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Ioan Seni

Gânduri la început de drum
Taughts at the beginning

Prof. Ioan Seni1
In this article, teacher Ioan Seni, president of Nasaud
Department of ,,Astra", presents the achievements of Salva Circle
of ,,Astra" , of its president, teacher Ana Filip, of the editor in
chief Iuliu-Marius Morariu. Also, he wishes good look to the
editors and to the review.
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Apariţia unei reviste tinere precum ,,Astra Salvensis”
aduce multă bucurie în lumea doritoare de informaţie, iar când
acest fapt este promovat de un tânăr student de la Facultatea
de Teologie Clujeană, în cazul nostru Iuliu-Marius Morariu,
problema devine nu numai încurajatoare, ci şi credibilă, plină
de speranţe si mai ales utilă. Faptul că tânărul student va lucra
la această revistă cu profesoara lui de istorie – distinsa
preşedintă a Astrei locale Ana Filip, este o garanţie a calităţii
materialelor care se vor oferi cu generositate publicului cititor.
Pe această linie se înscrie si primul număr al revistei “Astra
Salvensis” in care însăşi preşedinta Astrei locale ne pune in
contact cu primele realităţi astriste din comuna Salva, în care
întâlnim oameni deosebiţi, binevoitori şi mai ales doritori de aşi pune energiile la dispoziţia interesului comunităţii locale.

Președintele Despărțământului ,,Astra” Năsăud, profesor de istorie,
membru fondator al revistelor ,,Plaiuri năsăudene”, ,,Astra Năsăudeană” și
,,Astra Salvensis”. email: seni_ioan@yahoo.com.
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,,Thaughts at the beginning”, Astra Salvensis, 1, p. 4-5
Studentul Iuliu-Marius Morariu se dovdeşte, prin tot
ceea ce a publicat până in present, mai ales in revistele Astrei la
nivel naţional, un pasionat pentru adevărul istoric cert, bine
statornicit in canoanele academice ale documentării, stăruind
cu multă acribie ştiinţifică si pasiune bine motivată asupra
studiilor pe care le publică. Va face-o cu si mai multă dârzenie
in revista pe care si-a asumat-o din drag pentru adevăr, pentru
istoria comunei sale, pentru popularizarea experienţei în timp
a Asociaţiunii Astra şi a realităţilor din comuna sa.
Doresc din suflet mult noroc acestei încercări, urez mulţi
ani colectivului de redacţie, iniţiatorului şi mai ales articole cât
mai valoroase şi diverse.
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