru Festivalul
Olimpic al Tineretului European (FOTE),

ediţia de iarnă, din anul 2013, a contribuit la
dezvoltarea zonei. „Comitetul Internaţional
Olimpic a publicat un amplu studiu, în care a
arătat că aproape toate bazele sportive
construite pentru a găzdui evenimente olim-
pice au rămas în funcţiune și au contribuit la
dezvoltarea zonelor. Așa s-a întâmplat și la
Râșnov, după Festivalul Olimpic al Tineretului
European 2013. O disciplină care dispăruse
din România, din cauza lipsei infrastructurii,
a renăscut și, iată, în mai puţin de un deceniu,
stăm alături de elita mondială și avem săritori
cu schiurile români la Jocurile Olimpice”, a
declarat Puiu Gaspar.

România încearcă să
„deschidă ușa” Olimpiadei
de Tineret din 2028
Pe de altă parte, reprezentantul Federaţiei

Române de Schi-Biatlon a amintit că România
și-a depus candidatura pentru organizarea
unei ediţii de iarnă a Jocurilor Olimpice de
Tineret, iar prin astfel de competiţii, cum este
cea de la Râșnov, ţara noastră demonstrează că
este un candidat serios. „Aceste competiţii vor
deschide, cu siguranţă, ușa României pentru
organizarea, într-un viitor poate mai apropi-
at decât ne așteptăm, adică în anul 2028, a
unei ediţii de iarnă a Jocurilor Olimpice pen-
tru Tineret. De aceea, Federaţia Română de
Schi Biatlon face toate eforturile pentru a
demonstra capabilităţile României de a face
faţă cu succes tuturor exigenţelor unei com-
petiţii multisport de înalt nivel. Grand Prix-ul
de la Râșnov din acest an a fost, din nou, o
demonstraţie în acest sens”, a argumentat
Puiu Gaspar.

Elita mondială a săriturilor, 
din nou la Râșnov
Peste 60 de sportivi, din 16 ţări, au participat la etapa 
de Grand Prix, o Cupă Mondială de vară a acestei discipline

În cele trei zile de concurs au fost progra-
mate întreceri la individual (masculin și fe-
minin), pe echipe mixte și, în premieră, o
probă de „super-team”, dedicată băieţilor.

Proba de echipe mixt din cadrul FIS Ski
Jumping Grand Prix a fost câștigată de echipa
Austriei. Julia Muehlbacher, Jan Hoerl, Eva
Pinkeling și Daniel Tschofening au făcut parte
din echipa învingătoare, la Complexul Olimpic
de pe Valea Cărbunării. Pe locul doi s-a situat
Slovenia (Nika Prevc, Ursa Bogataj, Patrik
Vitez și Peter Prevc), iar podiumul a fost închis

de Norvegia (Thea Bjorseth, Bendik Heggli,
Silje Opeth și Fredrik Villumstadt).

Deși, iniţial, trebuiau să aibă loc două
manșe de concurs, din cauza vremii nefavora-
bile (vânt puternic) s-a organizat doar o sin-
gură manșă.

Echipa României a terminat acest con-
curs pe locul șapte, cu Mîţu Coșca Alessia,
Haralambie Daniela, Feldorean Andrei și
Cacina Daniel Andrei în componenţă. În cele-
lalte probe, au mai concurat sub tricolor:
Diana Trâmbiţaș și Mihnea Spulber.

Tot Austria s-a impus în competiţia indi-
viduală feminină, prin Pinkelnikg Eva,
urmată de slovenele Bogataj Ursa și Prevc
Nika. La individual masculin a câștigat
japonezul Nikaido Ren, urmat de polonezul
Wasek Pawel și de bulgarul Zografski Vladimi.

Ediţia în premieră a probei de super-
echipe a fost adjudecată de austriecii
Tschofenig Daniel și Fettner Manuel, podiu-
mul fiind completat de slovenii Citez Patrik și
Prevc Peter, respectiv de japonezii Shimizu
Reruhi și Nikaido Ren.

SUPER-ECHIPE, PROBĂ ÎN PREMIERĂ, DEDICATĂ BĂIEŢILOR

Nouă „podiumuri
râșnovene”
Pe 10 septembrie, la Baza Olimpică de

Sărituri cu Schiurile, mai exact pe pista de
biatlon, au avut loc Cupa Dinamo Râșnov la
Schi Biatlon și Campionatul Naţional de Schi
Biatlon juniori mici. După concursurile la
care au luat parte zeci de sportivi, de la
cluburile de specialitate din ţară, rezultatele
nu au întârziat să apară, iar cele două cluburi
râșnovene au reușit să urce de nu mai puţin
de nouă ori pe podium. 

�Proba de sprint, junioare III: Locul I –
Sumedrea Denisa Marcela – Clubul Sportiv
Școlar Dinamo Râșnov; Locul II – Kurko
Janka Dora – Clubul Sportiv Școlar 
Miercurea Ciuc; Locul III – Sillo Krisztina –
Clubul Sportiv Școlar Miercurea Ciuc.

� Proba de sprint, juniori III: Locul I –
Gherghel Ștefan Paul – Clubul Sportiv 
Școlar Baia Sprie; Locul II – Buducă
Leonard – Clubul Sportiv Olimpic Cetate
Râșnov; Locul III – Lupoiu Gigi Vlăduţ -
Clubul Sportiv Școlar Dinamo Râșnov.

� Proba de sprint, juniori IV: Locul I –
Brustur David Mihai – Clubul Sportiv 
Școlar Dinamo Râșnov; Locul II – Stoian
Tudor Corneliu - Clubul Sportiv Școlar
Dinamo Râșnov; Locul III – Nilă Denis Iulian
– Clubul Sportiv Școlar Dinamo Râșnov.

�Proba de sprint la categoria juniori IV:
Locul I – Colţea Petruţa Maria – Clubul
Sportiv Școlar Dinamo Râșnov; Locul II –
Pișcu Adina Gabriela  – Clubul Sportiv 
Școlar Dinamo Râșnov; Locul III – Zichil
Anastasia – Clubul Sportiv Școlar Dinamo
Râșnov.

CUPA DINAMO 
RÂȘNOV – SCHI BIATLON

CAMPIONATUL NAŢIONAL DE
JUNIORI MICI – SCHI BIATLON

BIATLON

Două medalii la 
Campionatul Naţional de
vară pentru juniori III și IV
Campionatul Naţional de vară la schi bia-

tlon, destinat juniorilor III și juniorilor IV, a
avut loc la Harghita Băi, în perioada 21-25 sep-
tembrie. Clubul Sportiv Olimpic Cetate
Râșnov s-a întors din judeţul Harghita cu două
clasări pe podium, mai exact două medalii de
argint. Acestea au fost obţinute la proba scurtă
de sprint, 3x1 km, la categoria juniorilor III,
prin Leonard Buduca, respectiv la proba lungă
individual, 3x1 km, la juniori III, prin Bogdan
Gânju. Și ceilalţi sportivi antrenaţi de Dan
Duicu și Ion Bărăscu au avut clasări de apreci-
at, Jifcu Bogdan, Duicu Andrei, Gherghel
Cătălina și Podoleanu Diana terminând con-
cursurile pe locurile 5, 6 și 7.
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Au urcat cu toţii pe 
podium, la „Memorialul
Baczoni Pall”
În perioada 24-25 septembrie, la Sfântu

Gheorghe a avut loc concursul de lupte
libere „Memorialul Baczoni Pall”, com-
petiţie la care au luat parte 110 sportivi,
băieţi și fete, de la 11 cluburi din întreaga
ţară. Clubul Sportiv Olimpic Cetate Râșnov
a participat cu șapte luptători, toţi clasându-se
pe podium. Mai mult, sportivii pregătiţi de
Nicolae Ene și Ion Condei au terminat com-
petiţia pe locul doi, în concursul pe echipe.

Lucian Nan (locul 1 – categoria 22 de
kilograme), Tudor Frâncu (locul 2 – catego-
ria 28 de kilograme), Andrei Bârsan (locul 2
– categoria 32 de kilograme), Tudor
Apananghie (locul 3 – categoria 35 de kilo-
grame), Vlad Căpușan (locul 3 – categoria
40 de kilograme), Raul Montoc (locul 2 –
categoria 46 de kilograme) și Marius Vasii
(locul 2 – categoria 68 de kilograme) au fost
sportivii CS Olimpic Cetate participanţi la
concursul din judeţul Covasna.

Clubul Sportiv Olimpic Cetate Râșnov,
care aparţine Consiliului Local și Primăriei
Orașului Râșnov, își propune selecţia,
pregătirea și promovarea copiiilor din școlile și
grădiniţele din oraș care doresc să practice o
activitate sportivă în mod organizat.

Clubul are un număr de peste 400 de
sportivi, cuprinși în 12 secţii, acestea fiind 

conduse de către 20 de profesori - antrenori, cu
multă experienţă, care îndrăgesc copiii și acti-
vitatea pe care o desfășoară. 

Antrenorii și sportivii clubului au obţi-
nut numeroase medalii, premii, titluri de
campioni și promovări în loturile naţionale,
reprezentând cu onoare orașul Râșnov și
România. 

În această perioadă, clubul, cu sprijinul
școlilor și al grădiniţelor din oraș, organizează
o acţiune de selecţie, pentru toate secţiile sale.
Înscrierile se fac la profesorii – antrenori.

Cheltuielile de pregătire (antrenamentele),
participare la competiţii și echipamentul sunt
suportate de Clubul Sportiv Olimpic Cetate,
din bugetul alocat de  Primăria Râșnov.

Hai la sport! 
Selecţie la Clubul Sportiv Olimpic Cetate. 12 
discipline sportive, toate activităţile sunt gratuite

La înălţime, la 
„Cupa Olimpic Cetate”
Pe 24 septembrie, Râșnovul a găzduit

„Cupa Olimpic Cetate” la karate kyokushin.
Competiţia s-a desfășurat la sala de sport a
Școlii Gimnaziale nr. 3, adunând zeci de
sportivi, de la cinci cluburi de profil din
Brașov, Sibiu, Constanţa, Buzău și
București.

Competiţia a început încă de la primele
ore ale dimineţii, participanţii fiind
împărţiţi pe categorii de vârstă, fete și băieţi.
Prima dată a avut loc concursul la kata, iar
mai apoi s-a desfășurat competiţia de
kumite.

Clubul Sportiv Olimpic Cetate Râșnov a
fost din nou la înălţime, 15 sportivi reușind
să obţină medalii, la diferite categorii de
vârstă, atât la fete, cât și la băieţi.

Prima ediţie a competiţiei internaţionale
de alergare „Râșnov Medieval Run” a adus la
start, în ultimul weekend de vară, sute de
alergători, de toate vârstele, care au ales
trasee potrivite pentru nivelul lor de antre-
nament. Astfel, concursul din 27 august a
avut o cursă de cros de 12 kilometri, cu 400
de metri diferenţă de nivel, un semimaraton
de 25 de kilometri, cu 1.000 de metri dife-
renţă de nivel, dar și curse mai scurte, dedi-
cate copiilor și adolescenţilor. Cei mai mulţi
înscriși au fost la cursa de cros – 210, în

vreme ce 160 au ales semimaratonul, iar 150
de copii au alergat la cursele împărţite pe ca-
tegorii de vârstă, între 3 – 17 ani.

Traseele pentru alergătorii profesioniști
au pornit din Piaţa Unirii, au urcat până în
Poiana Brașov, pe pârtia Lupului, iar la
coborâre au trecut pe lângă Bisericuţa
Păgânilor. Linia de sosire a fost tot în Piaţa
Unirii, traseele fiind cu trecere de această
dată pe la Cetatea Medievală Râșnov.

„Ne-am construit o carte de vizită ca
Râșnovul să fie un partener al sportului și

să dăm curs la tot ce putem noi pentru a
susţine această categorie din viaţa noastră.
Ne bucură că de la prima ediţie am avut un
număr foarte mare de alergători în orașul
nostru la acest minunat eveniment”, a spus
administratorul public al orașului, Ionuţ
Drăguţu, Primăria fiind partener principal
al evenimentului, organizat de „Asociaţia
Link de Dezvoltare”.

Rareș Miklos a câștigat cursa de cros, iar
Paul Pepene, alături de Viorel Palici - pe cea
de semimaraton.

Sute de participanţi la „Râșnov Medieval Run”

KARATE

LUPTE LIBERE
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Cinci familii de râșnoveni au aniversat,
recent, împlinirea a 50 de ani de căsnicie. Elena
și Petru Ignat au avut „Nunta de Aur” în 19
august, iar Margareta și Gheorghe Bârsan au
celebrat fericitul moment în data de 16 
septembrie. 

Pe 28 septembrie 1972 se formau alte două
familii în Râșnov: Vasile și Marcela Colţea și
Alexie și Rodica Cristolovean au spus „DA”, în
faţa ofiţerului de stare civilă, iar acum, jumă-
tate de veac mai târziu, au sărbătorit și ei
„Nunta de Aur”.  

O zi mai târziu, pe 29 septembrie, au fost
sărbătoriţi soţii Maria și Gheorghe Pantea, după
cinci decenii „de aur” împreună.

Cele cinci cupluri și-au unit destinele în
anul 1972 și pe toate câte au fost au reușit să le
depășească și să rămână împreună. Nu e niciun
secret: respectul și înţelepciunea i-au ţinut ală-
turi, în căsnicii model pentru tinerii din zilele
noastre. 

Cu ocazia celebrării a 50 de ani de căsnicie,
primarul orașului Râșnov, Liviu Butnariu, le-a
transmis felicitări, dar și gândurile bune din
partea comunităţii noastre și le-a înmânat câte
o plachetă care reproduce un certificat de căsă-
torie de la sfârșitul secolului al XIX-lea.

La mulţi ani, cu multe bucurii!

50 de ani 
de respect, iubire
și înţelepciune

Elena și Petru Ignat Maria și Gheorghe Pantea

Vasile și Marcela Colţea Margareta și Gheorghe Bârsan

Ziua Internaţională a Persoanelor
Vârstnice, marcată și la Râșnov

După o pauză impusă de pandemie,
seniorii din orașul nostru s-au reîntâlnit
pentru a petrece, din nou împreună, ziua
dedicată lor, în cadrul unui eveniment orga-
nizat de Sindicatului Liber al Pensionarilor
și susţinut de Primărie și Consiliul Local. 

În acest an, bunicii noștri s-au întâlnit
duminică, 2 octombrie. La fel de eleganţi ca
atunci când se aflau în floarea vârstei,
seniorii Râșnovului au povestit, au depănat
amintiri, au dansat pe muzica tinereţii lor,
dar și pe cea a prezentului, arătându-se
bucuroși de fiecare moment petrecut împre-
ună. Întâlnirea s-a întins până spre seară,
când, la plecare, cei prezenţi și-au promis că
se vor revedea cu drag și în 2023, planificând
între timp și alte activităţi, din dorinţa de a
rămâne cât mai activi și de a se implica în
continuare în problemele comunităţii.

Desemnată în 1991 drept „Zi Inter-
naţională a Persoanelor Vârstnice”, data de 1
octombrie este o zi specială, simbol al
preţuirii și respectului pe care îl datorăm cu

toţii seniorilor, pentru contribuţia pe care au
avut-o de-a lungul anilor în dezvoltarea
comunităţii locale, dar și în formarea noas-
tră, a celor mai tineri decât ei, ca oameni.

„Această zi nu este doar o sărbătoare a
pensionarilor, ci a orașului. Fără doar și
poate, vârstnicii adună în jurul lor trecutul,
prezentul și viitorul, pentru că ei reprezintă,
pentru orice comunitate, modelul de urmat
de către generaţiile ce vin din urmă. Ca de
fiecare dată când ne-am întâlnit, m-am
simţit onorat să iau parte la acest eveni-
ment și îmi doresc să ne vedem și la anul,
sănătoși și pe vremuri de pace”, a transmis
primarul Râșnovului, Liviu Butnariu.

La mulţi ani, 
cu sănătate și preţuire!

Primul protopop de Bran-Râșnov-Zărnești,
preotul Gheorghe Colţea, „Păstorul de suflete”,
așa cum era cunoscut, s-a stins din viaţă, sâm-
bătă, 17 septembrie 2022, la vârsta de 59 de
ani. A căzut din picioare, în drum spre
Mitropolie, la Sibiu, iar medicii nu au mai
putut să-i salveze viaţa. Vestea i-a întristat, în
egală măsură, pe locuitorii din Râșnov (unde
era sediul Protopopiatului), Zărnești, Codlea,
Cristian, Vulcan, Poiana Mărului, dar și alte
comunităţi în care a slujit părintele protopop
Gheorghe Colţea. La slujba de înmormântare,
ce s-a desfășurat în 20 septembrie, la Biserica
„Sfântul Nicolae”, din Moieciu de Jos, au par-
ticipat sute de persoane, multe și din Râșnov.
Înalţi prelaţi ai Bisericii Române, împreună cu
Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu Streza,
mitropolitul Ardealului, au săvârșit slujba
înmormântării, în lăcașul de cult unde părin-
tele a slujit 33 de ani.

Preotul protopop Gheorghe Colţea, a fost
unul dintre cei mai iubiţi slujitori ai Bisericii,
preţuit de enoriași pentru învăţăturile sale, dar
și pentru viaţa plină de smerenie pe care a 
dus-o. A fost un om simplu, de o rară modestie.

Dumnezeu să-l odihnească!

A plecat la Domnul, 
la doar 59 de ani 


