Tatiana LAPICUS

ASTRA ÎN EXPANSIUNE.
UN NOU CERC INAUGURAT
LA GURA BÎCULUI

Î

n data de 14 octombrie 2012, ca rezultat al
colaborãrii fructuoase între Muzeul de Istorie
ºi Etnografie din Gura Bîcului, primãria din
sat ºi Asociaþiunea ASTRA Anenii Noi, a fost
inaugurat oficial cercul ASTRA din Gura Bîcului.
La manifestare au participat oaspeþi dragi  d-na
Areta Moºu, vicepreºedinte al Asociaþiunii ASTRA,
preºedinte al Despãrþãmântului ASTRA din Iaºi;
Iulian
Pruteanu-Isãcescu,
secretar
al
Despãrþãmântului ASTRA Iaºi; d-na Elena Iacob, din
partea despãrþãmântului ASTRA din Oniþcani,
raionul Criuleni; d-na Paula Nemþanu ºi d-l Ionel
Nemþanu, din partea Cercului ASTRA din Paºcani.
Cu prilejul deschiderii cercului (care funcþiona
încã din anul 2011), au fost trecute în revistã activitãþile ASTREI în Gura Bîcului: taberele anuale de
culturã ºi civilizaþie româneascã pentru copii ºi elevi
Acasã la noi, în care, din 2008, 5-6 copii din Gura
Bîcului au fericitul prilej de a se recrea ºi de a
cunoaºte România, programele de donaþie de carte
desfãºurate sau mediate de
ASTRA, participarea tinerilor din sat la concursul
internaþional de creaþie literarã Veronica Micle etc.
Doamna Areta Moºu a
subliniat
importanþa
deosebitã a ASTREI în contextul pãstrãrii ºi dezvoltãrii
spiritualitãþii, îndemnînd
participanþii sã nu uite ºi de
conaþionalii noºtri din
Ucraina, care întîmpinã mari
dificultãþi în a-ºi pãstra ºi
vorbi limba maternã. Cu
acest prilej, au fost distribuite ºi cîteva numere ale
almanahului SUD-VEST
din Ismail, editat de un grup
de entuziaºti din acel raion
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(în frunte cu Vadim Bacinschi), cu sprijinul logistic ºi
financiar al Asociaþiilor ASTRA din Iaºi ºi Anenii
Noi. Revista, fiind unica publicaþie în limba românã
cu grafie latinã din regiune, apare din luna august
2012.
Activitatea, fiind prilejuitã ºi de Zilele Europene
ale Patrimoniului, a cuprins ªezãtoarea Lîngã
cenuºa caldã din vatrã, un spectacol artistic susþinut
de ansamblul folcloric Dragã Linã, Linã din sat,
evoluþii ale elevilor din cercul dramatic de pe lîngã
muzeu.
Atît oaspeþii, cît ºi artiºtii implicaþi în activitate
(elevii ºi doamnele din formaþia folcloricã), au primit din partea muzeului diplome de onoare de Prieten
al Muzeului  în semn de aleasã preþuire pentru
munca depusã întru pãstrarea valorilor culturale, dar
ºi în vederea motivãrii întru participarea în activitãþile viitoare ale instituþiei.
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