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Prima	Adunare	Generală	a	Asociațiunii	ASTRA	la	Carei

Astriștii din aproape toate colțurile în care se vorbește dulcele grai 
românesc se întâlnesc pentru prima oară la Carei, în zilele 13-15 
octombrie 2017, cu dorința de a transforma în fapte frumoasele versuri 
din Imnul ASTREI:

                            Menire înaltă v-a urzit 
                            În lume Domnul Sfânt
                            Datori sunteți să vă împliniți

Menirea pe pământ.
Subiectul dezbătut la cea de a 112-a Adunare Generală a ASTREI  

Asociațiunea ASTRA, instituție fundamentală pentru unitatea națională și cultura poporului 
roman, ne permite să facem noi pași spre împlinirea menirii astriștilor pe pământ, și nu numai 
a lor, ci a tuturor românilor.

Suntem siguri că astriștii prezenți la această întâlnire careiană a Asociațiunii vor oferi, în 
final, noi mijloace eficiente de a ne apropia cât mai mult de sufletul românilor pentru a-i 
îndrepta spre unitate, prosperitate și o viață mai bună și mai demnă.

Pe meleagurile careiene au lucrat și au trăit mari bărbați ai neamului și ai Asociațiunii, 
dintre care amintim: pr. Vasile Lucaciu, scriitorul Costa Carei, istoricul Francisc Pall, ilustrul 
dascăl George Pteancu, prof. Aurel Coza, prof. univ. Salvator Cupcea, astrofizicianul 
Gheorghe Chiș, scriitorul av. Tiberiu Vanca, filologul și istoricul Ioan Chindriș, prof. univ. 
Ioan Condor. 

Adunarea generală a ASTREI este un prilej de dialog și de frățească întâlnire cu delegați 
din întreg spațiul geografic locuit de români. 

Adunările Generale ale Asociaţiuni ASTRA, pe lângă rolul de cunoaştere prin contact viu 
şi direct, de întremare sufletească, prin discuţiile şi schimburile de idei care au loc, lărgesc 
orizontul de activitate, deschizând largi ferestre spre lansarea de proiecte şi iniţiative noi.

Asociaţiunea ASTRA, prin membrii săi curaţi, trebuie să rămână mereu vigilentă şi să 
transmită această vigilenţă tuturor românilor. Mereu putem fi păcăliţi prin vorbe frumoase şi 
promisiuni apetisante pentru a fi menţinuţi în stare de slugi ai altora. Istoria ne învaţă că oricât 
s-ar vorbi de frumos, interesele tale nu ţi le apără nimeni. Se pare că vremurile pe care le trăim 
confirmă acest lucru. De aceea, facem apel la conducătorii ţării, la toți politicienii şi la cei care 
au putere de decizie, mai mare sau mai mică, să fie atenţi să nu pierdem măcar avuţia lăsată 
moştenire de înaintaşi. Noi, modeştii lor urmaşi, suntem datori, ca adunându-ne toate puterile, 
să servim şi să apărăm acest neam, încercând să-l călăuzim pe cărările muncii cinstite şi 
prosperităţii.

Manifestările Asociaţiunii ASTRA nu s-ar putea desfăşura fără sprijinul celor care înţeleg 
rolul culturii în viaţa unui popor. Acestor minunaţi binefăcători le aducem cele mai sincere 
mulţumiri. 

Asociaţiunea ASTRA trebuie să cultive, în continuare, credinţa că o politică este într-
adevăr naţională numai dacă se face în spiritul dreptăţii, respectului şi solidarităţii, căci numai 
acestea duc la buna înţelegere.
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Dorim ca lucrările acestei Adunări Generale să fie binecuvântate de Bunul Dumnezeu şi să 
însemne un nou pas înainte spre unitate, prosperitate şi progres, atât pentru toţi locuitorii 
acestei țări, cât şi pentru Asociaţiunea noastră.

Fie ca steaua ASTREI, aprinsă prin eforturile cărturarilor paşoptişti la 4-7 noiembrie 1861, 
la Sibiu, să strălucească mai puternic pe cerul înstelat al neamului românesc.

Dragi locuitori ai municipiului Carei și ai județului Satu Mare,
Vă invităm cu multă căldură la lucrările celei de a 112-a Adunare Generală a Asociațiunii 

ASTRA. Fiți mândri că cea mai veche societate românească de cultură din România vine în 
aceste zile în localitatea Dumneavoastră. Careiul merita de mult acest lucru.

Veniți să vedeți cu ochii Dumneavoastră cum se scrie istorie. 
Să lucrăm în aceste zile, la Carei, după aceeași lozincă de la Adunarea Generală de la 

Zalău, 12-14 septembrie 1926: Ce ne unește, nu ce ne desparte!
   De mândra stea călăuziți
                          Drum nou vă  apucați 
                          Și-n gând și-n doruri strâns uniți
                          Ursita v-o schimbați!
                          ........................................
                           A noastră  stea pe bolți cerești
                          Lucească – n veci mereu!
ne învață Imnul ASTREI.
  Dorim municipiului Carei să devină o localitate a învierii și a bucuriilor nesfârșite!

Prof.univ.dr. Dumitru ACU
Președinte Asociațiunea ASTRA

Bustul lui Avram Iancu din Carei
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Bine	ați	venit	în	municipiul	Carei!
Cea de-a 112-a Adunare Generală ASTRA are loc în perioada 13-15 octombrie 2017 la 

Carei. Un eveniment la care am visat de-a lungul timpului devine realitate. Cuvintele nu pot 
exprima sentimentele ce încearcă o inimă astristă implicată în organizarea unui astfel de 
eveniment. Cu recunoştinţă privim spre făuritorii Despărţământului ASTRA Carei, în acel an 
1923.... Primul preşedinte a fost preotul canonic Gheorghe Mureșan, secretar: Octavian 
Câmpianu, casier Ludovic Vida, bibliotecar: distinsul director-învățător Gheorghe Pteancu, 
iar controlor: directorul de bancă Albina Ariu Stupariu.

În 4 noiembrie 1928, în cadrul Adunării Generale de la Sanislău se votează o nouă 
conducere alcătuită din președinte: profesorul Aurel Coza, vicepreședinte: prim-pretorul dr. 
Ioan Gherman, secretar: profesorul Augustin Ossian, casier: părintele Vasile Terdic, 
bibliotecar: institutor Ioan Cleja.

Nume sonore, cu rezonanţă pentru aceste meleaguri. Nu e uşor să păşeşti în urma lor, a 
activităţilor şi sacrificiului lor.

Dar iată că truda lor pe altarul culturii româneşti nu a fost zadarnică. Scoasă în afara 
legii în 1948 de un regim străin de simţire românească, ASTRA renaşte din propria cenuşă şi 
se primeneşte, gata fiind de un nou început. Din 1990 avem din nou despărţăminte, focare de 
răspândire a zestrei noastre de valori. Dar, ce e mai important pentru noi careienii, e că din 
2014 a renăscut Despărţământul ASTRA Carei. Sinceri ca să fim, nu a încetat niciodată să bată 
româneşte inima noastră. Seminţele sădite aici din belşug de sârguinciosul profesor Aurel 
Coza au încolţit puternic după 26 septembrie 2014. Suntem convinşi că fostul preşedinte 
Aurel Coza priveşte cu bucurie astăzi, prin ochii nepoatei sale Maria Coza, Adunarea 
Generala a ASTRA ajunsă la cea de-a 112 întrunire tocmai la Carei. Nimic nu e întâmplător în 
viaţă, deci nici întâlnirea dintre Horia Mărieş, autorul cărţii ,,Aurel Coza, un președinte al 
Despărțământului ASTRA Carei”, şi nepoata sa, Maria Coza, nu a fost întâmplătoare.

Cum altfel am fi ajuns la atâtea imagini document din perioada interbelică? Pentru 
careieni e un câştig nesperat în a adăuga piesele lipsă din tabloul de familie al personalităţilor 
locale.

Rămân destule alte piese de descoperit şi pentru generaţiile de tineri. Cea mai 
longevivă asociaţie cultural românească este încă departe de a fi bine cunoscută în toate 
colţurile ţării. Pasul careian din 26 septembrie 2014 ne-a apropiat de marea familie a 
Asociaţiunii noastre seculare ASTRA. Am fost însoţiţi şi sprijiniţi de personalităţi 
remarcabile cărora le aducem astăzi alese mulţumiri dar şi prinos de recunoştinţă: prof. univ. 
Dumitru Acu, academician Marius Porumb, academician Emil Burzo, prof. univ. dr. Ioan 
Condor, artist Zoe Vida Porumb.

Nu în ultimul rând doresc să îmi exprim recunoştinţa faţă de cel mai înalt for cultural-
ştiinţific din România şi anume Academia Română pentru prezenţa sa la Carei, la cea de-a 
112-a Adunare Generală prin preşedintele acad. Ionel Valentin Vlad şi vicepreşedintele acad. 
Alexandru Surdu dar şi a membrilor titulari acad. Marius Porumb şi acad. Emil Burzo. 
Prezenţa excelenţelor loc în mica noastră urbe va rămâne încrustată în istoria locului.

Ascultam cu nesaţ în tinereţe toate naraţiunile despre activităţile unei asociații culturale 
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de care nu se vorbea în mod oficial. Părinţii povesteau despre serbările la care participau în 
copilăria lor la Casa de Cultură a ASTRA Carei. Nu a mai fost retrocedată acea Casă de 
Cultură dar activităţile ASTRA îşi continuă evoluţia. Nu am uitat nicio clipă nici de cel care a 
pus bazele ASTRA acum mai mult de un secol şi jumătate, Avram Iancu. Sacrificiile lui nu au 
fost zadarnice. Pentru cei care încă se întreabă de legătura dintre Avram Iancu şi ASTRA le 
aducem la cunoştinţă că este una ca de la părinte la fiu. Avram Iancu, Simion Balint şi Ioan 
Sever Axente, prefecţii legiunilor care au luptat în Munţii Apuseni în cursul revoluţiei 
paşoptiste, în 1852, au fost recompensaţi cu 2.500 fl, drept despăgubire pentru daunele 
suportate în anii 1848-1849, iar aceştia, având suflete mari, pe măsura vitejiei lor, au donat 
banii pentru înfiinţarea unei „asociaţii literare române”. Aşa a luat naştere ASTRA… „pentru 
a pune la lucru naţiunea română pe câmpul nesfârşit al culturii” …

Avram Iancu a prevăzut că …după încetarea luptelor de pe câmpul de bătălie, Cultura 
va fi cea care va duce la progresul şi propăşirea neamului său românesc!
 

Iată că la 145 de ani de la moartea sa, la 94 de ani de la înfiinţarea Despărţământului 
ASTRA Carei, cea de-a 112-a Adunare Generală ASTRA are loc în municipiul Carei.

Vivat, crescat, floreat!
Alese mulţumiri tuturor susținătorilor oficiali şi mai puţin oficiali, văzuţi şi mai puţin 

văzuţi, astriștilor careieni, voluntarilor, care şi-au adus contribuţia pentru ca această 
manifestare culturală românească să aibă loc.

Ing. Daniela CIUTĂ
Președinta Despărțământului ASTRA Carei

Imnul Despărţământului ASTRA Carei

Limba românească
         de Gheorghe Sion

Mult e dulce și frumoasă
Limba ce-o vorbim,

Altă limbă-armonioasă
Ca ea nu găsim.

Saltă inima-n plăcere
Când o ascultăm,

Și pe buze-aduce miere
Când o cuvântăm.

Românașul o iubește
Ca sufletul său,

Vorbiți, scrieți românește,
Pentru Dumnezeu.

Frați ce-n dulcea Românie
Nașteți și muriți

Și-n lumina ei cea vie
Dulce vietuiți!

De ce limba românească
Să n-o cultivăm?

Au voiți ca să roșească
Țărna ce călcăm?

Limba, țara, vorbe sfinte
La strămoși erau;

Vorbiți, scrieți românește,
Pentru Dumnezeu!

4
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Mesajul	I.P.S.S.	ANDREI,	Arhiepiscopul	Vadului,	
Feleacului	și	Clujului,

Mitropolitul	Clujului,	Maramureșului	și	Sălajului

Asociațiunea pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român s-a întemeiat în 1861 
la Sibiu, avându-l președinte pe Sfântul Andrei Șaguna și vicepreședinte pe Timotei Cipariu. 
De atunci și până astăzi, cu sincopa din timpul perioadei comuniste, mulți oameni cu suflet 
mare, de pe toate plaiurile românești, au activat în despărțămintele Astrei.

În mod special acum o felicităm pe Doamna ing. Daniela Ciută, președintele 
Despărțământului Astrei Careiene, care arde pentru cauza Asociațiunii și-i dinamizează și pe 
alții să se alăture eforturilor sale. A reușit ca în mijloc de octombrie să organizeze la Carei cea 
de a 112-a Adunare Generală ASTRA, invitând personalități de marcă ale României, dintre 
care nu lipsește P.S. Iustin al Maramureșului și Sătmarului, Domnul Acad. Ionel Valentin 
Vlad, Președintele Academiei Române, Acad. Alexandru Surdu, Vicepreședinte, Acad. Emil 
Burzo, Președintele Filialei Cluj Napoca, Acad. Marius Porumb, director Institutul de 
Arheologie și Istoria Artei din Cluj Napoca, Prof. univ. dr. Dumitru Acu, Prof. univ. dr. Ioan 
Condor și mulți alții.

Cu acest prilej va fi dezvelit bustul marelui poet Mihai Eminescu, personalitate ce 
reprezintă prin excelență cultura românească, monument realizat cu mari eforturi. Prezența 
statuii lui Eminescu onorează orice localitate, dar în mod special orașul Carei.

Se poate pune întrebarea dacă misiunea Astrei mai este necesară astăzi? Această întrebare 
s-a pus și imediat după înfăptuire României Mari, când au fost exprimate opinii care puneau 
sub semnul întrebării oportunitatea perpetuării unor instituții întemeiate tocmai pe necesitatea 
îndeplinirii unor obiective naționale.

Noi zicem că misiunea Astrei este foarte necesară și în prezent, în aceste vremuri când totul 
se îndreaptă spre secularizare și câștig material, pentru că este nevoie ca cineva să stimuleze 
dragostea și atașamentul față de valorile naționale și spirituale ale neamului românesc.

Cu regretul profund că agenda noastră nu ne permite să fim prezenți în aceste zile la Carei, 
vă asigurăm că vom fi acolo cu sufletul și cu gândul. În încheiere adresăm urări de succes 
deplin celei de a 112-a Adunări Generale a Asociațiunii pentru Literatura Română și Cultura 
Poporului Român, vă binecuvântăm și-L rugăm pe Dumnezeu să vă dăruiască multe realizări 
și spirituale și materiale.

† A N D R E I
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului

Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului



ASTRA CAREIANA

)

ASTRA	la	Carei	–	2017	–	

un	gând	pentru	ASTRA	și	Astriști

Despărțământului Carei al Asociațiunii Transilvane pentru Literatura Română și 

Cultura Poporului Român este gazda celei de-a 112-a Adunări Generale. În aceste zile vor fi la 

Carei, în mod spiritual, Avram Iancu, Simion Balint și Axente Sever, părinții fondatori ai 

”Asociației literare române”, împreună cu toți cei care au făcut parte de-a lungul anilor din 

ASTRA, împreună cu noi cei de astăzi. De dincolo de zări binecuvântează, tot în mod 

spiritual, Adunarea Asociațiunii marii arhierei Alexandru Sterca Şuluţiu, mitropolitul de la 

Blaj împreună cu Andrei Şaguna, mitropolitul de la Sibiu.

„Per aspera ad astram“! Convocați astăzi sub aceste auspicii la Carei, în anul Domnului 

2017, Astriştii au datoria să fie profeți ai timpurilor noi într-o Europă a popoarelor; să 

considere jertfa înaintașilor sursa de valori perene de transmis generațiilor care vin; să 

impregneze Literatura Română și Cultura Poporului Român cu valorile Evangheliei ca parte 

din marea literatură și cultură a neamurilor. „Mărire înaltă, v-a urzit/ În lume Domnul Sfânt/ 

Datori sunteți să vă-mpliniți/ Menirea pe pământ!“

Cu aceste gânduri îl rog pe bunul Dumnezeu să binecuvânteze mereu cu harurile și 

darurile Sale Asociațiunea și pe toți membrii ei. 

+ VIRGIL BERCEA
Episcop de Oradea

6
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Sub	semnul	lui	Eminescu
Adunarea	Generală	a	Asociațiunii	ASTRA	

se	desfășoară	la	Carei	în	13-15	octombrie	2017

 La mijlocul lui octombrie, timp de trei zile, municipiul Carei este 
onorat de un important eveniment, sărbătoare a culturii române, Adunarea 
Generală a Asociațiunii Transilvane pentru Literatura Română și Cultura 
Poporului Român ce se desfășoară sub semnul Luceafărului poeziei 
românești, statuia marelui poet național Mihai Eminescu, înălțată acum, 
fiind un simbol și pavăză pentru oraș și ținut. 

Forumul de la Carei are o specială însemnătate pentru cultura 
națională, dar și pentru acest colț de țară românească din care s-au înălțat 
personalități ca scriitorul Costa Carei, istoricul Francisc Pall, ilustrul 
dascăl George Pteancu, prof. univ. Salvator Cupcea, muzicologul Peter 
Karacsony, astrofizicianul Gheorghe Chiș, scriitorul av. Tiberiu Vanca, 
renumitul violonist Ștefan Ruha, filologul și istoricul Ioan Chindriș, prof. univ. Ioan Condor. 
Adunarea generală a ASTREI este un prilej de dialog și de frățească întâlnire cu delegați din 
întreg spațiul geografic locuit de români. 

Careiul, cunoscut pentru istoria sa multiseculară, este orașul reîntregirii în 1945 a 
spațiului românesc, eliberarea de sub ocupația străină fiind reprezentată de unul din cele mai 
ample și reprezentative monumente de for public din România, Monumentul Ostașului 
Român, realizare de excepție a marelui sculptor român Gheza Vida, în colaborare cu 
arhitectul Anton Dâmboianu. Locuitorii municipiului Carei, români și maghiari sunt 
deopotrivă invitați să fim împreună cu acest prilej la manifestările cultural artistice ale Astrei, 
la ceremonia dezvelirii statuii marelui poet Mihai Eminescu (sculptor Radu Ciobanu), la 
Concertul festiv al Ansamblului Coral Voci Transilvane al Casei de Cultură a Municipiului 
Cluj Napoca, dirijor Adrian Corojan sau la alte momente minunate pentru minte, inimă și 
cultură.
 Ca membru de onoare al ASTREI, cu bucurie și sentimente frățești, urez Bun venit în 
țara românească a Transilvaniei participanților la Adunarea Generală ce se desfășoară în 
organizarea Despărțământului ASTRA Carei în zilele de 13-15 octombrie. Urările noastre 
sunt însoțite de calde mulțumiri și de înaltă apreciere pentru activitatea deosebită desfășurată 
de toate despărțămintele Asociațiunii în folosul și spre binele neamului românesc.

Anul viitor, 2018, este anul Centenarului Marii Uniri, sărbătoare națională care 
marchează un secol de stat românesc modern, de așezare a țării noastre între statele importante 
ale Europei și ale Lumii. Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura 
Poporului Român și membrii săi trebuie să își asume un rol important în organizarea unor 
festivități la care îi invităm cu bucurie și speranță pe toți locuitorii acestei țări. 

La Centenarul Marii Uniri să rostim cu toții, cu bucurie și recunoștință față de Patria 
comună: La mulți ani, România !

Acad. Prof. Marius PORUMB
Membru de Onoare al Despărțămintelor ASTRA Carei și Cluj Napoca
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Stimate	Domnule	prof.	univ.	dr.	DUMITRU	ACU,
Președintele	Asociațiunii	ASTRA,

Stimată	Doamnă	ing.	Daniela	CIUTĂ,
Președinta	Despărțământului	ASTRA	Carei,

Am impresia că se întâmplă o adevărată minune. Ca elev la 
Liceul „Vasile Lucaciu” din Carei, care, trist și inexplicabil, nu 
mai există, am citit pentru prima dată și am îndrăgit pe loc 
Asociațiunea Transilvană pentru Literatură Română și Cultura 
Poporului Român, ASTRA (Ce frumoasă și caldă denumire!). A 
fost suficient ca toată viața să visez ca odată și odată, aici, în 
Careiul meu drag, să poposească însăși Conducerea Națională și 
Congresul Național al iubitei Asociațiuni care, se pare, va reuși să 
adune măcar temporar, toată floarea intelectualității, adică reprezentanți ai științei, culturii și 
oficialităților românești.

Visul meu a început să prindă viață începând din 26 septembrie 2014 când această 
neobosită și pasionată, bună organizatoare și vrednică mobilizatoare, doamna ing. Daniela 
Ciută a reușit reconstituirea Despărțământului ASTRA Carei. Nu s-a oprit, a continuat cu 
avânt și dragoste să organizeze activitatea de fiecare zi a Despărțământului și a românismului, 
împreună cu vrednicul ei soț, ing. Ilie Ciută, alimentând visul meu și numai după trei ani a 
reușit să-l transforme, iată, în realitate!

Evenimentul de astăzi, 14octombrie 2017, cu care ne fericește pasionatul președinte al 
Centralei ASTRA, Domnia Sa, dl. prof. univ. dr. Dumitru Acu, împreună cu colaboratorii 
Dânsului, va rămâne, va deveni, într-adevăr ca o minune pentru noi cărăienii și cred că pentru 
întreg județul.

Astăzi suntem fericiți că această Vatră a culturii românești, cea mai bătrână și care 
trebuie să devină cea mai tânără organizație culturală, model viu pentru cultura românească în 
ansamblu ei, nu suficient încurajată, finanțată și promovată de statul român.

Mă consider onorat și mulțumesc din inimă că am fost invitat și sper că voi reuși să 
particip efectiv la această mare sărbătoare culturală unde vor fi prezente valoroase 
personalități ale patriei noastre.

Alături de concetățenii mei din zona Careiului care a fost, este și va fi întotdeauna 
pământ românesc, de multe ori udat cu lacrimi și nu de puține ori cu sânge, vom sărbători acest 
mare, foarte mare eveniment.

Rog pe Bunul Dumnezeu să le amintească românilor că sunt urmașii acelui mare, 
vrednic, viteaz și mândru popor, dacii și să le urmeze exemplul.

Să ne trezim cu toții și să luptăm pentru o viață mai bună și pentru apărarea și propășirea 
României.

Prof. univ. dr. Ioan CONDOR
Președintele Asociației „Avram Iancu” București,

Membru de Onoare al Despărţământului ASTRA Carei
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Ce-ți	doresc	eu	ție,	dulce	Românie

” Poporul român nu e cu nimic inferior poporului german sau francez. 
N-avem un Goethe, dar avem un Eminescu. Din punct de vedere politic, 
viforniţa din spaţiul în care s-a desfăşurat istoric poporul român ne 
arată că suntem unul din marile popoare ale Europei. Care cronicar 
spune, Costin parcă – n-am fost noi “în calea răutăţilor”? A reuşit vreo 
invazie să-și impună stilul şi credinţele aici?” Petre Țuțea

Suferința mută a acestui neam nu răzbate destul în momentele 
solemne ale istoriei sale. De aceea cuvintele, discursurile îmi par uneori 
că sună a gol.
Și iară vin și zic: cum ar fi să ne pătrundem de toată această suferință? Poate prin tăcere, 
uneori, căci alteori, întorși în alte vremi ale istoriei noastre, putem simți cuvintele cum se 
apropie de ceea ce ar trebui să fie.

Când Mihai Viteazul a realizat unirea Ardealului, Moldovei și Țării Românești, el nu 
putea să spună decât ceea ce a spus: „Pohta ce-am pohtit: Moldova și Ardealul și Țara 
Românească.”

Când primul ministru Ion I.C. Brătianu, în anul Marii Uniri, primește la București 
delegația Consiliului Dirigent (în frunte cu Iuliu Maniu), reprezentând Ardealul, Banatul, 
Crișana și Maramureșul, el nu putea să spună decât ceea ce a spus: „Vă așteptăm de o mie de 
ani și ați venit ca să nu ne mai despărțim niciodată.”

Când dorința poetului (suflet din sufletul neamului său) e dorința noastră, e ca și cum i-
am întinde mâinile, peste vreme și Eminescu ar fi printre noi: „Ce-ți doresc eu ție, dulce 
Românie, / Țara mea de glorii, țara mea de dor? / Brațele nervoase, arma de tărie, / La trecutu-
ți mare, mare viitor !/ Fiarbă vinu-n cupe, spumege pocalul, / Dacă fii-ți mândri aste le nutresc; 
/ Căci rămâne stânca, deși moare valul, / Dulce Românie, asta ți-o doresc.”

Îmi pare extraordinară această comunicare tainică, peste vreme, cu toți cei situați în 
aceeași simțire și aspirație românească. 

E drept că știm, altfel, Mihai Viteazul cum a murit. Și Horia, Cloșca și Crișan, și Tudor 
Vladimirescu, și Avram Iancu, și Mihai Eminescu, și Gheorghe Brătianu, și Iuliu Maniu, și 
alții, și alții, mulți, neștiuți …

Și știm durerea de veacuri a țăranului roman. Și multe încă știm sau putem ști din 
istoria, suferințele și umilințele neamului românesc, inclusiv din întunecimea istoriei recente.

Și totuși, nu suntem pierduți, căci din istoria acestui neam, din puterea și geniul lui, atât 
cât Dumnezeu i-a dat, s-a constituit România Mare la 1 decembrie 1918.

Și din puterea sa, a spiritualității sale, s-a născut în lume o cultură care-i exprimă 
identitatea, s-au născut cântecele care i-au îndulcit amarul zilelor sau i-au încununat 
împlinirile în zi de sărbătoare. 

Iată câteva versuri ale unui cântec cunoscut, ce-mi par potrivite a fi reamintite:
„Transilvanie frumoasă, frumoasă, / Pregătește-te mireasă, mireasă / Că-ți aducem pețitor, 
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Prof. Adrian ŢINEGHE
Carei, 04.10.2017                                              

pețitor, / Sfântul nostru tricolor. / Sai Brașovule bătrâne, bătrâne / Că vin trupele române, 
române, / Sai Sibiu, sai Făgăraș, Făgăraș, / Că-s trupe de românaşi …”

Când aud acest cântec văd sângele vărsat al ostașilor români ca să ajungă în Ardeal. Văd 
moartea lor, pe moarte călcând, ca să ajungă în Ardeal şi o emoție adâncă mă încearcă, peste 
toate păcatele neamului românesc, emoție pe care nu o pot defini.

Prin veacuri am înaintat în istorie, ca neam și țară, printre imperii și puteri străine, cu un 
fel de înțelepciune și cumințenie parcă și poate cu un tainic sprijin al divinității.

Poporul român – ne spune Petre Țuțea – e una din minunile lui Dumnezeu în marșul Lui 
pe Pământ.

Privim înapoi cu recunoştinţă şi admiraţie pentru toţi cei care au luptat şi s-au sacrificat 
pentru libertatea şi demnitatea neamului românesc.

Înţelegându-ne istoria, simţind-o în sufletul nostru, nu credem să rătăcim, ca naţie, în 
vremile ce vin, deşi tulburi acestea se arată.

Onoraţi suntem de faptul că în perioada 13-15 octombrie va avea loc în municipiul 
Carei, judeţul Satu Mare, cea de-a 112-a Adunare Generală a Asociaţiunii ASTRA.

Bun venit Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului 
Român pe ultima brazdă de pământ românesc! 

Bun venit reprezentanţilor Academiei Române, înaltelor feţe bisericeşti, oficialităţilor 
locale şi judeţene!

 Binecuvântează Doamne România pe drumul istoriei sale!

Ansamblul  Coral  ”VOCI TRANSILVANE” 
al Casei Municipale de Cultură din Cluj-Napoca
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Asociațiunea	ASTRA,	ieri	și	azi.	
94	de	ani	de	la	înființarea	Despărțământului	Carei

„Cei ce au pus temelia acestei societăţi au îngemânat-o cu poruncile eterne ale fiinţei 
noastre naţionale”

Ioan Breazu, 1937
 
Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român 

ASTRA s-a înfiinţat în anul 1861 la Sibiu, în scopul înfăptuirii solidarităţii organice a 
românilor prin cultură. Prima conducere a organizației a fost girată de președintele Andrei 
Şaguna, Mitropolitul Ardealului, vicepreședintele Timotei Cipariu și secretarul George Bariț. 
A fost asigurată în acest fel în conducerea ASTRA reprezentarea religiei ortodoxe şi a celei 
Greco-catolice deopotrivă.

După ani de muncă laborioasă a ASTREI (conferințe, editări de cărți, înființări de școli), 
Timotei Cipariu declara în 1867 următoarele: „Simțul național s-a deșteptat în toată 
românimea. Națiunea română a venit la cunoștința poziției care i se cuvinte între națiunile 
Europei; ea va face toți pașii cuveniți pentru a ocupa această pozițiune cu demnitate. Am 
început a ne elibera patria, am început a ne elibera limba.”

În anul 1947 au fost aleși în fruntea Asociațiunii episcopul ortodox Nicolae Popoviciu al 
Oradiei și vicarul greco-catolic Pompeiu Onofreiu de la Sibiu. Aceștia s-au opus inițiativei de 
includere a ASTREI în ARLUS, Asociația Română pentru strângerea Legăturilor cu Uniunea 
Sovietică. Drept urmare , în anul 1948 comuniștii i-au înlăturat de la conducerea Astrei, iar 
Asociațiunea a fost desființată.

După evenimentele din 1989, la începutul anului 1990, vechii astriști și intelectualii mai 
tineri care cunoșteau activitatea Astrei, au reactivat asociațiunea. Flacăra astristă s-a reaprins 
aproape simultan în mai multe localități din toată țară. În aprilie 1990 a avut loc la Sibiu prima 
adunare generală după 47 de ani. Cu acest prilej a fost ales ca președinte al Astrei preot 
profesor universitar doctor Dumitru Abrudan. Cu blândețea și înțelepciunea sa, în cei doi ani 
de președinție, a contribuit la refacerea prestigiului Astrei în noile condiții de lucru.

În anul 2011, s-au sărbătorit 150 de ani de la ctitorirea ei,iar in 2015 s-au împlinit 25 de 
ani de la reactivarea în libertate a Asociaţiunii.

La ora actuală are 65 de despărţăminte (filiale) în ţară şi străinătate şi 9700 membri. 
ASTRA a avut o contribuție deosebită la împlinirea visului de unire a tuturor românilor, 
înfăptuit la 1 Decembrie 1918. În judeţul Satu Mare a fost reactivat după 1990 doar 
Despărţământul de la Carei.

În Carei, Despărțământul ASTRA ia ființă în iulie 1923 după numeroase încercări şi 
greutăţi create de fosta stăpânire. Primul preşedinte a fost preotul canonic Gheorghe Mureșan, 
secretar Octavian Câmpianu, casier Ludovic Vida, bibliotecar distinsul director-învățător 
Gheorghe Pteancu iar controlor directorul de bancă Albina Ariu Stupariu.

În ziua de 4 noiembrie 1928, în cadrul Adunării Generale de la Sanislău se va vota o nouă 
conducere alcătuită din președinte profesorul Aurel Coza, vicepreședinte prim-pretorul dr. 
Ioan Gherman , secretar profesorul Augustin Ossian , casier părintele Vasile Terdic, 
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bibliotecar institutor Ioan Cleja.
“Pentru a lămuri activitatea în regiunea noastră a acestei societăți culturale, dăm loc 

aicea referatului harnicului director al Despărțământului Astrei-Carei, dl. Coza Aurel, 
director al Liceului “Vasile Lucaciu” din Carei: “Regiunea Carei fiind în trecut o parte 
integrantă a județului Satu-Mare, organizația de aici a “Astrei” sub numirea de “Astra 
sătmăreană” punea în mișcare masele de la hotarele etnice, frământate de stăpânirea străină de 
atunci pentru a le abate din ogașa credințelor strămoșești. Sunt pomenite și azi marile 
manifestații și culturale și naționale de la Sanislău din 1901 și de la Tiream din 1891, care au 
lăsat urme adânci în sufletul populației acestui ținut, fiind tot atâtea reacții la actele de violență 
a stăpânirii cu tendințe de a ne călca în picioare drepturi ori a ne intra în biserici. Părintele 
Lucaciu era animatorul și organizatorul lor pe atunci, al cărui instinct de conservare îi indica 
prompt momentul ce pretindea o mișcare de mase, pentru a răspunde încercărilor 
stăpânitorilor de a ne abate din drumul tendințelor firești.

Noua conducere, timp de cinci ani, până la noua Adunare Generală ținută la Vezendiu în 
17 iunie 1933 lucrează sistematic la refacerea legăturilor cu masele de la sate. Toamna și 
primăvara cutreieră satele în propagandă culturală, ținând conferințe, aranjând șezătoare, 
înființând biblioteci, iar iarna înființând școală țărănească și șezătoare culturale pentru 
intelectualii locali, cu program întocmit cu concursul intelectualilor, tineretului și al 
doamnelor din Reuniunea Femeilor. La aceste șezătoare a adus conferințiari de la 
Universitatea din Cluj, pe cei mai de seamă învățați ai noștri din Cluj, oferind intelectualilor 
de aici o adevărată hrană sufletească. Lumea românească a și înțeles eforturile 
Despărțămînului Carei în această direcție.

Dovadă sala arhiplină la toate conferințele ținute în ultimii șase ani în duminicile din 
postul mare, februarie-martie, așa că publicul în această privință are o adevărată școală, 
prezentându-se la termen și așteptând cu nerăbdare ciclul de conferințe obișnuit al Astrei.

N-a fost nici un eveniment în viața satelor din această plasă, la care să nu fi participat 
Despărțământul careian. Inaugurări de școli – și mulțumită Celui de sus și hărniciei 
conducătorului plășii s-au ridicat ca nici într-o altă parte județului și de o frumusețe că ar putea 
lua locul multor gimnazii din diferite orășele.

În cadrul “Astrei”, Aurel Coza a desfăşurat, alături de soţia sa, profesoara Augusta Coza 
(născută Pelle) președinta “Societăţii Femeilor Române” – sora părintelui Ioniţă Pelle – o 
foarte bogată şi susţinută activitate educativă în satele din împrejurimile Careiului, trezindu-
le locuitorilor români de origine, conştiinţa naţională şi mândria de a fi români.

La “Astra” fiecare din aceste școli se deschidea și se închidea cu un festival. Pe timpul 
duratei cursurilor (în zilele de sărbători) mai aveau loc șezători culturale cu programe 
artistice. Cursurile s-au predat gratuit.

- În despărțământul de plasă al “Astrei” din Carei condus de Aurel Coza au funcționat 
astfel de școli țărănești pentru țărani (bărbați) în anii 1934/35 și în 1936/37.”

- “La 13 octombrie 1934 s-a inaugurat școala din Căpleni. În Căpleni, învățătorul Ioan 
Silaghi, notarul Nicolaie Saitișși preotul Vasile Șuta au imprimat locuitorilor timbrul 
românismului. La inaugurare au participat din Carei intelectuali în frunte cu vicarul 
Alexandru Gera, preotul ortodox Ignatie V. Borza, profesorul Aurel Coza, prim-pretorul dr. 

12



ASTRA CAREIANA

)

Ioan Gherman. Cuvântările ținute de aceștia au fost aplaudate cu entuziasm.” (“Hotarul”, 
octombrie 1934)

- “La 11 noiembrie 1934 ministrul Constantin Anghelescu a vizitat școlile din Sălaj și a 
fost impresionat de Liceul “Vasile Lucaciu” din Carei, exprimând laude directorului și 
corpului profesoral. A vizitat și școala din Căpleni și a fost mulțumit.” (“Hotarul”, noiembrie 
1934)

- “La 11 noiembrie 1934 s-a sărbătorit Ziua Unității Naționale prin conferințele 
profesorului Aurel Coza și prim-pretorului dr. Ioan Gherman urmate de un bogat program 
artistic.” (“Hotarul”, decembrie 1934)

“La Conferința “Astrei” ținută la Cluj în 1936, prezidată de prof. dr. Iuliu Moldovan, 
unde s-a adus în discuția președinților gruparea organizațiilor de pe frontieră, dl. Aurel Coza, 
entuziastul președinte al despărțământului Carei, a citit un raport detaliat asupra problemelor 
din plasa domniei sale și care așteaptă o grabnică rezolvare. Acest documentat raport a fost 
plin de sugestii pentru felul în care trebuie să se procedeze la studiul problemelor regiunii. 
Copia lui a fost trimisă tuturor organizațiilor de frontieră.”

La 24 aprilie 1927 apare, sub conducerea unui comitet, ziarul “Graiul Neamului”, – 
Organ de propagandă culturală națională al “Astrei”, director profesor Aurel Coza. 
Săptămânalul continua strădaniile gazetei “Neamul nostru” și se imprima în patru pagini.

Peste trei ani, “Graiul Neamului” devine “Organul de propagandă cultural-națională al 
“Astrei” redactat de Secția din Carei a “Asociației Generale a Profesorilor Secundari” și trece 
în grija profesorilor din Carei, directorul publicației rămânând însă tot profesorul Aurel Coza: 
“Mai trebuie să pomenim și activitatea prin gazeta săptămânală a Despărțământului. De zece 
ani își duce viața gazeta “Graiul Neamului”, discutând toate chestiunile locale și apărând la 
nevoie interesele naționale față de cei care le-ar călca în picioare.

După ispășirea regimului de domiciliu forțat la Vatra Dornei, impus de autoritățile 
comuniste în vara anului 1953, Aurel Coza a revenit la domiciliul lui din Cluj unde s-a 
consacrat vieții de familie, studiilor istorice, inclusiv în colaborare cu Petre Popescu-Gogan 
de la Academia Română , participării la întâlniri cu foștii elevi de la liceul din Baia Mare si 
Carei precum și participării sporadice la evenimente prilejuite de comemorarea preotului, 
memorandistului, luptătorului neînfricat pentru libertatea neamului, a celui de a fost dr. Vasile 
Lucaciu.

Astriştii careieni sunt mândri de înaintaşii lor, de exemplul oferit de aceştia în 
promovarea limbii, literaturii şi culturii române precum şi a spiritului de solidaritate a 
românilor dar şi a respectului faţă de celelalte naţiuni conlocuitoare aici la graniţa de nord-
vest a României.

Aici la Carei, în acest colţ de Ţară Românească, tradiţiile sunt pe mâini bune , atent 
păstrate şi păzite de la pierzanie. Despărţământul ASTRA Carei şi-a luat rolul în serios şi nu 
precupeţeşte niciun efort când vine vorba de promovarea culturii şi a obiceiurilor româneşti. 
Au încântat publicul moţii din Marna Nouă, Ianculeşti sau Scărişoara, urmaşii lui Vasile 
Lucaciu din satul Lucăceni, codrenii din Socond, oşenii din Turţ sau Negreşti Oaş, corul 
Inspectoratului Jandarmeriei Satu Mare, elevi din Andrid, coruri din Sanislău, Carei şi 
Oradea.
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 Bucuria din ochii copiilor şi vârstnicilor deopotrivă dar şi a numerosului public a fost 
răsplata pentru organizatori. Parada costumelor populare şi a cântecelor ancestrale au întregit 
de la an la an farmecul manifestărilor organizate de ASTRA Carei. 

În fiecare an, conform Statutului, reprezentanţii Despărţămintelor şi Cercurilor ASTRA 
se întâlnesc într-o Adunare Generală, într-un anumit oraş unde există un Despărţământ al 
ASTREI. Adunarea Generală ASTRA din anul 2016 a avut loc la Alba Iulia iar în 2017 va avea 
loc la Carei, la 156 de ani de la înfiinţarea asociaţiunii .

Alegerea Careiului ca loc al desfăşurării celei de-a 112-a Adunări Generale a ASTRA 
este o cinste şi o onoare acordată oraşului având în vedere personalităţile marcante care vor 
participa precum şi instituţiile din care fac parte. Numeroasele activităţi ale ASTRA Carei în 
scurta perioadă de la reînfiinţarea despărţământului au fost apreciate de conducerea de la 
Sibiu dar şi de Comitetul Central fapt ce a dus la desemnarea municipiului Carei ca loc de 
întâlnire în perioada 13-15 octombrie 2017 a tuturor reprezentanţilor despărţămintelor 
existente. Prezenţa preşedintelui Academiei Române la Carei, acad. Ionel Valentin Vlad si a 
vicepreședintelui acad. Alexandru Surdu la Adunarea Generală ASTRA alături de acad. Emil 
Burzo, președintele filialei Cluj Napoca si a acad. Marius Porumb, director al Institutului de 
Arheologie si Istoria Artei Cluj Napoca ne onorează si se înscrie la loc de cinste în istoria 
acestei localităţi.

Vechiul sediu al Despărțământului ASTRA Carei
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Aurel	COZA	–	un	președinte	
al	Despărțământului	ASTRA	Carei

În cadrul manifestărilor ocazionate de cea de-a 112-a Adunare Generala a ASTRA de la 
Carei din perioada 13-15 octombrie 2017, va avea loc o lansare de carte, spunem noi mai 
speciala. Despre activitatea celui mai longeviv presedinte al Despărțământului ASTRA Carei 
s-a decis sa scrie un nativ careian, Horia - Gheorghe Mărieş.

Deloc întâmplător este faptul că şi înaintaşii săi au frecventat cursurile fostului liceu - 
Vasile Lucaciu din Carei a cărui director a fost o perioadă de timp şi profesorul Aurel Coza. Nu 
numai activitatea didactică a impresionat la dascălul Aurel Coza ci şi cea extraşcolară 
concretizată prin munca depusă la ziarul Graiul Neamului dar şi la conducerea 
Despărţământului ASTRA Carei. Un astfel de exemplu de dăruire nu putea rămâne 
neconsemnat şi iată că la 80 de ani de la plecarea sa din Carei şi la 125 de ani de la naşterea, 
Horia-Gheorghe Mărieş oferă careienilor dar nu numai un omagiu aniversar. Am afirmat  că 
lansarea se doreşte a fi una specială pentru că la manifestările de la Carei şi la lansarea acestei 
valoroase cărţi va asista chiar nepoata renumitului dascăl Aurel Coza, Maria Agata Coza din 
Bucureşti. O prezenţă neaşteptată dar şi deosebit de plăcută care va da un plus de emoţie 
acestei lansări. Figura profesorului Aurel Coza  este un reper prin tot ceea ce a realizat pe 
parcursul întregii sale cariere. 

Despărțământul ASTRA Carei aduce mulţumiri autorului pentru acest volum dar şi 
doamnei Maria Agata Coza pentru efortul depus pentru a fi alături de noi la ceas de mare 
sărbătoare.
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Tinerii	astriști	careieni

 Despărţământul ASTRA Carei a desfăşurat încă de la reînfiinţare activităţi culturale la 
care a cooptat şi tânăra generaţie. La început, junii astrişti au venit ca spectatori pentru ca mai 
apoi să prindă curaj şi să fie direct implicaţi în diverse manifestări organizate de 
despărţământul careian. 
 Ce bucurie mai mare îţi poţi dori decât să vezi că seminţele prind rod şi se înmulţesc în 
proiecte minunate. Unul dintre acestea a fost constituirea unui grup de recitatori care au fost 
prezenţe constante la manifestări din zona Carei dar şi la concursuri de recitări.
 Cei care s-au remarcat dintre ei au fost Marcel Ursan cu numeroase premii obţinute la 
concursuri de recitări judeţene şi interjudeţene dar şi Alexandra Danciu, Georgiana Trif şi 
Mihai Todea. 
 Tinerii au înţeles cât de importantă este păstrarea limbii române şi a culturii române. 
Colaborarea fructuoasă cu Despărţământul ASTRA „Vasile Alecsandri” Bacău, prof. Mitică 
Pricopie, a făcut posibilă deplasarea tinerilor astrişti în tabăra de la Valea Budului şi 
participarea la manifestările de la Oituz ocazionate de sărbătorirea Centenarului de la Primul 
Război Mondial.

Recitatorii Alexandra Danciu, Georgiana Trif şi Marcel Ursan

RECITATIO – premierea lui Marcel Ursan 

de actorul Dorel Vişan

Tineri astrişti careieni în tabăra 
organizată de Despărţământul ASTRA Bacău
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DESFĂŞURAREA MANIFESTĂRILOR

A 112-A ADUNARE GENERALĂ ASTRA

Carei, 13-15 octombrie 2017

Asociaţiunea ASTRA,instituție fundamentală pentru unitatea națională și cultura 
poporului român

PROGRAM 

Vineri, 13 octombrie 2017

Orele10.00-13.30 - Motel Vraja Viilor, Str. Viilor, nr. 3, Carei

- Primirea oaspeţilor.

Orele 10.00 - Liceul Teoretic Carei

- Întâlnirea conducerilor Academiei Române și Asociațiunii ASTRA cu cadre didactice și 
elevi fruntași din liceu.

Orele 11.00 - Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Carei

- Întâlnirea participanților din R. Moldova cu conducerea Colegiului.

Orele 12.30 - Instituția Prefectului Satu Mare

- Întâlnirea conducerilor Academiei Române și Asociațiunii ASTRA cu oficialități, 
intelectuali și tineri din județul Satu Mare.

Orele 15.00 Masa de prânz.

Orele 16.00-17.00 - Vizitarea Municipiului Carei. Depuneri de coroane la monumentele: 
Ostașului Român, Avram Iancu, Simion Bărnuțiu și Vasile Lucaciu

Orele 17.00- Castelul Karolyi.

- Vizitare și Vernisaj Expoziție 

18.00 - Concert susținut de corul „Voci Transilvane” al Casei Municipale de Cultură din 
Cluj-Napoca.

Orele 20.00-21.30 - Cină astristă 

Sâmbătă, 14 octombrie 2017

Orele 7.30-8.30-Micul dejun 

Orele 8.30-9.00-Deplasare la Sala de conferinţe
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Orele 9.30-11.30- Sala festivă a Colegiului Tehnic „Iuliu Maniu” din Carei.

Deschiderea festivă a celei de a 112-a Adunări Generale a Asociaţiunii ASTRA

1.Imnul Naţional

2. Imnul Asociaţiunii ASTRA

3. Rugăciune şi Binecuvântare

4. Cuvânt de întâmpinare, preşedintele Despărţământului ASTRA Carei, ing. Daniela 
CIUTĂ 

5. Salutul Prefecturii județului Satu Mare - prefect Darius Filip

6. Salutul Consiliului Judeţean Satu Mare - președinte Pataki Csaba

7. Cuvântul preşedintelui ASTREI - prof. univ. dr. Dumitru Acu, 

8. Salutul Academiei Române - președinte acad. Ionel-Valentin Vlad

9.Salutul Ministerului Culturii - secretar de stat în Ministerul Culturii, Alexandru Pugna

10. Salutul Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului - Episcop P.S. Iustin 
Sigheteanul 

11. Salutul Episcopiei Greco-Catolice de Oradea - Episcop P.S. Virgil Bercea

12. Salutul Universității 1 Decembrie 1918 Alba Iulia - rector prof.univ.dr. Daniel Breaz 

13. Salutul primarilor astriști - primarul municipiului Reghin Maria Precup

14. Salutul Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș - președinte 
prof.univ.dr. Ioan Sabău - Pop 

15. Salutul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare - inspector general prof. Călin Durlă

16.Salutul Direcției Județene de Cultură, Culte și Patrimoniu Satu Mare - ec. Zamfir Danciu

17.Salutul Muzeului Județean Satu Mare - director scriitor Felician Pop

18. Salutul Bibliotecii Județene Satu Mare - director prof. Lacrima Istrăuan

19. Salutul despărțămintelor din țară - președinta Despărțământului ASTRA Iași, prof. 
Areta Moșu

20. Salutul despărțămintelor din R. Moldova-președinte Despărţământul ASTRA „Vasile 
Moga” Feştiliţa, Nicolae Tudoreanu

21. Salutul despărțămintelor din Serbia, președinte Despărţământul ASTRA „Tisu Petru” 
Serbia, av. Octavian Suciu

- Prezentarea unor mesaje

Orele 11.30- 12.00- Pauza de cafea.

Orele 12.30- 13.30 - Dezvelirea Bustului Poetului Național Mihai Eminescu
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Orele 13.45-14.45 - Sala festivă a Colegiului Tehnic „Iuliu Maniu” din Carei.

- Sesiune de comunicări în plen

Orele 14.45- 16.00 - Masa de prânz 

Orele 16.00- 17.30 - Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” din Carei.

Sesiune de comunicări pe secţiuni.

- Secţiunea I - Sala - 1

Personalități astriste din Nordul Ardealului reprezentative pentru cultura poporului 
român.

- Secţiunea II - Sala - 2

Despărțămintele ASTREI și contribuția lor la dezvoltarea culturii locale.

- Secţiunea III - Sala - 3

Carei, reper cultural și spiritual.

- Secţiunea IV - Sala - 4

Orizonturi noi în activitatea ASTREI.

Orele 18.00-19.30 - Sala festivă a Colegiului Tehnic „Iuliu Maniu” din Carei.

- Adunarea Generală a Asociaţiunii ASTRA

- Înmânare de Diplome şi Premii 

Orele 20.00- 23.00 - Cină astristă careiană

Duminică, 15 octombrie 2017

Orele 7.30- 8.50 - Micul dejun

Orele 9.00-12.00 - Sala parter Motel Vraja Viilor

- Şedinţa de închidere a Adunării Generale 

- Lansări de cărţi şi reviste

Orele 12.00-13.30-Întâlniri astriste.

Orele 14.00-15.30-Masa de prânz 

Orele15.30 - Plecarea oaspeţilor
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Cuprins

Prof.univ.dr. Dumitru ACU - Prima Adunare Generală a Asociațiunii ASTRA la 
Carei.......................................................................................................................

Ing. Daniela CIUTĂ - Bine ați venit în municipiul Carei!........................................

Mesajul I.P.S.S. ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului, 
Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului..................................................

Ep. Virgil BERCEA - ASTRA la Carei –2017– un gând pentru ASTRA și Astriști...

Acad. Prof. Marius PORUMB - Sub semnul lui Eminescu......................................

Prof. univ. dr. Ioan CONDOR - Stimate Domnule prof. univ. dr. DUMITRU ACU, 
Președintele Asociațiunii ASTRA, Stimată Doamnă ing. Daniela CIUTĂ, 
Președinta Despărțământului ASTRA Carei...........................................................

Prof. Adrian ŢINEGHE - Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie..................................

Asociațiunea ASTRA, ieri și azi. 94 de ani de la înființarea Despărțământului 
Carei..........................................................................................

Aurel COZA – un președinte al Despărțământului ASTRA Carei............................

Tinerii astriști careieni............................................................................................

DESFĂŞURAREA MANIFESTĂRILOR celei de A 112-A ADUNARE 
GENERALĂ ASTRA, Carei, 13-15 octombrie 2017.................................................
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Aspecte	din	activitatea	
Despărțământului	ASTRA	Carei




