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ADUNAREA GENERALÃ A DESPÃRŢÃMÂNTULUI
NÃSÃUD AL ASTREI (13 FEBRUARIE 2016)
Ana FILIP
Motto: ,,Pentru ca Răul să triumfe, este suficient ca cei buni să nu facă nimic”
(Edmond Burke)

Puternic ancoraţi şi adaptaţi la cerinţele actuale, astriştii
năsăudeni se află în primul rând al celor ce preţuiesc trecutul şi
valorile naţionale, potrivindu-şi pasul şi activităţile cu acţiuni de
prezentare şi valorificare a tradiţiilor, a marilor creaţii şi creatori
din Ţara Năsăudului. Sub generoasele auspicii ale ASTREI,
despărţământul Năsăud, şi-a desfăşurat adunarea anuală conform
tradiţiei, în a doua sâmbătă a lunii februarie, la data de 13 februarie
2016.
Adunarea Generală a debutat la ora 09:00, în noul sediu de
la Casa de Cultură, cu primirea delegaţiilor din ţară, din Republica
Moldova şi din cercurile Despărţământului Năsăud, gazde fiind
distinşii astrişti: economist Floarea Pleş şi profesor Ioan Seni.
Apoi, au fost vernisate mai multe expoziţii: de pictură (a domnului
Nechita Bumbu din Nepos), de artă populară(a doamnei Virginia
Linul din Salva), de etnografie (a domnului Gheorghe Nechiti din
Feldru), şi marea expoziţie fotografică frumos orânduită de
domnul Ovidiu Maghiar, cuprinzând aspecte din activităţile
desfăşurate de năsăudeni în ţară şi în afara ţării în anul 2015. O
surpriză pentru toţi a constituit-o Galeria Academicienilor
Năsăudeni, realizată dupa un proiect alcătuit de designerul Silviu
Rus, manager al Casei de Cultură din oraş, cele 23 de portrete ale
academicienilor şi grafica fiind realizate de domnul Marius Bodea,
artist plastic, iar textul şi bibliografia aparţinând domnului profesor
Ioan Seni.
Noul sediu oferă condiţii deosebite pentru desfăşurarea
activităţilor culturale astriste, fiind oferit ASTREI pe o perioadã
nedeterminată. Domnul Ioan Seni şi Floarea Pleş au înmânat
diplome de excelenţã celor ce au contribuit la buna organizare a
adunării şi s-au evidenţiat în activităţi pe parcursul anului 2015. Au
fost prezentate ultimele numere ale revistelor Astra năsăudeană
(profesor Mircea Daroşi); Astra Salvensis, revistã de istorie şi
cultură a cercului ASTRA Salva (singura revistă din mediul rural cu
recunoaştere ştiinţifică internaţională; prezentarea a fost realizată
de părintele Maxim (Iuliu-Marius) Morariu) şi revista Astra
Sabesiensis a Despărţământului ASTRA ,,Vasile Moga” de la Sebeş
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(prezentarea fiind realizată de către Maxim (Iuliu-Marius)
Morariu).
Cei peste 200 de participanţi au vizitat apoi noul Centru
Naţional de Informare şi Promovare Turistică din Năsăud, fiind
primiţi cu multă prietenie şi căldură de gazdele centrului: doamna
Dana Someşan şi Gabriela Onul, care au oferit oaspeţilor
informaţii şi materiale de promovare a turismului în Ţara
Năsăudului.
Adunarea propriu-zisă s-a desfăşurat în Sala Festivă a
Primăriei, unde participanţii au ascultat cu emoţie imnul ASTRA
(compus de Andrei Bârseanu şi Iacob Mureşanu), în interpretarea
corului Laudatio, condus de către arhidiaconul profesor Cornel
Pop.
Lucrările Adunării Generale au fost deschise de domnul
profesor Ioan Seni, care a prezentat programul desfăşurării
acesteia, după care s-a purces la alegerea comisiilor de lucru.
După mesajul primarului Năsăudului, domnul profesor
Mircea Romocea, a urmat, conform tradiţiei ce se păstrează din
anul 1861, conferinţa adunării, susţinută de domnul prof. univ. dr.
Ironim Marţian, de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca,
intitulată: ,,Omagiu Academicianului Dumitru Protase la împlinirea
vârstei de 90 de ani”. Au fost evocate momente din viaţa şi
activitatea marelui istoric clujean, atât din activitatea sa la catedră,
cât şi din cea desfăşurată în cadrul ASTRA şi au fost evidenţiate o
seamă de lucrări de înaltă valoare ştiinţifică, create şi publicate de
domnul academician.
După conferinţă, domnul profesor Ioan Seni a prezentat
raportul anual al ASTRA, cu aspecte fotografice proiectate pe
ecran, enumerând toate activităţile desfăşurate pe parcursul anului
2015. Prezentarea dânsului s-a bucurat de mult interes din partea
participanţilor, fiind răsplătită cu aplauze puternice. Au urmat apoi:
raportul financiar, alcătuit de doamna Vica Istrate; raportul
comisiei de cenzori, prezentat de către doamna economist Mariana
Dâmbu, preşedinta comisiei; proiectul de activităţi pe anul 2016,
prezentat de domnul Ioan Mititean, vicepreşedinte al
despărţământului, care a menţionat şi frumoasa colaborare a
ASTRA cu Liga Scriitrilor Năsăudeni şi cu editura ,,Ecou
Transilvan”.
Pe marginea documentelor prezentate au luat cuvântul mai
mulţi astrişti. Doamna Floarea Pleş a completat raportul cu
prezentarea activităţilor petrecute în ultimele zile, respectiv

CEEOL copyright 2019

CEEOL copyright 2019

Ana Filip
Concursul de Literatură ,,Ocrotiţi de Eminescu” de la Blaj, la care,
un grup de elevi de la Clubul Elevilor din Năsăud, coordonaţi de
doamna profesor Maria Gonda Rus, a participant, câştigând mai
multe premii şi menţiuni.
Domnul colonel dr. Vasile Tutula, de la Cluj-Napoca, a
adus în atenţie problema predării istoriei, a limbii latine şi a limbii
române în gimnazii şi licee, cele trei materii riscând să fie reduse
sau să dispară din programele şcolare. Dânsul a propus să se
alcătuiască o scrisoare către Senatul României şi să se ceară
rezolvarea imediată a problemei, având în vedere valoarea
importantă pe care aceste discipline o au în educarea tinerilor ca
buni cetăţeni şi cu o cultură generală bogată.
Domnul inginer Valeriu Toderici, din Cluj-Napoca, a
apreciat apoi colaborarea deosebitã existentă între ASTRA Năsăud
şi Societatea Culturală ,,Virsus Romana Rediviva” de la ClujNapoca, în cadrul căreia mulţi tineri poeţi şi scriitori năsăudeni au
debutat şi au publicat în antologiile editate de către asociaţie.
Doamna învăţătoare Lucreţia Mititean a prezentat apoi
mesajul transmis de astriştii braşoveni, din care reiese că este
necesar ca cele două despărţăminte să îşi unească eforturile, să
intervină pe lângă organele superioare pentru ca istoria, limba
latină şi o oră de limba română să nu fie scoase din programa
şcolară.
Domnul profesor Romulus Berceni a intervenit şi dânsul şi
a adus în atenţia participanţilor necesitatea educării populaţiei şi
mai ales a elevilor şi tinerilor în direcţia conservării ecosistemului
local şi zonal prin acţiuni concrete de igienizare a albiilor râurilor,
conştientizarea urmărilor dezastruoase în viitor a defrişărilor de
păduri şi alte acţiuni similare.
Domnul Constantin Costea, delegate din partea
despărţămintelor din Harghita şi Covasna, i-a felicitat pe năsăudeni
pentru acţiunile valoroase organizate în ultimii 25 de ani şi le-a
propus o mai strânsă colaborare, având în vedere problemele
deosebite cu care se confruntă despărţământul de aici. De
asemenea, i-a adresat mulţumiri domnului doctor Traian Dascăl
din Năsăud pentru statuile donate.
Mesajul astriştilor din Sebeş a fost prezentat de părintele
Maxim (Iuliu-Marius) Morariu, care a menţionat faptul că
Despărţământul ASTRA Năsăud a fost un adevărat far călăuzitor
în crearea şi desfăşurarea activităţilor Despărţământului ,,Vasile
Moga” Sebeş.
Părintele Sergiu Boldirescu de la Floreşti (Republica
Moldova) a prezentat apoi mesajul astriştilor de peste Prut şi a

CEEOL copyright 2019

CEEOL copyright 2019

"ADUNAREA GENERALÃ A
DESPÃRŢÃMÂNTULUI NÃSÃUD AL ASTREI (13
FEBRUARIE 2016)", Astra Salvensis, III, 6, p. 196-200
mulţumit organizatorilor pentru revista Astra năsăudeană, ce i-a fost
dăruită şi avea pe copertă o minunată fotografie color a membrilor
ASTRA din Floreşti.
Apoi, domnul inginer Ştefan Ghioc a accentuat importanţa
predării istoriei, a limbii latine şi a limbii române, arătând că ele
sunt ,,un mijloc de ocrotire a naţiunii”.
A urmat apoi cuvântul domnului prof. univ. dr. Ironim
Marţian de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, care a făcut
mai multe propuneri: sărbătorirea a 150 de ani (1866-2016) de la
naşterea poetului George Coşbuc în data de 20 octombrie,
continuarea editării monografiei oraşului Năsăud (respectiv a
volumului III), revigorarea activităţii Muzeului Memorial ,,Liviu
Rebreanu” de la Prislop, predarea orelor de religie în bisericile
fiecărui cult de care aparţin elevii, acţiuni mai puternice pentru
atragerea Republicii Moldova în Uniunea Europeană.
Domnul economist dr. Radu Gavrilă, preşedintele
Despărţământului ,,Teodor Mihali” Dej, i-a felicitat apoi pe
năsăudeni, mulţumindu-le pentru ajutorul acordat tuturor
despărţămintelor din ţară şi din diaspora. Ulterior, doamna
profesoară Ligia Dănilă, preşedinta ASTRA de la Beclean, i-a
felicitat pe năsăudeni şi în special pe domnul profesor Ioan Seni,
numindu-l ,,mentor de cultură” şi a propus tinerilor să poarte
costume populare la adunările astriste, deoarece acestea sunt
,,hainele de sărbătoare ale noastre”.
La rândul ei, doamna lect. univ. dr. Maria Barbă de la
Universitatea ,,Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul, preşedinta
ASTRA din localitate, a venit împreună cu câteva studente, toate
îmbrăcate în costume naţionale, îndemnându-i şi pe alţi tineri să le
urmeze exemplu. Ea însăşi a purtat cu mândrie pe toată durata
adunării un frumos costum popular din Ilva Mare. În mesajul
dânsei, a accentuat faptul că astriştii de la Cahul militează pentru o
şcoală ,,prietenoasă”, din care să se elimine orice formă de violenţă.
Doamna lect. univ. dr. Adriana Denisa Manea, delegata
Universităţii ,,Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, i-a felicitat şi dânsa
pe astriştii năsăudeni pentru numeroasele activităţi desfăşurate şi
pentru modul în care continuă spiritul astrist în promovarea
valorilor morale ale poporului român.
La final, domnul profesor Romulus Berceni a realizat o
sinteză a rezoluţiunii adunării, accentuând necesitatea atragerii
tineretului la ASTRA, combaterea abandonului şcolar, mai strânsa
colaborare a asociaţiunii cu autorităţile locale, promovarea
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principiului reciprocităţii la nivel etnic şi interetnic şi publicarea
materialelor de interes imediat.
De asemenea, domnul Alexandru Ştirbul a propus
înlocuirea denumirii de ,,Despărţământ”, pe considerente
semantice, cu un alt termen potrivit.
În încheierea adunării a vorbit domnul prof. univ. dr.
Dumitru Acu, preşedintele ASTRA de la Sibiu, mulţumind
autorităţilor locale năsăudene pentru preţiosul ajutor acordat
Asociaţiunii. De asemenea, a propus ca în acest an ASTRA să
aniverseze cei 150 de ani de la înfiinţarea Academiei Române, mai
ales pentru că, iniţiatorii acestei prestigioase instituţii au fost marii
intelectuali ardeleni astrişti, şi a anunţat că Adunarea Generală a
ASTREI centrale, din anul 2016, va avea loc în zilele de 7-9
octombrie la Alba-Iulia.
La final, au fost supuse aprobării adunării documentele
prezentate, ce au fost votate în unanimitate, iar oaspeţii au fost
invitaţi la restaurantul Sălăuţa, la o agapă prietenească. Pe tot
parcursul adunării şi a agapei, toţi cei prezenţi au semnat şi au
consemnat impresii în Cartea de onoare a ASTREI năsăudene.

CEEOL copyright 2019

