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Și liftul către Cetatea
Râșnov e pregătit
de inaugurare!

Se deschide
Dino Parc Râșnov, cel mai mare parc
cu dinozauri din Sud-Estul Europei
" Din 12 iunie, parcul va fi
deschis vizitatorilor în fiecare zi,
în intervalul 9.30 - 20.00.

Nu
mai este mult și
liftul pe plan înclinat, care
face legătura între Centru și Cetate,
va fi deschis publicului. Chiar dacă instalaţia a
fost finalizată de ceva timp, a fost necesară și
obţinerea autorizaţiei ISCIR, astfel ca liftul să
fie pus în funcţiune în depline condiţii de siguranţă. „În paralel, lucrăm și la amenajarea curţii Casei de Cultură, pe unde se face accesul
spre staţia de plecare a liftului, dar și la amenajarea vechiului traseu de drumeţie dintre Centru și Cetate, care va putea fi folosit în condiţii
de siguranţă de cei care vor să facă puţină mișcare și să meargă spre jos până la Cetate”, a explicat primarul Adrian Veștea. Tot în aceste zile
se formează și instruiește echipa care va opera
trenuleţul cu cremalieră, o organigramă de 19
posturi, în mare parte personal tehnic, impus
de avizele de funcţionare. Liftul, care creează o
legătură între centru și Cetate, înseamnă în
primul rând aducerea turiștilor în oraș, având
în vedere că o mare parte a vizitatorilor Cetăţii
nu mai opreau să vadă Râșnovul. După ce
trenuleţul va fi funcţional și odată lucrările la
centrul istoric finalizate, autorităţile estimează că numărul turiștilor va crește cu cel
puţin 20%. Inaugurarea e preconizată pentru
sfârșitul lunii iunie, iar o călătorie va costa 10
lei pentru adulţi și 5 lei pentru copii.

" Interes maxim în presa naţională de
specialitate: peste 100 de jurnaliști
și-au anunţat prezenţa
la inaugurare.

" Începând cu 15.09.2015, Dino Parc Râșnov lansează o invitaţie către școlile
și grădiniţele din Râșnov. Astfel, cu o programare anterioară, toate clasele de
școlari și preșcolari din Râșnov vor beneficia de gratuitate la vizitarea parcului.
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Zilele Râșnovului și Festivalul Naţional Ecvestru, pe 3 - 5 iulie
Pe 3, 4 și 5 iulie, Râșnovul va fi în sărbătoare. Așa cum a devenit deja tradiţie,
Zilele Râșnovului vor debuta vineri, 3 iulie, cu o impresionantă paradă la care vor
participa călăreţi, trăsuri, mașini de epocă, majorete, cântăreţi și sportivi din oraș.
Sâmbătă, 4 iulie, și duminică, 5 iulie,
sărbătoarea orașului va continua cu cel
mai așteptat eveniment al anului, Festivalul Naţional Ecvestru, pe Valea Cetăţii
urmând să ajungă cei mai frumoși și puternici cai veniţi din toate colţurile ţării,
peste 130 de exemplare. Cea mai așteptată
probă din showul ecvestru, care a ajuns la
a XIII-a ediţie, va fi cea de tracţiune,
„proba regină”, care va avea loc faţă de
ediţiile anterioare în ziua de sâmbătă, 4
iulie. La proba de simplu, un cal va fi pus

să tragă un buștean de aproximativ 900 de
kilograme, iar la dublu, bușteanul va cântări 2 tone. Duminică, pe Valea Cetăţii va
avea loc „parada doamnelor”, dar și cea a
trăsurilor. De asemenea, participanţii vor
putea asista și la o serie de numere inedite
de cascadorii cu cai. „Și-au anunţat
prezenţa crescători de cai din aproape
toată ţara, de la Cluj, Maramureș și Sălaj,
până la București, Dâmboviţa și Argeș. În
total, cred că vor fi aproximativ 130 de
cai, iar printre rasele ce vor putea fi
admirate se numără lipiţanul, pur sângele arab, pur sânge englezesc sau
frizianul”, a precizat dr. Constantin
Ducar, unul dintre organizatorii evenimentului. Din programul Zilelor Râșnovului nu vor lipsi nici concertele.
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Se deschide Dino Parc Râșnov, cel mai
mare parc cu dinozauri din Sud-Estul Europei
Din 12 iunie, parcul va fi deschis vizitatorilor în fiecare zi, în intervalul 9.30 - 20.00
Cel mai mare parc cu dinozauri din SudEstul Europei se deschide vineri, 12 iunie, la
Râșnov. Cu o suprafaţă totală de 1,6 hectare,
cel mai mare parc cu dinozauri din Sud-Estul
Europei va găzdui 45 de dinozauri în mărime
naturală, atestaţi știinţific. Căsuţe în arbori, un
cinematograf, tiroliene și multe alte surprize
completează traseul spectaculos care urmează
evoluţia istorică a dinozaurilor.

Bondoc,
dinozaurul românesc
Reprezentanţii Dino Parc Râșnov au dezvăluit una dintre ultimele surprize pregătite pentru vizitatori, un mini-proiect
realizat în colaborare cu geoparcul din Haţeg, care presupune amplasarea, pentru
câteva luni, a unui schelet de dinozaur ce
a trăit acum milioane de ani pe teritoriul
României de azi. „Bondoc” este de altfel
cel mai complet schelet de dinozaur găsit
pe teritoriul ţării noastre, iar alături îi va sta
un schelet complet din Germania, reprezentant al unei specii asemănătoare.

Se așteaptă peste 100.000
de vizitatori pe an
Investitorii se așteaptă la o cifră de
afaceri de 500.000 de euro în primul
an și la peste 100.000 de vizitatori.
„Suntem fericiţi să deschidem cel
mai mare parc cu dinozauri din
Sud-Estul Europei, un proiect inedit
care va sprijini puternic turismul din
zona Brașov-Râșnov. Este un proiect
ambiţios, dezvoltat în numai un an, care
își propune să devină o atracţie atât pentru cei
mici, cât și pentru cei mari, mai ales că își pot
petrece timpul în aer liber, înconjuraţi de
dinozauri atestaţi știinţific și coloraţi natural.
Dinozaurii au fost construiţi în România, cu
sprijin tehnic și știinţific din partea unei
echipe care conduce un parc similar în Germania. Ne așteptăm ca parcul de la Râșnov să
fie vizitat de cel puţin 100.000 de turiști, în
primul an”, a susţinut Adrian Apostu, managerul de proiect. Parcul cu dinozauri, finanţat
cu fonduri europene, a fost susţinut de către
autorităţile locale din Râșnov și va avea un

impact important
asupra turismului
din zonă. Primăria
orașului Râșnov a concesionat terenul pe care
este amplasat parcul pe o perioadă de 49 de ani.

Parte a unui proiect
integrat care să ţină turiștii
cât mai mult în oraș
„La început am avut doar Cetatea, iar apoi
Peștera Valea Cetăţii s-a impus ca un obiectiv
de interes pentru turiști. Odată cu inaugurarea Dino Parc, eveniment ce are loc în
aceeași perioadă cu deschiderea pentru public
a trenuleţului pe plan înclinat, sperăm ca
Râșnovul să devină una din cele mai atrăgă-

toare staţiuni de interes naţional. Lucrăm de
multă vreme la un proiect integrat la nivelul
orașului, în care sunt incluse și viitorul centru
pietonal al orașului și numeroasele evenimente culturale și sportive. Asemenea atracţii,
precum «Parcul cu Dinozauri», sunt ideale
pentru turiștii care sunt în trecere prin Râșnov
sau se află în localităţile învecinate. Sperăm
să îi ţinem astfel cât mai mult în zonă”, a
explicat primarul Râșnovului, Adrian Veștea.
Dino Parc Râșnov este o zonă de agrement
și un muzeu în aer liber, situat pe Strada Cetăţii, în apropiere de Cetatea Râșnov. Parcul va fi
deschis vizitatorilor în fiecare zi, în intervalul
9.30 - 20.00. Preţul unui bilet este de 28 de lei
pentru un adult și de 22 de lei pentru copii.
Pentru copiii cu vârsta sub 3 ani, intrarea este
gratuită. Dino Parc Râșnov este un proiect în

valoare de 5 milioane de euro, co-finanţat 70%
din fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional 2007 - 2013: Dezvoltare durabilă și promovarea turismului.

Impact naţional
Dino Parc atrage încă de la inaugurare
atenţia întregii ţări asupra Râșnovului ca destinaţie turistică, la evenimentele de deschidere
anunţându-și prezenţa nu mai puţin de 100 de
jurnaliști din mass media naţională. De asemenea, în „lumina reflectoarelor” va fi și mult
așteptata premieră naţională a noului film al
lui Steven Spielberg, „Jurassic World”, care va
avea loc la Râșnov, iar sâmbătă, pe toată durata zilei, bloggeri din întreaga ţară vor desfășura workshop-uri pe tema unei zile din viaţa
noii atracţii turistice de pe Valea Cetăţii.

Elevii de elită ai Râșnovului, premiaţi S-a dat startul
Toţi copiii care s-au remarcat la
evenimentelor estivale
olimpiadele și concursurile naţionale
vor fi recompensaţi cu premii în
bani oferite de Primăria Râșnov
Primăria Râșnov îi va premia cu sume de bani pe
elevii care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile naţionale. Primarul Adrian Veștea
a precizat că s-a găsit o soluţie legislativă astfel încât
premierea să fie posibilă, ţinând cont că, anul trecut,
Guvernul a emis o ordonanţă de urgenţă care interzicea acordarea oricăror prime și bonusuri, cu excepţia
acelora pentru sportivii și elevii care au obţinut rezultate la concursuri internaţionale. „OUG 103/2014 interzice acordarea de stimulente financiare pentru elevii care au obţinut premii la olimpiadele și concursurile naţionale, premiat fiind doar rezultatul internaţional, dar legiuitorul nu a ţinut cont de acele concursuri la care mai sus de faza naţională nu se poate

ajunge. Ne-am consultat cu reprezentanţii direcţiilor
de specialitate din Primărie și am găsit o formulă, astfel încât să îi recompensăm pe toţi elevii râșnoveni
care ne-au reprezentat la diferite olimpiade și concursuri unde au obţinut rezultate deosebite și au adus
astfel cinste orașului nostru”, a subliniat Adrian
Veștea.

Premii de la 600 la 1.500 de lei

În total, vor fi acordate 19 premii, fondul de premiere fiind de 15.000. Astfel, Maria Alexandra
Gherghel, elevă în clasa a VII-a, care a obţinut premiul
I, atât la Olimpiada de Limba și Literatura Română, cât
și la cea de Cultura și Spiritualitatea Românească, va
primi câte 1.500 de lei pentru fiecare dintre cele două
concursuri. Maria Alexandra Gherghel s-a mai clasat
pe cea de-a treia treaptă a podiumului și la olimpiadele
de Biologie și Lectură și va mai primi câte un premiu
de 1.000 de lei. În schimb, Brat Tobias, care a obţinut
premiul II la Olimpiada de Limba Germană Modernă
va fi premiat cu 1.200 de lei.
Cine sunt premianţii Râșnovului
Un premiu de 1.000 de lei îi
va fi acordat și lui Răzvan
Nume
Premiu
Olimpiadă/Concurs
Eduard Onicioiu, care a
Gherghel Maria Alexandra
Locul I
Limba și Literatura Română
Gherghel Maria Alexandra
Locul I
Cultură și Spiritualitate Românească
obţinut locul III la OlimBrat Tobias
Locul II
Limba Germană Modernă
piada de Limba Germană.
Gherghel Maria Alexandra
Locul III
Lectura ca Abilitate de Viaţă
Nu în ultimul rând, alţi 13
Onicioiu Răzvan Eduard
Locul III
Limba Germană Modernă
Gherghel Maria Alexandra
Locul III
Biologie
elevi, care au obţinut menţiHermeneanu Iulia Georgiana Menţiune 1 Cultură și Spiritualitate Românească
uni la diferite olimpiade și
Jouault Cecile
Menţiune 2 Limba și Literatura Română pentru Minorităţi
Ghigheci Iustina
Menţiune 2 Limba și Literatura Română pentru Minorităţi
concursuri naţionale vor
Hermeneanu Iulia Georgiana Menţiune 3 Limba și Literatura Română pentru Minorităţi
primi câte un premiu în vaHermeneanu Iulia Georgiana Menţiune 3 Lectura ca Abilitate de viaţă
loare de 600 de lei. Tot câte
Jouault Cecile
Menţiune 3 Lectura ca Abilitate de viaţă
Rusu Alexa
Menţiune 3 Lectura ca Abilitate de viaţă
600 de lei vor primit și cei
Lupșa Simona
Menţiune 3 Lectura ca Abilitate de viaţă
doi elevi de clasa a IV-a care
Irimia Diana
Menţiune 4 Limba și Literatura Română
Hermeneanu Iulia Georgiana Menţiune
Biologie
s-au remarcat la Concursul
Borda Diana Elena
Menţiune
Spaniolă
Naţional „Scrisoare pentru
Concursul Naţional „Scrisoare pentru prietenul nostru”
Bujor Mihai Alexandru
Locul I
prietenul nostru”.
Sferle Iulia Teodora
Locul II
Concursul Naţional „Scrisoare pentru prietenul nostru”

Calendarul cultural al orașului
Râșnov a debutat, în mod tradiţional,
cu Maialul, străvechea tradiţie a sașilor
din întreaga Transilvanie, eveniment
reînviat de Primăria Râșnov și Goscom
Cetatea Râșnov în anul 2012. Ajunsă la
cea de-a patra ediţie, petrecerea câmpenească a avut loc, ca în fiecare an, în
Promenada „Sisi”, unde râșnovenii au
savurat momente oferite de fanfara
„Ţara Bârsei”, ansamblul folcloric
„Măgura Codlei”, fanfara din Râșnov,
ansamblul de dansuri „Mugurelul”,
„Party band Transilvania”, Clubul Copiilor (dans modern), BH Expres, formaţia „Piticii lu’ Piticu”, Karina Roșu
Teleanu, Petru Cătălin Lăcătuș, elevii
de la Școala 3 (piesa de teatru „Inspecţiune”) și nelipsita familie Lăzăroiu,
pentru care a treia generaţie de interpreţi începe să își facă loc pe scena
muzicală a orașului nostru. Atmosfera
a fost întreţinută, așa cum se întâmplă
la fiecare ediţie a Maialului, de un interpret de renume naţional, care de
această dată a fost solista de muzică
populară Veta Biriș. De asemenea, de o
atenţie deosebită s-a bucurat progra-

mul special pentru copii organizat de o
trupă de păpușari, momentul fiind
„gustat” din plin și de către soldaţii americani veniţi în vizită în orașul nostru. „Maialul este o veche sărbătoare
gospodărească a sașilor. Pe vremuri,
această sărbătoare marcare întâlnirea tuturor gospodarilor din oraș, după ce treceau din iarnă. Am reînviat
această serbare câmpenească acum
câţiva ani, iar cum societatea Goscom
se ocupă de gospodărirea orașului, a
fost aleasă să se ocupe și de organizarea evenimentului”, a precizat Liviu
Butnariu, directorul Goscom.
Un alt eveniment din debutul
sezonului cultural-artistic 2015 a fost,
în mod tradiţional în preajma Rusaliilor, Festivalul Rozelor. Acesta a căpătat o nouă formă în acest an, fiind
strâns legat de cele trei zile pline de
distracţie organizate cu prilejul Zilei
Copilului, în cele patru locaţii din oraș.
Următorul eveniment de pe agenda estivală este Festivalul Jocmania,
ce se va desfășura pe 21 - 28 iunie, în
Cetate, Promenada Sisi și la Cinematograf.

INFRASTRUCTURĂ
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Lucrările la străzi avansează
conform graficului
În Primăverii, reabilitările sunt aproape de final, iar pe celelalte străzi se lucrează în ritm
alert, astfel că până la toamnă, aproape 40 de străzi din oraș vor fi complet modernizate

Reamenajarea
Centrului,
executată
în proporţie de
aproape 40%
16.00 de metri cubi de pământ
au fost deja excavaţi, în vederea
amenajării tunelului subteran

Lucrările de pe Mihail
Sadoveanu avansează odată
cu cele de pe Postăvarului.

Trandafirilor și Lalelelor,
la ultimele finisaje.

Lucrările de reabilitare a infrastructurii
stradale din oraș avansează de la o zi la alta. În
total, aproape 40 de străzi vor fi modernizate
până la toamnă, iar șantiere au fost deschise în
mai multe zone.

Vânători și Vulcan, iar lucrările de aici se
apropie de final. Ţinând cont că pe toate
străzile care au fost incluse în acest amplu
proiect de modernizare, în locul rigolelor este
proiectată canalizare pluvială, s-a început cu
această operaţiune, dar și cu refacerea trotuarelor și bordurarea zonelor verzi.

Pe Narciselor nu se
pune deocamdată asfalt,
din cauza stâlpilor

Dispar cablurile din Centru

Cele mai avansate sunt lucrările din cartierul Primăverii, unde majoritatea străzilor au
fost deja finalizate. Singura stradă pe care nu
s-a intervenit încă este Narciselor, unde
lucrările nu pot începe până când Electrica nu
va rezolva problema mutării unor stâlpi, care
nu se încadrează în aliniamentul stradal.

Stadiul șantierelor
În ceea ce privește primul lot de lucrări,
modernizările au început de pe străzile Postăvarului și Eroilor, muncitorii mutându-se deja
pe Mihail Sadoveanu. În conformitate cu graficul de lucrări, constructorul urmează să
deschidă noi șantiere pe Panduri, Aurel Vlaicu,
Mișu Pop, Piaţa Școlii, Cpt. Iancu Șofran,
George Coșbuc și Iazului.
Din lotul II de lucrări, strada Ghimbășel a
fost finalizată, urmând ca utilajele să intre pe
străzile cuprinse între șoseaua Bran și drumul
spre Zărnești. Înainte de a se începe lucrările,
trebuie rezolvată însă problema introducerii
canalizării pluviale, fiind necesară obţinerea
unor avize de la Compania de Drumuri pentru
subtraversarea DN 73.
În cadrul Lotului III de lucrări, ce presupune reabilitarea a mai bine de 7 km de
drum, (lot care a fost atribuit luna trecută societăţii Fincodrum), șantierul s-a deschis pe

Vulcan, una din primele străzi
din cel de-al treilea lot care
au intrat în reparaţii capitale.

Strada Vânători, lărgire carosabil
și introducere canalizare pluvială.

Strada Ghimbășel, predată la cheie.

Strada Republicii va fi reabilitată
în cadrul proiectului de
reamenajare a centrului istoric.

Tot anul acesta, în zona centrală vor intra
în reabilitare și străzile Ion Creangă, Florilor și
Mihai Viteazu. „Pe lângă reabilitarea infrastructurii, vom îngropa și toate cablurile aeriene, astfel ca în zona centrală să nu mai avem
un păienjeniș de fire. Din păcate, compania
Electrica nu are fonduri alocate pentru acest
demers, iar toate aceste investiţii se fac din fondurile orașului Râșnov”, a explicat primarul
Adrian Veștea. Pe strada Republicii, care este inclusă în proiectul de modernizare a centrului
istoric, au început deja lucrările la reţelele subterane, urmând ca până la finele anului și această arteră să fie reabilitată complet și, desigur, și de aici să fie eliminate cablurile aeriene.

Continuă asfaltările
în Glăjărie
Nu în ultimul rând, în 2015 vor continua
și lucrările de asfaltare a drumului spre Glăjărie. „Este o zonă unde s-a dezvoltat foarte
mult turismul, s-au deschis o serie de pensiuni, și, în prezent, avem 4,2 km de drum asfaltaţi. Sperăm ca anul acesta să mai reușim
asfaltarea a 2 - 3 km. De asemenea, ne propunem ca pe viitor, pe acest drum să facem legătura și cu Bușteniul, ţinând cont că în urmă
cu câţiva ani am reușit să reabilităm drumul
forestier până la Cabana Gura Diham”, a spus
primarul.

Vechea piaţă a devenit o amintire

Cel târziu în luna noiembrie, noua piaţă
agro-alimentară își va deschide porţile

Vechea piaţă a Râșnovului, care avea un aspect desuet, a devenit
deja o amintire, încă de luna trecută lucrându-se la dezafectarea
structurii. Contractul pentru amenajarea noii pieţe a fost atribuit
firmei Conforest SA din Brașov, iar proiectul va demara cu refacerea
sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, care și-au depășit durata de exploatare. „În conformitate cu contractul pe care l-am semnat
cu constructorul, lucrările ar trebui finalizate în termen de șase luni,
respectiv în luna noiembrie, dar avem promisiuni din partea acestuia că va încerca să termine cât mai repede. Sperăm ca și vremea să
permită acest lucru”, a precizat primarul Adrian Veștea. După ce se
vor executa lucrările din subteran, se va trece la pavarea pieţei și ulterior la amenajarea efectivă a halei și a spaţiilor de depozitare. În conformitate cu proiectul propus de Primărie, se vor amenaja 32 de
tarabe acoperite pentru producători, 6 locuri pentru tarabe cu flori,
dar și 10 chioșcuri modulare (de aprox. 8x4m) destinate comercializării produselor alimentare preambalate și desfacerii de lactate,
brânzeturi, carne sau ouă. Taxele de acces în piaţă vor rămâne
nemodificate, iar preţurile de închiriere a spaţiilor comerciale vor fi
la fel ca și în cazul celorlalte spaţii din oraș deţinute de Primărie.

Lucrările de reamenajare a Centrului Râșnovului avansează în ritm alert. Până la această dată,
proiectul de transformare a acestei zone în pietonal, prin amenajarea unei parcări și a unui tunel
rutier subteran, sunt realizate în proporţie de
aproape 40%. Primarul Râșnovului, Adrian Veștea,
a precizat că din cei 18.000 de metri cubi de
pământ care trebuie excavaţi, până în prezent, au
fost scoși mai bine de 16.000 de metri cubi. De
asemenea, până la începerea săpăturii propriu-zise,
constructorul a amenajat pereţii mulaţi de
susţinere pe o suprafaţă de 3.400 de metri pătraţi,
cea mai joasă adâncime la care aceștia au fost turnaţi fiind de 11,5 metri. „Constructorul are un termen de finalizare a întregii investiţii de 11 luni.
Există grafice de lucru întocmite foarte punctual,
iar toate termenele stabilite au fost respectate
până la această oră. Consider că partea cea mai
grea, care a însemnat executarea pereţilor mulaţi,
dar și excavarea unei cantităţi impresionante de
pământ, a trecut, iar de la finele acestui an vom
avea un centru cu care ne vom putea mândri în
întreaga lume”, a subliniat Adrian Veștea.
Odată cu finalizarea excavărilor, va urma operaţiunea de turnare a radierului, respectiv a pardoselii de beton. Turnarea acestui radier va începe
dinspre mijloc spre margini și se va face etapizat.
Planul constructorului este ca până la
finele lui iulie să termine toate
lucrările în subteran și să treacă la
lucrările de suprafaţă,
respectiv la amenajarea
piaţetei.

Vechile materiale vor folosite
pentru construcţia unei magazii
Materialele care au fost recuperate din demolarea vechii pieţe
nu au fost aruncate, ci li s-a dat o utilitate. Cu acestea, în zona
Gării, autorităţile locale vor amenaja un spaţiu de depozitare
pentru materialele care sunt folosite la diverse lucrări edilitare
de către Goscom, cum ar fi, de exemplu, pavelele care au fost
scoase de pe trotuarele din zona centrală și urmează să fie
montate în alte zone ale orașului.

Înainte de a se începe excavările au fost
turnaţi 3.400 de mp de pereţi mulaţi.
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1 IUNIE, JOC ªI BUCURIE LA PUTEREA A PATRA

Ziua Copilului a fost sărbătorită
la Râșnov de peste 1.000 de copii
19 concursuri, în 4 locaţii: pe Valea Cărbunării, Valea Cetăţii, Parcul „I. L. Caragiale” și Parcul „Chimica”

Copiii din Râșnov și-au sărbătorit ziua cu
un weekend prelungit, preșcolarii și elevii de la
toate unităţile școlare din oraș participând la o
serie de activităţi sportive și pregătind mici
spectacole cu cântece și dansuri, totul desfășurându-se pe parcursul a trei zile, în 4
locaţii. Astfel, 1.060 de copii au fost înscriși în
19 programe sportive care s-au desfășurat pe
Valea Cărbunării, Valea Cetăţii, Parcul „I. L.
Caragiale” și Parcul „Chimica”.
Pe 29 mai, elevii școlilor gimnaziale s-au
întrecut într-un campionat de fotbal, iar pe
trambulinele de K 15 și K 35, sportivii de la
cluburile din judeţ au participat la o competiţie de sărituri, la startul căreia s-au
prezentat 60 de concurenţi, dar și 25 de
„deschizători”. De asemenea, micuţii râșnoveni au participat și la concursuri de volei și
rugby, acestea desfășurându-se în zona complexului sportiv de pe Valea Cetăţii, iar copiii și
cadeţii s-au întrecut la biatlon, în poligonul de
pe Valea Cărbunării. „Ne bucurăm că am
reușit să sărbătorim Ziua Internaţională a

Copilului așa cum se cuvine. Le-am pregătit
acestora numeroase jocuri, activităţi, dar și
alte surprize. Sperăm ca pe viitor, atât cu
ajutorul dascălilor, cât și cu ajutorul părinţilor, să organizăm astfel de acţiuni cât mai
des, astfel ca micuţii să socializeze mai mult
timp în aer liber, nu doar în faţa calculatorului, dar și să își descopere aptitudini sportive.
Toate aceste evenimente au fost organizate
de către Primăria Râșnov împreună cu școlile din oraș, Clubul Sportiv Orășenesc Cetatea
Râșnov și Clubul Sportiv Dinamo Râșnov”, a
precizat primarul Adrian Veștea.
Prichindeii de la grădiniţe au participat
la concursuri de desene pe asfalt, dar și la
întreceri cu bicicletele și tricicletele, în parcurile din oraș, dar și pe Valea Cărbunării,
pregătind în același timp și spectacole de
dans sau cântece.
Sărbătoarea Copilului a continuat pe 30
mai, cu un cros care a avut loc pe pista de biatlon, iar pe 31 mai cu o competiţie de șah la
care s-au înscris pese 100 de participanţi. „A

fost o variantă mai bună, alegând 4 locaţii
diferite, fiecare concurs și disciplină în parte
premiindu-și copiii cu dulciuri. Mai mult, pentru prima dată am organizat trofeul «1 iunie»,
echipele câștigătoare primind câte o cupă. Primarul Adrian Veștea alături de
Iniţiativa acestui tip de organizare a fost a micuţii săritori, în locul unde aceștia
domnului primar, fiind implicate și clubul se simt cel mai bine, pe trambuline.
Olimpic Cetate, CSȘ Dinamo, școlile și grădiniţele. Fiecare copil care a participat a fost
activ, a avut o misiune, faţă de alţi ani când
veneau grămadă, iar unii rămâneau spectatori. De amintit că numărul participanţilor a
fost destul de mare, acest aspect contribuind
la reușita manifestării. Pentru toate activităţile desfășurate cu ocazia Zilei Copilului,
aspectul financiar și organizatoric a fost asigurat de către Primărie, motiv pentru care
mulţumim încă o dată celor ce conduc destinele orașului pentru felul în care aleg să se
implice în educaţia copiilor”, ne-a spus Nicolae
Dogaru, membru în staff-ul de organizare și
consilier pe probleme sportive al primarului
Adrian Veștea.
PRIN

INFRASTRUCTUR
De pe scena de
la Valea
COORDONATÃ DE PRIM
Cetăţii, micii
30% dintre copiii din
interpreţi
visează să
practică sport într-un cadr
ajungă pe
Într-o perioadă în care tehnologia și inte
scenele
tinerii tot mai mult, fenomen cu implicaţii d
marilor
ce privește sănătatea și dezvoltarea acesto
încep să se schimbe. Eforturile autorităţilor lo
festivafactorul sportiv și educaţional în comunitatea
luri de
primele rezultate, numărul micilor râșnoven
muzică.
Micii scrimeri au oferit o demonstraţie de virtuozitate în faţa celor prezenţi.

Rugbiștii își așteaptă cuminţi premiile la finalul competiţiei.

Bucurie pe asfalt - prichindeii și-au exprimat creativitatea prin desene pe asfalt.

fiind tot mai mare. Astfel, CSȘ Dinamo Râșn
copii și juniori legitimaţi, dintre care 96 sun
inţatul club ACS Olimpic Cetate Râșnov adu
de sportivi la cele 10 secţii ale sale. La aceș
membri ai cercului de dans modern și gi
tesc la Clubul Elevilor, adică un total de
nând un procentaj de 30% din populaţ
lui de sub Cetate. Așadar, semne bun
vește dezvoltarea sănătoasă a m
cum un vechi dar încă actua
latin spune: ,,Mens sana i
pore sano”.

Echipa de volei, una în care sportivii arată devotament și profesionalism încă de la primii pași în tainele disciplinei.
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Dansatorii de la Clubul Elevilor,
cei mai buni din judeţ
Micii râșnoveni au obţinut o mulţime de premii la Concursul Judeţean de Dans „Dansând prin viaţă”

Pe lângă cluburile sportive binecunoscute
deja, lumea sportivă a Râșnovului este completată de ceva vreme de cercul de dans modern și gimnastică ce activează în cadrul
Clubului Elevilor. Nu mai puţin de 95 de copii
și tineri cu vârsta între 5 și 20 de ani își desfășoară activitatea aici, antrenându-se o dată
pe săptămână și participând la diferite spectacole, concursuri sau alte tipuri de evenimente.
Ultima astfel de manifestare a reprezentat-o
Concursul Judeţean de Dans „Dansând prin
viaţă”, care a avut loc pe 30 mai la Victoria.

Elevii râșnoveni au obţinut trei premii speciale dar și 10 premii I, reușind astfel să se
impună cu una din cele mai bune reprezentaţii dintre echipele participante. Astfel, „Snow
White” - clasele I-IV categoria dans tematic (cu
trei distincţii obţinute), „Clown” - clasele I-IV
categoria fantezie coregrafică, street dance
(categoria IX –XII) și „Majorete” - categoria
ansambluri sportive (5-20 de ani) au fost atuurile sportivilor râșnoveni pentru premiile
speciale. Cele 10 premii I au fost luate la
genurile de dans modern, disco, contemporan

și fantezie coregrafică (trei categorii, clasele IIV, V - VIII și IX - XII).
„Avem pe agendă diverse festivaluri naţionale și internaţionale ale doamnei Claudia
Miriţescu, spectacolele de la evenimentele
locale și invitaţiile la evenimentele Palatului
Copiilor Brașov. Punem pasiune în tot ce
facem, iar copilul vine la sală pentru a-și
exprima creativitatea, face totul din plăcere
pentru a-și dezvolta abilităţile pe care le are”,
ne-a declarat Mihalache Georgiana, coordonator al cercului de dans modern și gimnastică.

Rezultatele obţinute la
Concursul Judeţean de Dans
„Dansând prin viaţă”

Piaţa Școlii
Ideea de fitness în aer liber se bucură de
un real succes la Râșnov, după ce Primăria a
montat astfel de aparte de gimnastică în mai
multe zone ale orașului. Cei mai mici dintre
râșnoveni au fost primii care le-au testat,
devenind astfel „antrenori” și pentru cei mai
în vârstă, care s-au bucurat nespus de mult că
pot face mișcare, fără să fie nevoiţi să plătească
vreun leu la sălile de specialitate. „Cunoaștem
cu toţii importanţa covârșitoare a sportului și
mișcării pentru a avea o viaţă sănătoasă și o
condiţie fizică satisfăcătoare. Ideea de fitness
în parc se bucură de un foarte mare succes în
toată lumea. Mișcarea în aer liber alături de
exerciţiile fizice oferă pe lângă o stare de bine
și o sănătate mai bună”, a explicat primarul
Adrian Veștea.

"Trofeul Concursului - Dans Tematic „Snow White”
PREMII SPECIALE:
" Premiul pentru cel mai bun dans - Dans tematic
„Snow White”
" Fantezie coregrafică „Clownii”
" Street dance (categoria IX –XII)
" Ansamblul de Majorete
" Premiul pentru cea mai bună costumaţie - Dans
tematic „Snow White”
" Premiul pentru cea mai bună dansatoare Mihalache Monica
" Premiul pentru cea mai bună coregrafie - Dans
contemporan (categoria IX –XII)
PREMIUL I:
" Dans contemporan (I –IV)
" Dans modern(I- IV)
" Disco ( V –VIII)
" Street dance ( V –VIII)
" Majorete
" Fantezie coregrafică (IX –XII)
" Dans contemporan (IX –XII)

RA
MÃRIE,

Cadetele de la Majorete Râșnov
au devenit campioane naţionale

Râșnov
ru organizat!

Echipa ajunge astfel
la al nouălea
trofeu câștigat

rnetul ,,fură” copiii și
Micuţele majodestul de grave în ceea
rete de la CS Olimora, la Râșnov lucrurile
pic Cetate Râșnov
ocale, al celor implicaţi în
și-au dovedit încă
a noastră încep să-și arate
o dată valoarea
ni care practică un sport
câștigând un prenov numără peste 250 de
miu extrem de
t râșnoveni, iar nou înfiimportant
în
ună nu mai puţin de 250
competiţiile
de
știa se adaugă cei 95 de
chearleading. Mai
mnastică ce se pregăexact, fetele din
441 de copii, însemechipa de cadete au
ia juvenilă a orașureușit să devină camne în ceea ce pripioane naţionale în urma
micuţilor, după
unui concurs care a avut loc
al proverb
in corpe 6 iunie la Cluj-Napoca, la

Sala Sporturilor „Horia Demian”.
Ajuns la cea de-a 8-a ediţie, Campionatul
Naţional de Majorete a adunat la start nu mai
puţin de 52 de echipe din 18 orașe și 12 judeţe
care au susţinut 67 de momente artistice. Judeţul Brașov a fost reprezentat de majoretele
de la Râșnov. Echipa, deja celebră în ţară pentru reușitele campionatelor precedente dar și
pentru reprezentaţiile din semifinalele emisiunilor „Românii au Talent” și „România
Dansează”, nu a dezamăgit nici de această
data. Cadetele din Râșnov au devenit Cam-

„Sălile de
fitness” în aer
liber au succes
la Râșnov

pioane Naţionale la secţiunea de Cheerleading,
păstrându-și supremaţia. „Sâmbătă, 6 iunie,
am participat la Cluj la Campionatul Naţional de Cheerleading cu echipa noastră de
cadete. După un drum lung și mari emoţii
privind competiţia care a devenit din ce în ce
mai puternică, am reușit totuși să rămânem
pe podium și să ne păstrăm statutul de Campioni Naţionali. Este o mare bucurie pentru
noi deoarece acești copii au în spate zeci de
ore de antrenament și meritau asta”, ne-a
declarat Luiza Nan, antrenoarea echipei
Râșnov Cheerleaders. Întrebat cum reușesc să
se menţină pe această poziţie, managerul
echipei, Cătălin Nan, a explicat că „reușita se

datorează faptului că foarte multă lume se
implică, atât material, verbal sau virtual.
Fiecare dintre cei implicaţi este o za importantă, fără de care, lanţul nostru nu ar fi la fel
de puternic. De aceea vreau să mulţumesc pe
această cale, Clubului Sportiv Olimpic Cetate
Râșnov și Primăriei Râșnov pentru susţinerea
materială, părinţilor și bunicilor, profesorilor
și învăţătorilor acestor copii, prietenilor și
susţinătorilor noștri, prietenilor virtuali, și nu
în ultimul rând, mulţumim copiilor care în
loc de parc sau «faţa blocului» au ales să
muncească cu sudoare la orele de antrenament”. Majorete Râșnov ajunge astfel la al
nouălea trofeu câștigat de-a lungul timpului.

Promenadă

Romacril
Aparate de fitness au fost montate de luna
trecută în Piaţa Școlii, în cartierele Florilor I,
Romacril și ISR, dar și în zona Promenadei
Sisi și a Complexului Sportiv de pe Valea Cărbunării. Echipamentele montate de către
Primărie sunt de mai multe tipuri: pentru
stimularea musculaturii umerilor și braţelor,
membrelor inferioare și superioare, fesierilor,
funcţie cardio sau tip bicicletă.

Valea Cărbunării
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A plecat prematur la cer,
a lăsat o durere imensă
Obișnuia să lupte pentru a salva vieţi, însă nu a mai
putut lupta pentru a și-o salva pe a lui. La doar 42 de
ani, Cristi Olah a participat pe 7 mai la ultima sa acţiune în calitate de pompier în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, terminând foarte bine
exerciţiul extins de luptă împotriva inundaţiilor care a
avut loc la podul de la Piaţa Veche. La doar o săptămână, pe 16 mai, un accident nefericit i-a curmat viaţa,
după 42 de ani plini de optimism și bunătate, lucru
care poate fi confirmat de oricine l-a cunoscut. A fost
angajat în cadrul Primăriei Râșnov încă din anul 1996,
iar din 2005 a lucrat în cadrul Serviciului de Urbanism. Fire curajoasă, a fost printre primii voluntari
care au răspuns prezent la înfiinţarea Serviciului Voluntar pentru situaţii de Urgenţă Râșnov, în urmă cu
10 ani. A fost înmormântat la Biserica „Sfântul Nicolae”, pe 18 mai, momentul fiind cu adevărat unul
mișcător, nu mai puţin de 700 de râșnoveni fiindu-i
alături pe ultimul drum, iar colegii săi, pompierii,
oferindu-i un ultim onor la locul de veci, la faţa locului fiind prezente și mașinile de intervenţie pe care de
atâtea ori le-a condus în situaţii limită. În astfel de
momente, cuvintele sunt de prisos, cei care pot exprima cel mai bine durerea unei astfel de pierderi fiind
sufletele care i-au fost aproape și ale căror cuvinte le
prezentăm în continuare.

Cristian Olah (n. 3 august 1971 - d. 16 mai 2015)

7 mai 2015, ultima misiune a lui Cristi.

OMAGIU CELUI CARE A FOST CRISTI OLAH
„Mărturisesc că îmi este foarte
greu să spun câteva cuvinte în
aceste momente triste. În aceste
momente în care nicio vorbă,
oricât de caldă, nu mai poate umple golul imens pe care ni l-a lăsat
în inimă plecarea prematură a lui
Cristi. E greu să te desparţi de un
prieten. E dureros, e de fapt ca și
cum ai pierde un membru al familiei. Am fost prieten cu Cristi Olah.
Chiar ne-am făcut împreună debutul în politică. Îmi amintesc cu emoţie cum în anul 1996, deci
acum aproape 20 de ani, ne-am
înscris în același timp în Partidul
Naţional Liberal. Eram doi tineri
la început de drum. Cristi nu a făcut carieră politică, dar a dovedit caracter și a pus
suflet pentru succesul partidului al cărui membru
a fost aproape două decenii. Am devenit colegi în
Primăria Râșnov în anul 2004, după ce râșnovenii
m-au ales să le fiu primar. Astfel, Cristi a fost peste
10 ani și colegul meu. Recunosc că nu a fost cel
mai disciplinat subordonat, dar era greu să te superi pe el pentru că toate problemele erau compensate la Cristi de un suflet bun, cald, de disponibilitatea sa de a-și ajuta colegii sau de a sări în ajutorul
cetăţenilor orașului Râșnov. În iunie 2006, am
reușit să dotez Primăria Râșnov cu o mașină de intervenţii complet dotată pentru stingerea incendiilor. A fost o donaţie din Germania. Astfel, după 16
ani, din nou, Primăria Râșnov își putea asuma constituirea unei formaţiuni de pompieri voluntari.
Din primul moment, Cristi a făcut parte din
această echipă de băieţi inimoși. El a fost mereu la

datorie pentru a salva viaţa sau
avutul râșnovenilor. Nu pot să
nu mi-l amintesc cum defila
zâmbitor, mândru, alături de
colegii săi, în mașina de pompieri, la parada ţinută în fiecare
an cu ocazia Zilelor Râșnovului. Cristi s-a bucurat de toate
momentele frumoase din istoria recentă a orașului nostru.
El a făcut parte din toate echipele de organizare ale Primăriei Râșnov, de la festivalurile din cetate până la competiţiile sportive de pe Valea
Cărbunării, și a participat la
amenajările urbanistice ale
staţiunii turistice naţionale
Râșnov. Era un coleg pe care te puteai baza că își
face bine treaba. Apoi, fiecare coleg din Primărie
cred că are cel puţin o amintire plăcută despre
Cristi. Era colegul dispus să înţeleagă și să ajute.
Anul acesta, la parada de pe străzile Râșnovului, în
echipa pompierilor voluntari un loc o să rămână
neocupat. Cristi nu o să mai fie cu noi. O să ne străduim atunci să nu vărsăm lacrimi pentru că, așa
cum l-am cunoscut, prietenul nostru își dorește să
zâmbim atunci când ne amintim de el. Se spune că
pe cei plecaţi dintre noi să nu îi căutăm în mormânt ci în inima noastră. În încercarea de a alina
durerea enormă, vreau să adaug pentru familia lui
Cristi faptul că prietenul nostru Cristi va rămâne
pentru totdeauna în inima și în amintirea noastră!
Dumnezeu să-l odihnească în pace!”
" Adrian Veștea,
primarul orașului Râșnov

„De când am venit
în Râșnov, de 20 de
ani, am fost tot timpul
lângă el. Era un om săritor, ajuta pe oricine.
Eu nu cred că există
un om în Râșnov care
să fi rămas supărat pe
el. Îmi este greu să exprim durerea din suflet și golul pe care l-a
lăsat în urma sa. Nu
trece zi fără să mă gândesc la el.”
" Dan Diţă, membru SVSU Râșnov
„Cristi a fost mereu onest cu el și cu
cei din jurul lui, o calitate ce nu este întâlnită la multe persoane. L-am cunoscut pe
când aveam 19 ani, în
prima zi când am
bătut la ușile remizei
de pompieri, în general el era omul cu
glumele. Mi-a fost
prezentat ca unul
dintre șoferi, dar la
nevoie un servant la
fel de agil și priceput
ca oricare altul. În timpul intervenţiilor, indiferent
de natura lor, era un tip calm, atent la ce urma să
facem și asculta răbdător indicaţiile coordonatorului, iar în drumul de întoarcere spre remiză era din

nou cel care ne făcea să zâmbim. În felul acesta au
decurs multe intervenţii de-a lungul anilor. Era
mândru de ceea ce făcea și în același timp era
foarte modest. A fost un om simplu, cu părţile sale
bune și mai puţin bune, dar mai presus de toate a
fost un adevărat coleg pe care ne-am putut baza că
va duce la bun sfârșit orice misiune.”
" Mădălin-Andrei Cătveș,
membru SVSU Râșnov
„Am fost colegi
din anul 2008, ca angajaţi ai Primăriei
Râșnov, lucrând în
departamente diferite, dar asta nu ne-a
împiedicat să legăm
o prietenie strânsă,
atât în timpul orelor
de program cât și în
liber. A fost un adevărat profesionist în
ceea ce făcea, se adapta rapid la noile
situaţii în care era
pus. Ca inspector PSI m-am putut baza mereu pe
sprijinul lui, indiferent de situaţie. A fost un real
sprijin de-a lungul anilor în care am participat
împreună la nenumărate activităţi specifice, lăsând
orice problemă personală deoparte și fiind atent și
concentrat numai la activitatea ce trebuia desfășurată, demonstrând de fiecare dată caracterul lui
puternic și calităţile unui adevărat coleg și prieten.
Mă simt onorat că l-am avut coleg.”
" Bogdan Proca,
cadru tehnic PSI, Primăria Râșnov

De 4 x locul 1!
Pompierii râșnoveni au fost
din nou cei mai buni din judeţ
Membrii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Râșnov au demonstrat încă o dată de ce sunt cei mai buni din judeţul
Brașov, cu prilejul competiţiei de profil desfășurată la începutul
lunii iunie la Făgăraș. Patru echipe de salvatori voluntari s-au
prezentat la startul concursului profesional anual al serviciilor voluntare, faza judeţeană (4 iunie), competiţia fiind organizată pe
patru probe - îndemânare, viteză, ștafetă 4x100 de metri, dispozitiv intervenţie, toate adjudecate de pompierii râșnoveni. „De 5 ani
obţinem mereu primul loc la faza judeţeană a concursului,
datorită antrenamentelor continue, o facem măcar o dată al două
zile, dar și datorită numeroaselor intervenţii la care am participat”, ne-a declarat antrenorul colectivului, Bogdan Proca.

Cele patru cupe aduse acasă.

ECHIPA CÂȘTIGĂTOARE: Șef de lot - Mircea Olteanu, antrenor Bogdan Proca, membri - Mădălin Cătveș, Adrian Apostol, Dan
Apostol, Petrică Alin, Iulian Colara, Iancu Runceanu, Alexandru
Runceanu, Bogdan Bott, Viorel Grigoraș, rezervă - Ciprian Plăiașu.

Imagini din concurs.

COMUNITATE

Mai - Iunie 2015 ! Pagina 7

S-a stins din viaţă una din cele mai
îndrăgite profesoare ale orașului

Joi, 21 mai - Moment de reculegere în amintirea celei ce a fost mult iubita doamnă profesor Maria Neguș.

Maria Neguș a petrecut 30 de ani
la catedră, educând cu tact și
pasiune generaţii de copii care
au iubit-o și au respectat-o
De curând a încetat din viaţă una dintre
cele mai îndrăgite și stimate cadre didactice din
Râșnov, Maria Neguș, profesoară de arte plastice și artist plastic. A funcţionat în cadrul Școlii Generale nr. 2 timp de 30 de ani, educând cu
tact și pasiune generaţii de copii care au iubit-o
și au respectat-o. Toţi cei care au trecut prin

școală și au cunoscut-o, elevi sau profesori, îi
poartă o adâncă recunoștinţă, pentru că „sfatul
doamnei era cel mai potrivit, iar ajutorul
necondiţionat în momentul cel mai necesar”.
Un gând pios din partea profesorilor și
elevilor școlii, într-un moment de reculegere,
i-a fost dedicat joi, 21 mai. „Trecerea doamnei
Maria Neguș în lumea îngerilor este pentru
noi doar un moment în care dorim să-i evocăm personalitatea de om minunat și dascăl
desăvârșit, dar chipul și vorba ei vor rămâne
veșnic în sufletul nostru”, ne-a spus Doina
Mihăilă, directorul Școlii Gimnaziale nr. 2

„Peter Thal” Râșnov.
Absolventă a Facultăţii de Arte Plastice din
cadrul Institutului Pedagogic București (promoţia 1973) și licenţiată în muzeologie a Institutului de Arte Plastice Nicolae Grigorescu București (promoţia 1982), membră a Uniunii Artiștilor Plastici, filiala Brașov, a activat ca profesoară de specialitate în învăţământul mediu.
A participat la tabere de creaţie pe teritoriul
României și la diverse expoziţii festive, colective și de grup, având lucrări în colecţii de stat
și muzeale din România și în colecţii particulare din Germania, Belgia, Anglia, Olanda, Gre-

cia, etc. „O profesoară foarte apreciată de colegi, un model de dascăl pe care noi, cei care
am venit în urma domniei sale, am încercat să
îl urmăm. Blândă, elegantă, discretă, sobră și
delicată în același timp, cu un foarte fin simţ
al umorului, noi elevii am iubit-o cu adevărat,
iar mai târziu, doar auzindu-i sau pronunţându-i numele, ne umpleam de respect și gratitudine. O personalitate pe care cei care au
cunoscut-o nu o vor uita niciodată”, au fost
cuvintele cu care elevii doamnei profesor Maria Neguș și-a luat rămas bun de la dascălul lor.
Dumnezeu să o ierte!

21 MAI, ZI DE MARE ÎNSEMNĂTATE PENTRU ORAȘUL NOSTRU
Mare hram la Biserica Sfinţilor Ziua Eroilor - celebrată cum
se cuvine de urmași la Râșnov
Împăraţi Constantin și Elena
Ca în fiecare an, data de 21 mai este ziua
cinstirii Sfinţilor Împăraţi Constantin și Mama
sa Elena, zi de mare praznic în Râșnov, fiind
hramul uneia dintre bisericile din oraș. Fiecare
biserică ortodoxă are unul sau mai mulţi
ocrotitori, iar ocrotitorii parohiei Râșnov IV
sunt, așa cum îi numește Sfânta Biserică
„Întocmai cu apostolii Sfinţii Împăraţi Constantin și mama sa Elena”. Două figuri
emblematice ale creștinismului primar, care
prin modul lor de a trăi și de a se dedica slujirii
lui Hristos au devenit modele demne de urmat
pentru întreaga creștinătate. Sfântul Constantin cel Mare a gestionat o situaţie delicată în
care se găsea „Turma lui
Hristos”, găsind prilejul cel
mai bun de a da libertate
creștinismului într-o epocă
în care credinţa în Hristos
era persecutată. Sfânta Elena
a contribuit la deciziile fiului
ei în legătura cu Biserica
Creștină, mai mult s-a implicat activ la ridicarea lăcașurilor de cult de la Sfintele
Locuri din Ierusalim. „Și noi
considerându-ne urmași ai
acestor modele ne-am adunat cu mic cu mare în Biserica ce le poartă numele să-i
cinstim prin slujirea Sfintei
Liturghii, dar ne-am adus
aminte și de cei care au slujit înaintea noastră, de cei
care au ctitorit Sfânta Biserică și nu în ultimul rând
ne-am adus aminte de eroii
neamului românesc, întrucât ziua a fost și ziua
Înălţării Domnului și Ziua
Eroilor”, ne-a spus preotul
paroh Ovidiu Coroiu. Ca în

fiecare an, alături de comunitatea din jurul bisericii au fost prezenţi la eveniment reprezentanţi ai autorităţilor locale, în frunte cu primarul Adrian Veștea, preoţii celorlalte parohii
din oraș, precum și conducători ale unor societăţi comerciale care sunt cu orice prilej devotaţi bisericii al cărui hram a fost celebrat. „În
speranţa că eforturile noastre au fost apreciate de toţi cei care au participat la hramul
bisericii noastre, le mulţumim și îi așteptăm
cu drag și în anii care vor urma. Totodată îl
rugăm pe Hristos Cel Veșnic să reverse har,
milă și pace peste întregul neam românesc”, a
mai adăugat pr. Ovidiu Coroiu.

Ziua Eroilor, eveniment de mare însemnătate pentru ţară, celebrată în aceeași zi în care
românii ortodocși sărbătoresc Înălţarea Domnului, a fost marcată cum se cuvine și la
Râșnov. În a 40-a zi după Sfintele Paști, pe 21
mai, la Monumentul Eroilor a avut loc o ceremonie militară și religioasă, eveniment la care
au participat mai mulţi localnici, elevi de la
școlile din oraș, oficialităţi, militarii de la UM
01751 Râșnov – Centrul 42 Comunicaţii și
Informatică de Sprijin, precum și reprezentanţii Bisericii Ortodoxe.
„Ziua Eroilor, prin dubla sa semnificaţie
istorică și religioasă, aduce laolaltă cele două
instituţii perene: Armata și Biserica. La Râșnov, noi sperăm că sărbătorirea Zilei Eroilor
înseamnă și alăturarea celei mai importante
instituţii locale - Primăria Râșnov. Onorarea
așa cum se cuvine a Eroilor noștri și readucerea în casele râșnovenilor a bucuriei și mândriei redescoperirii tradiţiilor naţionale și a
identităţii istorice au fost și rămân între cele
mai importante preocupări ale conducerii
Primăriei Râșnov. Pentru mine, Ziua Eroilor

este un moment de reculegere, de trăire românească, dar, apreciez eu, și o zi a bucuriei că
avem o istorie cu care ne putem mândri, o sărbătoare locală și naţională. Ziua Eroilor este
comemorarea celor care și-au dat viaţa pentru
Patrie, dar, foarte important, să nu uităm că
prezentul nostru și viitorul copiilor noștri sunt
legate de sacrificiul eroilor neamului. În suferinţa eroilor noștri se găsește nădejdea
bucuriei de mâine, forţa poporului nostru de a
renaște și a trăi în demnitate și bunăstare, în
ţara minunată ce i-a fost hărăzită. Astfel, respectarea cultului eroilor a devenit o datorie
civică prin lege, o datorie culturală prin istorie, o datorie religioasă prin credinţa creștină
și o datorie morală prin respectul faţă de jertfa înaintașilor noștri. Dragi râșnoveni, să
încercăm să venim mai des la mormintele
eroilor noștri cu o lumânare și flori, sigur ne
vom simţi mai mândri că suntem râșnoveni și
români, sigur vom avea mai multă încredere
în destinul neamului nostru”, au fost cuvintele
spuse de primarul Adrian Veștea cu prilejul
acestei importante zile.
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Cei mai simpatizaţi
cuceritori din
istoria cetăţii Râșnov
Militarii din Armata SUA au ales Râșnovul ca destinaţie
turistică. N-au regretat, pentru că s-au întors și a doua oară
400 de soldaţi americani și români dislocaţi la Cincu pentru exerciţiul NATO „Atlantic Resolve” s-au aflat în weekendul
23-24 mai la Râșnov, unde au participat la
un program special de recreere organizat
de Primăria orașului, împreună cu Brigada 2 Vânători de Munte CIMIC și Civil
Affairs US Army. Militarii americani au fost
cei care și-au exprimat dorinţa de a
cunoaște peisajele, cultura, istoria, tradiţiile, sporturile, gastronomia și comunitatea
din zona Râșnovului, astfel că au avut
parte un circuit turistic care a inclus vizitarea Cetăţii Râșnov, Parcul tematic cu dinozauri și Peștera Valea Cetăţii, unde a fost
programat un concert susţinut de muzicieni ai Filarmonicii Brașov. „Activităţile
de aici au fost fantastice, o oportunitate
pentru soldaţi de a se detașa de antrenamente, de a se relaxa. Am avut parte și de
puţină cultură și tradiţie locală, ne-am
bucurat de toate. Am participat și la o sărbătoare locală (Maialul Râșnovean - n.r.),
împreună cu primarul, unde ne-a fost
dedicat un cântec românesc pe care l-au
adaptat în engleză („Gil Dobrică - Hai
acasă!” - n.r.), am fost primiţi foarte bine.
Am fost impresionaţi nu doar de zonă, dar

și de oameni, atmosferă, diversitate”, a
spus cpt. Jonathan Mleynek, Batalionul 80
Civil Affairs Team „Fort Bliss” Texas, atașat
Batalionul 2 Regiment 2 Cavalerie al
Armatei SUA de la Cincu, pentru angajamentele cu comunitatea.
„Suntem onoraţi că Râșnovul a fost
ales pentru primul lor program de
recreere în zona turistică a Brașovului.
De câţiva ani, Primăria Râșnov a beneficiat de sprijinul Ambasadei Statelor Unite
ale Americii în organizarea Festivalului
Internaţional de Film Istoric, cel mai
important eveniment cultural local și este
o mare bucurie pentru noi că extindem
această relaţie de prietenie «civilă» la o
agendă de evenimente dedicate militarilor americani. De asemenea, și cu ocazia
acestei vizite, remarcăm cu plăcere
colaborarea excelentă pe care o avem cu
Ministerul Apărării Naţionale, inclusiv pe
plan cultural, în mod special cu Batalionul 21 Vânători de Munte Predeal,
partenerul nostru la ultimele două ediţii
ale Festivalului internaţional de reconstituire istorică”, a declarat Adrian Veștea,
primarul Staţiunii Turistice Naţionale
Râșnov.

Unii pe terenul de joc, alţii în galerie.

Cpt. Jonathan Mleynek,
alături de primarul
Adrian Veștea.

Americanii i-au
învins pe români la
fotbal european

Zile frumoase, oameni minunaţi
" „Ceea ce am făcut azi se cheamă o
zi culturală. Soldaţii au avut ocazia să
cunoască cultura românească dar și
să se relaxeze, după zile intense de
antrenament. Am avut ocazia să
cumpărăm suveniruri, să mâncăm
mâncare românească. Râșnovul e un
loc de munte frumos, cu arhitectură
interesantă, iar Cetatea chiar m-a
impresionat”
- Nathan Swire, Romania Linison
Officer Batalionul 2 Regiment 2
Cavalerie al Armatei SUA.
" „Zile frumoase, oameni minunaţi, ne-au plăcut cetatea și peștera. După ce fac tot ce pot mai bine
să se antreneze și să își facă treaba,
au avut acum ocazia să se și relaxeze. Avem soldaţi foarte buni, sunt
gata de sacrificiu mereu, iar înţelegând că Dumnezeu face parte
din viaţa lor, reușesc mai bine”
- Capelan (cpt) Melendez
Jonathan.

Se pare că „yankeii” au început să
înveţe tot mai bine și fotbalul nostru,
iar la meciul de la Râșnov au reușit să se
impună la general după cele două partide - 4-2, respectiv 6-6. „Au fost zile
chiar minunate aici, mi-au plăcut
locurile și oamenii, care ne-au primit
excelent. Sunt sigur că dacă vă uitaţi la
feţele colegilor mei veţi vedea cât se
bucură de aceste momente. În sfârșit îi
batem pe
români și la
fotbal, deși
sunt destul
de buni”,
ne-a spus
Felix Ralph,
unul dintre
soldaţii americani aflaţi pe terenul de joc.

Tir pentru soldaţii americani la a doua vizită la Râșnov
local la biatlon, iar apoi, cu ocazia prânzului,
tinerii cercetași au avut ocazia să ,,testeze”
gastronomic armata americană, fiind serviţi
cu meniul specific militarilor (MRE - Meal
Ready to Eat). Participanţii au vizionat și un
antrenament al tinerilor săritori cu schiurile
pe cele patru trambuline (15 m, 35 m, 64 m
și 90 m) și au făcut un tur aerian cu
telescaunul din dotarea complexului olimpic.
,,Scopul acestui eveniment a fost unul de
recreere, dând posibilitatea soldaţilor americani să experimenteze o parte din pasiunea
pentru sport a râșnovenilor, să cunoască o
parte din campionii biatlonului românesc și
să viziteze baza sportivă din Valea Cărbunării, un obiectiv unic în Europa de SudEst, cu care românii merită să se mândrească”, a declarat primarul orașului
Râșnov, Adrian Veștea.

Invitaţie specială pentru Râșnov la exerciţiul NATO de la Cincu - Sarmis 15
1.500 de militari români, canadieni, britanici și
americani au fost pentru o lună detașaţi la Cincu (14 mai
– 15 iunie) în cadrul operaţiunii NATO Atlantic Resolve.
Pe 27 mai, aici a avut loc Ziua Distinșilor Vizitatori,
ocazie cu care a fost organizat și exerciţiul multinaţional
cu muniţie reală Sarmis – 15. Prezenţi au fost ministrul
Apărării Naţionale, Mircea Dușa, șeful Statului Major
General, generalul-locotenent Nicolae Ciucă, însărcinatul cu afaceri al Ambsadei SUA la București, Dean
Thompson, senatorii și deputaţii din comisiile de apărare
ale Parlamentului, o invitaţie specială pentru participare
fiindu-i adresată și primarului orașului Râșnov, Adrian
Veștea. „Este o mare onoare pentru mine să mă adresez
astăzi dumneavoastră și mulţumesc în acest sens pentru invitaţie. Acum câteva zile, mulţi dintre dumneavoastră aţi fost oaspeţii orașului Râșnov. A fost o vizită
de care comunitatea râșnoveană își amintește cu multă
plăcere și vă asigur că sunteţi cei mai simpatizaţi cuceritori din istoria cetăţii Râșnov. Parafrazând un proverb

românesc, spun că «Vecinii ţi-i dă Dumnezeu, prietenii
ţi-i alegi singur». Noi, românii ne-am ales prietenii. Am
ales NATO. În weekendul trecut la Râșnov sau astăzi la
Cincu am simţit că suntem între prieteni. (…) Vreau să
le spun militarilor noștri că suntem mândri de ei, de
contribuţia lor, alături de ţările aliate și partenere, la
efortul comun de menţinere a păcii și stabilităţii în
lume. Prin performanţă și profesionalism, dedicaţie și
determinare, Armata Română este o instituţie iubită și
respectată de români. Militarul român, fără să se întrebe
ce poate face ţara pentru el, face atât de multe pentru
ţara sa, uneori ajungând, din nefericire, până la sacrificiul suprem. În numele comunităţii orașului Râșnov,
Dragi militari, vă mulţumesc pentru faptul că sunteţi un
ambasador veritabil al imaginii României în lume și că
vegheaţi la liniștea și pacea Patriei noastre”, au fost câteva dintre cuvintele adresate de primarul Adrian Veștea
oficialităţilor, dar și soldaţilor participanţi, mulţi dintre ei
fiind oaspeţii noștri la Râșnov în ultima perioadă.

Și-au dat haina de pe ei
Uniforma soldaţilor americani reprezintă unul din lucrurile despre care orice
bărbat de pe mapamond are aceeași părere,
un simbol al determinării și puterii de
luptă și de sacrificiu. Soldaţii SUA prezenţi
pe teritoriul României pentru exerciţii de
luptă i-au dăruit o astfel de uniformă primarului Adrian Veștea, cel care le-a fost alături în multe momente pe parcursul șederii
în zona Brașovului. Adrian Veștea a primit
o uniformă cu grad de căpitan, chiar uniforma șefului Civil Affairs, cpt. Jonathan
Mleynek din Texas.
Uniformele Armatei Statelor Unite disting soldaţii americani de ceilalţi camarazi
din întreaga lume, modelele fiind influenţate de tradiţiile istorice militare britanice și franceze, precum și de cele ale
modei contemporane civile de peste ocean.
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Soldaţi americani s-au întors la Râșnov
pe 6 iunie, unde, împreună cu sportivi din
cadrul cluburilor Dinamo Brașov, CSAM
Bucegi Predeal și CS Cheile Grădiștei și un
grup de tineri cercetași, au participat la o
competiţie amicală de tir, folosind armele din
dotarea biatloniștilor. Ineditul eveniment a
avut loc la Baza Olimpică de pe Valea Cărbunării. Soldaţii americani și cercetașii au
înfruntat unii dintre cei mai buni trăgători,
atât din comunitatea sportivă locală, cât și
din cadrul unor unităţi militare românești de
elită. Întrecerea a fost una neconvenţională,
deoarece soldaţii americani nu sunt familiarizaţi cu armele folosite în competiţiile
sportive. Fiecare participant a tras conform
regulilor biatlonului, din poziţia ,,picioare” și
din poziţia ,,culcat”. Câștigătorul competiţiei
a avut onoarea de a înfrunta un campion

