TABÃRA DE CULTURÃ ªI CIVILIZAÞIE
ROMÂNEASCÃ „ACASÃ LA NOI”
EDIÞIA A XI-A, 17-31 IULIE 2007

Î

n perioada 17-23 iulie 2007 s-a desfãºurat a XI-a aceastã zi, organizarea programului a revenit astriºtilor sibiediþie a Taberei de Culturã ºi Civilizaþie Româneascã eni.
Prin tot ceea ce au reuºit sã realizeze în sãptãmîna 17-23
„Acasã la Noi”. Manifestarea, binecunoscutã în mediile astriste din România ºi din Republica Moldova, a prilejuit, iulie 2007, cît timp au avut în grijã numeroºi oaspeþi, cei de la
ºi de aceastã datã, sosirea în þarã a unor grupuri de copii ºi Fundaþia „Alba Iulia 1918, pentru Unitatea ºi Integritatea
tineri din Basarabia, Transnistria ºi din þinutul Herþa. Cel mai României” au arãtat o capacitate aparte de adaptare la necenumeros dintre aceste grupuri a poposit în judeþul Alba. sitãþile contemporane, înþelegînd sã tacã ºi sã facã. Prea puþine
Alcãtuit din elevi ºi profesori din Transnistria ºi din urme de patriotism inflamat sau de atitudini de superioritate,
Basarabia, acest grup a fost coordonat de profesoara Svetlana care dãuneazã atît de mult unor organizaþii neguvernamentale
Jitariuc, director adjunct al Liceului Teoretic „ªtefan cel Mare din þara noastrã. Momentele plãcute au rãmas în inimile celor
ºi Sfînt” din Grigoriopol – Transnistria (Republica Moldova). care s-au aflat, în acele zile de iulie torid, pe meleagurile alba
Din partea Despãrþãmîntului Astra „Mihail Kogãlniceanu” iuliene ºi sibiene.
La urma urmei, prea multe cuvinte ar strica realitatea unor
Iaºi, au însoþit respectivul grup Drd. Mircea-Cristian
Ghenghea – Preºedintele Organizaþiei de Tineret, ºi studen- zile pe care, cu siguranþã, unii dintre participanþi nu le vor uita
niciodatã.
tele Anca Voicu ºi Alina-Florentina Timir.
La Alba Iulia, întreaga responsabilitate a organizãrii programului a revenit Fundaþiei „Alba Iulia 1918, pentru
Mircea-Cristian GHENGHEA
Unitatea ºi Integritatea României”. Sub îndrumarea unui om
Anca VOICU
ºi a unui român deosebit, Ec. Ioan Strãjan, membrii respectivei fundaþii au oferit, în mod discret ºi fãrã hei-rup-isme, o
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mostrã de patriotism adaptat realitãþilor contemporane. Deºi
trecuþi cu toþii de prima tinereþe, organizatorii s-au remarcat
Jubea Cãlin, 16 ani, Colegiul de Construcþii, originar din
prin modul ponderat ºi echilibrat de afirmare a valorilor satul Tãnãtari, Cãuºeni:
românismului. Nu putem sã nu remarcãm extraordinarele
Alba Iulia, în traducere „Cetatea Albã a lui Iuliu”, în
eforturi depuse de aceºti oameni, care au impresionat ºi au latinã Alba Iulia, în antichitate Apulum, este reºedinþã ºi cel
contribuit la crearea unei atmosfere deosebite. Alãturi de mai mare oraº din jud. Alba, Transilvania, România. În Evul
domnul Ioan Strãjan, un rol important a revenit ºi factorilor de Mediu, numele românesc al oraºului a fost Bãlgrad (Cetatea
decizie din plan local, în acest sens remarcîndu-se Consiliul Albã).
Judeþean Alba, prin persoana Preºedintelui sãu, Ing. Ion
Numeroase izvoare atestã, înainte de a ne fi fost transmis
Dumitrel. De asemenea, trebuie amintit faptul cã, la reuºita de numele sau prin documente istorice scrise, existenþa, pe acest
ansamblu a manifestãrii, au contribuit ºi
Ing. Ioan Bodea (Consiliul Judeþean
Alba), IPS Andrei Andreicuþ ºi Arhim.
Teofil Tia (Arhiepiscopia Ortodoxã
Alba Iulia), Ing. Costicã Saucã, Ing.
Petru Moldan, Ec. C. Cotârlea, familia
Prof. Elisabeta ºi Nicolae Mãrginean,
Consiliul de Conducere a Colegiului
Tehnic „Dorin Pavel” Alba Iulia.
Programul a permis vizitarea unor
locuri pitoreºti, de interes turistic, dar ºi
istoric, precum Cheile Rîmeþului,
Castelul Corvineºtilor de la Hunedoara,
Cetatea Cîlnic, Muzeul de la Cuti, Casa
Muzeu Aurel Vlaicu, mormîntul poetului Lucian Blaga, Catedralele Ortodoxã
ºi Romano-Catolicã din Alba Iulia,
Cetatea Alba Iulia º.a. În ceea ce
priveºte ziua de 20 iulie 2007, aceasta a
fost dedicatã vizitãrii Sibiului, capitalã
culturalã europeanã în acest an. În
Popas astrist („Valul lui Traian", Tighina) la Sighiºioara
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teritoriu ºi în împrejurimile lui imediate, a unor aºezãri preistorice datînd din mileniul al V-lea î.Ch.; în partea de nord a
oraºului s-a descoperit o importantã aºezare neoliticã (50001900 î.Ch.), care a fost locuitã de triburi de pãstori ºi agricultori. În numeroase puncte de pe teritoriul oraºului – La vii,
Platoul romanilor – au fost scoase la ivealã obiecte din epoca
bronzului (1700-1000 î.Chr.).
Încîntat de aceastã informaþie, am ponit la drum, în cadrul
programului Tabãra de Culturã ºi Civilizaþie Româneascã
„Acasã la noi”, pentru a cunoaºte mai multe, fiindcã la bunelul
meu, în adeverinþa de naºtere, este scris: nãscut în satul
Ermoclia, jud. Cetatea Albã. Ce lucru comun pot avea aceste
locuri, fiind la distanþã? Care este podul de legãturã? Pentru a
rãspunde la mai multe întrebãri, am nevoie sã cunosc multe,
bunãoarã cum am aflat în aceastã tabãrã, lucruri foarte bune ºi
importante, fapt pentru care mulþumesc organizatorilor.
Repeºciuc Corina, 15 ani, elevã, Liceul „M. Eminescu”,
Cãuºeni:
Faptul cã am fost repartizaþi în familii în comuna Mihalþ a
fost minunat. Ne-am simþit ca acasã. Gazdele aveau grijã de
noi ca ºi de copiii lor. Excursiile care au fost organizate ne-au
adus o plãcere deosebitã ºi ne-au permis sã savurãm din
marele ocean al culturii. Am rãmas îndrãgostitã de Mihalþ,
Alba Iulia, Sebeº, Sibiu, Sighiºoara, Sîmbãta de Sus, Fãgãraº,
Sãliºte... de acea cetate dacicã unde am urcat... A fost minunat,
a fost de neuitat... Doresc ºi altora sã vadã aceste minuni.
Cãldare Dumitru, 14 ani, originar din s. Cîrnãþeni, elev,
Liceul „A. Mateevici”, Cãuºeni:
Domnule Marin Cârnaþ, primar de Mihalþ, ºtiu cîtã muncã
aþi depus pentru ca noi sã ne simþim bine, pentru cã tatãl meu
la fel lucreazã primar în sat. Nu este aºa de uºor sã primeºti
un grup de 20 de copii, pentru 10 zile, acordîndu-le toatã
atenþia. M-a impresionat foarte mult serata de adio. 120 de
copii din Republica Moldova au luat parte. Cîntec, dans ºi
voie bunã... A fost minunat, fapt pentru care, domnule primar,
sincer, Vã mulþumesc!
Alina Mihailevschi, 15 ani, elevã,
Liceul ªtefan cel Mare, or. ªtefan Vodã:
Undeva cînta o vioarã. Tot mã întrebam, unde eºti, de ce nu te arãþi?
Mare uimire a mea a fost cînd doamna Lidia Jubea – conducãtorul grupului
nostru – ne-a zis: „Copii, aºezaþi-vã ºi
ascultaþi aceastã muzicã”. Cum credeþi,
unde eram? În Cetatea medievalã
Sighiºoara. Cînta anume acea vioarã, dar
nu era undeva, ci lîngã mine ºi era atît de
frumos ºi era PACEA care plutea în
univers cu DIANA (Luni), MART
(Marþi), MERCUR (Miercuri), JUPITER
(Joi), VENERA (Vineri), SATURN
(Sîmbãtã) ºi SOARELE (Duminicã)...
Ferestrele mici, golurile de tragere ºi
gurile de pãcurã ce strãpung faþadele
TURNULUI CU CEAS, scãrile înguste
din stejar, uºile joase ale încãperilor
vorbesc parcã aceeaºi limbã de apãrarea a
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Cetãþii prin aceastã cîntare de vioarã... Rãtãciþi, încîntaþi ºi
vrãjiþi de aceastã muzicã, ne-am aºezat în stradã, care ºi unde
am nimerit ºi aceastã clipã a fost în viaþa mea în cadrul programului Tabãra de Culturã ºi Civilizaþie Româneascã „Acasã la
noi”.
Lidia Jubea, preºedinte Astra Despãrþãmîntul „Valul lui
Traian”- Tighina:
Astra, Despãrþãmîntul „Valul lui Traian” Tighina, pãrinþii
copiilor care au participat la programul Tabãra de Culturã ºi
Civilizaþie Româneascã „Acasã la noi”, ediþia a XI-a (17-31
iulie 2007) sincer mulþumesc frumos organizatorilor: Astra
Iaºi, Sibiu, Nãsãud, Blaj, Dej, Fundaþia 1 Decembrie 1918
Alba Iulia, Consiliul Judeþean Alba, Arhiepiscopoia Ortodoxã
de Alba, primãriile: Tg. Ocna, Dej, Mihalþ, Sãliºte, Înv. Mia
Stînea (preºedinta Despãrþãmîntului Astra Mihalþ), Prof.
Silvia Pop (Preºedintele Despãrþãmîntului Astra „Timotei
Cipariu” Blaj), Editura ARHIP Art din Sibiu, Mãnãstirii
Brîncoveanu de la Sîmbãta de Sus, Cenaclului literar „G.
Topîrceanu” Sibiu.
În cadrul acestui program, grupul din Tighina a primit o
donaþie de carte din partea Astrei Blaj, Iaºi ºi a cenaclului „G.
Topîrceanu”. Donaþia a constat în 250 de cãrþi – literaturã
artisticã, care, în cadrul Sãrbãtorii „Limba Noastrã cea
Românã”, a fost donatã de conducerea Astrei – Tighina bibliotecii Liceului „A. Mateevici” din or. Cãuºeni, cãci
... Nimic nu vine de la sine
ªi nu dispare fãrã urme...

Inima Herþei a bãtut tînãrã în inima þãrii mamã

Î

ntre 17 ºi 31 iulie 2007, Asociaþiunea pentru
Literatura Românã ºi Cultura Poporului Român –
Astra, a organizat Tabãra de Culturã ºi Civilizaþie
Româneascã „Acasã la noi”, ediþia a XI-a.
Pe 17 iulie ajungeau la Iaºi 18 copii din Herþa (actualmente în Ucraina), însoþiþi de douã doamne profesoare coordonatoare, Elena Apetri ºi Irina Gheorghiþanu. Eram cu toþii

Grupul copiilor herþeni la graniþa dintre România ºi Ucraina
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emoþionaþi ºi aºteptam cu sufletul la gurã sã pornim la drum,
apãruserã multe probleme neaºteptate din cauza faptului cã
grupul nu primise autocar din Ucraina, aºa cum li se promisese, iar doamna profesoarã Areta Moºu a trebuit sã gãseascã
un microbuz în douã ore. Pînã la urmã am pornit la drum pe
searã, ajungînd la Tg. Ocna pe la orele 23. Am fost întîmpinaþi
de domnul primar, Ec. ªtefan Silochi, ºi de domniºoara secretarã Oana Flintoacã. Ne aºtepta o masã copioasã, precum ºi
cazarea la mãnãstirea Mãgura, un loc rupt din rai la Tg. Ocna.
Copiii din Herþa au rãmas foarte impresionaþi atît de peisaj, cît
ºi de ospitalitatea de care au avut parte. Barajul de la Valea
Uzului ne-a impresionat prin mãreþie, frumuseþea unei ape
limpezi în care numai soarele avea loc sã se oglindeascã.
Mihai Aodãiþã avea sã spunã plin de entuziasm: „N-am sã uit
niciodatã aceastã cãlãtorie, m-am simþit ca-n Rai”, iar
Anastasia Banciu ne va prezenta impresiile ei în legãturã cu
zilele petrecute la Tîrgu Ocna: „La Tîrgu Ocna am vizitat
Salina - Mina Trotuº ºi biserica Sf. Varvara, încã am vizitat ºi
staþiunea Slãnic Moldova. Mie mult mi-a plãcut la grãdiniþa
de copii „Piticot”. Privind la cãmãruþele acestor copii, chiar în
acea clipã eu doream sã fiu din nou copil ºi sã-mi petrec acolo
copilãria. Sper cã aceastã vizitã în România, nu-i ultima. Eu
nicicînd nu voi uita aceastã vizitã minunatã”. Nici nu ne-am
dat seama cînd a trecut timpul, am vizitat multe obiective turistice interesante, dar copiilor le-a plãcut mult sã descopere
locuri pe care de multã vreme doreau sã le viziteze. Ana
Apetri a spus: „Am vizitat multe oraºe din Ucraina, frumoase,
mari, dar dupã pãrerea mea nici unul nu-i mai minunat decît
oraºele din România. Principalul ce am observat este cã am
fost primiþi cu toatã dragostea. Mi se pare cã sînt într-o
poveste. Prima zi a fost foarte interesantã. Ajungînd la Tg.
Ocna m-am mirat mult: un oraº înconjurat de munþi ºi de
pãduri, scãldat de rîuri, lacuri, înfrumuseþat de flori ºi parcuri.
Punctul culminant a fost atunci cînd am ajuns la Salinã, este
foarte sãnãtos ºi frumos sã stai într-o peºterã cu sare ºi sã
admiri aºa o priveliºte. M-am simþit ca-n Rai, la întuneric
sarea strãlucea ºi mi se pãrea cã sînt înconjuratã de stele sclipitoare. Încã în „Mina Trotuº” se aflã un loc sfînt, Biserica
„Sfînta Varvara”, unde se cîntã Sfînta Liturghie. Am înþeles
cã credinþa are o putere atît de mare încît poate sã schimbe
totul de pe acest pãmînt”.
Totul poate fi schimbat pe acest pãmînt, chiar ºi graniþele
dintre sufletele noastre pot fi înlãturate, avem multe de învãþat
de la aceºti copii, care s-au întors acasã, acasã la ei. Pe 20 iulie
ajungeam în inima þãrii, la Alba Iulia, iar pe 21 iulie copiii din
Herþa, membri ai corului Osana, au cîntat la Arhiepiscopia
Ortodoxã de Alba, unde au fost întîmpinaþi de IPS Andrei,
apoi au putut vizita Teiuº, Turda, Aiud, dar ºi mãnãstirea
Rîmeþ. Dorina Ignat spune despre Alba Iulia cã: „este un oraº
mare, frumos ºi istoric. Aflîndu-mã aici m-am simþit ca la
mine acasã. La Centrul «Sfîntul Lazãr» ne-a hrãnit foarte
bine. Mi-a plãcut foarte mult sã mã urc pe munte, sã vãd resturile de la «Cetatea Dacicã», mi-a plãcut Lancrãm, locul
naºterii poetului Lucian Blaga”.
Istorie, sens ºi regãsire, aceste cuvinte definesc cãlãtoria
fraþilor noºtri pe acasã. Doamna profesor Elena Apetri spune:
„Binecuvîntarea ºi Sfînta Cruce, cu aceste arme puternice ºia trimis la drum, parohul bisericii din Herþa, pãrintele
Nectarie Balan, micii reprezentanþi ai turmei sale. De la Iaºi,
protecþia grupului a sporit prin mãrinimia, susþinerea ºi cea
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dintotdeauna frãþeascã dragoste a doamnei profesoare Areta
Moºu. Pentru Mãria Sa, lucrul o datã început, întotdeauna trebuie dus pînã la bun sfîrºit. Nu putea fi altfel nici în cazul
invitaþilor herþeni. Numind-o coordonatoare a grupului pe
domniºoara Nicole Vasilcovschi, a dãruit grupului un adevãrat talisman, aducãtor de bunã înþelegere, dragoste, înþelepciune, succes ºi credinþã. Astfel, cãlãuziþi de lumina cereascã
ºi de cea din sufletele astriºtilor, membrii „Osanei” herþene au
avut parte de rare ºi frumoase vizite, întîlniri în cadrul taberei
„Acasã la noi”.
Cele mai dificile momente au fost la final, cînd am ajuns
cu toþii la graniþã, cînd ne-am dat seama cã ne despart cîþiva
km, dar gardul de sîrmã ne desparte inima în douã:
„Bucovinã, plai cu flori, unde sînt ai tãi feciori? Au plecat în
altã þarã, dar se-ntorc...”.

Nicole VASILCOVSCHI

„Acasã la noi” pe plaiuri dejene (24-31 iulie 2007)

D

espãrþãmintele Astra „Mihail Kogãlniceanu” Iaºi
– iniþiatorul Taberei – ºi despãrþãmîntul „Ioan
Sîrbu” Criuleni au fãcut posibilã gãzduirea tinerilor din Republica Moldova la Dej. Tabãra a avut ca scop
cunoaºterea patrimoniului cultural românesc ºi perfecþionarea
cunoºtinþelor de limbã ºi de literaturã românã prin contactul
cu familiile ºi profesorii din localitatea gazdã. Pe tot traseul
tinerii (elevi ºi studenþi) au fost însoþiþi de doi delegaþi ai
Astrei – Anca-Mihaela Carp (Iaºi) ºi Nina Caraman
(Criuleni). Locurile vizitate în aceastã perioadã au fost fixate
în funcþie de cererile tinerilor ºi de programul
Despãrþãmîntului „Dr. Teodor Mihali” din Dej, coordonat de
preºedintele Ec. Radu Gavrilã. Principalele obiective turistice
urmãrite cu mult interes au fost Salina Ocna Dej, Casele
Memoriale „Liviu Rebreanu” ºi „George Coºbuc”, Catedrala
Luteranã din Bistriþa, Sinagoga din Bistriþa, Clujul cu renumita Universitate, Grãdina Botanicã, Catedrala ArmeanoCatolicã din Gherla, mãnãstirea Nicula, mãnãstirea Cãºiel ºi,
nu în ultimul rînd, Dejul cu obiectivele sale.
La Dej, tinerii din Rep. Moldova au fost întîmpinaþi
cu multã cãldurã de astriºtii despãrþãmîntului „Dr. Teodor
Mihali”, de asemenea au fãcut cunoºtinþã ºi ºi-au exprimat
dorinþa de a mai vizita plaiuri româneºti. Dintre cei care i-au
primit trebuie amintiþi Prof. Magdalena Vaida, Prof. Viorel
Lãcãtuºu, Prof. Elena Mereuþã, studenta Doina-Mihaela
Dimitriu. Cazarea a fost asiguratã la Liceul de Construcþii, iar
elevii ºi studenþii veniþi în Tabãra de la Dej au rãmas plãcut
impresionaþi de tot ceea ce au putut vizita. Singurul inconvenient pentru ei a fost imposibilitatea de a vedea mai multe
obiective culturale în localitatea gazdã. Unul dintre astriºtii
„exotici” din Dej a fost artistul francez Yannick Rucelle, care
a ºi cîntat pentru tinerii participanþi la tabãrã, oferindu-le ºi
cîte un CD audio ºi autografe. Înainte de a ne lua rãmas bun
de la astriºtii dejeni, tinerii au fost premiaþi cu cîte o diplomã
de participare ºi o masã cu mici simboluri dejene în semn de
amintire a Taberei petrecute Acasã la noi.

Anca-Mihaela CARP
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La Mihalþ

*
ntre manifestãrile culturale organizate de cãtre
Despãrþãmîntul Astra „Mihail Kogãlniceanu” din
Iaºi, al cãrui Preºedinte este distinsa Doamnã Areta
Moºu, un loc aparte îl ocupã tradiþionalul program „Acasã la
noi” – Tabãra de Culturã ºi Civilizaþie Româneascã pentru
copii români din afara graniþelor þãrii, ajuns la ediþia a XI-a.
La aceastã ediþie am primit invitaþie sã participãm la
Tabãra din comuna Ilva Mare, judeþul Bistriþa-Nãsãud, în
perioada 25 iulie-1 august 2007, cu un grup de 27 persoane,
în componenþa cãruia au fost membrii ansamblului de cîntece
ºi dansuri Baºtinã, conducãtor Ion Batrâncea, de la ªcoala de
Arte din Strãºeni.
Deºi Ilva Mare este aºezatã peste munte, la 20 km de
Vatra Dornei, noi am parcurs un drum foarte lung ºi am ajuns
la ora unu noaptea. Chiar ºi la aceastã orã tîrzie eram aºteptaþi
de oameni buni ºi mãrinimoºi, împreunã cu Preºedintele
Cercului Astra din comunã, domnul profesor Pavel Berengea
cu soþia sa, doamna profesoarã Olimpia Berengea, generosul
pãrinte de la biserica din sat, Cristian Lupºan, care a primit în
familie 9 bãieþi, alãturi de alte familii drãguþe, care ne-au oferit ospitalitatea cu cea mai mare cãldurã sufleteascã.
Tocmai dimineaþã, cînd am mers prin sat, ne-am dat
seama cã sîntem ca într-o poveste. Un sat înconjurat de munþi
ºi brazi, izvoare cu apã mineralã ºi oameni de o bunãtate
aleasã. Era timp de coasã, dar, ºi în aceastã forfotã a muncii,
copiii au fost înconjuraþi cu grijã, cãldurã ºi dragoste .
Prima întîlnire am avut-o la ºcoala din sat, o ºcoalã de
invidiat, care, dupã o reparaþie capitalã, era aproape gata pentru noul an ºcolar. Domnul ªtefan Sas, directorul ºcolii, ne-a
povestit despre activitatea ºcolii, despre progrese ºi probleme.
Am discutat despre importanþa Astrei, despre rolul ei de
necontestat în Basarabia, despre schimburile culturale ºi
despre intensificarea relaþiilor cu românii din Basarabia.
A doua zi am vizitat mãnãstirea „Schimbarea la faþã”,
unde ne-am închinat, apoi am aprins cîte o lumînare ºi ne-am
rugat pentru cei vii ºi cei morþi.
Dupã ce ºi-a cumpãrat fiecare cîte o iconiþã, o cruciuliþã ºi
alte obiecte frumoase, am urcat muntele spre Stanca Haºca.
Apoi am vizitat pepiniera de conifere „Selhosa”, „Complexul
de tuneluri ºi viaducte” de pe calea feratã Ilva Mare – Vatra
Dornei ºi multe, multe izvoare cu apã mineralã, care se aflã în
aceastã zonã. Iar duminicã, aºa cum ne-ar fi stat bine, am mers

Î
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la biserica din sat, unde am participat la Liturghia oficiatã de
preotul Cristian Lupºan, apoi la o cununie a unor tineri din
Ilva Mare, dupã care, în faþa bisericii, am þinut un mic spectacol. Dupã-amiazã am þinut calea spre staþiunea balnearã
Sîngeorz-bãi, care este un oraº foarte liniºtit, plin de verdeaþã
ºi curat, cu izvoare de apã mineralã. Atît de bine ne simþeam
în parcul central, cã nu ne dãdeam duºi acasã.
Luni, cînd în Ilva Mare e zi de mare iarmaroc, oamenii,
dupã ce ºi-au fãcut cumpãrãturile, au venit la Casa de Culturã,
unde copiii noºtri au prezentat un spectacol de zile mari. ªi
dansatorii ºi soliºtii vocali Otilia Chintea ºi Adrian
Boguºevschi au cules cele mai furtunoase aplauze ale spectatorilor. Domnul Primar Anca Alexandru, împreunã cu domnul
director al ºcolii Ilva Mare, ªtefan Sas, au mulþumit din suflet
copiilor pentru acest spectacol.
Iar marþi, 31 iulie, însoþiþi de draga familie Berengea, am
vizitat oraºul Bistriþa, Complexul Muzeal Judeþean BistriþaNãsãud, Complexul Sugalete, Muzeul Liviu Rebreanu,
Biserica Evanghelistã ºi alte patrimonii culturale ale oraºului.
Am avut întîlnire la Inspectoratul ªcolar Judeþean BistriþaNãsãud cu domnul profesor Andrei Moldovan, Inspector general adjunct, care ne-a povestit despre procesul de învãþãmînt
din România. Tot aici, la Bistriþa, ne-a întîmpinat cu multã
cãldurã mult stimatul nostru domn profesor Ioan Seni,
preºedintele Astrei de la Nãsãud, care ne-a condus la Nãsãud
ºi am vizitat în primul rînd sediul Astrei, povestindu-ne
despre activitãþile astriste, mai ales despre tinerii astriºti. Tot
aici fiecare dintre noi a primit cîte un set de cãrþi, pregãtite de
colegii domnului Seni. Apoi ne-a condus prin oraº, povestindu-ne cu mare interes despre patrimoniul cultural din Nãsãud,
vizitînd Primãria, Parcul central, Colegiul „George Coºbuc”
ºi am vãzut busturile Veronicãi Micle ºi al lui Mihai
Eminescu. În final, fãcîndu-ne rost de motorinã pentru autocar, iar copiilor de dulciuri, apã ºi alte produse alimentare
pentru drum, am mulþumit din suflet domnului Seni pentru tot
ce a fãcut pentru noi, românii din Basarabia. Luîndu-ne rãmas
bun, ne-am despãrþit de minunatul ºi generosul Ioan Seni de
la Nãsãud. Ajungînd la Ilva Mare, eram aºteptaþi de domnul
Alexandru Anca, Primarul Ilvei, ºi de unii dintre consilieri,
care ne-au organizat o searã de petrecere împreunã cu familiile unde copii noºtri în acele zile s-au simþit ca acasã. A fost o
întîlnire în marea noastrã familie de români. Am dansat, am
cîntat la focul de tabãrã din curtea Primãriei, de parcã ne
cunoºteam de cînd e lumea, ºi toatã lumea care era acolo nea arãtat adevãratul suflet de român .
Miercuri, dupã dejun, am mulþumit încã o datã familiei
Berengea ºi preotului Cristian Lupºan, primarului ºi tuturor
familiilor care au fãcut sã ne simþim foarte bine ºi am pãrãsit
Ilva Mare luîndu-ne rãmas bun, ei promiþîndu-ne cu lacrimi
pe obraz cã ne vom revedea.
ªi dacã am reuºit sã realizãm o astfel de cãlãtorie e pentru
cã au fost alãturi de noi ºi ne-au sprijinit domnii Nicolae
Robu, Preºedintele Consiliului Raional Strãºeni, ºi Constantin
Ioniþã, Vicepreºedinte, fapt pentru care le mulþumim frumos.
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