Cea de-a 105-a Adunare Generalã a Asociaþiunii ASTRA a avut loc la Nãsãud,
judeþul Bistriþa-Nãsãud, în zilele de 8-10 octombrie 2010 ºi a reunit 138 de delegaþi
din despãrþãmintele (filialele) ºi cercurile astriste, din 30 de judeþe din România.
Adunarea Generalã a avut ca temã:
„Asociaþiunea ASTRA – Rediviva – 20 de ani de la reluarea activitãþii (1990-2010).
Obiective astriste naþionale ºi europene în context internaþional”.
În urma dezbaterilor ºi discuþiilor s-a adoptat rezoluþia de mai jos.

REZOLUÞIE

U

rmaºã legitimã a strãdaniilor înaintaºilor noºtri pe
linie culturalã, civilizaþie ºi construcþie statalã
modernã, Asociaþiunea ASTRA de astãzi, adaptatã cerinþelor contemporaneitãþii, este una din expresiile cele
mai reprezentative ale societãþii civile româneºti.
Asistãm cu durere la o crizã moralã profundã ºi una axiologicã de substanþã de prea multã vreme, cãci între respectul
faþã de valorile naþionale ºi promovarea lor corespunzãtoare ºi
destinele patriei este o indisolubilã ºi organicã legãturã, a
cãrei ignorare poate duce la rezultate dramatice pentru
poporul nostru pe termen mediu ºi lung.
Cu atît mai mult cu cît cultivarea valorilor ºi tradiþiilor
naþionale pozitive este un factor ce stimuleazã integrarea organicã în noile structuri contemporane europene, ºtiut fiind cã în
concertul globalizãrii, fiecare comunitate naþionalã vine cu
zestrea ei specificã, îmbogãþitoare a universalitãþii în consolidare.
În acest context, ASTRA îºi asumã responsabilitatea de a
se implica în stãvilirea haosului care a cuprins societatea
noastrã, datoritã în principal inexistenþei unei strategii
naþionale clare ºi coerente cu privire la prezentul ºi viitorul
României, precum ºi al subevaluãrii ºi chiar denigrãrii valorilor proprii.
Promovarea ºi protejarea efectivã a valorilor noastre constituie o datorie permanentã a fiecãrui cetãþean al patriei, cu
deosebire în cadrul voinþei de înscriere demnã în cultura ºi
civilizaþia contemporanã, de combatere a oricãror adversitãþi
create pe fondul stãrii precare a societãþii noastre.
Asociaþiunea ASTRA, înfiinþatã în 1861, la Sibiu, în contextul unui conglomerat de culturi din imperiul Austro-ungar,
a acumulat o valoroasã experienþã, timp de peste 57 de ani,
care poate fi valorificatã în noua structurã – Uniunea
Europeanã.
ASTRA are vocaþia perenã de a milita pentru sporirea
continuã a zestrei spirituale a poporului român ºi pentru conservarea a tot ce este valoros ºi original în tradiþiile culturale
româneºti.
Plecînd de la prestigiul Asociaþiunii, recunoscut de societãþile culturale europene, ea poate fi de un real folos statului
român în integrarea românilor în societãþile þãrilor din
Uniunea Europeanã.
Cultivarea ºi apãrarea limbii, a istoriei ºi culturii naþionale
va constitui o preocupare constantã a Asociaþiunii, care se
socoteºte îndreptãþitã sã se implice în conservarea limbii, a
valorilor morale ºi materiale ale neamului românesc,
favorizînd cooperarea ºi schimbul cultural, artistic, educativ,
sportiv între persoane, firme, instituþii publice ºi private, toate
acestea vizînd progresul românilor ºi al României.
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Prin tradiþia ei, ASTRA este solidarã cu soarta românilor
de pretutindeni ºi sprijinã ferm afirmarea identitãþii naþionale
ºi a drepturilor corespunzãtoare ale lor, oriunde s-ar afla. Ea
se pronunþã în acelaºi timp împotriva oricãror tendinþe separatiste, a privilegiilor de orice naturã ºi pentru aplicarea standardelor privitoare la drepturile omului practicate în lume.
De aceea, constatînd situaþia îngrijorãtoare provocatã de
cãtre nerespectarea drepturilor fireºti ale elementului etnic
românesc din unele state vecine, facem apel cãtre conducerea
statului român în ideea de-a interveni pentru respectarea acordurilor ºi angajamentelor pe care Ucraina ºi Serbia ºi le-au
asumat în legãturã cu drepturile minoritãþilor naþionale.
Solicitãm, de asemenea, intervenþia ºi implicarea autoritãþilor,
precum ºi a mediilor ºtiinþifice naþionale ºi europene, în sprijinirea istroromânilor ameninþaþi cu dispariþia etnicã ºi cu anihilarea completã ºi definitivã a dialectului lor. Totodatã,
dorim sã evidenþiem necesitatea aplicãrii unei politici coerente ºi corecte faþã de blocul etnic românesc din Transnistria,
nevoit sã suporte presiuni deosebite în contextul specific
regiunii, ceea ce va duce, în viitorul mai apropiat sau mai
îndepãrtat, la dispariþia sa.
Militãm pentru susþinerea eforturilor de democratizare,
dezvoltare regionalã ºi respectarea drepturilor omului, ale
forþelor politice democratice din Republica Moldova.
Considerãm cã trebuie contribuit mai intens la conºtientizarea la nivelul societãþii moldoveneºti a oportunitãþii adoptãrii valorilor democratice/europene, inclusiv prin finanþarea
unor proiecte de acest tip.
De asemenea, susþinem acordarea de asistenþã de cãtre
autoritãþile române Republicii Moldova, pentru înscrierea
definitivã a statului vecin pe traiectoria integrãrii în structurile
europene ºi nord-atlantice, de a îmbunãtãþi climatul zonal de
securitate.
Pornind de la motto-ul Uniunii Europene, Unitate în
Diversitate, Asociaþiunea ASTRA poate crea o „punte culturalã” între un capãt ºi altul al Europei, prin promovarea schimburilor culturale, cu scopul declarat de a schimba imaginea
românilor de pretutindeni, ºi integrarea lor socialã ºi culturalã
în þãrile unde locuiesc.
Consecventã idealurilor sale închinate neamului românesc, ASTRA va continua cinstirea memoriei înaintaºilor ei,
a personalitãþilor culturii ºi ºtiinþei româneºti, a eroilor români
cãzuþi pentru libertate ºi pe cîmpurile de luptã, în timpul celor
douã rãzboaie mondiale, nu numai în þarã ci ºi în þãrile
Uniunii Europene ºi în þãrile unde locuiesc români din totdeauna.
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O altã dominantã în preocupãrile ASTREI o constituie
situaþia învãþãmîntului românesc. E imperios necesar definitivarea prin lege a unei curricule moderne pe termen lung, cu
stabilirea de etape de analizã ºi corectare a evoluþiei, precum
ºi a eficienþei învãþãmîntului românesc. ASTRA, prin membrii sãi, cadre didactice din învãþãmîntul superior ºi cel preuniversitar, conºtientã fiind de degradarea constantã a
învãþãmîntului de toate gradele, considerã absolut necesarã
implicarea sa în vederea revigorãrii actului educativ, în
primul rînd a celui adresat tinerei generaþii, dar nu numai.
Asociaþiunea ASTRA are în programul sãu strîngerea
legãturilor de colaborare cu Academia Românã, cu universitãþile ºi cu alte foruri ºtiinþifice din þarã ºi strãinãtate, în vederea sãrbãtoririi în 2011 la nivel naþional a împlinirii a 150 de
ani de la înfiinþarea ei, la Sibiu, în anul 1861.
Dorinþa astriºtilor, exprimatã prin prezenta rezoluþie, o
constituie participarea lor la asanarea climatului social ºi
moral al societãþii româneºti, precum ºi schimbarea imaginii
românilor ºi a României în complexul proces de integrare în
Uniunea Europeanã.

Asociaþiunea este îngrijoratã de comportãrile revizioniste ºi
antiromâneºti, tot mai frecvente pe teritoriul românesc, ale unor
organizaþii, autoritãþi ale maghiarilor ºi persoane de origine
maghiarã. Participanþii la Adunarea Generalã cer cu insistenþã
Guvernului României, Parlamentului ºi d-lui Preºedinte sã
opreascã aceste manifestãri ilegale, antistatale ºi antiromâneºti.
Astriºtii prezenþi la Adunarea Generalã aduc calde mulþumiri autoritãþilor judeþene ºi locale, domnului Mihai Liviu
Rusu – preºedintele Consiliului Judeþean Bistriþa-Nãsãud, dlui Florian Cristian Daniel – prefectul judeþului BistriþaNãsãud, d-lui ing. Dumitru Mureºan – primarul oraºului
Nãsãud, domnului profesor Ioan Seni – preºedintele
Despãrþãmîntului Nãsãud, colegilor noºtri din Despãrþãmîntul
Nãsãud ºi cercurilor astriste din Nãsãud, precum ºi domnului
director al Colegiului Naþional „George Coºbuc”, prof.
Alexandru D. Coc, tuturor celor care ºi-au adus contribuþia la
reuºita acestei Adunãri aniversare.

Preºedintele Asociaþiunii,
Prof. univ. dr. Dumitru ACU

TABÃRA DE CULTURÃ
ªI CIVILIZAÞIE „ACASÃ LA NOI”
(II)
EDIÞIA A XIV-A, IULIE-AUGUST 2010

ÎN MUNÞII NEAMÞULUI

T

abãra de Culturã ºi Civilizaþie Româneascã „Acasã la
noi” organizatã la Piatra Neamþ, între 17-24 iulie
2010, a adus mai aproape de valorile româneºti un numãr de
48 de elevi ºi profesori din regiunea Cernãuþi – Ucraina ºi din
raionul ªtefan Vodã – Republica Moldova. Organizatã de
ASTRA – Despãrþãmîntul „Mihail Kogãlniceanu” Iaºi, cu
sprijinul generos al Consiliului Judeþean Neamþ, tabãra aceasta este doar una din cele 13 care au avut loc anul acesta, anul
celei de a XIV-a ediþii.
Cu grupul din ªtefan Vodã, condus de profesoara Ana
Mihailevschi, ne-am întîlnit la Iaºi, în parcul Copou. Dupã un
moment festiv în apropierea teiului lui Eminescu, am vizitat
Muzeul Unirii ºi ne-am oprit la Anticariatul Grumãzescu, care
a încurajat pe tinerii basarabeni sã dea un mic spectacol constînd din recitãri ºi interpretarea cîtorva piese la pian.
În aceeaºi zi am plecat spre Piatra Neamþ. Ne-am oprit
pentru cîteva momente la Miclãuºeni pentru a admira
grandoarea castelului Sturdza ºi frumuseþea parcului. Dupã
mai puþin de douã ore am intrat în Piatra Neamþ privind
„Ceahlãul la apus într-o fantasticã splendoare”. Ne-am întîlnit
cu grupul din Cernãuþi, condus de profesorul Iurie Levcic, ºi
am stabilit ultimele detalii ale programului.
În cele ºapte zile cît a durat tabãra, elevii ºi însoþitorii lor
au vizitat cele mai importante obiective culturale ºi istorice
din judeþul Neamþ: Cetatea Neamþ, casa memorialã a lui Ion
Creangã de la Humuleºti, mãnãstirile Neamþ, Secu, Sihãstria,
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Agapia, Vãratec, Bistriþa ºi Pîngãraþi, precum ºi Muzeul de
Istorie al Judeþului Neamþ, Muzeul de Artã ºi Muzeul
Cucuteni. De asemenea, participanþii la tabãrã au vizitat rezervaþia de zimbri ºi au fãcut o excursie la Bicaz, Cheile
Bicazului ºi Lacul Roºu.
Cetatea Neamþ a produs o vie emoþie asupra tuturor, dar
mai ales asupra celor care provin din oraºul ce poartã numele
voievodului ºi care au povestit despre spectacolul „Oltea
Doamna” pe care l-au pus în scenã ºi a cãrui acþiune se
desfãºoarã în cetatea nemþeanã. Drumul la Agapia ºi Vãratec
a fost o ocazie de a vedea „pãdurea de argint” ºi de a-i evoca
pe Veronica Micle ºi pe Mihai Eminescu.
Vizitele la mãnãstirile Neamþ, Bistriþa, Pîngãraþi au fost
tot atîtea lecþii de istorie. Au fost evocaþi marii domni
moldoveni Alexandru cel Bun, Petru Muºat, Petru Rareº, care
au întemeiat aceste aºezãminte religioase, în care au apãrut ºi
primele ºcoli – „ºcolile domneºti”. Tinerii au primit explicaþii
de la persoane competente, muzeografi sau profesori din
Piatra Neamþ care s-au implicat ca voluntari pentru reuºita
acestei tabere, au pus întrebãri, ºi-au cumpãrat broºuri, cãrþi
despre locurile vizitate. În fiecare searã se comentau cele
vãzute, se evocau vremurile cînd þara noastrã se întindea pînã
la Nistru ºi se învecina cu Polonia.
Alte obiective au vizat viaþa culturalã a zonei, scriitori ºi
artiºti care s-au afirmat pe plaiuri nemþene: Creangã, Hogaº,
dar ºi pictorii Lascãr Vorel ºi Victor Brauner. Vizita la casa
memorialã a celui care ne-a lãsat minunatele descrieri ºi povestiri de cãlãtorie sub titlul Prin Munþii Neamþului a sporit ºi
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mai mult entuziasmul tinerilor pentru a vedea locuri noi,
munþii ºi Cheile Bicazului, o capodoperã a naturii.
Vizita la Muzeul de Artã, prilej de a cunoaºte artiºti plastici din frumosul oraº de pe malul Bistriþei, a stimulat talentul
tinerilor cernãuþeni, care de îndatã ce au vãzut un pian în sala
de conferinþe s-au ºi constituit într-un cor pe trei voci ºi au dat
un spectacol foarte apreciat de angajaþii muzeului.
Nu pot încheia aceastã însemnare fãrã a menþiona condiþiile foarte bune de cazare ºi masã oferite de Colegiul Tehnic
„Gheorghe Cartianu”, amabilitatea direcþiunii ºi a personalului administrativ.
Am convingerea cã cele ºapte zile petrecute în mediu cultural ºi lingvistic românesc vor avea ecou pe termen lung în
sufletele tinerilor români din Ucraina ºi din Republica
Moldova, aºa cum ºi pe mine, care i-am însoþit, aceste zile mau marcat profund.

Magda NEGREA
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ACASÃ LA NOI

U

n grup de 25 de tineri din diferite localitãþi ale raionului Anenii Noi, Republica Moldova, au beneficiat în
aceastã varã de oportunitatea de a participa, pentru o sãptãmînã, la tabãra de culturã ºi civilizaþie româneascã „Acasã
la noi”, în România. Posibilitatea de a ne vedea fraþii este
oferitã – al treilea an consecutiv – de Asociaþia ASTRA Iaºi,
printr-o strînsã colaborare cu Asociaþia obºteascã „ASTRA –

Anenii Noi”.
Participarea elevilor din raionul nostru la tabãra de culturã
ºi civilizaþie „Acasã la noi” a devenit o tradiþie ºi un pas în
vederea apropierii sufleteºti a locuitorilor din Republica
Moldova ºi România.
Scopul principal al taberei este de a contribui la educarea
tinerei generaþii în spiritul frumosului, oferindu-i posibilitatea
de a petrece vacanþa de varã nu doar plãcut, dar ºi cu folos.
Programul cultural deosebit al taberei este o fericitã ocazie
pentru copii de a admira frumuseþile naturale ºi vestigiile
istorico-arheologice ale þãrii vecine ºi prietene, de a cunoaºte
trecutul poporului nostru, de a se familiariza cu experienþa
României în ceea ce priveºte pãstrarea ºi valorificarea patrimoniului cultural.
Copiii din Anenii Noi (însoþiþi de 3 coordonatori) au fost
gãzduiþi în comuna Tulgheº, judeþul Harghita, o localitate
pitoreascã, situatã în inima Carpaþilor, cu oameni gospodari ºi
primitori. Toate cheltuielile de cazare ºi masã au fost suportate de autoritãþile locale ale comunei date, pãrinþii achitînd
doar costul cãlãtoriei.
Programul activitãþilor a fost unul foarte variat: 19 iulie –
escaladarea muntelui Ceahlãu (peste 1900 de metri deasupra
nivelului mãrii) ºi vizitarea cascadei Duruitoarea – cu o
înãlþime de cca 25-30 de metri; 20 iulie – vizitarea bisericii
catolice din Ditrãu (cu o înãlþime de 75 de metri, mai înaltã
chiar decît Notre-Dame din Paris), a Lacului Roºu, a Cheilor
Bicazului, a lacului de acumulare de la Bicaz, unde copiii au
avut ºi fericitul prilej de a se plimba cu vaporul pe lacul cu o
lungime impresionantã de cca 37 de kilometri; 22 iulie – vizitarea unei stîne tradiþionale din zona Carpaþilor ºi degustarea
bucatelor specifice; 23 iulie – vizitarea minei de sare de la
Praid (în interiorul cãreia e posibilã chiar deplasarea cu autocarul), precum ºi a oraºului medieval Sighiºoara; 24 iulie –
vizitarea cetãþii Neamþ – recent renovatã cu ajutorul fondurilor europene, vestigiu al istoriei noastre glorioase.
Impresii deosebite le-a lãsat copiilor excursia la
Sighiºoara, unica cetate medievalã locuitã din Europa,
inclusã în patrimoniul UNESCO ºi adevãratã perlã turisticã a
României. Am rãmas cu toþii impresionaþi de zidurile vechii
cetãþi, de construcþiile medievale bine conservate, dar ºi de
tradiþionalul festival al tradiþiilor medievale, la deschiderea
cãruia am asistat.
Copiii s-au arãtat extrem de mulþumiþi de sejurul ce le-a
fost oferit, extrem de recunoscãtori celor care l-au facilitat ºi
celor care i-au gãzduit, unde au avut parte de condiþii de trai
ºi de odihnã de invidiat, locuitorii comunei Tulgheº fiind
foarte ospitalieri ºi binevoitori.
Mulþumiri deosebite doamnei Areta Moºu, preºedintele
ASTREI ieºene; primarului de Tulgheº – domnului Toader
Ungureanu; familiei de profesori Mihai ºi Viorica
Ungureanu; directorului ºcolii din localitate, domnului
Gheorghe Bîrsan; directorului Cãminului cultural, doamnei
Lãcrãmioara Pop, pentru frumoasele zile petrecute în
România, dar ºi pentru grija ºi atenþia cu care ne-au înconjurat pe toatã durata sejurului.

Octavian ZELINSKI
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