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

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 româneºti 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 ºi
Cercetãrii ºi al Asociaþiunii Astra, prima ediþie a Taberei
s-a 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.
Grupurile invitate anul acesta la Tabãra „Acasã la noi”
au însumat 390 de invitaþi originari din: Chiºinãu, Strãºeni,
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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 preºedintele despãrþãmîntului ieºean, prof. Areta
Moºu.
Despãrþãmîntul ASTRA „Mihail Kogãlniceanu” Iaºi
mulþumeºte tuturor susþinãtorilor celei de-a XVII-a ediþii a
Taberei de Culturã ºi 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 ªcolii cu cl. I-VIII nr. 4), înv. Anica Facina
(coordonator al Cercului ASTRA Vatra Dornei), prof.
Alina Dupu-Leonte, înv. Viorica Afloarei, prof. Doina
Moroºan, înv. Florentina Bighiu (ªcoala cu cl. I-VIII nr.
1), prof. Irimie Bighiu, Mãdãlina Condrea; prof. Claudia
Nestor (preºedinte Despãrþãmîntul ASTRA „Mihail
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Eminescu” Strãºeni).
Bucureºti: Susþinãtori: Primãria Sectorului 5 (primar
Daniel Marian Vanghelie), Colegiul Tehnic de Industrie
Alimentarã „Dumitru Moþoc”, ªcoala Centralã Bucureºti.
Persoane implicate: Prof. Dia Daria Stoicescu
(preºedinte Cercul ASTRA), 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 (Preºedinte
Despãrþãmîntul „Eugen Hulea”), prof. Ioan Bîscã (consilier Consiliul Judeþean), Radu Neag (secretar
Despãrþãmîntul „Eugen Hulea”), Vera Balan
(Despãrþãmîntul ASTRA „Petre ªtefãnucã” Ialoveni).
Sîncel-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”, 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 Þuþurman, 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
(preºedinte 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
(Gledin), Remus Lungu (consilier CJ Bistriþa-Nãsãud), I.
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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 Vasilcosvchi, 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 – preºedinte prof. dr. Luminiþa Cornea).
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ASTRA ne aduce acasã!
„Bine aþi venit acasã!” – cu aceste cuvinte au fost
întîmpinaþi în România cei mai bine de douãzeci de tineri
din raionul Anenii Noi, participanþi la ediþia a XVII-a a
Taberei de culturã ºi civilizaþie româneascã „Acasã la noi”.
Înainte îi aºteptau ºase zile pline de aventuri, descoperiri ºi
emoþii pozitive – toate încununate de ospitalitatea gazdelor
ºi de un puternic sentiment de apartenenþã la spiritualitatea
româneascã.
Iniþiat ºi coordonat de asociaþiunea ASTRA,
Despãrþãmîntul „Mihail Kogãlniceanu” Iaºi, tabãra reprezintã un frumos prilej de trãire a unei mari emoþii româneºti,
familiarizînd tinerii români din afara graniþelor þãrii cu
tezaurul natural ºi spiritual al României. Deja al ºaselea al
consecutiv, datoritã asociaþiei de culturã ºi tineret ASTRA
– Anenii Noi (preºedinte – Octavian Zelinski), ºi tinerii din
raionul nostru beneficiazã de o astfel de oportunitate. Iar
dacã în alþi ani au fost vizitate mari centre culturale ºi
istorice ale þãrii (Alba-Iulia, Botoºani etc.), în cadrul acestei ediþii, obiectivul de bazã al sejurului a fost vizitarea
peisajelor carpatine unice din localitatea Bisoca, judeþul
Buzãu.
Localizat la o altitudine de cca. 1000 de metri, campusul pentru copii „Sfîntul Sava” din comuna Bisoca a
gãzduit, pe lîngã tinerii din Anenii Noi, ºi un grup din satul
Feºteliþa, raionul ªtefan Vodã. Cu niºte monumente naturale de o rarã frumuseþe, cu povîrniºuri ºi dealuri cu înãlþiRevista românã nr. 4 (74) / 2013

luntarii veniþi la campusul ºcolar de la Bisoca, dãruirea
neremuneratã a acestora ºi puternicul accent ce se pune pe
voluntariat (accent atît de necesar Republicii Moldova).
Preotul Mihail Milea a conchis: „Crezul nostru este în
bucurie. Bucuria de a trãi, de a visa ºi de-a iubi. Sperãm cã
în cadrul acestei excursii-expediþii aveþi doar emoþii de
bucurie ºi împlinire”.
Unii participanþi au obiectat lipsa unei informãri binestructurate asupra locurilor din jur ºi regiunea oarecum
izolatã. Izolare care, mai mult ca orice, a alimentat acea
pace lãuntricã ºi armonie a omului cu natura.
Odatã descoperite de temerarii din Anenii Noi, cele
mai înalte ºi mai atractive peisaje ale Buzãului nu-ºi
schimbã locul, iar casa noastrã comunã, spiritualã ºi
naþionalã, aºteaptã sã ne spunã „Bine aþi venit!” de fiecare
datã. Or, ASTRA ne aduce acasã, acasã la noi, ºi ne face
sã simþim mai clar ca niciodatã aerul proaspãt al libertãþii
ºi spiritualitãþii româneºti.
Artiom RADU
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În Munþii Buzãului

mi provocatoare, staþionarea în comunã s-a dovedit a fi o
experienþã unicã pentru tinerii împãtimiþi de aventurã ºi de
odihnã activã. Principalul component al acestui sejur au
fost drumeþiile, majoritatea deplasãrilor spre obiectivele
turistice ale comunei fiind fãcute pe jos, în condiþii, pe
alocuri, de-a dreptul riscante. Priveliºti ºi experienþe de
neuitat au cãpãtat tinerii vizitînd Mãnãstirea Poiana
Mãrului (schit de lemn datat cu anul 1780), Muntele de
Sare (rezervaþie naturalã), rezervaþia de pin negru
„Lacurile” ºi vulcanii noroioºi situaþi la cîteva zeci de kilometri de Bisoca. O adevãratã aventurã a fost vizita la
Mãnãstirea Gãvanu ºi ridicarea Subcarpaþilor de Curburã.
Din cauza drumului greu accesibil, drumeþia per pedes
apostolorum a solicitat mult efort, încununîndu-se, însã, cu
satisfacþia vizitãrii unei mãnãstiri vechi din 1707. Cinci
dintre participanþi, cei mai temerari, au escaladat
povîrniºurile din apropiere, ajungînd la înãlþimi impunãtoare.
Dincolo de drumeþii în regiunea Bisocãi, în ultima zi a
taberei tinerii au vizitata ºi oraºul Buzãu, Arhiepiscopia
Buzãului ºi Vrancei ºi muzeul bisericesc al acesteia. Pe
lîngã acestea, pe tot parcursul sejurului s-a fãcut foc de
tabãrã, activitãþi sportive ºi s-a menþinut un tradiþional program liturgic.
Toate aceste activitãþi nu ar fi fost posibile fãrã nemijlocita contribuþie a Fundaþiei „Sfîntul Sava” Buzãu
(preºedinte – preot Mihail Milea), fundaþia care a asigurat
cazarea tinerilor ºi respectarea întocmai a programului de
tabãrã. O impresie deosebitã aspra tinerilor au lãsat-o voRevista românã nr. 4 (74) / 2013

În zilele de 17-23 iulie 2013, la Bisoca, judeþul Buzãu,
tabãra de culturã ºi civilizaþie româneascã „Acasã la noi”
i-a avut ca invitaþi pe membrii despãrþãmintelor ASTRA
din Anenii Noi ºi Feºteliþa, raionul ªtefan Vodã.
Se face amiazã. Pe la orele 15:00, dupã lungi bãtãlii
purtate cu aceste poteci, care mai degrabã par menite a
apãra acest colþ de þarã de privirile nevoite, decît sã îl prezinte cu fast, ajungem în sfîrºit la destinaþie. Zona este
minunatã. Aerul curat ne inundã simþul olfactiv de la
primul pas fãcut în afara maºinii, pe cînd priveliºtea ne
rãpeºte capacitatea de a ne miºca pînã nu ne îmbãtãm ochii
ºi inima cu minunãþia ce o avem în faþã.
Totuºi, aceastã clipã de rãgaz nu dureazã mult,
deoarece suntem imediat invitaþi la masã de doamnele,
domnii ºi cele douã domniºoare ce îºi petreceau mare parte
a verii fãcînd voluntariat la complexul pãstorit de preotul
Mihai Milea. Trebuie menþionat neapãrat cã aici am fost
primiþi în adevãratul sens al ospitalitãþii româneºti ºi
creºtineºti. Cu braþele deschise ºi cu o vorbã bunã mereu,
cei de acolo cãutau sã ne facã ºederea cît mai plãcutã ºi sã
se asigure cã nimic nu lipseºte. Masa era întotdeauna
îmbelºugatã, iar de era nevoie cumva de o lingurã de ciorbã sau de pilaf în plus, aceasta nu întîrzia sã aparã.
Bineînþeles, doar dupã rostirea rugãciunii, dupã orînduiala
locului.
În acel loc, zilele pãreau sã zboare pe nesimþite, paradoxal acest lucru era combinat ºi cu un sentiment al imobilitãþii timpului. Excursia la Muntele de Sare, la
Mãnãstirea Poiana Mãrului, Vulcanii Noroioºi ºi nu
numai, au oferit plãcute experienþe, au format memorii frumoase de pãstrat ºi amintit în anii ce vor veni, posibilitatea
exerciþiului fizic necesar sãnãtãþii, dar ºi o desprindere de
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tehnologie ºi tumultul societãþii citadine, ce sunt bucuros
sã spun cã nu au fost simþite cîtuºi de puþin. Prezenþa unui
telefon modern sau a unui aparat foto s-a fãcut simþitã, însã
nu destul cît sã perturbe aceastã perioadã de explorare,
reculegere ºi reînnoire.
Pe lîngã programul zilnic de excursii, clipele libere au
fost umplute cu discuþii informative pe variate subiecte,
cîþiva dintre copii dînd dovadã de o perspicacitate superioarã ºi un bagaj de cunoºtinþe extraordinar de vast pentru
vîrsta lor. Totuºi, am încercat sã lãsãm liber ºi la distracþia
necesarã vîrstei, serile fiind petrecute lîngã focuri de
tabarã, întunericul ºi frigul fiind alungate de cîntece la chitarã ºi ocazionala poveste de dragoste, toate astea pînã la
retragerea în camere, unde ghiduºiile ºi jocurile nu s-au
oprit decît atunci cînd somnul ne îmbia la odihnã pentru a
purcede a doua zi într-o nouã aventurã.
S-au legat prietenii, s-au adunat amintiri plãcute, s-a
rîs, iar singurele momente de tristeþe s-au simþit abia la plecare, deoarece se terminase timpul alocat acestei tabere,
însã fãrã a-ºi face loc prea mult în sufletele noastre,
deoarece zîmbetele au reapãrut odatã cu promisiunea
revederii ºi comunicãrii în continuare, pînã cînd drumurile
ni se vor intersecta iarãºi.
Vlad TALPALARU
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În inima þãrii
Organizatã de Asociaþiunea ASTRA, Tabãra de culturã
ºi civilizaþie româneascã „Acasã la noi” a gãzduit ºi anul
acesta în jur de 400 de tineri ºi cadre didactice din comunitãþile româneºti din afara graniþelor þãrii. Despãrþãmîntul
ASTRA din Nãsãud a fost gazda unui grup de elevi ai
ªcolii de Artã din satul Cojuºna, raionul Strãºeni
(Republica Moldova), coordonaþi de doamna Director
Tatiana Jereghi, ºi un grup de tineri profesori ºi studenþi
coordonaþi de catre doamna Eleonora Cercavschi, Director
al Liceului Teoretic „ªtefan cel Mare ºi Sfînt” din oraºul
Grigoriopol ºi de cãtre doamna Raisa Pãdurean, Director
adjunct al Liceului Teoretic „Lucian Blaga” din oraºul
Tiraspol. Aceºtia au fost cazaþi la Centrul Parohial din
satul Gledin, comuna Monor, centru condus de cãtre preotul Ioan Titieni.
Pe parcursul celor ºapte zile, participanþii la Tabãra de
culturã ºi civilizaþie româneascã „Acasã la noi” au avut
ocazia de a vizita oraºele Bistriþa, Nãsãud, Reghin, Tg.
Mureº, de a vizita muzeele ºi centrele culturale din oraºele
respective, de a se întîlni ºi a discuta cu personalitãþi din
zonã, dar ºi cu reprezentanþii Consiliului Judeþean BistriþaNãsãud ºi ai primãriilor din oraºele vizitate.
Deschiderea Taberei a avut loc în spaþiul oferit de cãtre
Muzeul de istorie din Bistriþa, în prezenþa preºedintelui
Consiliului Judeþean Bistriþa-Nãsãud, domnul Emil Radu
Moldovan, a doamnei Areta Moºu, preºedintele
Despãrþãmîntului Astra „Mihail Kogãlniceanu” Iaºi, a
domnului Ioan Seni, preºedintele Despãrþãmîntului
Central Nãsãud, dar ºi în prezenþa altor funcþionari publici
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ai judeþului Bistriþa-Nãsãud. Dupã vizitarea muzeului de
istorie, tinerii au avut ocazia sã viziteze oraºul Bistriþa, iar
spre searã sã asiste la o reprezentaþie de dansuri naþionale
la Cercul Militar din acelaºi oraº.
Programul a continuat a doua zi în oraºul Nãsãud, ziua
începînd prin vizitarea Muzeului „Liviu Rebreanu” ºi a
comunei Rebriºoara, unde a avut loc ºi schimbul de experienþã dintre Ansamblul de copii „Izvoraºul” al ªcolii
Generale „Iacob ºi Ioachim Mureºanu” din Rebriºoara –
director Rodovica Ciuta, director adjunct Domnica Cîrcu,
consilier educativ Leon Buzilã, instructor Doruþ Podobea –
ºi elevii ªcolii de Arte din Cojuºna. Tot aici au mai fost
vizitate ºi Biserica de lemn din Grui ºi Muzeul sãtesc. Ziua
s-a încheiat în localitatea Runcul Salvei, în compania primarului Anchidim Pavelea, care a pregãtit pentru oaspeþii
din Republica Moldova tradiþionalul balmoº ardelenesc. În
zilele care au urmat, oaspeþii au fost primiþi de cãtre doamna primar al oraºului Reghin, Maria Precup, au poposit în
oraºul Beclean, unde au avut ocazia de a vizita Herghelia
de cai ºi Bãile Figa. În acelaºi timp oaspeþii au putut sã-ºi
împãrtãºeascã ideile ºi experienþele profesionale ºi chiar
personale în ceea ce priveºte viaþa cotidianã. Totodatã, elevii ?colii de artã din Cojuºna au încîntat gazdele prin portul lor, dar mai ales prin talentul de care au dat dovadã la
fiecare vizitã oficialã. ªi cum fiecare muncã este rãsplãtitã,
la sfîrºitul ºederii în judeþul Bistriþa-Nãsãud, tinerii au
primit din partea Clubului Rotary din Reghin – preºedinte
ing. Schuller Peter, ºi din partea directorului Fabricii de
viori „Hora” din Reghin, Nicolae Bîzgan, mai multe
instrumente (viori, chitare, naiuri ºi muzicuþe), destinate sã
doteze ºcoala de arte unde aceºtia îºi desfãºoarã activitatea.
Tot în timpul ºederii la Gledin, tinerii au fost iniþiaþi în
tainele picturii pe sticlã ºi ale „lucrului manual” de cãtre
familia Daniela ºi Stelian Friciu din Reghin. Pe parcursul
taberei, au fost alãturi de aceºti tineri prof. Ioan Neagoº de
la Societatea „România pentru o Dezvoltare Durabilã”,
prof. Cornel Cotuþiu de la Uniunea Scriitorilor, inspectori
ºcolari de la IªJ Bistriþa-Nãsãud, prof. Romulus Berceni,
reprezentant al CJC Bistriþa-Nãsãud ºi, nu în ultimul rînd,
preotul Ioan Titieni, care s-a ocupat ºi de cele mai mici
detalii pentru ca ºederea acestor tineri în România sã fie
una de neuitat.
Mihaela GHEORGHIU
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Jurnal de vacanþã
Vestea posibilitãþii de a face o excursie în România, în
cadrul taberei de culturã ºi civilizaþie româneascã „Acasã
la noi”, a fost pentru mine ºi familia mea o adevãratã surprizã. Un drum lung, anevoios, deoarece rãmîneam tot mai
încîntaþi de cele vãzute ºi de cele ce urma sã le vedem.
Deºi era o orã tîrzie, cînd am ajuns în Sîncel, jud. Alba,
oamenii locului ne aºteptau cu mare drag. Am fost repartizaþi pe la case de oameni gospodari. Eu, împreunã cu doi
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bãieþi, am mers la familia Florea, o familie deosebitã din
toate punctele de vedere: ospitalierã ºi grijulie, poate chiar
mai mult ca cei de acasã. Dimineaþa am rãmas surprinºi
plãcut de localitatea în care am ajuns. Curat, totul amenajat cu gust deosebit. A urmat prima întîlnire, la primãrie,
unde am aflat lucruri foarte interesante. Mi-a plãcut foarte
mult ºcoala din sat. Clase frumos amenajate, echipamente
performante, totul la un nivel european. A urmat vizita la
fabrica de vinuri din oraºul Jidvei, însoþiþi de d-na Silvia
Pop, preºedintele ASTREI blãjene. Mãrinimosul director
ne-a oferit o atenþie cu totul specialã. Cei maturi au fost
serviþi cu vin din enormele butoaie, noi, cei mici, ne-am
îndulcit cu suc ºi dulciuri. Seara am avut o discuþie interesantã cu familia-gazdã. Nu mã puteam despãrþi. Erau
foarte convingãtori ºi dulci în cele ce se întîmpla. În
fiecare zi am fost îndulciþi cu extraordinare concerte ale
copiilor ºi tinerilor din România, dar le-am rãspuns ºi noi
cu dansuri basarabene în interpretarea ansamblului
„Cununa de pe Bãhrin” ºi cu cîntece de dincoace de Prut
ale ansamblului „Moºtenitorii”. Cel mai mult m-a uimit
patriotismul ºi dragostea românilor pentru pãstrarea
tradiþiilor. Acestea erau demonstrate prin faptul cã în
fiecare comunitate era cîte un muzeu, ceea ce la noi mai rar
se întîmplã. În acest context am fost ºi pe Cîmpia
Libertãþii. Mãnãstirile din preajma munþilor ni se pãreau de
basm. Am vizitat Sibiul ºi conducerea centralã a
Asociaþiunii ASTRA. Ne numeam fraþi ºi acest lucru s-a
dovedit a fi adevãrat cînd primarii ne-au oferit, drept
cadou, carburanþi pentru a reuºi sã vizitãm cele mai frumoase locuri. Au trecut repede zilele vacanþei la munte,
dar au rãmas pentru totdeauna relaþiile cu cei de acolo ºi
amintirile irepetabile. Ne-au binecuvîntat la întoarcere, au
fost chiar ºi lacrimi, dar n-am uitat sã le propunem vizita
de rãspuns, care urma sã fie în aceeaºi varã minunatã.
Igor BUÞÃ
(elev în clasa a IX-a, satul Bãhrineºti, raionul Floreºti,
Republica Moldova)
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La Roman, ne-am simþit ca acasã...
În perioada 27 iulie-3 august 2013 au sosit la Roman
oaspeþi dragi din Mãgdãceºti, raionul Criuleni (Republica
Moldova), în cadrul tradiþionalei Tabere de culturã ºi civilizaþie româneascã „Acasã la noi”, organizatã de
Despãrþãmîntul ASTRA „Mihail Kogãlniceanu” Iaºi.
Grupul din Republica Moldova, format din 21 de copii ºi
4 profesori, a sosit la Roman sîmbãtã, 27 iulie, iar copiii au
fost cazaþi în familii din oraºul muºatin.
A doua zi a fost dedicatã activitãþilor spirituale. Corul
de copii „Balada” din Mãgdãceºti a fost gãzduit de Parohia
Sfinþii Voievozi din Sãvineºti, judeþul Neamþ. Pãrintele
Petru Munteanu împreunã cu credincioºii au avut bucuria
de a asculta corul atît în timpul liturghiei, cît ºi dupã aceasta, la Centrul Social „Popasul Iubirii Milostive”, din
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aceeaºi localitate. „Perla Moldovei”, oraºul Piatra Neamþ,
s-a dezvãluit copiilor de la înãlþimea telegondolei. Maria
Nistor, unul dintre copiii veniþi din Republica Moldova,
ne-a împãrtãºit primele ei impresii: „Niciodatã nu m-am
gîndit cã voi merge cu telegondola. Familia gazdã m-a ajutat sã mã integrez uºor. Oamenii de aici sunt foarte cãlduroºi, mãrinimoºi ºi generoºi”. La rîndul ei, doamna profesoarã Eugenia Ciutac s-a declarat entuziasmatã de
aceastã experienþã: „De fiecare datã cînd revenim în
România ne simþim ca acasã, pentru cã suntem de acelaºi
neam, acelaºi sînge, aceiaºi strãmoºi, iar activitatea noastrã, a profesorilor, conteazã foarte mult pentru copiii
basarabeni. Încercãm sã se atingã de izvoarele istorice autentice, pentru a construi aceastã conºtiinþã de neam.
Activitatea desfãºuratã la Sãvineºti a fost extraordinarã ºi
vã suntem foarte recunoscãtori cã aþi oferit ºansa corului
nostru sã cînte în bisericã. Este o premierã pentru noi. Neam bucurat foarte mult ºi am fost impresionaþi de cum am
fost primiþi de credincioºii din comunitate. Pãrintele Petru
Munteanu ne-a întîmpinat cu atîta simplitate, bunãvoinþã,
prietenie duhovniceascã. O cooperare cu pãrintele este
necesarã, pentru cã o sã ne îmbogãþim sufleteºte ºi o sã
întãrim aceste legãturi, care o sã fie benefice de ambele
pãrþi”. De altfel, aceastã colaborare s-a materializat în scurt
timp prin prezenþa copiilor talentaþi din Mãgdãceºti la cea
de-a VIII-a ediþie a Taberei internaþionale de creaþie „Aripi
de înger”, desfãºuratã în aceeaºi localitate între 17 ºi 26
august 2013.
Luni, 29 iulie, delegaþia a vizitat capitala Moldovei,
Iaºi. Printre obiectivele vizitate s-au numãrat: Parcul
Copou, Grãdina Botanicã ºi „Muzeul Mihail Sadoveanu”.
Vizita s-a încheiat la Complexul Palas, unde corul din
Mãgdãceºti a þinut un concert în aer liber. Bucuria a fost cu
atît mai mare cu cît am avut prilejul de a o reîntîlni pe
„sufletul” acestei tabere, doamna Areta Moºu!
Pe 30 iulie, copiii au fãcut sã rãsune zidurile Cetãþii
Neamþului de cîntece dedicate domnitorilor moldoveni.
Audienþa, reprezentatã din turiºti, a fost surprinsã plãcut de
concertul extraordinar oferit de corul din Mãgdãceºti. În
aceeaºi zi, traseul a inclus ºi o vizitã la celebrul muzeu
„Nicolae Popa” din Tîrpeºti ºi casa memorialã „Ion
Creangã” din Humuleºti. Autocarul ne-a purtat apoi paºii
la Mãnãstirea Neamþului ºi la Parcului Natural Vînãtori
Neamþ. Prin bunãvoinþa domnului Sebastian Cãtãnoiu,
directorul instituþiei, copiii au avut acces la un univers vegetal ºi animalier unic în aceastã zonã a Europei. În
încheierea vizitei, corul de copii a delectat personalul instituþiei cu un nou miniconcert cu muzicã tradiþionalã
româneascã.
Ziua de 31 iulie a fost dedicatã zonei Sucevei. La
Muzeul de Istorie copiii s-au reîntîlnit cu ªtefan cel Mare.
Sceneta prezentatã a fost una de efect ºi a bucurat inimile
tuturor. Locaºurile de cult din centrul Sucevei ne-au oferit
o imagine asupra universului spiritual medieval. Pe drumul
de întoarcere am intrat ºi în prima capitalã a Moldovei,
Baia.
Ziua de 1 august a fost una specialã, corul fiind primit
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de cãtre Preasfinþitul Pãrinte Ioachim Bãcãuanul, episcopvicar al Arhiepiscopiei Romanului ºi Bacãului. În
Catedrala Arhiepiscopalã „Sf. Cuv. Parascheva” din
Roman au rãsunat frumoase cîntãri religioase, precum ºi
cele patriotice româneºti. Preasfinþitul a întîmpinat oaspeþii
cu bucurie, i-a felicitat pentru miniconcertul oferit,
adresîndu-le ºi un cuvînt de învãþãturã. De asemenea, corul
a fost primit ºi de doamna director al Colegiului Naþional
„Roman-Vodã”, prof. Mihaela Tanovici, iniþiatoarea a
numeroase evenimente dedicate Basarabiei. Întîlnirea a
coincis cu serbarea zilei de naºtere a Mariei Nistor din
Mãgdãceºti, cãreia grupul i-a pregãtit o frumoasã surprizã.
Concertul în aer liber susþinut pe 2 august în Piaþa
„Roman-Vodã” a fost o premierã pentru urbea muºatinã.
Locaþia aleasã – esplanada din faþa Primãriei Roman – a
prilejuit întîlnirea cu un înfocat susþinãtor al fraþilor de
peste Prut: primarul Dan Laurenþiu Leoreanu. Copiii au
fost felicitaþi ºi încurajaþi de cãtre edilul oraºului ºi, la
final, au primit o micã amintire din partea comunitãþii
locale. Oaspeþii au oferit primarului Romanului, la rîndul
lor, un covor cu chipul lui Mihai Eminescu. Spectacolul
oferit de ei la finalul taberei „Acasã la noi” s-a bucurat de
succes în rîndul romaºcanilor. La finalul concertului, copiii basarabeni au împãrþit celor prezenþi bomboane ºi cãrþi
despre istoria Basarabiei. Prof. Diana Ciutac Maxim, dirijoarea corului „Balada”, conchide: „Am fost invitaþi aici în
judeþul Neamþ de cãtre dl. Ovidiu Albert, preºedintele
Asociaþiei Muºatinii ºi de cãtre toþi care îl susþin. A fost o
suprizã pentru noi. Am ajuns aici cu gînduri, cu presupuneri, dar aºteptãrile sunt mai mult decît mulþumitoare.
Ne-au întîmpinat oameni cãlduroºi, am fost ascultaþi cu
plãcere, am plîns împreunã. Ne-am simþit ca acasã. Sperãm
sã mai venim ºi altã datã ºi sã învãþãm lucruri frumoase
unii de la alþii”.
Ovidiu ALBERT
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Tabãra de varã de la Arieºeni
La invitaþia Consiliului Judeþean Alba (preºedinte Ion
Dumitrel) ºi a Despãrþãmîntului ASTRA „Mihail
Kogãlniceanu” Iaºi, un grup de elevi din raionul Ialoveni a
avut posibilitatea sã participe la o tabãra de culturã ºi civilizaþie româneascã „Acasã la noi”, organizatã în Munþii
Apuseni, în localitatea Arieºeni.
Primul popas în deplasarea lungã spre judeþul Alba a
fost la Iaºi, în vechea capitalã a Moldovei. În primãria
oraºului eram asteptaþi de gazde ºi de dna Areta Moºu,
preºedintele
Despãþãmîntului
ASTRA
„Mihail
Kogãlniceanu” Iaºi, pentru deschiderea oficialã a celei dea XVII-a ediþii a taberei de culturã ºi civilizaþie
româneascã „Acasã la noi”. Mai întîi am cunoscut istoria
Palatului Rosetti-Roznovanu, clãdirea care adãposteºte
actualul sediu al primãriei Iaºi, monument de arhitecturã
construit în deceniile 7-10 ale secolului XVIII-lea ºi
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restaurat între anii 1830 ºi 1833, impresionant prin somptuozitate ºi prin fastul interioarelor. Apoi, salutaþi de
gazde, primind în dar volumul Academicienii Iaºului, am
continuat drumul spre Arieºeni.
Am ajuns în plinã noapte, aºteptaþi cu emoþii de domnii consilieri Ioan Bîscã ºi Radu Neag de la Consiliul
Judeþean Alba, dar ºi de proprietarul vilei Vank, domnul
Adrian Nicola Belu, de altfel descendentul lui Horea
(Ursu), organizatorul rãscoalei din 1784. Chiar din ziua
urmãtoare, ghidaþi de prietenii noºtri, am început sã
explorãm zona Munþilor Apuseni, care este foarte frumoasã, plinã de monumente naturale. Programul a inclus
vizite la Peºtera Urºilor, unde am fost fascinaþi de realizãrile minunate ale naturii – stalactitele ºi stalagmitele;
Gheþarul Scãriºoara – cel mai mare gheþar subteran din
România; cascada Vîrciorog; cascada ºi satul
Pãtrãhãiþeºti, Cascada Piºoaia, Dealul cu Melci; Groapa
Ruginoasa, care reprezintã un fenomen special de eroziune
foarte activã, o groapã imensã cu o adîncime de peste 100
m ºi un diametru de peste 600 m; Mãnãstirea Sf. Ilie din
Albac. Am vizitat muzeul etnografic din comuna Vidra ºi
casele memoriale „Avram Iancu” din comuna Avram
Iancu ºi „Horia” de pe muntele Fericet. Sîmbãtã, pe data
de 20 iulie, grupul nostru a participat la festivalul concurs
„Culturã pentru Culturã” organizat tradiþional pe muntele
Gãina, unde timp de secole se organiza „Tîrgul de fete”.
La concurs au participat reprezentanþi din diverse localitãþi
din Þara Moþilor, evoluînd cu cîntece ºi dansuri populare,
prezentînd în expoziþii nu doar bucãtãria caracteristicã
zonei, ci ºi obiceiurile ºi tradiþiile moþeºti.
Un eveniment special a fost întîlnirea cu Cartea. În vizitã la tinerii din tabãrã au venit scriitorul Cornel Nistea ºi
directorul Bibliotecii Judeþene „Lucian Blaga” Alba,
doamna Mioara Pop. În cadrul acestei întîlniri, Cornel
Nistea a prezentat cartea Întîlnirile mele cu Orlando, iar
Ioan Bîscã a prezentat cartea scrisã de domnia sa,
Chestiunea zilei. Mioara Pop a fãcut prezentarea donaþiei
de carte oferitã de Consiliul Judeþean Alba bibliotecilor
ºcolare de unde vin elevii. Toþi copiii au primit în dar
cartea domnului Cornel Nistea, cu autograful autorului,
dar ºi CD-ul „Istoria judeþului Alba”. Serata a continuat cu
un recital de poezie ºi cîntece oferit de elevii din Ialoveni
ºi cu un concert nemaipomenit oferit de gazde cu muzicã
ºi dans caracteristic zonei. Þinem sã mulþumim gazdei,
proprietarului vilei Vank, domnului Nicola, pentru iile
tradiþionale pe care ni le-a oferit în seara de neuitat, la întîlnirea cu oaspeþii din Alba Iulia.
Focul de tabãrã din ultima searã de la Arieºeni a fost ºi
un moment poetic, unde s-a citit poezie ºi s-au cîntat cîntece naþionale. Cina de pe malul rîului Arieº a fost una specialã, plinã de emoþii pozitive ºi clipe de neuitat.
Sfîrºitul taberei a fost deosebit. Grupul de elevi din
Ialoveni a avut o întîlnire cu conducerea judeþului, cu domnul preºedinte Ion Dumitrel ºi domnii vicepreºedinþi AlinFlorin Cucui ºi Florin-Claudiu Roman. Aici s-a discutat
despre importanþa organizãrii unor astfel de tabere, care
oferã posibilitatea cunoaºterii aprofundate a tradiþiilor ºi
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obiceiurilor neamului românesc.
Apoi am vizitat cetatea bastionarã Alba Iulia, unde am
putut urmãri ceremonia de schimbare a gãrzilor, care are
loc tradiþional în ultimii aproximativ 300 ani, la ora 12.00.
Elevii au mers la Muzeul de Istorie, Sala Unirii ºi catedrala
Reîntregirii Neamului.
Tabãra a oferit elevilor o posibilitate unicã de a
cunoaºte locuri pitoreºti, monumente arhitecturale, obiceiuri strãmoºeºti, preparate ºi produse tradiþionale moþeºti
ºi oamenii minunaþi din România. Aducem sincere multumiri organizatorilor taberei pentru posibilitatea de a
cunoaºte zona Munþilor Apuseni, dar ºi pentru donaþia de
carte oferitã.
Vera BALAN
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Tineri basarabeni în Þara Moþilor
Cea de-a XVII-a ediþie a Taberei de culturã ºi civilizaþie româneascã ASTRA „Acasã la noi” a oferit unui grup
de tineri de la Liceul Teoretic „Principesa Natalia
Dadiani” din Chiºinãu un prilej unic de a petrece o sãptãmînã într-una dintre zonele cele mai bogate ºi, totodatã,
cele mai profunde ale sufletului românesc.
Zlatna, un orãºel locuit de doar cîteva mii de oameni,
înzestrat cu un peisaj mirific, a fost locul unde grupul de
basarabeni, însoþit de profesori ºi îndrumãtori, a realizat cã
a trebuit sã treacã o graniþã ºi apoi sã meargã încã 500 de
kilometri pentru a vorbi aceeaºi dulce limbã românã ce
leagã Apusenii de Nistru. Nu departe de locul natal al lui
Avram Iancu, de mormîntul sãu de la Þebea ºi de cetatea
de la Alba Iulia, simbol al unitãþii româneºti, oraºul Zlatna
are parte de oameni minunaþi, de la primarul localitãþii ºi
pînã la bãtrînii simpatici ce se plimbã pe aleile îngrijite ºi
care sunt dornici sã poarte discuþii savuroase ºi constructive cu tinerii, mai ales dacã aceºtia vin dintr-o regiune
românescã al cãrei destin nu i-a oferit un curs firesc.
Ca în orice tabãrã, fie cã aceasta este una de odihnã sau
de cunoaºtere, gazda ºi mai ales condiþiile oferite de aceasta deþin un rol esenþial în atmosfera grupului. În acest sens,
coordonatorii grupului sportiv din Zlatna au avut grijã sã
strecoare în programul deja foarte încãrcat al taberei ºi o
parte interactivã, gest întîmpinat cu entuziasm de cãtre
tinerii din Basarabia. Sub directa supraveghere a domnului
primar Silviu Ponoran ºi a domnului viceprimar Daniel
Negrea, grupul condus de doamna director Ana
Gheorghiþã a beneficiat de un regim special.
Dacã mai sus am pomenit de acei bãtrînei care au interacþionat cu tinerii, poate cel mai fascinant dintre ei a fost
chiar îndrumãtorul principal ºi totodatã organizatorul acestei tabere. Doamna Melania Forosigan, la o vîrstã
respectabilã, a depus un efort admirabil pentru a cãlãuzi
grupul din Basarabia pe cãrãrile ce duc spre Þebea sau spre
Roºia Montanã. Mai mult decît atît, relatãrile încãrcate de
emoþie ºi luciditate au atras un interes aparte, fapt pentru
care coordonatorii ºi tinerii de la liceul „Principesa Natalia
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Dadiani” au þinut sã-i mulþumeascã doamnei Melania
Forosigan ºi domnului Ioan Strãjan, pentru cãldura ºi mai
ales pentru devotamentul pe care îl dovedesc faþã de valorile identitare româneºti. Astfel de persoane, deºi sunt tot
mai rare în aceastã þarã, încã reuºesc sã ofere un model de
verticalitate pentru neamul românesc ºi reuºesc sã contribuie la consolidarea patrimoniului cultural ºi spiritual
atît de necesar pentru fiinþa acestui popor. Totuºi, nici
tinerii nu au fost mai prejos. Înaintea despãrþirii de Zlatna,
aceºtia au pregãtit un program artistic special dedicat tuturor locuitorilor oraºului, gest apreciat mai ales de aripa
tînãrã.
Zilele petrecute în inima Apusenilor, vizitele în
locurile cu importanþã culturalã sau contactul cu oameni
dornici sã ofere un exemplu de viaþã tinerilor au demonstrat cît de importante sunt diferenþele dintre generaþii, dar
cã acestea pot fi diminuate, atît timp cît existã o deschidere
ºi o înþelegere reciprocã. Dacã generaþiile anterioare s-au
format sub blestemul unui regim totalitar care a dereglat
conºtientizarea valorilor perene ale poporului român, generaþia actualã suferã, în mod inevitabil, consecinþele ce au
condus la construirea unei societãþi dominate de imaturitate ºi care nu izbuteºte sã descopere reperele esenþiale în
buna sa existenþã.
Trecînd peste neregulile minore care au urmãrit buna
dispoziþie a grupului de tineri, precum ºi peste reacþiile
specifice vîrstei, ne exprimãm speranþa cã experienþa vizitãrii locurilor memoriei, a Muzeului Aurului din Brad sau
a cetãþii Deva, vor însemna un pretext important în
maturizarea tinerilor din Basarabia ºi îndeosebi pentru
manifestarea interesului acestora în conºtientizarea rolului
pe care îl deþine limba românã în cadrul unei comunitãþi.
Marian HARIUC
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