A S T R A Î N E X PA N S I U N E

TABÃRA DE CULTURÃ ªI CIVILIZAÞIE
„ACASÃ LA NOI”
EDIÞIA A XVII-A, IULIE-AUGUST 2013 (IV)

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 de 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, Covasna-Harghita, 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
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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, 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” Botoºani), prof. Sorin Nistoricã
(Despãrþãmîntul „A.T. Laurian”), prof. Mariana Mîþu
(preºedinte Despãrþãmîntul ASTRA Oniþcani).
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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, Vatra Dornei), 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, Vatra Dornei), 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 Bucureºti. Persoane implicate: Prof. Dia
Daria Stoicescu (preºedinte Cercul ASTRA
Bucureºti), Prof. Maria Norocica Cojescu (secretar
ºtiinþific Cercul ASTRA Bucureºti), 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” Alba Iulia), prof.
Ioan Bîscã (consilier Consiliul Judeþean Alba), Radu
Neag (secretar Despãrþãmîntul „Eugen Hulea” Alba
Iulia), 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:
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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 Despãþãmîntul
ASTRA „Ampeia” Zlatna), 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” Roman. Persoane implicate:
prof. Mihaela Tanovici (director Colegiul Naþional
„Roman-Vodã”), prof. Ovidiu Albert (preºedinte
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Asociaþia „Muºatinii” Roman), 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 BistriþaNãsãud), 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 Bâcu (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 Covasna-Harghita (preºedinte prof. dr.
Luminiþa Cornea).

5
„Dorohoi – oraºul visurilor mele!”
Acestea au fost cuvintele pe care le-a rostit o fetiþã
de numai 11 ani din grupul de la Grigoriopol care a
fost gãzduit în perioada 17-24 iulie 2013 la Dorohoi în
cadrul taberei de culturã ºi civilizaþie româneascã
„Acasã la noi”. Nici nu se putea o alegere mai inspiratã pentru copiii din Transnistria, poate cei mai frustraþi români din afara graniþelor þãrii, plasarea lor în
tabãra de la Dorohoi – þinutul muzicii ºi al poeziei,
oraºul marelui Enescu. Grupul a fost cazat în internatul Liceului teologic din oraº, prin bunãvoinþa pãrintelui Constantin Muha, directorul Seminarului.
Din programul activitãþilor desfãºurate în aceastã
perioadã menþionãm: vizita la Casa memorialã
„George Enescu” din Dorohoi, unde au fost prezentate aspecte din biografia marelui muzician ºi au fost
audiate arii din opera sa. Vizitatorii au rãmas impresionaþi de muzica sublimã audiatã, dar ºi de altruismul
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marelui compozitor, care în timpul rãzboiului cînta în
spitalele de campanie de pe front, alinînd suferinþa
rãniþilor. În data de 18 iulie grupul din Transnistria a
plecat, împreunã cu dna ing. Mihaela Þuca, la Ipoteºti,
unde a fost vizitat Memorialul „Mihai Eminescu”.
În continuare, grupul a plecat spre Botoºani,
avînd ca obiectiv vizitarea Casei memoriale „Nicolae
Iorga”. Vizita acestor obiective a fãcut o impresie
puternicã asupra copiilor din Transnistria, care au
aflat lucruri foarte interesante despre viaþa ºi activitatea celui mai mare poet român ºi a celui mai mare
istoric al românilor. A doua zi a fost programatã vizitarea mãnãstirilor Putna ºi Suceviþa. Oaspeþii au fost
însoþiþi în aceastã cãlãtorie de dl ing. Mihai
Cerneleanu, care avînd origini basarabene, a fost
încîntat sã-i cãlãuzeascã. Ajungînd la mãnãstirea
Putna, copiii au îngenuncheat la mormîntul marelui
voievod ªtefan, împlinindu-se astfel unul dintre visele lor. Mulþi dintre ei nu au fost niciodatã într-o zonã
de munte, acum avînd ocazia sã admire frumosul
peisaj montan. În zilele urmãtoare a fost vizitatã biserica Sf. Niculai din Dorohoi, ctitorie a lui ªtefan cel
Mare, ºi Muzeul de ºtiinþe ale naturii. La muzeu elevii au admirat colecþia de fluturi, una dintre cele mai
mari din Europa, ºi varietatea faunei expuse. A mai
fost vizitat ºi Muzeul sticlei, cu numeroase produse
de la fabrica de sticlã din Dorohoi. În data de 22 iulie,
în cinstea oaspeþilor a avut loc un spectacol pregãtit
de Cercul de la Dorohoi al asociaþiei ASTRA. Au fost
recitate poezii din opera marilor poeþi români, iar
grupul folk „Laconia” a susþinut un recital. La rîndul
lor, oaspeþii au prezentat un spectacol de balet,
impresionînd prin graþia balerinelor.
În ultima zi, înaintea plecãrii, grupul a fost primit
la Primãria Dorohoi de dl primar, ing. Dorin
Alexandrescu, care le-a dãruit tricouri ºi eºarfe cu
emblema oraºului. Fiind de-a dreptul copleºiþi de cele
vãzute ºi de atenþia de care s-au bucurat pe parcursul
ºederii la Dorohoi, membrii grupului ºi-au exprimat
mulþumirea faþã de organizatori ºi speranþa de a
reveni pe aceste meleaguri.
Titus TOMIUC

5
Jurnal de vacanþã
Avînd ºansa de a face parte din ansamblul folcloric „Firicel de Busuioc” din raionul Strãºeni, am
avut ocazia sã acumulez multe amintiri frumoase în
vara anului 2013. Însoþiþi de doamna Claudia Nestor,
preºedintele Despãrþãmîntului „Mihail Eminescu”
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din Strãºeni, de doamna Doina Sîrbu, conducãtoarea
ansamblului, ºi de domnul Sergiu Diaconu, am participat la ediþia a 17-a a taberei „Acasã la noi”, organizatã de despãrþãmîntul „Mihail Kogãlniceanu” Iaºi.
La începutul cãlãtoriei noastre am fost primiþi în
incinta Primãriei Municipiului Iaºi, un loc de o arhitecturã rarã, unde ne-am cunoscut ºi cu alte grupuri
din Republica Moldova, care au participat ºi ei, de
asemenea, la activitatea noastrã. Aici am fãcut
cunoºtinþã cu doamna Anica Facina, domnul
Viceprimar Mihai Chirica ºi cu angajaþi ai instituþiei ºi
membri ai Astrei ieºene, cãrora le-am oferit un mic
concert. În Iaºi nu ne-am reþinut mult, însã am reuºit
sã vizitãm locuri încîntãtoare. La Vatra Dornei am
fost cazaþi la familia Stãnescu, o familie extraordinar
de primitoare. Aici am fost întîmpinaþi tradiþional cu
colac ºi sare de doamna Anica Facina, de profesori ºi
de copiii care învaþã la ªcoala nr. 4 din Vatra Dornei.
Am vizitat Catedrala din Parcul Municipal, Muzeul de
ªtiinþe Naturale, Muzeul etnografic ºi pentru prima
oarã am mers cu telescaunul, care mi-a oferit o priveliºte minunatã asupra Munþilor Carpaþi. Pe parcusul
sãptãmînii am vãzut, am simþit ºi am atins o mulþime
de lucruri care te pot reîntoarce în istoria românilor.
Am cãlcat cu propriile picioare pe Multele Cãliman,
unde am avut ºansa de a viziona cîteva scene artistice
din Amintiri din copilãrie, interpretate de un actor
minunat, maestrul Petru Ciubotaru de la Naþionalul
ieºean. Am ajuns ºi în Bistriþa, unde am fost oaspeþii
Castelului Dracula, tot aici am vizitat o bisericuþã din
apropriere, care se aflã pe un deal. Am fost hipnotizatã de sunetele clopotelor de la Mãnãstirea Salva. Am
concertat în mai multe locuri ºi în faþa mai multor persoane, însã cel mai important concert dat de noi a fost
la Festivalul Naþional al Ansamblurilor Folclorice ºi
Tinerilor „Dorna, plai de joc ºi cînt”. Datoritã domnului Ioan Seni, am petrecut timp minunat în Rebra,
unde am vizitat Muzeul din localitate ºi mi-am fãcut
prieteni noi. Ultimele douã zile le-am petrecut la
Mãnãstirea Petru ºi Pavel, aici ne-am odihnit mai mult
spiritual decît fizic. În drum spre casã am vizitat ºi
Muzeul Grãniceresc, unde am vãzut o mulþime de
fotografii, costume ºi arme care ne povestesc mult
despre trecutul nostru. Am trecut ºi pe la Cheile
Bicazului, destinaþie care m-a fascinat mult, am aflat
istoria Lacului Roºu. Vreau sã mulþumesc tuturor
celor care au participat la organizarea acestei tabere,
care ne-a oferit o bucãþicã din istoria noastrã, rãmînîndu-le recunoscãtori pentru aceasta.
Ana Maria SÎRCU
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