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Redac\ia cotidianului Curierul de Râmnic
deplânge trecerea la cele ve]nice a colegului
de pres` Emilian Rou`, un excelent
profesionist ]i un om deosebit. Dumnezeu
s`-l odihneasc` [n pace ]i s` aline familia
greu [ncercat`. Inhumarea va avea loc la
Cimitirul Cet`\uia, la orele 13.00.
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Emanuel Giuran
Activitatea virtual` 
pune st`p@nire pe tineri!

Punct de vedere

Curierul de Râmnic are pl`cerea de a adresa un
sincer ]i c`lduros LA MULTI ANI tuturor celor ce
poart` numele Sfântului Mucenic Gheorghe, nu
f`r` a-i aminti pe prietenii cotidianului nostru:
Gheorghe C`t`linoiu, Gheorghe Ioni\`, Gheorghe
Gogârnoiu, Gheorghe Deaconeasa, Gheorghe
P`sat, Gheorghe Dican, Gheorghe Rizoiu, Gheor-
ghe Folea, Gheorghe Bonciu, Gheorghe Mih`ilescu,
Gheorghe Valerian Croitorescu, Gheorghe Pirnea.
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Pre]edintele For\ei Civice, 
Mihai R`zvan Ungureanu la V@lcea!

Cu ocazia înfiin\`rii
]colii de Management
Organiza\ional, For\a
Civic` V@lcea ]i Bu-
siness Oltenia Center
au g`zduit s@mb`t`,
20 aprilie venirea pre-
]edintelui partidului
For\a Civic`, Mihai
R`zvan Ungureanu
cât ]i a secretarului

general }tefan Pirpiliu.
La acest eveniment ne-au fost oferite detalii cu
privire la ]coala de Management Organiza\ional, s-
a prezentat situa\ia actual` a partidului For\a
Civic` at@t la nivel na\ional c@t ]i la nivel local ]i
ac\iunile viitoare. Totul [n pagina 7, iar [n edi\ia de
mâine interviu 

CONVOCATOR
Secretariatul Organiza\iei  PNL Rm.Valcea, aduce
la cuno]tin\` membrilor  organiza\iei ,c` locul de
desfasurare a Adun`rii Generale din data de 27
aprilie 2013 ora 10, va fi la Sala Sindicatelor din
Rm.Valcea.

În fiecare an, la 23 aprilie, [l
pr`znuim pe Sfântul Mare Mu-
cenic Gheorghe, purt`torul de bi-
ruin\`. Sfântul Gheorghe s-a n`s-
cut [n Capadocia, din p`rin\i cre]-
tini. Este un sfânt militar, ce a  ur-
mat aceast` carier` din pasiune ]i a
ajuns comandant [n armata [mp`-
ratului Diocle\ian.

In anul 303, [mparatul a dat un
decret prin care to\i cre]tinii erau
obliga\i s` se lepede de credin\a [n

Hristos ]i s` se [nchine zeilor.
Sfântul Gheorghe, pentru c` nu a
vrut s` jertfeasc` zeilor, a fost con-
damnat la moarte prin decapitare
[n anul 303, [n ziua de 23 aprilie.

Biserica cre]tin` serbeaz` ziua
mor\ii sfin\ilor ca ziua lor de
na]tere, doar Maica Domnului ]i
Sfântul Ioan Botez`torul fac ex-
cep\ie de la aceast` regul`.

De Sfântul Gheorghe, drept-

credincio]ii obi]nuiesc s` pun` la
por\i ramuri de fag [nverzite, este
un vechi obicei p`strat pân` ast`zi.
Tot azi, aproape un milion de ro-
mâni []i aniverseaz` onomastica.
In acest an, fapt mai pu\in obi]nu-
it, Sf. Gheorghe cade [nainte de
Pa]te, deoarece, canoanele ortodo-
xe au rânduit ca [nvierea Domnu-
lui s` fie pr`znuit` pe 5 mai.

Kandy Reisenauer

Sfântul Mucenic Gheorghe,
purt`torul de biruin\`

Firm` caut`:
expert contabil ]i avocat specializat in litigii economice
Persoanele trebuie sa fie vorbitoare de limb` german` sau englez`.

Rela\ii la telefon: 0756191838


