A S T R A Î N E X PA N S I U N E

TABÃRA DE CULTURÃ
ªI CIVILIZAÞIE ROMÂNEASCÃ „ACASÃ LA NOI”
ediþia a XVII-a, iulie-august 2013 (I)

A

junsã la a XVII-a ediþie, Tabãra de culturã ºi
civilizaþie româneascã „Acasã la noi” reprezintã pentru Asociaþiunea ASTRA, pentru
susþinãtorii programului ºi mai ales pentru participanþi, un
prilej de mare emoþie româneascã. Cu aceastã ocazie, copiii ºi tinerii români din teritoriile aflate în prezent în afara
graniþelor României se bucurã de activitãþile iniþiate ºi
organizate de despãrþãmintele Astrei din România ºi de
organizatorii din localitãþile-gazdã. Pentru mulþi dintre
beneficiari, taberele organizate în diferite zone ale
României constituie o ocazie unicã de a se bucura de frumuseþile naturale ºi valorile spirituale ale unei þãri pe care
o simt aproape, vorbindu-i graiul, dar pe care nu au avut
prilejul sã o viziteze. Invitaþii se bucurã de toatã grija organizatorilor, interesaþi sã le îmbogãþeascã cunoºtinþele de
istorie, de geografie, de culturã ºi de civilizaþie
româneascã, sã-i sprijine în perfecþionarea limbii române,
prin itinerarii culturale specifice.
Iniþiatã la Iaºi, în anul 1997, sub înaltul patronaj al
Guvernului României, prin Ministerul Educaþiei ªi
Cercetãrii ºi al Asociaþiunii Astra, prima ediþie a Taberei sa desfãºurat la Dezna, în judeþul Arad. Din 1998, în
condiþiile în care nu a mai primit susþinere financiarã din
partea organismelor guvernamentale, Asociaþiunea a stabilit propria strategie pentru continuarea ºi desfãºurarea
acestei activitãþi. Astfel cã, din acel an, grupurile de copii
ºi tineri sosite din afara þãrii au devenit oaspeþi ai familiilor
astriste din localitãþile unde s-a desfãºurat tabãra. O importantã contribuþie au avut-o despãrþãmintele din
Transilvania, care, la fiecare ediþie, au primit sute de copii
ºi tineri români, însoþiþi de dascãlii lor. Putem enumera aici
despãrþãmintele Nãsãud, Alba Iulia, Blaj, CovasnaHarghita, Sibiu, Sebiº, Fãget, Buteni, Sãcele, Braºov,
Bacãu, Baia Mare, ªomcuta Mare, Seini, Satu Mare, Tg.
Lãpuº, Cluj, Dej, Orãºtie, Cîmpeni, Aiud, Beclean,
Botoºani, Arad etc.
O bunã impresie au fãcut oficialitãþile locale, dar ºi
familiile care i-au gãzduit pe copii, prin implicarea activã
în susþinerea programului ºi donaþiile de rechizite ºcolare,
manuale, cãrþi, dicþionare, sume de bani ºi calculatoare.
Toþi cei care au luat parte la activitãþile Taberei de culturã ºi civilizaþie româneascã „Acasã la noi” au avut ca
punct de plecare, pe teritoriul României, capitala culturalã
a Moldovei, Iaºul, despre care Nicolae Iorga spunea cã
„este înainte de toate o bisericã, biserica bisericilor pentru
trecutul nostru”. Pentru vizitatori, Iaºul rãmîne un vestit
loc de pelerinaj, oraº al culturii ºi al renaºterii naþionale.
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Grupurile invitate anul acesta la Tabãra „Acasã la noi”
au însumat 390 de invitaþi, originari din: Chiºinãu,
Strãºeni, Cãuºeni, Ialoveni, Criuleni, Oniþcani, Mãgdãceºti
(raionul Criuleni), ªtefan Vodã, Anenii Noi, Grigoriopol,
Bãhrineºti (raionul Floreºti) – Republica Moldova,
Cernãuþi, Herþa – Ucraina.
Tabãra asigurã acestor tineri posibilitatea de a vizita
România, de a conºtientiza faptul cã de o parte ºi de alta a
Prutului, ºi în jurul graniþelor României, trãieºte aceeaºi
naþiune, de a cunoaºte istoria naþionalã, de a-ºi perfecþiona
limba românã, de a comunica cu tinerii din alte zone, precum ºi cu gazdele, de a participa la diferite activitãþi cultural-educative (festivaluri, hramuri, drumeþii, hore, nunþi,
reuniuni, conferinþe etc.).
Ediþia a XVII-a a Taberei „Acasã la noi” a fost coordonatã de Areta Moºu.
Despãrþãmîntul ASTRA „Mihail Kogãlniceanu” Iaºi
mulþumeºte tuturor susþinãtorilor celei de-a XVII-a ediþii a
Taberei de Culturã ªi Civilizaþie Româneascã „Acasã la
noi”:
Botoºani: Susþinãtori: Primãria Municipiului Botoºani
(primar Ovidiu Iulian Portariuc), Colegiul Naþional „A.T.
Laurian”, Consiliul Judeþean, Teatrul „Mihai Eminescu”.
Persoane implicate: prof. Ioan Onofrei (director Colegiul
Naþional „A.T. Laurian”, prof. Corneliu Filip (preºedinte
Despãrþãmîntul „A.T. Laurian”), prof. Sorin Nistoricã
(Despãrþãmîntul „A.T. Laurian”), prof. Mariana Mîþu
(preºedinte Despãrþãmîntul ASTRA Oniþcani).
Dorohoi: Susþinãtori: Seminarul Teologic Ortodox
„Sfîntul Ioan Iacob” (director pr. prof. Constantin Muha),
Primãria Municipiului Dorohoi. Persoane implicate: prof.
Titus Tomiuc (preºedinte Cercul ASTRA „Dumitru
Furtunã”), prof. Valuþa Murariu (director Casa Municipalã
de Culturã), prof. Mihaela Þuca, prof. Mihail Cerneleanu,
Nicole
Vasilcovschi
(Despãrþãmîntul
„Mihail
Kogãlniceanu” Iaºi), prof. Eleonora Cercavschi (director
Liceul Teoretic „ªtefan cel Mare ºi Sfînt” Grigoriopol).
Vatra Dornei: Susþinãtori: Primãria Municipiului
Vatra Dornei, Primãria Comunei Poiana Stampei,
Consilier ing. Gicã Apetrii, Liceul „Vasile Deac” (director
prof. Iulia Usatiuc), pãrinþii elevilor din ªcoala Gimnazialã
nr. 4, Vatra Dornei. Coordonatori: prof. Ancuþa Voivod
(director al ?colii cu cl. I-VIII nr. 4), înv. Anica Facina
(coordonator al Cercului ASTRA Vatra Dornei), prof.
Alina Dupu-Leonte, înv. Viorica Afloarei, prof. Doina
Moroªan, înv. Florentina Bighiu (ªcoala cu cl. I-VIII nr.
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1), prof. Irimie Bighiu, Mãdãlina Condrea; prof. Claudia
Nestor (preºedinte Despãrþãmîntul ASTRA „Mihail
Eminescu” Strãºeni).
Bucureºti: Susþinãtori: Primãria Sectorului 5 (primar
Daniel Marian Vanghelie), Colegiul Tehnic de Industrie
Alimentarã „Dumitru Moþoc”, ªcoala Centralã. Persoane
implicate: Prof. Dia Daria Stoicescu (preºedinte Cercul
ASTRA Bucureºti), Prof. Maria Norocica Cojescu (secretar ºtiinþific Cercul ASTRA), Prof. Monica Ancuþa, Prof.
Oana Soare, Prof. Ileana Oproiu, Prof. Mihaela Bratu,
Prof. Diana Hãrtescu; Lidia Jubea (preºedinte
Despãrþãmîntul „Valul lui Traian” Tighina).
Arieºeni (jud. Alba): Susþinãtori: Consiliul Judeþean
Alba (preºedinte Ion Dumitrel). Persoane implicate: prof.
Oliviu Iacob (Preªedinte Despãrþãmîntul „Eugen Hulea”),
prof. Ioan Bîscã (consilier Consiliul Judeþean), Radu Neag
(secretar Despãrþãmîntul „Eugen Hulea”), Vera Balan
(Despãrþãmîntul ASTRA „Petre ªtefãnucã” Ialoveni).
încel-Pãnade (jud. Alba): Susþinãtori: Primãria ºi
Consiliul Local Sîncel. Persoane implicate: prof. Lenuþa
Bloj (director al ªcolii Gimnaziale „Ion Pop Reteganul”
Sîncel), prof. Silvia Pop (preºedinte Despãrþãmîntul
ASTRA „Timotei Cipariu” Blaj), Feodosia Bunescu (primar Bãhrineºti, raionul Floreºti).
Bisoca (jud. Buzãu): Organizator ºi susþinãtor:
Fundaþia pentru copii „Sfîntul Sava” Buzãu. Persoane
implicate: Preot Mihail Milea, secretar Ionuþ Butea
(Fundaþia pentru copii „Sfîntul Sava” Buzãu); Vlad
Talpalaru, Cãtãlin Tarhon (Despãrþãmîntul „Mihail
Kogãlniceanu” Iaºi), Nicolae Tudoreanu (preºedinte
Despãrþãmîntul ASTRA „Vasile Moga” Feºteliþa),
Octavian Zelinski (preºedinte Despãrþãmîntul ASTRA
Anenii Noi).
Zlatna (jud. Alba): Organizatori ºi susþinãtori:
Primãria Zlatna (primar Silviu Ponoran), Despãrþãmîntul
ASTRA „Ampeia” Zlatna, Fundaþia „Alba Iulia 1
Decembrie 1918 pentru unitatea ºi integritatea României”.
Persoane implicate: ec. Melania Forosigan (preºedinte
Despãrþãmîntul ASTRA „Ampeia”), Adrian Puiuleþ, ec.
Ioan Strãjan (Fundaþia „Alba Iulia 1 Decembrie 1918),
prof. Ana Gheorghiþã (director Liceul Teoretic „Principesa
Natalia Dadiani” Chiºinãu), prof. Areta Moºu
(vicepreºedinte ASTRA), prof. Vica ?uþurman, Marian
Hariuc, Cristian Beþivu (Despãrþãmîntul „Mihail
Kogãlniceanu” Iaºi).
Roman (jud. Neamþ): Susþinãtori: Primãria
Municipiului Roman (primar Dan Laurenþiu Leoreanu),
Colegiul Naþional „Roman-Vodã”, Asociaþia „Muºatinii”.
Persoane implicate: prof. Mihaela Tanovici (director
Colegiul Naþional „Roman-Vodã”), prof. Ovidiu Albert
(preªedinte Asociaþia „Muºatinii”), prof. Eugenia Ciutac
(preºedinte Cercul ASTRA Mãgdãceºti).
Gledin (jud. Bistriþa-Nãsãud): Susþinãtori: Consiliul
Judeþean Bistriþa-Nãsãud, Primãria Municipiului Reghin,
Despãrþãmîntul ASTRA Nãsãud, Despãrþãmîntul ASTRA
Reghin. Persoane implicate: Prof. Ioan Seni (preºedintele
Despãrþãmîntul Central Nãsãud), preot Ioan Titieni
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(Gledin), Remus Lungu (consilier CJ Bistriþa-Nãsãud), I.
Neagoº, Florin Sãsãrman, V. Duda, T. Pampa, Dãnuþ
Archiudean, M. Avram, C. Ardelean, D. Podobea, R.
Ciuta, D. Cîrcu, M. Pop, Cristi Nicula, Nelia Nicula;
Cornel Cotuþiu; Victor Cãpãþînã (primar Cojuºna, raionul
Strãºeni); Nicolae Robu (vicepreºedinte Despãrþãmîntul
ASTRA „Mihail Eminescu” Strãºeni).
Botiza – Poiana Izei (jud. Maramureº): Organizatori
ºi susþinãtori: Parohia Botiza, Parohia Poiana Izei.
Persoane implicate: Preot Ioan Pop (Parohia Poiana Izei);
Preot Isidor Berbecar (Parohia Botiza), prof. Valeria Bilþ
(preºedinte ASTRA Lãpuºanã), Irina Achiri (Cercul
ASTRA „Gh. Asachi” Herþa), Vasile Bîcu (Societatea
„Mihai Eminescu” din regiunea Cernãuþi).
Colegilor din cadrul Despãrþãmîntului ASTRA „Mihail
Kogãlniceanu” Iaºi, coordonatori ai grupurilor de copii:
Vica Þuþurman, Nicole Vasilcovschi, Marian Hariuc, Vlad
Talpalaru, Cãtãlin Tarhon, Cristian Beþivu.
În perioada 22-28 august 2013, la Sf. Gheorghe ºi la
Întorsura Buzãului (jud. Covasna), la invitaþia ºi cu sprijinul direct al familiei ing. Ioan ºi Teodora Bãlan, un grup de
20 de tineri din regiunea Cernãuþi (coordonator: Iurie
Levcic) a participat la un program cu caracter multicultural (coorganizator: Despãrþãmîntul ASTRA CovasnaHarghita – preªedinte prof. dr. Luminiþa Cornea).

7
Dorohoi: Prezentarea „Revistei române”,
cu glasurile de acasã

D

espre românii din Transnistria, nu se spun
sau scriu prea multe în peisajul media cotidian.
Viaþa, aspiraþiile lor, dificultãþile pe care sunt nevoiþi
sã le escaladeze, nu prea au sorþi de izbîndã de a deveni
breaking-news-uri. Într-o societate româneascã în care
spiritul de apartenenþã este pe cale de disoluþie,
momentele de rezonanþã în care se încearcã sã se recupereze trecutul ºi, cît de cît, sã se amaneteze prezentul
pentru un viitor improbabil, sunt „stropi” din existenþa
noastrã ca popor. În rîndul acestor gînduri ªi fapte
miºcãtoare, includem ªi ediþia a XVII-a, 16-23 iulie
2013, a Taberei de culturã ªi civilizaþie româneascã
„Acasã la noi”, organizatã de Asociaþiunea pentru
Literatura Românã ªi Cultura Poporului Român
(ASTRA), care a inclus, pe itinerariul ei, timp de ºapte
zile, ºi Dorohoiul. Gazda românilor – elevi ºi cadre
didactice de la Liceul Teoretic „ªtefan cel Mare ºi
Sfînt”, din oraºul Grigoriopol ºi satul Cocieri
(Transnistria) – a fost Seminarul Teologic Liceal „Sf.
Ioan Iacob” Dorohoi, care a asigurat excelente condiþii
de cazare ªi masã, apreciate de oaspeþi.
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Alãturi de evenimentele în care participanþii au fost
implicaþi – coordonatorii acestora fiind Valuþa Murariu,
ing. Mihail Cerneleanu ºi prof. Titus Tomiuc, se impune
o remarcã aparte ºi pentru activitatea desfãºuratã la
Casa municipalã de culturã, într-una din zilele taberei,
care a avut ca moderatori pe Olga Zingan (Raionul
Grigoriopol) ºi Corneliu Drescanu. Demersul cultural,
care a însemnat momentele artistice ale elevilor dorohoieni cu cele ale românilor din Republica Moldova,
punînd în valoare, deopotrivã, virtuþile poetice, muzicale ºi coregrafice, a inclus ºi prezentarea publicaþiei
„Revista românã” – nr. 2/2013, editatã de
Despãrþãmîntul „Mihail Kogãlniceanu” al Asociaþiei
ASTRA – Iaºi (director – Areta Moºu, redactor-ºef –
Liviu Papuc). Din cuprinsul revistei se remarcã rubrici
precum „Interviu”, „Amfiteatru”, „Poesis”, „Geografie
spiritualã”, „Memoria pãmîntului românesc”, „Poezia
tînãrã”, „Din grãdina editorialã”, „ASTRA în expansiune” ºi cuprinzînd pagini semnate de nume consacrate
ºi articole incitante, cu subiecte istorice, ºcolare, culturale, de evenimente, inclusiv cele de privesc legãturile cu
românii din afara graniþelor þãrii, în special cu cei de
peste Prut.
„Revista Românã atrage prin sumarul bogat ºi
divers, prin realizarea graficã modernã, dar mai ales,
prin mesajul ei, cît ºi prin paginile cu cele mai interesante momente din comuniunea prezentului, dintre
românii din diferite zone geografice”, a apreciat pr.
prof. Constantin Muha, directorul Seminarului teologic
dorohoian.

Corneliu DRESCANU

7
Tineri de la Nistru în vizitã
la Eminescu, Enescu ºi Creangã,
dar ªi la ªtefan cel Mare ºi Sfînt

ª

i în aceastã varã, 67 de elevi ªi cadre didactice
de la Nistru, adicã 45 din ºcoli ale raionului
Crîuleni ªi 22 din oraªul Grigoriopol de dincolo de Nistru, sub autoritatea separatistã, s-au aflat
timp de o sãptãmînã (17-24 iulie) într-o tabãrã de varã
gãzduitã de municipiile Botoºani ºi Dorohoi.
Prezenþa lor a fost posibilã datoritã susþinerii din
partea primãriilor Botoªani (primar Ovidiu Iulian
Portariuc) ªi Dorohoi (primar Dorin Alexandrescu), cît
ªi a gazdelor, Colegiul Naþional „A.T. Laurian”
Botoºani ºi Seminarul teologic liceal (director preot
Constantin Muha), care au asigurat cazarea oaspeþilor la
internatele ªi masa la cantinele celor douã unitãþi de
învãþãmînt liceal.
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Tinerii au avut ocazia sã cunoascã meleagurile
botoªenene ªi dorohoiene, poposind la marile personalitãþi, adicã Memorialul „Mihai Eminescu” de la Ipoteºti
ºi la lacul cu nuferi din codru, la muzeul „George
Enescu” din Dorohoi ºi casa memorialã „Nicolae Iorga”
din Botoªani, dar ºi la alte obiective de larg interes, cum
ar fi sãlile muzeelor de istorie ªi etnografie din
Botoºani, de ªtiinþele naturii ºi sticlãrie-porþelan din
Dorohoi, dar ºi ºtrandul „Lebãda” de la marginea
Botoªanilor.
Cu sprijinul unor sponsori, cele douã grupuri de
elevi basarabeni ºi transnistreni au putut sã cunoascã,
poate prima datã, munþii: ai Bucovinei, Neamþului,
Hãºmaºului, dar sã se ªi reculeagã la mormîntul de la
Putna al Marelui Voievod al întregii Moldove.
Cu deosebire elevii de la Grigoriopol – Transnistria
(care de peste un deceniu fac zilnic naveta, cale de 18
km, din oraªul lor, Grigoriopol, la liceul „ªtefan cel
Mare ºi Sfînt” din satul Doroþcaia, de pe malul
Nistrului, spre a învãþa în limba românã, interzisã lor în
ºcolile de acasã), care au vorbit despre emoþiile trãite
acolo, în întîlnirile avute cu reprezentanþii primãriilor
gazdã de la Dorohoi ºi Botoºani. Oaspeþii din raionul
Crîuleni au ajuns sã traverseze Carpaþii prin fascinantele Chei ale Bicazului pînã în staþiunea Lacul Roºu din
Harghita, dupã ce s-au plimbat cu vaporaªul pe lacul de
acumulare al hidrocentralei de la Bicaz.
„De neuitat pentru noi toþi, a declarat presei profesoara Mariana Mîþu din Oniºcani, conducãtoarea grupului din raionul Crîuleni, rãmîn ªi vizitele noastre la casa
marelui nostru povestitor Ion Creangã, despre care
fiecare am învãþat în ºcoalã, dar acum am ºi vãzut casa
ºi ograda copilãriei, dar ºi personajele din nemuritoarele
scrieri. ªi cum am putea uita ºi întîlnirea noastrã cu glorioasele ziduri ale cetãþilor voievodale de la Suceava ºi
Neamþ, sau cele vãzute în interiorul salinei de la
Cacica? Ori celebrele biserici pictate, incluse în
Patrimoniul mondial UNESCO, de la Voroneþ ºi
Suceviþa?
Pentru toate cele adunate în sufletul, în memoria
fiecãruia din noi, recunoºtinþã ºi mulþumiri Asociaþiunii
ASTRA, care ne-a adus Acasã la noi, în România”.

Corneliu FILIP

7
Vacanþã de neuitat
pe urmele lui Mihai Eminescu la Botoºani

P

entru mulþi o tabãrã de varã în România este
un vis, pentru 35 tineri din mai multe localitãþi
din raionul Criuleni ªi un grup de 9 profesori,
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acest vis a devenit realitate, prin participarea la Tabãra
de Culturã ªi Civilizaþie Româneascã „Acasã la noi”,
ediþia a XVII-a, de la Botoºani, în perioada 17-24 iulie
2013.
Ca ªi în anii precedenþi, tinerii din raionul Criuleni
au beneficiat de un program special, atît prin itinerariul
turistic inclus în agenda programului, cît ªi prin grija de
care ne-am bucurat pe tot parcursul din partea organizatorilor.
Programul taberei a început la Iaªi. Dupã o întîlnire
cu viceprimarul Iaºilor, dl. Mihai Chirica, am vizitat
Biserica Mãnãstirii „Trei Ierarhi” ºi Muzeul Unirii. Am
luat drumul Botoºanilor. Cazarea în minunatul oraº
Botoºani a oferit grupului nostru o posibilitate unicã de
a cunoaºte cele mai pitoreºti locuri ale urbei, de a comunica cu tinerii din zonã, precum ºi cu gazdele, de a vizita
diferite obiective istorice ºi culturale.
Astfel, vizita la Muzeul de Istorie, Casa Memorialã
„Nicolae Iorga” ºi galeriile de artã ale Muzeului de
Etnografie ne-au îmbogãþit orizontul de cunoºtinþe ºi
spiritul, am descoperit unele dintre tainele acestui spaþiu
eminescian.
Un loc aparte în programul nostru a fost drumeþia pe
urmele lui M. Eminescu în codrii Ipoteºtiului ºi prin
împrejurimile lacului cu nuferi. Aici ne-am pãtruns ºi
noi de iubire ºi speranþã, ne-am simþit ca pe o adevãratã
„gurã de rai”, ne-am tãmãduit inima ºi ochiul.
Culmea înãlþãrii spre Dumnezeu a fost traseul mãnãstiresc Putna-Voroneþ, mãnãstiri mereu pline de taina
Crucii, o sintezã de evlavie ºi artã, unde rugãciunea ziditoare de suflet frumos se uneºte cu munca artisticã, ziditoare de luminã.
Clipe de neuitat am trãit în împãrãþia basmelor sfãtosului bunic din Humuleºti, vizitînd Casa Memorialã
„Ion Creangã” din Tg. Neamþ.
Tot în cadrul acestei vizite tinerii au putut vedea
Cetatea Sucevei – cetatea de scaun a lui ªtefan cel Mare
– ºi Cetatea Neamþului, construcþii impunãtoare prin
care trecutul valorificã prezentul. Vizitarea Cetãþilor a
fost o adevãratã lecþie de istorie, ne-a captivat ºi pe noi,
cei maturi. Tinerii au fost încîntaþi sã descopere în realitate priveliºtile pe care le-au vãzut doar în filme sau în
cãrþile de istorie.
Surpriza taberei a fost excursia în mãreþia stîncilor
din Cheile Bicazului ºi de la Lacul Roºu, din judeþul
Harghita, unde am descoperit ceea ce natura, în mãiestria ei, a dãltuit în piatrã.
Odatã ajunºi aici, un peisaj incredibil s-a deschis
privirii: un uriaº baraj, construit integral cu ciment
obþinut la fabrica de la Bicaz, care are o înãlþime de 127
de metri ºi o lungime de 435 de metri. Dupã baraj,
urmãtoarea oprire a fost, negreºit, cea de la Cheile
Bicazului, locul în care rîul Bicaz a sãpat în roca durã a
muntelui pentru a lãsa moºtenire, pentru vecie, un peisaj
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de-o frumuseþe sãlbaticã. Plimbarea prin chei pînã la
staþiunea Lacul Roºu ne-a încîntat, pentru cã serpentinele erau atît de strînse, încît nici n-aveai cum sã
ghiceºti ce alte minunãþii vor urma.
Lãsînd în urmã Cheile, am urcat ca sã vedem ºi
splendorile altui lac, de data aceasta unul natural, Lacul
Roºu. Roºu, pentru cã Pîrîul Roºu carã neîntrerupt resturi de gresie roºie, vopsind în aceastã culoare tot ce
înconjoarã apa. Lacul e spectaculos nu prin dimensiuni,
ci prin frumuseþea pe care o degajã, din apele sale
rãsãrind trunchiurile copacilor ce creºteau, în urmã cu
mai bine de 150 de ani, pe aceste locuri. Legenda spune
cã pe la 1837, într-o varã cu ploi vijelioase, o bucatã din
peretele Stîncii Ucigaºului s-a desprins, rãmînînd
stavilã, pentru totdeauna, în calea unui pîrãu, Bicãjelul.
S-a format, astfel, un lac de baraj natural, singurul de
acest fel din România, iar urmele actului sãu de naºtere
sunt ºi acum trunchiurile brazilor rãmase în picioare, ca
niºte singuratice semne din alte vremuri.
Ultima zi de tabãrã ne-am aflat în Botoºani, unde am
avut o întîlnire de suflet, la Primãria Municipiului, cu
oficialitãþi locale, care ne-au fãcut donaþie cartea Împreunã au fãurit Istoria, de Laurenþiu C. Maftei, pentru
biblioteca personalã, aceastã carte dorindu-se a fi un
imbold întru cunoaºterea operei româneºti de istorie,
civilizaþie ºi culturã.
Întregul traseu parcurs în aceste zile a fost plin de
trãiri ºi învãþãminte. Tinerii din raion au fost ºi mai
aproape de istoria ºi cultura neamului românesc, impresiile fiind pe mãsura celor vãzute:
„Zilele petrecute în tabãra Acasã la noi, la Botoºani,
îmi vor rãmîne pentru mult timp în amintire. Am avut
un program interesant, m-au impresionat excursiile
minunate, Cetatea Neamþ, Mãnãstirea Putna, bisericile
vizitate. Sunt încîntatã cã am avut norocul de a participa la aceastã tabãrã. Mulþumesc tuturor organizatorilor
ºi sper ca în anii urmãtori tradiþia acestei tabere sã se
extindã, aducînd noi surprize tinerilor din Basarabia”
(Valeria Zolotco, Oniþcani).
„Am rãmas plãcut impresionatã de locurile pitoreºti
vizitate, care m-au marcat ºi mereu îmi voi aminti cu
bucurie. Programul activitãþilor a fost completat cu
vizite la o serie de obiective istorice ºi culturale, un bun
prilej pentru mine de a cunoaºte realitãþile acestei þãri,
dar ºi pentru a aduce la o masã de discuþie propria experienþã, propria viziune. Scopul taberei de varã a fost mai
mult decît atins. Mulþumesc” (Viorica Bulgac,
Oniþcani).
„Ca sã cunoºti istoria trebuie sã te afli în sînul ei.
Excursia în România mi-a deschis mai larg orizontul de
cunoºtinþe, mi-a satisfãcut curiozitatea. Astfel am trãit o
gamã de emoþii pozitive personale, vizitînd locuri vechi,
necunoscute, cu priveliºti spectaculoase. Aceastã cãlãtorie va rãmîne de neuitat nu prin pozele fãcute, ci prin
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impresiile rãmase în sufletul fiecãruia” (Sandu Mîþu,
Oniþcani).
Pe toatã perioada sejurului am avut toatã atenþia ªi
grija domnului prof. Corneliu Filip, scriitor, preºedintele Despãrþãmîntului „A.T. Laurian” Botoªani, motiv
pentru care îi mulþumim din suflet, precum ªi tuturor
celor implicaþi în buna organizare a ºederii noastre la
Botoºani.
Cuvinte de mulþumire adresãm ºi doamnei prof.
Areta Moªu, vicepreºedintele Asociaþiunii ASTRA ºi
preºedintele Despãrþãmîntului „Mihail Kogãlniceanu”
Iaºi, prin intermediul cãreia ni s-a oferit ocazia de a ne
bucura de frumuseþile naturale ºi valorile spirituale ale
unei þãri în care ne simþim ca acasã.
Suntem profund recunoscãtori doamnei Mariana
Mîþu, preºedintele Despãrþãmîntului ASTRA „Areta
Moºu” Oniþcani, care organizeazã ºi însoþeºte în al
doilea an tinerii din raionul Criuleni în România.

Ala UNGUREAN

7
Punte de dor ºi frãþietate, de la Strãºeni
la Vatra Dornei
E mijlocul lui iulie ºi, ca în fiecare varã, neastîmpãrul Aretei Moºu, preºedinta Despãrþãmîntului
ASTRA Iaºi, îi mobilizeazã pe toþi astriºtii din dreapta
ºi din stînga Prutului spre împlinirea proiectului pe care
l-a demarat în urmã cu 17 ani ºi care, iatã, curînd va
ajunge la... majorat, Tabãra de Culturã ºi Civilizaþie
Româneascã „Acasã la noi”.
La Vatra Dornei e agitaþie mare. ªcoala gimnazialã
Nr. 4 urmeazã sã primeascã oaspeþi dragi de la Strãºeni,
constituiþi în grupul folcloric „Firicel de busuioc”.
Directorul instituþiei, prof. Ancuþa Voivod, avîndu-le
alãturi pe colegele ºi colaboratoarele sale: înv. Viorica
Afloarei, prof. Alina Dupu-Leonte ºi prof. Doina
Moroºan, pe elevii implicaþi în reuºita acþiunii ºi pe
pãrinþii acestora, fac planuri, întocmesc programul, vin
cu propuneri ºi idei, freamãtã de nerãbdare.
ªi... miercuri, 17 iulie, la ceasul înserãrii, autocarul
cu numãr de Republica Moldova opreºte în faþa
Primãriei. Oaspeþii coboarã ºi se îndreaptã spre Casa de
Culturã „Platon Pardãu”, unde sunt întîmpinaþi de dorneni, cu mic, cu mare, iar o bucovineancã de 8 ani,
Aura, îmbrãcatã într-un autentic costum popular din
zonã, îi îmbie sã guste din colacul rumen, þinut în braþe,
pe un mãiestrit ºtergar þesut în casã.
În Salonul Alb, facem cunoºtinþã, iar prof. Ancuþa
Voivod rosteºte cuvinte de vibrantã emoþie româneascã.
Prof. Claudia Nestor, coordonatoarea grupului ºi
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preºedinta Despãrþãmîntului ASTRA „Mihail
Eminescu” de la Strãºeni, îi zugrãveºte în cuvinte elogioase pe însoþitorii sãi, prof. Doina Sîrbu, instructor
artistic, ºi prof. Sergiu Diaconu, instructor ºi corepetitor, numit „omul-orchestrã” la el acasã, pentru cã ºtie sã
cînte la toate instrumentele. Acum ºi-a adus doar vrãjita sa cobzã.
De o generozitate copleºitoare, Dan ºi Adriana
Stãnescu ºi-au pus casa lor ºi casa pãrinteascã la dispoziþia oaspeþilor, gãzduindu-i pe toþi într-un peisaj de
basm, ca-n ilustratele de altãdatã, iar ceilalþi pãrinþi au
finanþat cheltuielile legate de masã.
Ziua de 18 iulie este dedicatã cunoaºterii oraºului
Vatra Dornei. Primarul municipiului, domnul Ilie
Boncheº, unul dintre susþinãtorii taberei, primeºte
grupurile reunite în superba Salã a Oglinzilor din
Palatul florentin, cum mai este cunoscutã clãdirea
Primãriei. Se þin alocuþiuni din suflet (Anica Facina,
Ancuþa Voivod, Claudia Nestor, Ilie Boncheº), apoi,
oaspeþii, în costume populare, cîntã piese din folclorul
basarabean. Primarul primeºte în dar chipul marelui
Eminescu, þesut manual pe un covoraº, se fac fotografii.
La Muzeul de Etnografie avea sã ne facã o
prezentare extrem de captivantã prof. Victoria
Ostaficiuc, iar la Muzeul de ªtiinþe Naturale prof. dr.
Liubomira Olariu ne-a plimbat printre exponatele din
fauna ºi flora dorneanã. Am trecut prin toate atelierele
ºi sãlile de la Clubul Copiilor ºi Elevilor, ne-am închinat în Catedrala „Sfînta Treime”, am urcat ºi am coborît
cu telescaunul pe Dealu Negru, iar seara, pe scena
Festivalului Naþional al ansamblurilor folclorice ale
copiilor ºi tinerilor, „Dorna, plai de joc ºi cîntec” – In
memoriam, prof. Gavril Moroºan, „firicelele de
busuioc” de la Strãºeni au încîntat un public numeros,
care i-a rãsplãtit cu binemeritate aplauze.
O zi de neuitat a fost ºi cea de 19 iulie. Suntem primiþi la Poiana Stampei, comunã fãrã seamãn de frumoasã,
de tînãrul primar, ing. Viluþ Mezdrea, de prof. Dorina
Paicu, ea însãºi interpretã de folclor ºi formatoare de
talente. S-au vizitat ºcoala, Casa de Culturã, Muzeul
local. Pr. Paroh Domiþian Tãtaru avea sã ne primeascã
în biserica satului, monument istoric, ºi avea sã ne
capteze atenþia cu povestea construirii ei, pe vremea
ocupaþiei austro-ungare, ºi cu alte întîmplãri despre
oamenii locului.
În sala de festivitãþi a Primãriei, dupã un program
artistic susþinut de elevi ai ªcolii din Poiana Stampei,
îndrumaþi de prof. Dorina Paicu ºi prof. Ovidiu
Todaºcã, apoi de grupul de la Strãºeni, dupã darul oferit primarului, acelaºi minunat covor cu chipul lui
Eminescu, maºina ne duce la Tihuþa, pasul din Carpaþi
care desparte Moldova de Transilvania. Vizitãm
Castelul lui Dracula ºi Mãnãstirea de la Piatra Fîntînele.
Seara, oaspeþii susþin un spectacol de o orã pe terasa de
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pe pietonala oraºului, lîngã fîntîna artezianã.
În ziua de Sfîntul Ilie, ajungem în Parcul Naþional
Cãlimani, locul unui dezastru ecologic. Vîrful Negoiul
Românesc a fost decopertat, în dorinþa regimului comunist ceauºist de a exploata zãcãmîntul de sulf pur.
Muntele a fost mutilat, sulful a rãmas în adîncuri,
pãdurile au dispãrut, peisajul a devenit selenar. Alãturi,
vîrful Pietricelu priveºte semeþ ºi verde locul fostei
exploatãri miniere. Oaspeþii sunt impresionaþi, fac
fotografii, culeg bobiþe de afine ºi fragi de prin tufiºuri.
În decorul acesta sãlbatic, actorul Petru Ciubotaru,
de la Teatrul Naþional „Vasile Alecsandri” din Iaºi, prietenul nostru drag, ne oferã un recital extraordinar, din
operele lui Tudor Arghezi, Ion Creangã, Nichita
Stãnescu, Marin Sorescu... S-au alãturat, întru trãire
artisticã ºi româneascã, Claudia Nestor, cu douã poeme,
copiii Iustin, Maria ºi Aura, elevi ai Vioricãi Afloarei,
cu dramatizarea „La cireºe”.
La Complexul monahal de la Gheorghiþeni, aveau sã
ne impresioneze clopotniþa înaltã, în stil maramureºean,
clãdirile cu ornamente migãlite în lemn de meºteri pricepuþi, peluzele multicolore, struþii din þarcul larg.
„Seara prieteniei” a prilejuit gazdelor ºi oaspeþilor
cîteva ore de înãlþare sufleteascã. S-a cîntat, ne-am prins
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în hora strãmoºeascã, am fãcut schimb de daruri, ªcoala
Nr. 4 a primit covoraºul cu Eminescu pentru cabinetul
de Limba Românã, subsemnata a dedicat oaspeþilor
poemul Amintire, inspirat de rãpirea Basarabiei, Alina
Dupu-Leonte a cîntat piesa „Eminescu”. Vibrante luãri
de cuvînt au avut prof. Ancuþa Voivod, prof. Doina
Moroºan, înv. Viorica Afloarei, prof. Claudia Nestor.
Doina Sîrbu ºi Sergiu Diaconu s-au întrecut pe ei
înºiºi în cîntec, iar copiii toþi, deveniþi un grup omogen,
au recitat, au citit impresii, pagini de jurnal, au cîntat ºi
au dansat, în acelaºi ritm ºi spirit românesc, ca niºte fraþi
ce sunt, strãnepoþi ai Marelui ªtefan al Moldovei, au
construit o punte de dor ºi de prietenie adevãratã, de la
Strãºeni la Vatra Dornei ºi de la Vatra Dornei la
Strãºeni (pentru cã la anul dornenii vor purcede la
Strãºeni), punte pe care o doresc durabilã, temeinicã,
beneficã...

Anica FACINA
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