
Comuna Axente Sever are  un nou Cetatean de Onoare. Si o Zi a Recoltei
Toata suflarea comunei Axente Sever a luat parte la un eveniment de suflet duminica, 6 octombrie 2013,
in Biserica Evanghelica din localitate. Unul dintre oamenii care au ajutat enorm la promovarea localitatii
in ultimii ani a primit un binemeritat titlu de Cetatean de Onoare al comunei, in semn de multumire pentru
eforturile depuse in ultima vreme pentru refacerea muzeului din cetatea Axente Sever. Este vorba despre
Antoine van Rijen, cetatean olandez care este initiatorul si promotorul, cel care a conceput, finantat si
amenajat muzeul din cetatea Axente Sever, in spiritul respectului fata de istorie, realizand inclusiv
panourile explicative. Planul a inceput sa se concretizeze in anul 2005 prin implicarea directa a lui
Antoine van Rijen, inaugurarea spatiilor destinate muzeului si a camerelor de oaspeti in partea de nord a
zidului de aparare al cetatii avand loc in anul 2009. "in anul 2010, domnii Antoine van Rijen, Maarten
Ruiters si Tudor Şeulean au scris, ilustrat si publicat in regie proprie volumul cu titlul "Mostenirea
saseasca", in cinci limbi de circulatie internationala, un adevarat omagiu adus frumusetii si importantei
bisericilor fortificate din Transilvania. Familia van Rijen continua sa se ocupe de muzeu, de extinderea si
imbogatirea lui cu noi exponate, de mici lucrari de restaurare si de realizarea unei retele turistice care sa
includa si muzeul-cetate. Ţinand cont de activitatea domnului Antoine van Rijen, de contributia acestuia
la protejarea si promovarea valorilor comunei, am initiat un proiect privind conferirea unei Diplome de
Excelenta si titlul de Cetatean de Onoare, propunere care a fost votata in unanimitate de Consiliul Local",
a spus primarul comunei Axente Sever, Marius Grecu, in fata celor prezenti in Biserica Evanghelica din
Axente Sever." Dupa conferirea titlului de Cetatean de Onoare, manifestarile s-au mutat in curtea Şcolii
Generale din Axente Sever, unde s-a desfasurat Ziua Recoltei.
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