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ASTRA NÃSÃUDEANÃ REDIVIVA LA 25 DE ANI DE ACTIVITATE
SAU DESPRE ACTIVITATEA UNUI ORGANISM VIU
Mihai-Octavian GROZA
În ultima perioadă, dată fiind răsturnarea sistemului de valori şi apariţia
parcă peste noapte a ,,oamenilor de cultură” prolifici, dornici de afirmare (cu
orice preţ), care citează mai mult decât citesc, puţine mi-au fost momentele de
bucurie, încărcate de un profund sentiment pozitiv, care m-au făcut să fiu
mândru de faptul că sunt român. Un astfel de moment l-a reprezentat şi
participarea mea, în data de 7 februarie 2015, în calitate de preşedinte al
Despărţământului ASTRA ,,Vasile Moga” Sebeş, la cea de-a 25-a adunare
generală a Despărţământului ASTRA Năsăud, moment care a marcat şi jubileul
acestui organism, condus încă de la momentul reactivării de vrednicul cărturar
năsăudean Ioan Seni.
Invitat fiind la acest eveniment de părintele ieromonah Maxim Morariu,
pe atunci duhovnicul Mănăstirii de la Salva, am ajuns pe meleagurile năsăudene
în ajunul adunării generale a Despărţământului ASTRA Năsăud, poposind
pentru o noapte la Salva, unde am avut bucuria de a-i revedea pe colegii mei
astrişti din Salva, Covasna, precum şi din Republica Moldova.
Adunarea generală a Despărţământului ASTRA Năsăud, desfăşurată în
cocheta sala de festivităţi a Muzeului Grăniceresc din Năsăud (devenită
neîncăpătoare pe parcursul evenimentului), a debutat în dimineaţa zilei de 7
februarie 2015 cu momentul intonării imnului naţional şi a imnului ASTRA,
emoţia momentului fiind întregită de Te-Deum-ul oficiat de preoţii Ovidiu
Sermeşan, Florin Rus, Lucian Greab şi Daniel Ureche, duhovnicul mănăstirii
de la Ilva Mare. A urmat deschiderea oficială a adunării de către preşedintele
Despărţământului ASTRA Năsăud, profesor Ioan Seni, cuvântul de salut
adresat invitaţiilor din ţară şi străinătate, mesajele autorităţilor judeţene şi locale
rostite de Alexandru Pugna, vicepreşedintele Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud, Niculai Găitan, viceprimarul oraşului Năsăud, Ioan Pintea, directorul
Bibliotecii Judeţene ,,George Coşbuc” Bistriţa, Gavril Ţărmure, directorul
Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud. Cuvinte de salut şi aprecieri
laudative au adresat şi reprezentanţii despărţămintelor din ţară şi străinătate
(Areta Moşu, Ironim Marţian, Icu Crăciun, Vasile Tutula, Teodor Ardelean,
Maria Barbă, Silvia Pop etc.), precum şi preşedintele naţional al ASTRA,
distinsul profesor universitar doctor Dumitru Acu.
Seria manifestărilor dedicate aniversării de 25 de ani ai
Despărţământului ASTRA Năsăud a continuat cu lansarea volumului ASTRA
Năsăudeană Rediviva, 25 de ani. Pagini monografice (1990-2014), volum I, coordonat
de profesorul Ioan Seni, apărută la prestigioasa editură Napoca Star din ClujNapoca, precum şi cu prezentarea revistei ,,ASTRA Năsăudeană” (de către
profesorul Mircea Daroşi), ,,ASTRA Salvensis” (de către profesoara Ana Filip)
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şi a volumului ASTRA Năsăudeană, un organism viu (de către scriitorul Ioan
Mititean, autorul acestui volum). Toate aceste apariţii editoriale, de dată
recentă, precum şi prezentările făcute, nu fac altceva decât să demonstreze
dragostea infinită a acestor oameni faţă de ţinutul năsăudean, faţă de tradiţiile şi
obiceiurile năsăudene, într-un cuvânt faţă de patrimoniul cultural năsăudean.
Distinsa doamnă Floarea Pleş, preşedinta cercului Năsăud, a prezentat
cu multă acribie expoziţia ,,ASTRA Năsăudeană-25 de ani”, găzduită de
holurile Muzeului Grăniceresc, expoziţie care ilustrează în imagini bogata
activitate desfăşurată atât în ţară, cât şi în străinătate de Despărţământul
ASTRA Năsăud.
O serie de intervenţii artistice, derulate pe ritmuri de cântec popular
năsăudean, de cântec patriotic, de muzică folk sau interpretare corală, au
constituit momentele de respiro ale acestei adunări.
Festivitatea aniversării celor 25 de ani de activitate ai Despărţământului
ASTRA Năsăud s-a încheiat cu înmânarea diplomelor de recunoştinţă tuturor
celor care şi-au adus aportul la buna desfăşurare a activităţilor astriste de-a
lungul ultimului sfert de veac.
Cea de-a doua parte a evenimentului a coincis cu adunarea anuală a
Despărţământului ASTRA Năsăud, şedinţă cu ocazia căreia s-au prezentat
rapoartele de activitate, rapoartele contabile, rapoartele comisiei de cenzori,
s-au făcut analize, propuneri şi o serie de iniţiative. La capătul acestor
manifestări, profesorul Ioan Seni a ţinut să precizeze faptul că: ,,A fost şi este de
datoria noastră să repunem cultura şi valorile locale pe făgaşul lor normal, pentru ca
idealurile stabilite de înaintaşi să ne însufleţească în permanenţă. Şi în anii ce vin vom
continua să acţionăm în spiritul demnităţii, al onoarei şi al mândriei că aparţinem poporului
român!”.
Celebrarea celor 25 de ani de activitate ai Despărţământului ASTRA
Năsăud s-a încheiat cu tradiţionalul bal astrist, organizat cu sprijinul financiar al
primăriei municipiului Năsăud.
La capătul acestor puţine şi sărace rânduri, izvorâte dintr-o inimă
sinceră, nu îmi rămâne decât să salut cu bucurie aniversarea celor 25 de ani de
activitate ai Despărţământului ASTRA Năsăud, felicitându-i pe toţi colegii mei
astrişti pentru activitatea depusă pe tărâmul propăşirii culturale a poporului
român, urându-le viaţă lungă, fericire şi multă putere de muncă în continuare.
Vivat, crescat, floreat ASTRA!
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