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 Vreau să vă aduc la cunoştinţă faptul că, în săptămâna 

8 – 13 aprilie, 2014, mica noastră comanderie a avut o 

acţiune legată de participarea elevilor din şcoli şi licee la 

câteva activităţi culturale din cadrul manifestării naţionale, 

,,Şcoala altfel”. Concret elevii din şcoli generale şi licee şi-

au desfăşurat activităţile şcolare în muzee, participând la 

activităţi de pedagogie muzeală. Un aport deosebit la această 

acţiune promovată şi concretizată şi de noi, a avut-o fratele 

Cătălin Leonte care a sponsorizat cu suma de 250 lei 

participarea a zece clase de elevi de la Liceul Andrei 

Mureşanu, la vizita şi cunoaşterea aprofundată a Muzeului 

,,Casa Mureşenilor”, unde am avut ocazia să le împărtăşesc 

tinerilor elevi despre istoria acestei familii de patrioţi 

români. Deasemenea trebuie să mulţumesc fraţilor din 

comanderie care au pus câte 50 de lei pentru completarea 

fondului de sponsorizare: 

Florin Nistor, Marius Precu, Alin Matran, Mihai Cerchez, 

Răzvan Iosif şi subsemnatul. 

 

Bunul Dumnezeu să-i aibă în pază! 

 

Cavaler Ofiţer Traian-Constantin Dumbrăveanu 

Comandant al Comanderiei nr. 35 Johannes Honterus, 

Braşov 
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  Concertul ,,Culorile toamnei" 

dedicat Sfintei Fecioare Maria 
 

 
Muzeul Casa Mureşenilor, 22 septembrie 2014, orele 18 
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 Concertul sponsorizat de Comanderia nr. 35, Johannes 

Honterus, din Braşov şi desfăşurat la Muzeul Casa Mureşenilor din 

localitate, a fost organizat în luna septembrie, 2014, aducându-se 

un omagiu Maicii Domnului, ocrotitoarea Braşovului şi a Ordinului 

nostru. 

 La acest concert au participat grupul vocal Anatoly, care au 

interpretat frumoase pricesne dedicate Sfintei Fecioare Maria, iar 

în partea a doua a concertului, cinci interprete lirice, soprane şi 

mezzosoprane, de la operele din Bucureşti, Craiova şi Braşov, au 

interpretat liduri şi arii cu tematică religioasă care o preamăreau pe 

Regina Cerului. 

 Spectacolul a fost încheiat pe acordurile ariei AVE MARIA, 

interpretată de vocea superbă a Laurei Niculescu, una din marile 

soprane ce concertează în străinatate, pe cele mai prestigioase scene 

ale lumii. Ea este braşoveancă şi a răspuns cu mare plăcere 

invitaţiei noastre. 

 Locul unde a avut loc concertul, Muzeul Casa Mureşenilor, 

este o casă din 1840, unde şi-au desfăşurat activitatea membri de 

frunte ai familiei Mureşenilor, care într-o perioadă când românii 

nu aveau drepturi civile şi religioase, în Transilvania, au luptat 

pentru drepturile acestora, înfiinţând primul ziar politic românesc, 

Gazeta de Transilvania. Deasemenea în 1848, pe versurile poeziei, 

Un Răsunet, scrisă de Andrei Mureşanu s-a cântat Deşteaptă-te 

române, imnul nostru naţional de azi. 

 Acesta este şi locul unde îmi desfăşor activitatea ca istoric şi 

muzegraf. 

 

                                                                                Cu deosebit respect, 

                                 Cavaler ofiţer Traian-Constantin Dumbrăveanu 

        Comandant al Comanderiei nr. 35, Johannes Honterus, Braşov 
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 În cadrul acţiunii Ateliere de iarnă, desfăşurată în 

şcolile gimnaziale din municipiul Braşov, 15 decembrie 

2014, Comanderia nr. 35 Johannes Honterus din Braşov, a 

sponsorizat cu suma de 500 lei pentru cumpărarea de 

materiale, cu ajutorul cărora elevii de clasa a II-a, a Şcolii 

Gimnaziale Iacob Mureşanu să poată executa diferite 

lucrări cu caracter practic şi artistic. 

 Cele mai reuşite lucrări au fost premiate, copiii fiind 

deosebit de încântaţi. 

 

Cavaler Ofiţer Traian-Constantin Dumbrăveanu 

Comandant al Comanderiei nr. 35, Johannes Honterus, 

Braşov 
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 În data de 23 decembrie 2014, elevii din clasele 

mici ale Liceului de Muzică din Braşov, au venit să 

colinde la Muzeul Casa Mureşenilor, desfăşurând un 

adevărat program artistic. Au colindat pe mai multe 

voci şi au cântat la mai multe înstrumente, fiind 

răsplătiţi cu cadouri şi dulciuri donate prin 

bunăvoinţa fraţilor din Comanderia nr. 35, Johannes 

Honterus, Braşov.  

 Aceasta a fost ultima acţiune templieră a 

comanderiei noastre, sperăm ca la anul care vine, 

2015, Bunul Dumnezeu să ne ajute să lucrăm şi mai 

bine împreună, pentru cei care au nevoie de grija şi de 

ajutorul nostru. 

                              Aşa să ne ajute Dumnezeu!  

 

        Cavaler Ofiţer Traian-Constantin Dumbrăveanu, 

Comandant al Comanderiei nr. 35, Johannes        

Honterus, Braşov 

 

  

 

 

  


