Smaranda CORNULEÞ

AGENDA ASTREI

DE LA ORHEI LA COJUªNA,
LA BÃHRÎNEªTI ªI LOZOVA...
La sfîrºitul lunii septembrie, o delegaþie formatã
din Areta Moºu, preºedinte ASTRA Iaºi, sculptorul Mircea ªtefãnescu din Iaºi ºi preotul paroh
Ioan Titieni din Gledin, jud. Bistriþa-Nãsãud, a dat
curs invitaþiilor primite de a participa la festivaluri
folclorice organizate de cercurile ASTRA din
Basarabia. Pe 27 septembrie 2013 ne-am oprit la
primãria oraºului Orhei. O întîlnire de lucru atît la
primãrie (primar Vitalie Colun) cît ºi la biblioteca
raionalã „Alexandru Donici”, director Lidia Sitari.
Noul despãrþãmînt ASTRA va pregãti Deniile
Eminesciene, ediþia a XX-a, pentru anul 2014. Cu
aceastã ocazie se va realiza ºi bustul poetului
Mihai Eminescu. Înainte de a ne continua activitatea, ne-am întîlnit cu pãrintele Sergiu Aga, care
ne-a invitat sã vedem noua bisericã în construcþie
ºi atelierele de lucru ale copiilor din oraº. Spre
searã ne aºteptau la Cojuºna, raionul Strãºeni, elevii care au participat la Tabãra „Acasã la noi” de la
Gledin, jud. Bistriþa-Nãsãud, împreunã cu pãrinþii
lor. Aceastã reîntîlnire a avut loc în cadrul unui
recital dat de elevii ªcolii de Artã din localitate, în
cinstea oaspeþilor.
În dimineaþa zilei de 28 septembrie am vizitat
mai multe obiective culturale din Chiºinãu ºi neam îndreptat spre Bãhrineºti (satul cu miros de
busuioc) din raionul Floreºti, la prima ediþie a
Festivalului folcloric „Busuiocul”. Ne aºtepta aici
Ansamblul folcloric „Cordãreanca” din Cordãreni,
jud. Botoºani, director Cristi Dumitraº, care a dat
curs invitaþiei ASTREI Iaºi de a participa la acest
festival ce s-a desfãºurat în Casa de Culturã, recent
renovatã cu fonduri europene de cãtre primarul
localitãþii, doamna Feodosia Bunescu. Tot la invitaþia ASTREI Iaºi a luat parte ºi Ansamblul folcloric „Firicel de Busuioc” de la ªcoala de Arte din
Strãºeni, conducãtor artistic Doina Sîrbu, prin
bunãvoinþa doamnei prof. Claudia Nestor,
preºedintele Despãrþãmîntului ASTRA „Mihail
Eminescu” Strãºeni. S-au respectat tradiþiile local 54

itãþii legate de busuioc, planta binecuvîntatã, care
vindecã bolile, alungã durerea ºi duhurile rele etc.
Parada portului ºi tîrgul bucatelor cu miros de
busuioc s-au încheiat cu un mare spectacol la care
au mai participat ºi ansamblurile din raioanele
Drochia ºi Rezina ºi Ansamblul „Busuioc” din
Bãhrineºti. Tot în acestã perioadã s-a desfãºurat ºi
Festivalul „Bostaniada” din localitatea Lozova,
raionul Strãºeni, organizat de doamna primar
Maria Ursachi, preºedintele Cercului ASTRA
Lozova.
Mesajul nostru a încîntat miile de participanþi,
care s-au delectat cu cîntece ºi jocuri româneºti ºi
alese bucate, din care nu au lipsit cele tradiþionale.
Ambele festivaluri au fost susþinute financiar de
Ministerul Culturii din Republica Moldova.
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