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O ÎNTÎLNIRE DE SUFLET
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latna, oraº cu o imensã încãrcãturã istoricã,
îºi desfãºoarã activitatea culturalã ºi în
cadrul Asociaþiei ASTRA  Despãrþãmîntul Ampeia.
De ce Ampeia, de unde numele?
Oraºul a existat de pe timpul dacilor, naº de botez
avînd pe dacicul rîu Ampoi, de la care a primit
numele de Ampeia. ªi astãzi el duce istoria noastrã pe
apele sale ºi se regãseºte ºi în însemnul heraldic al
urbei noastre.
Prima atestare documentarã este din anul 158, de
pe timpul romanilor, cînd împãratul Traian stabileºte
aici centrul administraþiei miniere. În anul 200 este
ridicat la rang de municipiu, sub împãratul Septimiu
Sever.
Bogãþiile subsolului nostru, aur, argint, aramã,
mercur, au determinat triburi, imperii sã vinã sã le
scoatã din fundul pãmîntului, astãzi ele strãlucind ºi
înfrumuseþînd capitale, palate ºi muzee ale Europei.
Cea mai dureroasã perioadã pentru noi a fost secolul al XVIII-lea, cînd drepturile ºi libertãþile ne-au
fost rãpite rînd pe rînd în curgerea anilor ºi mai ales
dupã înstãpînirea Transilvaniei de cãtre curtea de la
Viena. Numeroase erau nedreptãþile ºi grele suferinþele locuitorilor din Þara Moþilor de pe domeniul
fiscal al Zlatnei, din cauza obligaþiilor tot mai apãsãtoare, la care se adaugã obligaþiile celor ce erau sã-i
apere drepturile ºi libertãþile lor strãvechi. Pe domeniul fiscal al Zlatnei s-au nãscut eroii fãrã
pereche Horia, Cloºca, Avram Iancu.
Ca preºedinte al Despãrþãmîntului
Ampeia, mãrturisesc cã m-am bucurat
mult de vizita distinsei doamne profesor
Areta Moºu, pãstratã în sufletul meu ca o
mare luptãtoare pentru drepturile
românilor de dincolo de graniþele þãrii.
Am ascultat-o cu mult interes, cãci tot cemi spunea erau lecþii pentru mine ºi
îndreptar pentru munca de viitor.
Am vizitat împreunã Almaºul, localitate minierã auriferã, ºi ne-am oprit ºi la
muzeul þãranului Emilian Achim, muzeu
ce ne duce în trecutul nostru. Am vizitat
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mãnãstirea de la Cheile Cibului, neterminatã în totalitate ºi ridicatã pe locul vechii mãnãstiri distrusã cu
tunurile generalului Bukov, în anul 1761.
Deasemenea am vizitat ºi mãnãstirea Buna Vestire de
la Negraia, cu un muzeu documentat. Mãnãstirea s-a
ridicat la circa 1-2 km de o altã localitate, Valea
Micã, unde tot generalul Bukov, în acelaºi an, a distrus o altã mãnãstire.
În ultima zi am organizat o întîlnire cu membrii
astriºti ai despãrþãmîntului nostru. Am rugat pe
doamna profesor Areta Moºu sã ne împãrtãºeascã din
preocupãrile ºi experienþa domniei sale, ca preºedinte
al despãrþãmîntului Mihail Kogãlniceanu, dar ºi ca
vicepreºedinte al ASTREI Sibiu. Timp de aproape
douã ore ne-a þinut atenþia treazã.
Primarul oraºului nostru, ing. Silviu Ponoran, a
promis doamnei Moºu cã începînd din 2013 va gãzdui, în hotelul cel nou, tineri din Basarabia ºi
Bucovina, care sã se bucure de a vizita frumuseþile
Þãrii Moþilor, de a cunoaºte istoria zonei ºi bogãþia ei
prin vizitarea Muzeului Aurului din Brad ºi a altor
obiective istorice din zonã.
Îi mulþumim, toþi astriºtii, doamnei profesor ºi
vicepreºedinte, îi urãm sãnãtate ºi putere sã-ºi realizeze gîndurile frumoase ºi bune pentru neamul nostru ºi o rugãm sã nu uite cã deviza noastrã, a
astriºtilor zlãtneni, este Amor Patriae Nostra Lex!
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