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Sfârșitul , ca și începutul unui an ,  are o încărcătură istorică datorată evenimentelor care 

se succed . A trecut aproape un secol de la Unirea de la 1 decembrie 1918 , când la Alba

fața a 100.000 de oameni, Vasile Goldiș a citit Rezoluția care p

autentice . România pornea cu speran

Din acel moment nu am încetat să ne bucurăm de Unire, chiar dacă evenimente tragice au 

trecut peste noi. Am avut uneori impresia că între patriotistul declarat 

diferență .  Dar impresia a fost infirmată de bucuria cu care am pregătit cântecele patriotice , pe 

care le-am prezentat în curtea școlii . Am îmbrăcat costume populare , deși era frig de crăpau 

pietrele . Ne-am bucurat cu tot sufletul nos

pentru viitorul nostru ,  mai ales că în luna noiembrie au fost alegerile preziden

noi am votat , tot cu gândul la viitorul nostru . Credem că, la fel ca acum 100 de ani , în România 

se mai pot naște oameni capabili să facă mult bine , nu numai pentru ei , ci și pentru țară .

          Bucuria noastră de a ne manifesta patriotismul o vom pune drept gaj la cumpăna anilor . 
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EDITORIAL 
 

Patrioții de noi 

șitul , ca și începutul unui an ,  are o încărcătură istorică datorată evenimentelor care 

se succed . A trecut aproape un secol de la Unirea de la 1 decembrie 1918 , când la Alba

ța a 100.000 de oameni, Vasile Goldiș a citit Rezoluția care punea bazele unei democra

autentice . România pornea cu speranță și încredere în viitor.  

Din acel moment nu am încetat să ne bucurăm de Unire, chiar dacă evenimente tragice au 

trecut peste noi. Am avut uneori impresia că între patriotistul declarat și c

ță .  Dar impresia a fost infirmată de bucuria cu care am pregătit cântecele patriotice , pe 

școlii . Am îmbrăcat costume populare , deși era frig de crăpau 

am bucurat cu tot sufletul nostru curat pentru România .  Avem mari speran

pentru viitorul nostru ,  mai ales că în luna noiembrie au fost alegerile prezidențiale . Unii dintre 

noi am votat , tot cu gândul la viitorul nostru . Credem că, la fel ca acum 100 de ani , în România 

ște oameni capabili să facă mult bine , nu numai pentru ei , ci și pentru țară .

Bucuria noastră de a ne manifesta patriotismul o vom pune drept gaj la cumpăna anilor . 

Membrii Clubului de 
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șitul , ca și începutul unui an ,  are o încărcătură istorică datorată evenimentelor care 

se succed . A trecut aproape un secol de la Unirea de la 1 decembrie 1918 , când la Alba-Iulia în 

unea bazele unei democrații 

Din acel moment nu am încetat să ne bucurăm de Unire, chiar dacă evenimente tragice au 

și cel simțit este o 

ță .  Dar impresia a fost infirmată de bucuria cu care am pregătit cântecele patriotice , pe 

școlii . Am îmbrăcat costume populare , deși era frig de crăpau 

tru curat pentru România .  Avem mari speranțe 

țiale . Unii dintre 

noi am votat , tot cu gândul la viitorul nostru . Credem că, la fel ca acum 100 de ani , în România 

ște oameni capabili să facă mult bine , nu numai pentru ei , ci și pentru țară . 

Bucuria noastră de a ne manifesta patriotismul o vom pune drept gaj la cumpăna anilor .  

Membrii Clubului de jurnalism 



Revolu

 S-au împlinit la sfârșitul anului 2014 , 25 de ani de la revoluția română din decembrie 

1989. Noi nu eram născuți . Noi nu știm nimic despre acel eveniment. Am aflat multe detalii de 

la bunicii și părinții noștri. Și-au dat via

despre care nimeni nu mai vorbe

anchetele pe care le-am efectuat.

                                                                                               

 

La 14 decembrie 1989 la Ia

fost dat semnalul începerii revolu

tipărite clandestin. Şase organizatori au fost aresta

după o noapte agitată, mai mulţi

Acesta era reținut în casă, în urma protestului 

stabilit.  S-a discutat mult a supra rolului jucat de pastor în izbucnirea revolu

pion strategic, dacă a fost doar un preot care 

,,ţapul ispășitor” .  Pe 17 decembrie 1989, la ședința 

Partidului Comunist Român  

Timișoara. Strigătele ,,libertate” 

Timișoara,  al căror număr nu

astăzi,  a fost transportaţi la Bucure

cadavrele au fost incinerate. Se v

ștergerea urmelor.  

 Continuarea revoluției din 1989 la București

  "Cine s-ar fi gândit,  în decembrie 

1989,  că nebunia de la Timișoara va ajunge și 

la București, ba chiar mai mult de atât, va 

izbucni după 21 decembrie în toată 
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ANCHETĂ 

Revoluția din decembrie 1989 

șitul anului 2014 , 25 de ani de la revoluția română din decembrie 

ți . Noi nu știm nimic despre acel eveniment. Am aflat multe detalii de 

au dat viața strigând  "Vom muri și vom fi liberi",  mul

despre care nimeni nu mai vorbește. Ce s-a petrecut cu adevărat în acele zile vă vom prezenta în 

am efectuat.                                                                           

                                                   Denisa Alexandrescu, clasa a X

Începuturile revoluției 

La 14 decembrie 1989 la Iași, in Piața Unirii, în cadrul unei mari manifestări comuniste, a 

fost dat semnalul începerii revoluției române. Atunci s-au împrăștiat manifeste pe foi volante 

organizatori au fost arestați de securitate. Pe 16 decembrie, la Timi

mai mulţi oameni au luat apărarea pastorului reformat Laszo Tokes

n urma protestului și a refuzului de a predica în alt loc decât cel 

supra rolului jucat de pastor în izbucnirea revoluției. Dacă a fost un 

pion strategic, dacă a fost doar un preot care şi-a respectat principiile religioase, dacă a fost 

șitor” .  Pe 17 decembrie 1989, la ședința  C.P.E.X.  al  Comitetului 

 s-a obținut aprobarea forței pentru înăbușirea revoltei din 

șoara. Strigătele ,,libertate” şi ,,Jos comunismul” au fost reduse la tăcere. Mor

al căror număr nu-l știm nici 

la București, iar 

cadavrele au fost incinerate. Se vroia 

ției din 1989 la București 

ar fi gândit,  în decembrie 

șoara va ajunge și 

ști, ba chiar mai mult de atât, va 

izbucni după 21 decembrie în toată țara. 
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șitul anului 2014 , 25 de ani de la revoluția română din decembrie 

ți . Noi nu știm nimic despre acel eveniment. Am aflat multe detalii de 

fi liberi",  mulți tineri 

a petrecut cu adevărat în acele zile vă vom prezenta în 

                             

Denisa Alexandrescu, clasa a X-a A 

n cadrul unei mari manifestări comuniste, a 

știat manifeste pe foi volante 

16 decembrie, la Timișoara, 

storului reformat Laszo Tokes.  

n alt loc decât cel 

ției. Dacă a fost un 

a respectat principiile religioase, dacă a fost 

omitetului Central al 

ținut aprobarea forței pentru înăbușirea revoltei din 

i ,,Jos comunismul” au fost reduse la tăcere. Morții din 



  Zvonurile și informațiile contradictorii circulau în toată țara. Cu toții așteptam cu sufletul 

la gură,  zi după zi,  pentru a vedea ce urmează, 

 Românii stăteau în fiecare seară cu urechile lipite de radiouri pentru a auzi cele mai 

proaspete vești de la Radio Europa Liberă sau Vocea Americii.

  În dimineața zilei de 21 decembrie 1989,

aplicare propria soluție de ieșire 

se va dovedi fatală până la urmă, de

care le strigaseră timișorenii și pe care 

  Pentru a-și demonstra  întregii țări puterea pe care o deține

mitingului, Ceaușescu planificase să anunțe majorări de salarii și pensii

Manifestația începe la ora 12:00 și este transmisă în direct la radio și televiziune. 

strategie care s-a dorit a fi o dovadă a manifestării puterii 

poartă "iubitului conducător" se va dovedi a

muncii" pe la 12:30, ia cuvântul Ceau

puterile străine care atentează la integritatea ei 

mitingului. Însă, în loc de aplauz

Mulțimea nu-l mai aplaudă și nici nu îl mai 

acest moment Ceaușescu pare să înțeleagă 

adevărata dimensiune a revoltei. 

îl sfătuiește să continue, să nu se lase intimidat. Dar 

el nu își revine.  Transmisia  în direct este oprită 

pentru câteva clipe. Nici măcar promisiunile pe 

care Ceaușescu începuse să le facă în disperare nu îi 

mai țin în loc pe oameni. Unii istorici și analiști a

evenimentelor din decembrie 1989 sus
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și informațiile contradictorii circulau în toată țara. Cu toții așteptam cu sufletul 

pentru a vedea ce urmează,  cum se va încheia revolta începută la Timi

n fiecare seară cu urechile lipite de radiouri pentru a auzi cele mai 

ști de la Radio Europa Liberă sau Vocea Americii. 

ța zilei de 21 decembrie 1989,  Nicolae Ceaușescu se hotărăște să își pună în 

 din criza socială în care țara se afundase.  Ideea lui Ceau

se va dovedi fatală până la urmă, deși ea fusese concepută cu gândul că rezolvă toate 

pe care le trăiau și simțeau restul românilor. 

și demonstra  întregii țări puterea pe care o deținea încă asupra popula

același timp, grandomania de conducător, Ceau

organizează un mare miting pe data de 21 decembrie, 

în Piața Palatului. Toți cei care lucrau în

uzine au ieșit pentru a protesta. Manifesta

să fie una pro-Ceaușescu și trebuiau să participe doar 

oameni de încredere ai partidului comunist. 

șescu planificase să anunțe majorări de salarii și pensii, alocaţii pentru copii

ția începe la ora 12:00 și este transmisă în direct la radio și televiziune. 

a dorit a fi o dovadă a manifestării puterii și încrederii pe care românii încă i

poartă "iubitului conducător" se va dovedi a-l pierde pe Ceaușescu. După discursurile "oamenilor 

muncii" pe la 12:30, ia cuvântul Ceaușescu. El vorbește de nevoia imperativă de a apăra țara de 

le străine care atentează la integritatea ei și mulțumește din inimă organizatorilor 

loc de aplauze și urale, Ceaușescu rămâne împietrit la răspunsul mulțimii. 

și nici nu îl mai aclamă așa cum făcuse zeci de ani la rând. Abia în 

șescu pare să înțeleagă 

adevărata dimensiune a revoltei.  Elena Ceaușescu 

ște să continue, să nu se lase intimidat. Dar 

Transmisia  în direct este oprită 

pentru câteva clipe. Nici măcar promisiunile pe 

șescu începuse să le facă în disperare nu îi 

țin în loc pe oameni. Unii istorici și analiști ai 

evenimentelor din decembrie 1989 susțin că 
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și informațiile contradictorii circulau în toată țara. Cu toții așteptam cu sufletul 

cum se va încheia revolta începută la Timișoara. 

n fiecare seară cu urechile lipite de radiouri pentru a auzi cele mai 

șescu se hotărăște să își pună în 

Ideea lui Ceaușescu i 

și ea fusese concepută cu gândul că rezolvă toate cererile pe 

încă asupra populației și, în 

de conducător, Ceaușescu 

organizează un mare miting pe data de 21 decembrie, 

cei care lucrau în fabrici sau 

Manifestația trebuia 

șescu și trebuiau să participe doar 

oameni de încredere ai partidului comunist.  În cadrul 

, alocaţii pentru copii. 

ția începe la ora 12:00 și este transmisă în direct la radio și televiziune.  Această 

și încrederii pe care românii încă i-o 

escu. După discursurile "oamenilor 

șescu. El vorbește de nevoia imperativă de a apăra țara de 

și mulțumește din inimă organizatorilor 

și urale, Ceaușescu rămâne împietrit la răspunsul mulțimii. 

șa cum făcuse zeci de ani la rând. Abia în 



mitingul a fost sabotat, în fapt, 

vuietul transmis prin stațiile de amplificare din piață, chiar țepușele cu care au fost înțepate unele 

femei din mulțime, toate acestea, se spune, 

scop să provoace panică și haos în mulțime și să

ore, pe la 2-3 după-amiaza, în zona hotelului Intercontinental, 

care să îi apere de forțele de represiune care patrulau în tot centrul orașului.

Ceaușescu anunța într-o conferin

Milea să deschidă focul  asupra bucure

Ordinul nu a fost executat imediat, ci abia după miezul nop

                                               

Au consemnat 

 

Nicolae Ceaușescu și soția sa, Elena

doi colaboratori loiali, într-un elicopter pilotat de Vasile Malu

de la Snagov unde au ajuns în jurul orei 12:21, iar la 12:47 a

aterizează în apropiere de Boteni, oprind ma

2646) căruia Ceaușescu i-a zis: "A fost lovitură de stat, organizez rezisten

Ceaușeștii s-au îndreptat spre sediul mili

ascunși lângă o pădure până la lăsarea serii, când au revenit

de revoluționarii conduși de Ilie Știrbescu. La 24 decembrie 1989

Iliescu, s-a constituit Tribunalul Militar Excep

decretul a fost semnat într-un WC al M
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mitingul a fost sabotat, în fapt, și dezorganizat în mod profesionist. Explozia unor petarde, 

țiile de amplificare din piață, chiar țepușele cu care au fost înțepate unele 

ime, toate acestea, se spune,  ar fi fost atent regizate și  pregătite și ar fi avut drept 

și haos în mulțime și să-i împrăștie pe manifestanți.  După doar câteva 

amiaza, în zona hotelului Intercontinental,  un grup de tineri ridică o baricadă 

țele de represiune care patrulau în tot centrul orașului.

o conferință de presă instituirea stării de război și îi ordona generalului 

Milea să deschidă focul  asupra bucureștenilor și să distrugă baricada de la Intercontinental. 

Ordinul nu a fost executat imediat, ci abia după miezul nopții, când au murit  39 de manifestan

                                              Sursa: Petru Bondar, 56 de ani; Mihai Precub 73 de ani

Au consemnat Oana Ioniţă, clasa a XI-a C şi Georgiana Precub ,clasa a X

șescu și soția sa, Elena,  au fugit din capitală pe 22 decembrie, ora 12:09, cu 

un elicopter pilotat de Vasile Maluțan. Ei s-au îndreptat spre re

de la Snagov unde au ajuns în jurul orei 12:21, iar la 12:47 au decolat spre Târgovi

izează în apropiere de Boteni, oprind mașina doctorului Nicolae Deca (Dacie roșie cu nr. 4B

a zis: "A fost lovitură de stat, organizez rezistența la Târgoviște". 

au îndreptat spre sediul miliției de acolo, dar dat fiind faptul că era ocupat

și lângă o pădure până la lăsarea serii, când au revenit la sediul miliţiei. Aici au fost aresta

ționarii conduși de Ilie Știrbescu. La 24 decembrie 1989, printr-un decret al lui Ion 

a constituit Tribunalul Militar Excepțional. Din cauza paranoiei revolu

un WC al Ministerului Apărării. Completul de judecată a fost format 

din doi judecători militari, coloneii

Ioan Nistor, trei asesori populari 

militar Dan Voinea care reprezenta 

Procesul a început pe 25 decembrie la ora 13:20 

s-a terminat în jurul orei 14:40, în garnizoana din 

Târgoviște, cu execuția celor doi  soți.

Surs

a consemnat Lucian Fărcășanu
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și dezorganizat în mod profesionist. Explozia unor petarde, 

țiile de amplificare din piață, chiar țepușele cu care au fost înțepate unele 

și ar fi avut drept 

După doar câteva 

rup de tineri ridică o baricadă 

țele de represiune care patrulau în tot centrul orașului. La ora 18:00,  

ță de presă instituirea stării de război și îi ordona generalului 

ștenilor și să distrugă baricada de la Intercontinental.  

, când au murit  39 de manifestanți. 

Sursa: Petru Bondar, 56 de ani; Mihai Precub 73 de ani 

i Georgiana Precub ,clasa a X-aA 

u fugit din capitală pe 22 decembrie, ora 12:09, cu 

au îndreptat spre reședința 

decolat spre Târgoviște. Aceștia 

șina doctorului Nicolae Deca (Dacie roșie cu nr. 4B-

ța la Târgoviște". 

d faptul că era ocupat, au stat 

. Aici au fost arestați 

un decret al lui Ion 

ei revoluționarilor, 

. Completul de judecată a fost format 

din doi judecători militari, coloneii Gică Popa și 

Ioan Nistor, trei asesori populari și procurorul 

militar Dan Voinea care reprezenta acuzarea. 

nceput pe 25 decembrie la ora 13:20 și 

a terminat în jurul orei 14:40, în garnizoana din 

ția celor doi  soți. 

Sursa: -Wikipedia  

șanu, clasa aXIa C 



CRĂCIUNUL D

Unde sunt zăpezile de altădată?  Unde e Crăciunul de altădată?  Auzim destul de des 

astfel de întrebări. Nu au dispărut în tărâmul ,,uitării”,  ci au rămas tăinuite în seiful

afective și apelăm la ele, la aceste scumpe amintiri, oridecâteori ne e greu și viața ne copleșește 

cu lucruri negative.  Crăciunul a avut, are,  

mai ales că sunt născut într-o sfântă zi de Cr

de taină , de sfințenie,  de bucurie și spirit sfânt  inegalabil. Copil fiind, îmi amintesc că încă de 

la sfârșit de noiembrie  începeam pregătirile pentru împodobirea bradului, nelipsit de la noi d

casă , de sărbătorile Crăciunulu și ale Anului Nou.  Nu erau chiar atâtea podoabe pentru brad ca 

astăzi și confecționam din foițe de staniol lănțișoare, ghirlande, coșulete, înveleam nuci în foițe 

colorate de staniol,  ce deveneau mici globule

îmbietoare de la bucătărie,  sclipirea pomului împodobit, artificiile, colindele, cântate de glasurile 

cristaline de copii , sporeau acel farmec unic, măre

Ajun din trecut, când ne trezeam to

încă întuneric, să primim pe părintele cu icoana: ,,Na

lin însoțeau pe părintele și nerăbdarea cu care așteptau merele, nucile,

dădeau o tentă magică asteptării Mo

descoperirii pachetului de sub brad , nu se poate compara cu nimic. Cea mai mare fericire era 

când, pe lângă nelipsitele dulciuri, jucării 

deveneau de basm , când la gura sobei devoram volume întregi 

lumi de legendă , de poveste,  de trecut istoric , de feerie 

de tristă

ni

Gerilă , o tâmpenie mărea

răsplata. Din nefericire, astăzi Crăciunul s

digitalizat,

simt esen

Iisus pe pământ să fie percepută de cât mai mul

la adevărata sa măre
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CRĂCIUNUL DE ALTĂDATĂ 
 

Unde sunt zăpezile de altădată?  Unde e Crăciunul de altădată?  Auzim destul de des 

astfel de întrebări. Nu au dispărut în tărâmul ,,uitării”,  ci au rămas tăinuite în seiful

și apelăm la ele, la aceste scumpe amintiri, oridecâteori ne e greu și viața ne copleșește 

ciunul a avut, are,  și va avea pentru mine, o semnificație aparte, unică, 

o sfântă zi de Crăciun.  A fost , este și va fi mereu învăluit într

țenie,  de bucurie și spirit sfânt  inegalabil. Copil fiind, îmi amintesc că încă de 

șit de noiembrie  începeam pregătirile pentru împodobirea bradului, nelipsit de la noi d

și ale Anului Nou.  Nu erau chiar atâtea podoabe pentru brad ca 

și confecționam din foițe de staniol lănțișoare, ghirlande, coșulete, înveleam nuci în foițe 

colorate de staniol,  ce deveneau mici globulețe. Mirosul de brad proaspăt împletit cu aromele 

îmbietoare de la bucătărie,  sclipirea pomului împodobit, artificiile, colindele, cântate de glasurile 

cristaline de copii , sporeau acel farmec unic, măreț , al sărbătorii. Nu pot să uit diminețile din 

t, când ne trezeam toți ai casei,  cu noaptea în cap , pe la 4, 5 dimineața, când era 

încă întuneric, să primim pe părintele cu icoana: ,,Nașterea Ta Hristoase…” , zarva copiilor , ce 

țeau pe părintele și nerăbdarea cu care așteptau merele, nucile, colăceii, bomboanele, 

dădeau o tentă magică asteptării Moșului. Apoi dimineața de Crăciun, cu bucuria imensă a 

descoperirii pachetului de sub brad , nu se poate compara cu nimic. Cea mai mare fericire era 

când, pe lângă nelipsitele dulciuri, jucării și hăinuțe, descopeream cărțile. Vacanțele de iarnă 

deveneau de basm , când la gura sobei devoram volume întregi și imaginația zburda liberă în alte 

lumi de legendă , de poveste,  de trecut istoric , de feerie și fantastic .  Am prins și acele vremuri 

de tristă amintire, când conducerea atee comunistă a încercat să 

ni-l fure pe Moș Crăciun, înlocuindu-l , vezi Doamne cu Mo

Gerilă , o tâmpenie măreață pentru care, sunt sigură, și

răsplata. Din nefericire, astăzi Crăciunul s

digitalizat, comercializat, consumizat și puțini, mai ales copii, îi 

simt esența divină. Să dea Domnul ca bucuria venirii Pruncului 

Iisus pe pământ să fie percepută de cât mai mul

la adevărata sa măreție.                         Prof. Olga Teodorescu
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Unde sunt zăpezile de altădată?  Unde e Crăciunul de altădată?  Auzim destul de des 

astfel de întrebări. Nu au dispărut în tărâmul ,,uitării”,  ci au rămas tăinuite în seiful memoriei 

și apelăm la ele, la aceste scumpe amintiri, oridecâteori ne e greu și viața ne copleșește 

și va avea pentru mine, o semnificație aparte, unică, 

și va fi mereu învăluit într-o aură 

țenie,  de bucurie și spirit sfânt  inegalabil. Copil fiind, îmi amintesc că încă de 

șit de noiembrie  începeam pregătirile pentru împodobirea bradului, nelipsit de la noi din 

și ale Anului Nou.  Nu erau chiar atâtea podoabe pentru brad ca 

și confecționam din foițe de staniol lănțișoare, ghirlande, coșulete, înveleam nuci în foițe 

l de brad proaspăt împletit cu aromele 

îmbietoare de la bucătărie,  sclipirea pomului împodobit, artificiile, colindele, cântate de glasurile 

ț , al sărbătorii. Nu pot să uit diminețile din 

ți ai casei,  cu noaptea în cap , pe la 4, 5 dimineața, când era 

șterea Ta Hristoase…” , zarva copiilor , ce 

colăceii, bomboanele, 

șului. Apoi dimineața de Crăciun, cu bucuria imensă a 

descoperirii pachetului de sub brad , nu se poate compara cu nimic. Cea mai mare fericire era 

țe, descopeream cărțile. Vacanțele de iarnă 

și imaginația zburda liberă în alte 

și fantastic .  Am prins și acele vremuri 

amintire, când conducerea atee comunistă a încercat să 

l , vezi Doamne cu Moș 

ță pentru care, sunt sigură, și-au primit 

răsplata. Din nefericire, astăzi Crăciunul s-a desacralizat, 

și puțini, mai ales copii, îi 

ța divină. Să dea Domnul ca bucuria venirii Pruncului 

Iisus pe pământ să fie percepută de cât mai mulți, mici și mari,  

Prof. Olga Teodorescu 



Despre cardul de sănătate…

O problemă care a apărut, nu de de multă vreme, se referă la cardurile de sănătate ce 

conțin un chip cu datele personale.  În ceea ce mă privește, consider că un astfel de card nu aduce 

sfârșitul lumii și că omul este cel care transformă tehnologia într

cum o bucată de plastic să influen

exterior,  care poate conține un chip de stocare a datelor personale sau a propriului dosar 

medical. Fiecare este liber să-l accepte sau

din punct de vedere moral, omul fiind cel care o valorizează

Dumnezeu în primul rând.  

Prezența acestor carduri de sănătate readuce în atenție discuția de acum câț

pașapoartelor biometrice pe care unii le declarau ca fiind un semn al lui Antihrist. În privința 

cardurilor, sunt de părere că este vorba despre un deficit de comunicare, o lipsă de informare a 

viitorilor utilizatori.  La toate acestea se adaugă 

fondul alarmist al unor credincio

card un semn al lepădării de Hristos.  Cred că 

această interpretare este departe de în

Scripturi și că nu în aceasta constă lepădarea de 

Hristos, ci în felul în care tu ca om te raport

Dumnezeu. 

În trecut, tot ce apărea, ca de exemplu:  

lumina, undele radio, televizorul, Internetul erau considerate lucrări ale diavolului. Acum acestea 

sunt utilizate și de către Biserică. Noutatea poate trezi temeri,  pe fondul necunoașterii. Valoa

oricărei achiziții, în ceea ce privește tehnologia, se poate judeca după nivelul de libertate pe care

l oferă. Toate rămân, însă, lucruri exterioare nouă, care cel mult ne fac via

de care se poate trăi.  

Apocalipsa nu vine cu un 

Ceea ce trebuie păstrat cu sfințenie este libertatea interioară, de orice limitare și constrângere. 

Abia în momentul în care un individ este obligat să renun

Biblioteca din Nord

RELIGIE 

Despre cardul de sănătate… 

ă care a apărut, nu de de multă vreme, se referă la cardurile de sănătate ce 

țin un chip cu datele personale.  În ceea ce mă privește, consider că un astfel de card nu aduce 

șitul lumii și că omul este cel care transformă tehnologia într-un progres sau regres. Nu are 

cum o bucată de plastic să influențeze viața noastră.  Păcatul este cu totul altceva decât un obiect 

ține un chip de stocare a datelor personale sau a propriului dosar 

l accepte sau nu, îl poate arunca sau păstra. Tehnologia este neutră 

omul fiind cel care o valorizează. Sfârșitul lumii ține de planul Lui 

ța acestor carduri de sănătate readuce în atenție discuția de acum câț

șapoartelor biometrice pe care unii le declarau ca fiind un semn al lui Antihrist. În privința 

cardurilor, sunt de părere că este vorba despre un deficit de comunicare, o lipsă de informare a 

viitorilor utilizatori.  La toate acestea se adaugă și 

fondul alarmist al unor credincioși care văd în acest 

card un semn al lepădării de Hristos.  Cred că 

această interpretare este departe de înțelesul Sfintei 

și că nu în aceasta constă lepădarea de 

ci în felul în care tu ca om te raportezi la 

În trecut, tot ce apărea, ca de exemplu:  

lumina, undele radio, televizorul, Internetul erau considerate lucrări ale diavolului. Acum acestea 

și de către Biserică. Noutatea poate trezi temeri,  pe fondul necunoașterii. Valoa

ții, în ceea ce privește tehnologia, se poate judeca după nivelul de libertate pe care

l oferă. Toate rămân, însă, lucruri exterioare nouă, care cel mult ne fac viața mai ușoară, dar fără 

Apocalipsa nu vine cu un singur card de sănătate, iar diavolul este mai mult decât atât. 

țenie este libertatea interioară, de orice limitare și constrângere. 

Abia în momentul în care un individ este obligat să renunțe la credință, la Sfânta Împărtășa
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ă care a apărut, nu de de multă vreme, se referă la cardurile de sănătate ce 

țin un chip cu datele personale.  În ceea ce mă privește, consider că un astfel de card nu aduce 

sau regres. Nu are 

țeze viața noastră.  Păcatul este cu totul altceva decât un obiect 

ține un chip de stocare a datelor personale sau a propriului dosar 

nu, îl poate arunca sau păstra. Tehnologia este neutră 

șitul lumii ține de planul Lui 

ța acestor carduri de sănătate readuce în atenție discuția de acum câțiva ani a 

șapoartelor biometrice pe care unii le declarau ca fiind un semn al lui Antihrist. În privința 

cardurilor, sunt de părere că este vorba despre un deficit de comunicare, o lipsă de informare a 

lumina, undele radio, televizorul, Internetul erau considerate lucrări ale diavolului. Acum acestea 

și de către Biserică. Noutatea poate trezi temeri,  pe fondul necunoașterii. Valoarea 

ții, în ceea ce privește tehnologia, se poate judeca după nivelul de libertate pe care-

ța mai ușoară, dar fără 

singur card de sănătate, iar diavolul este mai mult decât atât. 

țenie este libertatea interioară, de orice limitare și constrângere. 

țe la credință, la Sfânta Împărtășanie, 



este împiedicat să meargă la biserică, atunci ar trebui să ne facem probleme. Un simplu card de 

sănătate purtat în portofel nu poate schimba un om.

Ca atare, cardul de sănătate nu trebuie privit decât ca 

pentru Sănătate. Toate sistemele de asigurări din lume sunt supuse fraudă

acestor fraude nu poate fi făcută decâ

plății serviciilor. Cardul este elementul care face legătura dintre ceea ce 

ce primește pacientul.   

Vultur Orândeanu, un eminent umanist

Vultur Orândeanu s-a născut în anul 1900, în comuna Mu

jud.Suceava. Licențiat în litere și filozofie.

Liceului Comercial. Arestat de comuni

anii1952-1954. A funcționat ca profesor la liceul din Borca între anii 1962

Evocarea mea nu poate fi luată ca mărturie. Sunt amintiri subiective,

conservate precar 

meandrele unei memorii pe zi ce trece mai inconsistente.

mai cru

numai eu să mai

de recompus personalitatea lui după decenii de uitare.

foarte pu

care astăzi nu mai este. Numele lui a mai rămas doar în car

Neamț și pe o cruce într-un cimitir,

așternut peste biografia lui. Trecutul lui era învăluit întăce

nimic despre el când a sosit în 

Stilul lui de viață continua să nu placă mai marilor zilei.

Biblioteca din Nord

este împiedicat să meargă la biserică, atunci ar trebui să ne facem probleme. Un simplu card de 

sănătate purtat în portofel nu poate schimba un om. 

Ca atare, cardul de sănătate nu trebuie privit decât ca punct cheie al gestionării fondurilor 

nătate. Toate sistemele de asigurări din lume sunt supuse fraudării. Dar limitar

acestor fraude nu poate fi făcută decât prin mijloace de monitorizare a circuitului banilor 

ul este elementul care face legătura dintre ceea ce declară furnizorii 

     

Prof. Cârjă Andrei 

RESTITUIRI 

Vultur Orândeanu, un eminent umanist 

a născut în anul 1900, în comuna Mușenița, 

țiat în litere și filozofie. A fost primar al orașului Piatra Neamț și director al 

Liceului Comercial. Arestat de comuniști, a fost deținut la penitenciarul Poarta Albă,

ționat ca profesor la liceul din Borca între anii 1962-1965.

Ceea ce scriu eu aici, nu este o biografie,

Evocarea mea nu poate fi luată ca mărturie. Sunt amintiri subiective,

conservate precar și care se întregesc anevoios. Amintiri ascunse în 

meandrele unei memorii pe zi ce trece mai inconsistente.

mai cruțat aproape nimic din imaginea profesorului 

numai eu să mai dau adăpost legendei acestui distins dascăl.

de recompus personalitatea lui după decenii de uitare.

foarte puține informații despre viața sa. A făcut parte dintr

Numele lui a mai rămas doar în carțile vechi de telefon ale orașului Piatra 

un cimitir, pe care nimeni n-o mai știe. O tăcere inexplicabilă s

Trecutul lui era învăluit întăcere și discreție. Noi elevii, nu 

nimic despre el când a sosit în școala noastră. A fost trimis în exil politic la liceul din Borca.

ță continua să nu placă mai marilor zilei. Nu ni l-a prezentat nimeni la prima oră.
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este împiedicat să meargă la biserică, atunci ar trebui să ne facem probleme. Un simplu card de 

punct cheie al gestionării fondurilor 

rii. Dar limitarea 

circuitului banilor și a 

declară furnizorii și ceea 

Prof. Cârjă Andrei  

 

 

 

 raionul Rădăuți, 

șului Piatra Neamț și director al 

ținut la penitenciarul Poarta Albă, între 

1965. 

este o biografie, sunt amintiri. 

Evocarea mea nu poate fi luată ca mărturie. Sunt amintiri subiective, 

Amintiri ascunse în 

meandrele unei memorii pe zi ce trece mai inconsistente. Timpul nu a 

ape nimic din imaginea profesorului și e posibil ca 

dau adăpost legendei acestui distins dascăl. E greu 

de recompus personalitatea lui după decenii de uitare. Ne-au rămas 

A făcut parte dintr-o lume 

țile vechi de telefon ale orașului Piatra 

tăcere inexplicabilă s-a 

Noi elevii, nu știam 

A fost trimis în exil politic la liceul din Borca. 

a prezentat nimeni la prima oră. 



A venit singur și a așteptat politicos ca gloata gălăgioasă să intre în clasă.

într-o ținută clasică. Un bătrân maiestuos 

avea un aer princiar. Am rămas to

el. S-a recomandat și ne-a spus ce ne va preda.

aminte și ne spunea: ,,Ia loc”. Era calm 

prima oră ne-a spus zâmbind că 

smulge cât poate. Pe măsură ce trecea timpul,

agreabil. Făptura lui radia frumuse

față de tot ce-i agita pe cei din jur,

niciodată, avea întotdeauna timp.

magician al cuvântului. Avea un incontestabil talent 

uitam să mai luăm notițe. În cuvinte pu

amănunte. Ne–a transmis bucuria de a

pătrundem în universul lecturii. Până la urmă, 

surghiunit în școala noastră.  

Profesorul nostru avea mereu o presta

fața noastră, fără să știm, un om care a 

exemplu de înțelegere superioară a vieții și a oamenilor.

trăit,  nu l-au închis în el.  A plătit adevărurile în care a crezut

împăcat cu el însuși, neresentimentar,

bătrân blajin și plin de prestanță. Patimile nu

ajungeau până la el. Era mereu calm 

demni cum a fost el.  Înțelepciunea este arta renun

Biblioteca din Nord

șteptat politicos ca gloata gălăgioasă să intre în clasă. Era îmbrăcat îngrijit 

Un bătrân maiestuos și senin. Noul nostru profesor cu părul viscolit de timp 

Am rămas toți în picioare, ne-a spus cu voce blândă să ședem și s

a spus ce ne va preda. A strigat catalogul. Ne ridicam, ne privea cu luare 

Era calm și îngăduitor, lucru neobișnuit pentru școala noastră.

 școala e un car cu fân care se mișcă repede și din care, fiecare 

Pe măsură ce trecea timpul, descopeream în profesorul nostru un om foarte 

Făptura lui radia frumusețe și calm. Cu figura lui olimpiană  arăta o indiferen

i agita pe cei din jur, nu mai asculta decât de vocea lui interioară. Nu se gr

avea întotdeauna timp. Un om fermecător, niciodată oboist, niciodată

Avea un incontestabil talent oratoric. Eram cuprinși de vraja expunerii și 

În cuvinte puține ne prezenta esențialul unei lecții, înainte de a intra în 

a transmis bucuria de a citi și de a înțelege. Împreună cu el încercam să 

Până la urmă,  șușotit, a ajuns și la noi vestea că profesorul este 

 Noi nu aveam cum să bănuim proporțiile suferințelor lui.

Profesorul nostru avea mereu o prestație calmă, de om care nu datora nimic, nimănui. Avem 

știm, un om care a înfruntat cu mare demnitate dezastrele istoriei. Un 

țelegere superioară a vieții și a oamenilor.  Evenimentele traumatizante pe care le

A plătit adevărurile în care a crezut, prin suferin

și, neresentimentar,  în profida anilor de detenție din închisorile comuniste. Un 

și plin de prestanță. Patimile nu-l mai atingeau. Ambiții,  invidii, 

mereu calm și reconciliant cu cei din jur. Puțini oameni, știu să fie 

elepciunea este arta renunțărilor. Profesorul părea resemnat. Totul 

trebuie iertat:  “ați învins domnilor, 

se pleacă în fața dumneavoastră” părea 

bătrânul dascăl.  Pe chipul lui nu s

niciodată o mândrie jignită, ci seninătate.

Fie ca acest tardiv laudatio, 

eminentul profesor să ajungă măcar la o parte din 

cei care l-au cunoscut și l-au prețuit.

ing. Mihai Niculi
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Era îmbrăcat îngrijit 

Noul nostru profesor cu părul viscolit de timp 

ședem și s-a așezat și 

ne privea cu luare 

șnuit pentru școala noastră. La 

școala e un car cu fân care se mișcă repede și din care, fiecare 

descopeream în profesorul nostru un om foarte 

arăta o indiferență regală 

nu mai asculta decât de vocea lui interioară. Nu se grăbea 

Un om fermecător, niciodată oboist, niciodată posac. Era un 

și de vraja expunerii și 

înainte de a intra în 

Împreună cu el încercam să 

și la noi vestea că profesorul este 

țiile suferințelor lui.  

de om care nu datora nimic, nimănui. Avem în 

nfruntat cu mare demnitate dezastrele istoriei. Un 

Evenimentele traumatizante pe care le-a 

, prin suferință. Era senin și 

ție din închisorile comuniste. Un 

invidii,  intrigi, nu mai 

și reconciliant cu cei din jur. Puțini oameni, știu să fie 

țărilor. Profesorul părea resemnat. Totul 

ți învins domnilor,  intelectualul 

ța dumneavoastră” părea să spună 

Pe chipul lui nu s-a citit 

niciodată o mândrie jignită, ci seninătate. 

Fie ca acest tardiv laudatio,  pentru 

eminentul profesor să ajungă măcar la o parte din 

țuit. 

ing. Mihai Niculiță 



E
Aniversarea a 165 de ani de la na

Fiecare elev, începând de la clasa pregătitoare 

poezia preferată.  Am fost invitata spectacolului preg

“Aurel Dumitrașcu” Sabasa și am fost profund impresionată . Copii elegant îmbrăcați, ca la 

acasă cu mamele, dar și la școală cu dascălii lor . Moderatoarea întâlnirii a fost învățătoarea 

Cristina Petrea,  intervențiile ei fiind pline de învățăminte, dar și de umor.  Antonia Anastasiei a 

recitat ca o adevărată actriță ,,Doina”.  Ada Niță,  

ca să poată fi și văzută,  nu numai auzită,  iar 

Eugenia Petrea,  micuță și fragilă, a cântat  ,,La 

mijloc de codru des”,  în brațele mamei sale.  Un 

personaj, Harry Potter,  călare pe o mătură 

declarat întâitatea  în rândul cititorilor. Însă 

recitalul de muzică și poezie l-a convins că el nu 

are argumente solide spre a fi considerat adult 

s-a declarat învins.  A primit cadou o carte de 

poezii de Eminescu, să se edifice în privin

genialității.  S-au decernat diplome celor mai buni 

recitatori . Părerea mea este că to

asemenea manifestări culturale,  în care se pune atât de mult suflet, entuziasm 
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EMINESCIANA 
Aniversarea a 165 de ani de la nașterea lui Eminescu a scos din inerție o scoală întreagă. 

Fiecare elev, începând de la clasa pregătitoare și până la clasa a VIII-a, a învă

poezia preferată.  Am fost invitata spectacolului pregătit de elevii și cadrele didactice de la școala 

șcu” Sabasa și am fost profund impresionată . Copii elegant îmbrăcați, ca la 

slujba de duminică,  mămici emo

care murmurau alături de odrastele lor 

poeziile recitate, căntecele pe versur

Eminescu, pe care toți le știau, au creat o 

atmosfera de sărbătoare. Însufle

dăruirea copiilor m-au făcut să cred că ei 

serbează ,,Ziua Națională Eminescu”. 

Recitările lor,  am văzut ,  au fost minu

pregătite. Cu siguranță au facut repetiț

și la școală cu dascălii lor . Moderatoarea întâlnirii a fost învățătoarea 

țiile ei fiind pline de învățăminte, dar și de umor.  Antonia Anastasiei a 

ță ,,Doina”.  Ada Niță,  de la clasa pregătitoare,  s-a urcat pe un scaun 

și văzută,  nu numai auzită,  iar 

ță și fragilă, a cântat  ,,La 

țele mamei sale.  Un 

personaj, Harry Potter,  călare pe o mătură și-a 

întâitatea  în rândul cititorilor. Însă 

a convins că el nu 

are argumente solide spre a fi considerat adult și 

a declarat învins.  A primit cadou o carte de 

poezii de Eminescu, să se edifice în privința 

decernat diplome celor mai buni 

recitatori . Părerea mea este că toți meritau să fie premiați. Aștept cu drag să mai fiu invitată la 

asemenea manifestări culturale,  în care se pune atât de mult suflet, entuziasm și emoție. 

Bibliotecar Iolanda  Lupescu
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șterea lui Eminescu a scos din inerție o scoală întreagă. 

a, a învățat pe de rost 

și cadrele didactice de la școala 

șcu” Sabasa și am fost profund impresionată . Copii elegant îmbrăcați, ca la 

slujba de duminică,  mămici emoționate,  

care murmurau alături de odrastele lor 

poeziile recitate, căntecele pe versuri de 

ți le știau, au creat o 

atmosfera de sărbătoare. Însuflețirea si 

au făcut să cred că ei 

țională Eminescu”. 

Recitările lor,  am văzut ,  au fost minuțios 

ță au facut repetiții și 

și la școală cu dascălii lor . Moderatoarea întâlnirii a fost învățătoarea 

țiile ei fiind pline de învățăminte, dar și de umor.  Antonia Anastasiei a 

a urcat pe un scaun 

ți meritau să fie premiați. Aștept cu drag să mai fiu invitată la 

și emoție.  

Bibliotecar Iolanda  Lupescu 



 

Idilă de noiembrie 

Noaptea sub clar de lună 

Întunericul mă înfășoară 

Nu mai simt a ta mână 

Nu-i ca odinioară. 

Viața nu mai e clară 

Și nu mă mir de ce 

În suflet simt o rană 

Ai fost doar o molie 

Care m-a secătuit 

De tot ce aveam mai bun. 

Căci tu nu m-ai iubit  

Însă eu, ca un nebun 

Mi-am pus sufletul pe tavă 

Și inima ce fierbe, în otravă. 

Acuma prin zăpadă 

Pășesc cu greu,  mă sufoc 

O lacrimă dă să cadă 

Și o șterg pe loc... 

Încerc să merg înainte, 

Să nu mă las învins,  

De idila de noiembrie 

În care am fost prins. 

 

Lucian Fărcășanu, XI-C 
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CENACLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totul... 

 

Totul este o viață 

Totul este o agonie. 

Totul începe de dimineață 

Totul cum îți place ție. 

 

Totul învie și moare 

Totul așteaptă o chemare. 

Totul pe tine te doare 

Totul are câte o încercare... 

 

Gheorghiu Gabriela   X- C 
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Iată ce ne mărturisește : 

”Cât mă mândresc cu faptul că primii trei ani de liceu i
împrejurimile magice ale Borcăi,  loc sacru 
nemțene, o știe multă lume, însă puțini știu că aventura mea la Borca nu a început sub cele mai 
bune auspicii. Veneam după semie
muzicale începute în gimnaziu,  însă ignoran
materiale și cu răutatea unor colegi,  au făcut ca familia mea (în special fratele meu, Eugen, 
între timp devenit preot,  care era cântăre
partea mamei,  preotul Lucanu 
Liceul Teoretic "Mihail Sadoveanu",  sec
muzică, spre literatură, limbi străine, istorie, comunicare.  Într
înțeleaptă alegere, cei trei ani petrecuți acolo m
pot spune că au fost cei mai frumo
adolescent hâtru, oportunist,  zvăpăiat,  indisciplinat dar talentat,  sincer 
poate, de ce cred că au fost cei mai frumo
semnificativ în dezvoltarea și modelarea personalității mele ca tânăr aspirant la o viață artistică 
și culturală,  plină de nuanțe existențiale amalgamate cu bună dispoziție.  Să
ce-i apar
          Mi-am început aventura pe meleagurile nem
într-un loc nou, cu oameni noi, însă m
la o aruncătură de băț, limba, apucăturile și felul cald și primitor al moldovenilor, care trăiesc 
la poalele și la adăpostul Munților Stânișoarei, fiind destul de asemănătoare. Sincer să fiu, nu 
mă așteptam ca nivelul liceului să fie atât de ridicat, nu
profesor să fi venit nepregătit 
la orele de curs, exceptându-i 
pe cei cu un anumit exces de zel 
și de îmbufnare (n-o să folosesc 
nume, cel puțin în acest caz, ca 
să nu-i nedreptățesc pe cei și 
mai și...),  însă chiar și așa, toți 
au contribuit la dezvoltarea 
mea ca OM. Am să vâslesc 
puțin pe cursul acestei idei, 
spunându-vă că de frică, rușine 
sau pur și simplu de drag, am 
învățat să mă descurc în toate 
situațiile de atunci sau 

Biblioteca din Nord

PAGINA  ABSOLVENŢILOR 

Tenorul Teodor Ilincăi 

 
Cât mă mândresc cu faptul că primii trei ani de liceu i-am petrecut pe

împrejurimile magice ale Borcăi,  loc sacru și bucolic, cu oameni buni și mândri de originile lor 
țene, o știe multă lume, însă puțini știu că aventura mea la Borca nu a început sub cele mai 

bune auspicii. Veneam după semieșecul de la Suceava, unde speram să-mi continui studiile 
muzicale începute în gimnaziu,  însă ignoranța și indolența unor profesori, asociată cu greutățile 

și cu răutatea unor colegi,  au făcut ca familia mea (în special fratele meu, Eugen, 
preot,  care era cântăreț la biserica din Sabasa, unde slujea unchiul meu din 

partea mamei,  preotul Lucanu - Dumnezeu să-l odihnească!) să ia decizia de a mă înscrie la 
Liceul Teoretic "Mihail Sadoveanu",  secția Filologie, înclinat fiind de copilandru, p
muzică, spre literatură, limbi străine, istorie, comunicare.  Într-un final, s-a dovedit cea mai 

țeleaptă alegere, cei trei ani petrecuți acolo m-au pregătit temeinic pentru ce avea să urmeze, 
pot spune că au fost cei mai frumoși ani - cu bune și cu mai puțin bune - din via
adolescent hâtru, oportunist,  zvăpăiat,  indisciplinat dar talentat,  sincer și inimos...Vă întrebați, 
poate, de ce cred că au fost cei mai frumoși ani: ei bine, datorez Borcăi și borcanilor un procent 

și modelarea personalității mele ca tânăr aspirant la o viață artistică 
și culturală,  plină de nuanțe existențiale amalgamate cu bună dispoziție.  Să-

i apar
am început aventura pe meleagurile nemțene destul de timid și neîncrezător,  eram 

un loc nou, cu oameni noi, însă m-am adaptat rapid, ținând cont că Mălinii mei dragi erau 
ț, limba, apucăturile și felul cald și primitor al moldovenilor, care trăiesc 

ților Stânișoarei, fiind destul de asemănătoare. Sincer să fiu, nu 
șteptam ca nivelul liceului să fie atât de ridicat, nu-mi amintesc ca nici măcar un singur 

profesor să fi venit nepregătit 
i 

e zel 
o să folosesc 

țin în acest caz, ca 
țesc pe cei și 

și...),  însă chiar și așa, toți 
au contribuit la dezvoltarea 
mea ca OM. Am să vâslesc 

țin pe cursul acestei idei, 
șine 

și simplu de drag, am 
țat să mă descurc în toate 
țiile de atunci sau 
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am petrecut pe meleagurile și 
și bucolic, cu oameni buni și mândri de originile lor 

țene, o știe multă lume, însă puțini știu că aventura mea la Borca nu a început sub cele mai 
mi continui studiile 

ța și indolența unor profesori, asociată cu greutățile 
și cu răutatea unor colegi,  au făcut ca familia mea (în special fratele meu, Eugen, 

ț la biserica din Sabasa, unde slujea unchiul meu din 
l odihnească!) să ia decizia de a mă înscrie la 

ția Filologie, înclinat fiind de copilandru, pe lângă 
a dovedit cea mai 

au pregătit temeinic pentru ce avea să urmeze, 
din viața mea de 

și inimos...Vă întrebați, 
și ani: ei bine, datorez Borcăi și borcanilor un procent 

și modelarea personalității mele ca tânăr aspirant la o viață artistică 
-i dăm Cezarului 

i aparține... 
și neîncrezător,  eram 

ținând cont că Mălinii mei dragi erau 
ț, limba, apucăturile și felul cald și primitor al moldovenilor, care trăiesc 

ților Stânișoarei, fiind destul de asemănătoare. Sincer să fiu, nu 
mi amintesc ca nici măcar un singur 
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ulterioare, în care m-am luat la trântă cu viața. Pe această cale,  țin să le mulțumesc din suflet 
tuturor celor care au avut încredere în calitățile, aptitudinile și talentul meu, care m-au susținut 
și m-au iertat în situațiile în care n-am fost chiar ușă de biserică... 

 Am avut o relație deosebită cu toți colegii mei, simțeam cât de mult mă apreciază și în 
consecință, îi sprijineam și le luam apărarea ori de câte ori erau, sau eram împreună la 
ananghie. Îmi amintesc cu plăcere și amuzament cum i-am scăpat de câteva extemporale, 
rugându-i pe profesorii cu care aveam o relație mai bună să le amâne sau să ne ierte, sau cum 
chiuleam împreună atunci când eram lipsit de soluții sau inspirație în fața altor profesori...nu 
era frumos și nici sănătos, însă de aici am învățat ce înseamnă că-n unire stă puterea (aplicabilă 
cu succes în alte cazuri) și că niciodată consecințele unui "chiul micuț" nu pot fi atât de 
drastice...pe moment! Cu toate astea, n-aș îndemna tinerii liceeni să facă la fel, există și alte 
soluții, însă atât ne ducea pe noi capul în zilele acelea... 

 În clasa a X-a am încercat o revenire la Liceul de Muzică din Suceava, dar din nou m-
am izbit ca de un zid de lipsurile materiale și de nepăsarea și invidia celor din jurul meu, lucruri 
de care uitasem în anii petrecuți pe meleagurile nemțene. Orașul nu era (deocamdată) pentru 
mine, deși iubesc Suceava cu ceea ce reprezintă ea pentru istorie și cu faptul că mi-a oferit 
educația muzicală și de cultură generală, care avea să-mi fie atât de folositoare pentru ce avea 
să urmeze, sistemul piramidal chiar funcționează! Când am auzit cândva o definiție a orașului, 
și anume că ar fi un loc în care oamenii trăiesc singuri împreună, Suceava a fost primul exemplu 
care mi-a venit în minte. Să nu înțelegeți însă greșit, și la Suceava, ca peste tot pe unde am 
colindat în lung și-n lat, erau oameni și profesori deosebiți, dăruiți chemării lor de a-i ajuta pe 
învățăcei să pătrundă măcar o parte esențială din tainele lumii, datorez multe lucruri și acestor 
oameni, însă aici nu e vorba de ei... Cu câtă bucurie m-am întors în Borca! Cu cât drag m-au 
primit colegii și profesorii!  Cu câtă ușurință mi-a fost aprobată cererea de transfer, deși mă 
simțeam trădător într-un anumit fel!... De aici am făcut asocierea cu semi-concluzia gorkiană 
din romanul "Copilăria", că dacă aș fi fost un stup, în care oamenii au adus ca albinele "mierea 
cunoștințelor și gândurilor lor despre viață, îmbogățindu-mi sufletul", mierea din Borca era mai 
dulce și mai pură, pe când cea din alte părți era "necurată și amară, dar orice cunoștință tot 
miere este". 

 Ce m-a bucurat mai mult decât orice este faptul că nu am întrerupt nici o clipă legătura 
cu muzica, atât de importantă pentru ce avea să urmeze. Cântatul la strană, a muzicii psaltice 
sau în cor, ca solist, corist sau dirijor, pe care aveam să le aprofundez mai târziu, în cadrul 
Universității Naționale de Muzică din București, cenaclurile literare la care participam, 
recitând sau acompaniindu-mă la chitară pe versurile marilor poeți români, trupa de teatru care 
începuse să se lege atât de frumos (mulțumită dragii noastre bibliotecare Iolanda Lupescu), 
dansurile populare sau chiar și activitățile gen "Balul bobocilor" sau " Balul fulgilor de nea", 
toate acestea m-au condus atât de armonios și firesc spre ceea ce urma să devin. Oamenii 
locurilor înțelegeau muzica și vibrau cu ea cel puțin ca cei care au pretenția de a fi melomani 
îndârjiți, muzicieni profesioniști sau critici necruțători. Însă pentru mine, fără a minimaliza 
celelalte lucruri menționate până aici, prietenia cu părintele Cătălin Coșula,  paroh al satului 
Pârâul Cârjei în acea perioadă, provenit dintr-o familie de intelectuali, mama - profesor de 
Limba Română și Literatură Universală, tatăl - profesor de Biologie, a fost poate cel mai frumos 
lucru care mi s-a întâmplat și mi-a marcat într-un mod plăcut existența. El este cel de la care am 
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învățat sensurile responsabilității, ale conștiinței de sine, ale echilibrului între sacru și profan. 
Mi-a oferit posibilitatea înființării unui cor de copii - minunați și puri copii! - cu care, duminică 
de duminică, slujeam alături de el la Sfânta Liturghie. Părintele avea un mod aparte de a-și 
apropia oamenii: uneori blajin și timid (deși era un munte de om), alteori aprig și categoric de 
simțeai cum te scurgi printre scândurile din podeaua de lemn ale micii biserici, deși poate că nu 
erai cu nimic vinovat, alteori șugubăț și bine dispus.  M-au impresionat cultura lui vastă,  
pregătirea teologică și istorică temeinică,  precum și vocea-i superbă și rarisimă de contratenor. 
Am avut privilegiul de a-i fi aproape, atât în cadrul serviciilor religioase, cât și la liceu, fiindu-
mi profesor de Religie și Istoria Religiilor, sau pe terenul de fotbal, unde obișnuiam uneori să 
fim coechipieri; ca adversar nu mi l-aș fi dorit, mai ales datorită staturii cu care-l înzestrase 
Mama Natură... De la mama sa am învățat că în viață nu trebuie citite cărțile bune, că nu avem 
destul timp, ci doar pe cele foarte bune. 

 Toți profesorii au avut o contribuție la formarea mea ca om și artist, și spre rușinea mea 
nu-mi amintesc numele tuturor,  se mai schimbau pe parcurs,  însă le mulțumesc și-i port în 
inimă atât cât am să exist; și ei se regăsesc în primul meu volum de poezii, "Cromatisme", 
publicate în acest an, la care au contribuit din plin. Mi-e dor de sarmalele felurite și delicioase 
din Borca, de minunatul Borcut, după care mergeam cu rucsacu-n spate pe bicicletă împreună 
cu bunul și năstrușnicul meu prieten Ciprian Cotârgășanu (merită amintite, însă cu altă ocazie, 
întâmplările și situațiile hazlii prin care am trecut împreună), de hărnicia și ospitalitatea 
oamenilor,  de peisajele ca-n povești,  de iernile atât de geroase, încât îmi înghețau urechile (sau 
apa din păr, atunci când vroiam să impresionez mândrețele locului) pe sub căciula dublă, când 
treceam podul peste apa Bistriței, pe care pluteau impasibile sloiuri mari de gheață și din care 
ieșeau aburii de ziceai că-i în clocot, de colegii și prietenii cu care jucam până la 6-7 ore de 
fotbal pe zi, fie soare, vânt sau ploaie, pe terenul de ciment al școlii acoperit cu zăpadă sau 
gheață, pe geruri năprasnice...toate aceste momente îmi revin în minte cu regularitate și îmi 
hrănesc conștiința ca și un fel de mâncare deosebit. 

 Însă cum se întâmplă de la începutul veacurilor, firescul și-a urmat cursul, și iată-mă în 
București la începutul clasei a XI-a, unde am și absolvit Liceul Teoretic "Constantin 
Brâncoveanu", la același profil. N-aș vrea să intru în amănunte cu ce s-a întâmplat în acea 
perioadă,  sunt prea multe de spus și sper ca pe viitor să vorbesc pe larg într-o carte de memorii 
despre toate aceste lucruri. Cert este că deși mi-a lipsit atât de mult Borca și oamenii dragi, 
deveniți între timp ca o familie pentru mine, am luat decizia potrivită alegând Bucureștii. Restul 
activității mele se știe, în zilele noastre informația, datorită Internetului, e la îndemâna oricui. 

 Există, din păcate, un neajuns în prezentările oficiale, unde apar ca absolvent al 
Liceului Teoretic "Constantin Brâncoveanu" din București, deși eu mă voi considera pe veci fiu 
adoptiv al frumoasei Borca,  loc căruia îi datorez atât de multe în economia carierei mele de 
tenor și de mic poet.” 
 

Tenorul Teodor Ilincăi studiază oboiul în cadrul “Liceului de Artă” din Suceava în 
perioada gimnaziului. După 3 ani de liceu la Borca, urmează absolvirea clasei a XIIa la Liceul 
Teoretic “Constantin Brâncoveanu” din Bucureşti, specializarea Filologie, pasiunea pentru 
muzică l-a determinat să opteze pentru studiul Pedagogiei muzicale, specializarea Muzică 
Bizantină, în cadrul Universității Naționale de Muzică din Bucureşti, pe care a  absolvit-o în anul 
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2006. Aici a avut ocazia de a-şi perfecționa abilitățile vocale, fiind colaborator a mai multor 
coruri profesioniste, unde primeşte cu regularitate părți solo. Tot pe parcursul facultăţii se 
angajează în Corul Operei Naţionale din Bucureşti şi debutează ca solist cu unele roluri 
secundare. 
              Din anul 2006 devine prim solist al Operei Naţionale din Bucureşti şi  debutează cu 
rolul Ionică din Motanul încălţat de Cornel Trăilescu. Din acelaşi an începe perfecţionarea în arta 
cântului vocal  sub îndrumarea maestrului Corneliu Fănăţeanu şi obţine o bursă oferită de CEE 
Musiktheater din Viena, care se prelungeşte până in anul 2008, graţie evoluției muzicale şi 
vocale deosebite. Culoarea specială, particulară a vocii sale, caldă şi puternică în acelaşi timp, 
uşurința şi siguranța din registrul acut, dar şi muzicalitatea sa, l-au plasat pe primul loc în cadrul 
concursului de tenori din Szczecin – Polonia (2008) şi pe locul al II-lea la Concursul 
Internaţional de canto “Francisco Viñas” din Barcelona (2010), distincţie care i-a adus prima 
colaborare cu Gran Teatre del Liceu în anul 2012, cu rolul Rodolfo din La Bohème de G. 
Puccini. 

În  anul 2008 a fost invitat de Filarmonica “Banatul” din Timişoara pentru Stabat Mater 
de G. Rossini, astfel consemnându-se şi debutul tenorului într-o lucrare vocal – simfonică. În 
acelaşi an debutează şi pe scena Ateneului Român cu Requiem-ul de A. Dvorak şi Cantata 
Carmina Burana  de C. Orff  la Opera Națională Bucuresti şi mai apoi pe scena Societății 
Române de Radiodifuziune din Bucureşti. 
             Debutul său internaţional are loc în ianuarie 2009 pe scena Operei din Hamburg, unde a 
interpretat rolul MacDuff din operaMacBeth de G. Verdi. În luna martie a aceluiaşi an, a debutat 
la Opera de Stat din Viena cu rolul  Ismaele din opera Nabucco a aceluiaşi G. Verdi, urmând 
debutul în La Bohème de G. Puccini pe scena operei din Timişoara şi mai apoi la Bucureşti şi 
Hanovra. 
           În luna decembrie a anului 2009  îşi face debutul la Opera Regală din Londra cu aceeaşi 
La Bohème, în regia lui John Copley, unde obţine aprecierea publicului şi a criticii de 
specialitate, şi totodată are şansa de a-şi face debutul discografic alături de Opus Arte, având-o 
ca partenerăpe Hibla Gerzmava în rolul Mimi, sub bagheta lui Andris Nelsons. Tot în anul 2009 
îi sunt oferite două distincţii importante:  Solistul anului, decernat în cadrul Galei Premiilor VIP 
şi Premiul Ludovic Spiess,oferit de Forumul Muzical Român, urmând ca în anul 2010 să fie 
onorat cu premiul In memoriam Iosif Sava pentru activitatea pe anul 2009, premiu oferit de 
Radio România Cultural. 

În 2013 i-a fost decernat Premiul de Excelență pentru promovarea imaginii României în 
străinătate de către Elite Art Club Unesco. A fost invitat să participe în cadrul unor importante 
gale internaţionale cu scop caritabil, precum  European Aid Organization for Children ( 
München, 2009) şi AIDS Gala (Berlin, 2011).  Dintre colaborările cu nume importante ale liricii 
mondiale, se numărăconcertele  dinValladolid (2011), Londra şi Bodrum(2013), alături de  
prestigioasa soprană Angela Gheorghiu. 
            De-a lungul carierei, Teodor Ilincai a adăugat  repertoriului său diverse roluri, pe care a 
fost invitat să le interpreteze pe unele dintre cele mai importante scene ale lumii: Monte Carlo, 
Londra, Hamburg, Viena, Festivalul de operă din Peralada, Sevillia, Berlin, Dresden, München, 
Düsseldorf, Duisburg, Festivalul de operă din Macerata, Toulouse, Strasbourg, Barcelona, San 
Diego, Marseille, Lausanne, Santiago de Chile, Frankfurt, Festivalul de operă din Avenches, 
Genova, Paris(La Bohème, Madama Butterfly – G. Puccini, MacBeth, La Traviata , Nabucco, 
Otello, Rigoletto – G. Verdi, Faust, Romeo et Juliette  ̶  Ch. Gounod, Evgheni Oneghin – 
P.I.Tchaikovsky, L’amico Fritz – P. Mascagni). 
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PRIETENII REVISTEI 

 

           Pe Diana Țifui , elevă la liceul din Bicaz , am întalnit-o la Biblioteca orășănească Bicaz 

și m-a impresionat prin pasiunea cu care a știut să-și susțină expunerea . Este pasionată de 

psihologie și mă bucur că a acceptat să devină prietena revistei noastre . Mai așteptăm și alte 

articole de la ea . 

 

Indicatorii minciunii 

Comunicarea  non-verbală este un proces complex , care include omul , mesajul , starea 

sufletească şi mişcările trupului . 

 Un prim pas către descoperirea indiciilor minciunii în timpul unei discuţii este atitudinea 

dumneavoastră , care,  pentru a avea succes, trebuie să fie cât mai neutră posibil; în niciun caz 

suspicioasă !  Astfel , interlocutorul va fi mai puţin defensiv şi/ au lipsit de dorinţa de a divulga 

informaţii . Trebuie subliniat,  însă, că nu există semnale nonverbale care, doar prin ele însele, să 

ne  indice clar minciuna. De aceea, pentru a separa faptele de ficţiune, singura noastră abordare 

realistă este să ne bazăm pe acele comportamente sau expresii care ne sugerează confortul / 

disconfortul (fig.1 si 2) . 

                                                  

Dintre toate expresiile faciale, zâmbetul este cel  mai uşor de produs şi falsificat. Este o 

expersie dezarmantă pentru că îi trezeşte interlocutorului sentimente pozitive şi reduce 

suspiciunile. La exprimarea unui zâmbet sincer participă muşchii zigomatici (care trag colţurile 

gurii în sus) şi muşchii orbiculari (care încreţesc pielea de la marginile ochilor, formând ridurile  

talpa gâştei ) , iar la exprimarea unui zâmbet fals participă muşchii rizorius (care trag efectiv 
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colţurile gurii , dar nu le pot ridica). Din păcate, acestea pot fi trucate foarte ușor , întrucât 

oricine poate repeta de câteva ori, în oglindă , exprimarea unui zâmbet real și poate fi sigur că, 

astfel, nu va da de bănuit niciodată (fig.3 şi 4) . 

                                        

Ochii , ne pot oferi şi ei informaţii destul de interesante, întrucât orice micşorare a 

acestora, fie prin îngustarea privirii, fie prin contractarea pupilelor, este o formă subconştientă de 

respingere a imaginii. Iar gesturile de respingere sunt indicii ale îngrijorării, neplăcerii, 

dezacordului sau percepţiei unei ameninţări potenţiale . 

 

                                              

 

Aşa cum spunea cercetătorul dr. Mark G. Frank : “ Din păcate, nu există niciun  efect 

Pinochio când vine vorba de minciună !”.  De aceea singurul nostru ghid în vederea unei 

abordări realiste este comportamentul care ne sugerează confortul / disconfortul. Trebuie să fim 

atenţi să nu etichetăm persoanele drept mincinoase dacă nu avem suficiente informaţii sau doar 

pe baza unui singur indiciu. Multe relaţii bune s-au deteriorat în acest fel . Reţineţi, când vorbim 

despre detectarea minciunii, chiar şi cei mai buni experţi nu  sunt foarte departe de cei care 

mizează pe noroc, probabilitatea de a ne înşela fiind aproape egală cu cea de a avea dreptate .      

 

                                                                                        Ţifui Diana, elevă la Liceul Bicaz 



         PAGINA CELOR MICI
     

 
1 Decembrie 2014 

 1 Decembrie este adoptatã ca Zi Na
Adunare de la Alba-Iulia voteaz
naţional.  Ziua Naţională a României
1989, ziua de 23 august.  

La şcoala noastră, grupuri de elevi din învăţământul primar, gimnazial şi liceal au 
sărbătorit prin recitarea de versuri şi interpretarea de cânte
noastre. Ei şi-au manifestat şi dorinţa ca ora de religie să rămână în şcoli. 

Activitatea  desfăşurată de elevii şcolii 
Florin Popescu, Lenuţa  Alupei, Cristina Petrea
Anca Ţebrean, Ionela Bostan, ş.a.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Clasa a XII-a, diriginte - prof. Liliana Chirilă

     
                 Hora Unirii                                                  
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PAGINA CELOR MICI 
 

   Rubrică realizată de înv. Gladiola Bondar

1 Decembrie 2014 - la Liceul „Mihail Sadoveanu” Borca

1 Decembrie este adoptatã ca Zi Naţionalã a României în anul 1990, dat
Iulia votează unirea Transilvaniei cu România, creându-se un singur stat 

Ziua Naţională a României a fost între 1866-1947 ziua de 10 mai, apoi, între

La şcoala noastră, grupuri de elevi din învăţământul primar, gimnazial şi liceal au 
sărbătorit prin recitarea de versuri şi interpretarea de cântece patriotice Ziua Naţională a ţării 

au manifestat şi dorinţa ca ora de religie să rămână în şcoli.  
desfăşurată de elevii şcolii s-a realizat sub îndrumarea cadrelor didactice:

Alupei, Cristina Petrea, Liliana Chirilă, Alina Budăi,
ş.a. 

  
Imagini din curtea liceului 

  
prof. Liliana Chirilă                               Marşul spre Primăria Borca 

            
                                             Lucrări realizate de elevii clasei pregătitoare (înv. Ioana Fedeleş) şi            

                                                                                                             clasa a III-a (înv. Gladiola Bondar).
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Rubrică realizată de înv. Gladiola Bondar 

la Liceul „Mihail Sadoveanu” Borca 

dată la care Marea 
se un singur stat 

, apoi, între 1948-

La şcoala noastră, grupuri de elevi din învăţământul primar, gimnazial şi liceal au 
ce patriotice Ziua Naţională a ţării 

sub îndrumarea cadrelor didactice:  
Budăi, Anişoara Calu, 

 

           

 
Lucrări realizate de elevii clasei pregătitoare (înv. Ioana Fedeleş) şi             

a (înv. Gladiola Bondar). 
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 Micii scriitoriMicii scriitoriMicii scriitoriMicii scriitori    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mărgica buclucaşă 
           Teona Iordache, clasa a III-a 
 

A fost odată ca niciodată un moşneag şi o 
babă. Moşneagul se plictisea aşa de tare încât s-a 
hotărât să meargă la plimbare. Cum trecea el pe 
acolo... pe cărare... găseşte ceva strălucitor. 
Analizează minunea cu atenţie: era o mărgică. 
Oare o fi fermecată ? se întrebă moşneagul.  

Moşneagul a dus-o acasă şi i-o arătă 
babei. 
Baba, care era cam neîndemânatică, scăpă 
mărgica din mână în curte. Aşa că şi animalele au 
văzut-o. Găinile au crezut că e un grăunte şi s-au 
repezit să o ciugulească, iar pisica şi căţelul au 
crezut că e un ghemotoc şi s-au pregătit să se 
joace cu el. 

Baba se grăbi şi luă mărgica în mână, apoi 
îi spuse moşneagului: 

-Măi, moşule, dă-mi mie mărgica să mi-o 
pun la gât ! Să mă plimb şi eu prin sat, să mă laud 
cu darul pe care mi l-ai dat. 

-Bine, bine ! Şi să nu uiţi să mi-o aduci 
înapoi, zise moşneagul. 

Baba îşi pune mărgica pe un fir de mătase 
la gât. Când moşneagul o priveşte, a rămas uimit ! 

Parcă mărgica a făcut-o pe baba lui mai 
frumoasă.  
E clar, mărgica buclucaşă este fermecată ... 
 
 
 

În vacanţa de iarnă 
                        Adela Aruştei, clasa a III-a 

 
 Ninge ca-n poveşti. Fulgii strălucitori acoperă 
totul în jur. Pe ici, pe colo se zăresc copiii care 
privesc beculeţele strălucitoare de pe acoperişurile 
caselor. Nu le pasă de frigul care le înroşesc obrajii.  

Bucuria că am intrat în vacanţă se strecoară în 
sufletele noastre odată cu încheierea cursurilor, când 
nu mai trebuie să ne trezim devreme sau să ne 
îngrijorăm pentru teste şi efectuarea temelor. Acel 
sentiment de libertate pe care îl simţim cu toţii când e 
vacanţă, e unic în toată copilăria. 

În Ajunul Crăciunului casa miroase a 
bunătăţi, iar eu stau şi privesc bradul îmbodobit cu 
frumoasele globuleţe. Privind la el mă gândesc ce 
cadou o să primesc şi în acest an, ştiind că am fost 
destul de cuminte. Am împodobit cu multă căldură şi 
dragoste bradul, care stătea falnic în colţul camerei şi 
o lumina puternic. 

Am adormit aşteptându-l pe Moş Crăciun şi 
am visat că bradul îmi mulţumea pentru că l-am 
împodobit aşa de frumos ! 

Dimineaţa, am găsit sub bradul falnic ca un 
soldăţel cadoul aşteptat şi o scrisoare din partea 
Moşului în care-mi spunea să fiu la fel de 
ascultătoare şi cuminte pentru că el va fi 
recunoscător. 

Orice copil din lume se bucură de clipele 
minunate şi speciale pe care i le oferă mult aşteptata 
vacanţă de iarnă. 

 

În excursie 
       Matei Ruscanu, clasa a III-a 
 

Duminică, eu şi familia mea am fost în excursie. Ne-am trezit de dimineaţă, ne-am împachetat 
lucrurile şi am plecat. Tata s-a gândit unde mergem. El a dorit să urcăm pe muntele  Ceahlău. 

Pe drum, fratele meu Victor, întrebă: 
-Mamă, ai luat harta ? 
-Da, Victor, am luat-o. 
-Tată, mai avem mult de mers ? întreb eu. 
-Nu, Matei. Poate ajungem pe munte în jumătate de oră. 
În sfârşit, am ajuns. Priveliştea era frumoasă: munţii înalţi aveau pe creste puţină zăpadă. Tata mi-a 

arătat floarea de colţ şi mi-a spus să nu o culeg pentru că este o floare ocrotită de lege.Într-un copac am 
văzut o familie de veveriţe... Totul era frumos şi liniştit. 

Seara ne-am întors acasă obosiţi, dar bucuroşi de tot ceea ce am văzut. 
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Expoziţia de desene - Magia iernii  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa a III-a 

 

                      Teona Iordache                                                      Amalia Bostan                                         Sebastian Niculiţă 

 

                      Matei  Ruscanu                                                 Bianca Ciubotă                                                David Plăeşu 

       

                                                  Adela Aruştei                        Ciprian Roşu                          Elena Niţă Tincă 

 



Colinde ... colinde...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grup de elevi din clasele gimnaziale şi d

Serbare de Crăciun la clasa a III
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Colinde ... colinde... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup de elevi din clasele gimnaziale şi d-na secretară Axineta Ciubotă colindă cadrele didactice. 

(19 decembrie 2014) 

 

 
la clasa a III-a şi clasa pregătitoare (18 decembrie 2014).

 

 

 

 

 

  

       20 

Biblioteca din Nord 

cadrele didactice.  

 

a şi clasa pregătitoare (18 decembrie 2014). 

 

 

 



SĂNĂTATEA, ÎNAINTE DE TOAT

Trăsături negative care ne aduc boli 

1. Gelozia – este cea care cauzează boli oncologice, dar 

organismului. 

2. Caracterul răzbunător – este cel care cauzează insomnii, dar 

3. Inabilitatea de a găsi o solu

plămâni. 

4. Lipsa principiilor morale – poate provoca boli cronice, infec

5. A fi prea categoric și inflexibil

migrene sau apariții ale inflamațiilor în organism.

6. Minciuna – a minți cu regularitate poate cauza dependență de alcool, infecții, fungi  sau 

slăbirea sistemului  imunitar. 

7. Agresivitatea – poate fi una din cauzele ce explică apari

gastro-esofagian sau a negilor. 

8. Închiderea în sine – poate cauza schizofrenie 

boli la rinichi. 

9. Cruzimea – poate conduce catre epilepsie, astm 

anemie. 

10. A căuta provocarea conflictelor

mărirea glandei tiroide. 

11. Apatia (indolența) – cauzează diabetul.

12. Caracterul nestatornic, capricios sau 

contradictoriu – poate pricinui la nivelul trupului infertilitatea.

13. Lipsa de politețe (necuviința, grosolania

metabolice și endocrine precum diabetul, dar 

14. Anxietatea – cauzează tulburări ale sistemului digestiv, ale inimii, dar 

15. Lăcomia – cauzează boli oncologice, obezitate, boli cardiovasculare.

Farmacist  Dumitru Năstasă

Biblioteca din Nord

SĂNĂTATEA, ÎNAINTE DE TOAT

Trăsături negative care ne aduc boli și probleme de sănătate

este cea care cauzează boli oncologice, dar și slăbirea sistemului imunitar al 

este cel care cauzează insomnii, dar și afecțiuni la nivelul gâtului.

3. Inabilitatea de a găsi o soluție unei situații – poate fi una din cauzele apari

poate provoca boli cronice, infecții și boli ale pielii.

și inflexibil în convingerile personale – poate conduce î

țiilor în organism. 

ți cu regularitate poate cauza dependență de alcool, infecții, fungi  sau 

poate fi una din cauzele ce explică apariția ulcerului gastric, a refluxului 

poate cauza schizofrenie și 

poate conduce catre epilepsie, astm și 

10. A căuta provocarea conflictelor – cauzează 

cauzează diabetul. 

12. Caracterul nestatornic, capricios sau 

poate pricinui la nivelul trupului infertilitatea.

țe (necuviința, grosolania sau insultele) – poate conduce către apari

precum diabetul, dar și către apariția bolilor de inimă.

cauzează tulburări ale sistemului digestiv, ale inimii, dar 

cauzează boli oncologice, obezitate, boli cardiovasculare. 

Farmacist  Dumitru Năstasă,  Şcoala Postliceală Sanitară Piatra Neamţ
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SĂNĂTATEA, ÎNAINTE DE TOATE 

și probleme de sănătate 

și slăbirea sistemului imunitar al 

și afecțiuni la nivelul gâtului. 

a din cauzele apariției bolilor la 

ții și boli ale pielii. 

poate conduce în timp la diabet, 

ți cu regularitate poate cauza dependență de alcool, infecții, fungi  sau 

ția ulcerului gastric, a refluxului 

poate pricinui la nivelul trupului infertilitatea. 

poate conduce către apariția de boli 

și către apariția bolilor de inimă. 

cauzează tulburări ale sistemului digestiv, ale inimii, dar și boli de piele. 

Şcoala Postliceală Sanitară Piatra Neamţ 



 

SONDAJ DE OPINIE

Este întrebarea pe care am vrut să o adresăm prietenilor no

timp, văzându-i sărbătorind cu patos patriotic ziua de 1 Decembrie, ne

adresat următoarele 3 întrebări:  

1. Ce înțelegeți prin sintagma ,,a fi român adevărat"?

2. Prin ce cuvânt ați caracteriza românii de astăzi?

3. Ați schimba ceva în România, ca lumea să o ducă mai bine?

 

Au răspuns 24 de elevi, astfel: 

22 au spus că a fi român înseamnă a fi patriot,  să

îți fie rușine că te-ai născut în România. Unul a răspuns că nu îi pasă că este român, pentru el este 

mai important să fie om. Altul a spus că nu

La întrebarea care le cerea să caracterizeze românii de astăzi, răspunsurile au variat de la 

hoți, iresponsabili, egoiști, primitivi , corupți, indiferenți, lași, păcătoși, mincinoși, inculți, lipsiți 

de sentimente, deznădăjduiți, fricoși. Unul a sp

sunt curajoși într-o continuă evolu

sunt în cele mai multe cazuri acuza

Ultima întrebare a primit următoarele răspunsuri: 

-Oamenii să-și impună punctul de vedere, să nu se lase călcați în picioare și să lupte pentru o 

viață mai bună.  

-Să aibă fiecare familie, un trai decent, fără corup

înalte standarde, o economie fructuoasă, la a cărei 

creștere să participe toți cetățenii prin muncă, cinste, 

devotament , respect.  

-Să se schimbe guvernul. 

-Schimbarea legilor în folosul tuturor românilor.

-Schimbarea mentalității. 

-Mai multe locuri de muncă.  

Biblioteca din Nord

SONDAJ DE OPINIE 

Cum sunt românii? 

Este întrebarea pe care am vrut să o adresăm prietenilor noștri, din clasa a XII

i sărbătorind cu patos patriotic ziua de 1 Decembrie, ne-am răzgândit 

 

țelegeți prin sintagma ,,a fi român adevărat"? 

ți caracteriza românii de astăzi? 

ți schimba ceva în România, ca lumea să o ducă mai bine? 

22 au spus că a fi român înseamnă a fi patriot,  să-ți iubești originile , să fii creștin, să nu 

ai născut în România. Unul a răspuns că nu îi pasă că este român, pentru el este 

mai important să fie om. Altul a spus că nu-și iubește patria.  

La întrebarea care le cerea să caracterizeze românii de astăzi, răspunsurile au variat de la 

ți, iresponsabili, egoiști, primitivi , corupți, indiferenți, lași, păcătoși, mincinoși, inculți, lipsiți 

ți, fricoși. Unul a spus că sunt primitori, unul că sunt patrio

o continuă evoluție, altul că sunt oameni. Un răspuns suna cam așa: românii 

sunt în cele mai multe cazuri acuzați pe nedrept și sunt priviți rău în străinătate.  

imit următoarele răspunsuri:  

și impună punctul de vedere, să nu se lase călcați în picioare și să lupte pentru o 

Să aibă fiecare familie, un trai decent, fără corupție la conducerea statului, educație la cele mai 

darde, o economie fructuoasă, la a cărei 

ștere să participe toți cetățenii prin muncă, cinste, 

Schimbarea legilor în folosul tuturor românilor. 
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ștri, din clasa a XII-a A. Între 

am răzgândit și le-am 

ți iubești originile , să fii creștin, să nu 

ai născut în România. Unul a răspuns că nu îi pasă că este român, pentru el este 

La întrebarea care le cerea să caracterizeze românii de astăzi, răspunsurile au variat de la 

ți, iresponsabili, egoiști, primitivi , corupți, indiferenți, lași, păcătoși, mincinoși, inculți, lipsiți 

us că sunt primitori, unul că sunt patrioți, altul că 

ție, altul că sunt oameni. Un răspuns suna cam așa: românii 

 

și impună punctul de vedere, să nu se lase călcați în picioare și să lupte pentru o 

ție la conducerea statului, educație la cele mai 
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-Să nu se mai treacă cu vederea nedreptățile, poporul să deschidă ochii și să lupte pentru 

schimbare. Schimbarea nu stă în mâna unei singure persoane, ci toți trebuie să se implice și să  

lupte.  

-Să fie dreptate. 

-Mai multă milă și înțelegere. 

-Să le pese guvernanților de cei din jur, nu doar de ei înșiși.  

-Să fim uniți și să nu fim influențați. 

-Schimbări în educație. 

-Să se trezească oamenii și să nu facă nimic din ce nu vor ei să li se întâmple. 

-Să o luăm de la zero ,  altfel nu avem nicio șansă de a schimba ceva. 

Colegii noștri au dat dovadă de mare maturitate, în răspunsurile lor.  Cu ei se poate construi o 

Românie mai bună. Îi aude cineva ?  

Bibliotecar Iolanda Lupescu 

 

PLEDOARIE PENTRU LECTURĂ 

 

Lucian Boia - De ce este România altfel? 

  Istoricul Lucian Boia (1 februarie 1944 )  este profesor universitar la Facultatea de Istorie 

a Universitații București. Excelează în domeniul istoriei, ideilor și a imaginarului. Scrie în 

română și în franceză, iar opera sa a fost tradusă în engleza și germană. Este preocupat de 

teoretizarea istoriei (,,Jocul cu trecutul", ,,Istoria între adevăr și ficțiune") și de investigarea 

mitologiilor.  A adus noi interpretări privitoare la istoria Occidentului, a Franței și a Germaniei. 

În 1997,  lucrarea sa ,,Istorie și mit în constiința românească" a stârnit senzație și a rămas un 

reper în redefinirea istoriei nationale.   În ,,De  ce este Romania altfel?",  Lucian Boia consideră 

că Romania este ,,defectă". Țara Romanească și Moldova se încheagă abia spre sfarșitul 

secolului al XIV-lea.  Evul Mediu începe la noi  atunci când în Occident se apropia de sfarșit. 

 Principatele Române sunt și rămân țări mici,  inevitabil dependente de țările mai mari. 

Populația era rară,  structura socio-economică era puțin evoluată, cu o pondere a populației rurale 

printre  cele mai ridicate din Europa  (așa este și astăzi).  Țările Române au fost prea sărace, cu o 



structură socială prea sumară și patriarhală, boieri 

supuse în afară  pentru a reuși cu adevărat să

modernitate, orașele românești se dezvoltă încet. Perioada 1830

modernizare ,  echivalentă  cu occidentalizarea.

În 1860  este adoptat definitiv alfa

cea belgiană din 1831. Universită

Română (1867), sunt întocmiri de tip occidental. Exemplele continuă 

Constantin Brâncuși și la pictorul Nicolae Grigorescu. 

mărețe ale străbunilor), românii au mai mult o cultur

principiilor.  Sunt amintite evenimente ca “Holocaustul”, convertirea la comunism, perioada 

Ceaușescu, perioada postdecembristă. 

Lucian Boia consideră că trăim în prezent într

incultură și prost gust care fac să triumfe mahalaua. Deja s

șmecheria ,  agresivitatea,  lipsa de respect pentru celălalt 

Concluziile istoricului Boia, triste 

mulți contestatari cărora li s-a răspuns la a doua edi

în acest amplu eseu informații de senzație, îndrept
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și patriarhală, boieri și țărani, prea instabile în interior ș

și cu adevărat să-și consolideze structurile de stat. Generatoare de 

șele românești se dezvoltă încet. Perioada 1830-1860, este de intensă 

cu occidentalizarea.   

este adoptat definitiv alfabetul latin.  În 1866 , apare “Constituția”, 

cea belgiană din 1831. Universitățile din Iași (1860), București (1864), Societatea Academică 

sunt întocmiri de tip occidental. Exemplele continuă și culminează cu două 

nume de import: generalul rus Pavel Kiseleff 

Carol I. Dacă generalului îi datorăm bun

modernizarea principatelor,  pe regele Carol I îl 

recunoaștem ca pe un model de rigoare și de ordine. El a 

înfrânat dezordinea din comportamentul ș

române.  

Lucian Boia se oprește la a defini complexul de 

inferioritate a unei țări mici, aflată la dispoziția altora.

Indiferent de traseul politic,  de necazuri, românii au tratat 

mereu toate întâmplările cu umor.  Anul 1938 a fost unul 

de vârf economic,  dar și  universitar românesc. Se fac 

referiri la mari scriitori: Sadoveanu, Rebreanu, Arghezi, 

Blaga ,  Eliade,  Cioran,  Ionesco , dar 

și și la pictorul Nicolae Grigorescu.  Indiferent de mitologia eroizantă (fa

țe ale străbunilor), românii au mai mult o cultură a compromisului, decât a rezisten

Sunt amintite evenimente ca “Holocaustul”, convertirea la comunism, perioada 

șescu, perioada postdecembristă.   

că trăim în prezent într-o confuzie a valorilor, într

și prost gust care fac să triumfe mahalaua. Deja s-a instalat jungla cu legile ei,

lipsa de respect pentru celălalt și pentru binele comun. 

istoricului Boia, triste și incomode,  sunt cât se poate de adevărate. S

a răspuns la a doua ediție a acestei cărți.  Iubitorii de istorie vor găsi 

ții de senzație, îndreptățite să fie și critice. 

Bibliotecar Iolanda Lupescu
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țărani, prea instabile în interior și prea 

și consolideze structurile de stat. Generatoare de 

1860, este de intensă 

ția”,  copiată după 

țile din Iași (1860), București (1864), Societatea Academică 

și culminează cu două 

t: generalul rus Pavel Kiseleff și regele 

Carol I. Dacă generalului îi datorăm buna organizare și 

pe regele Carol I îl 

ștem ca pe un model de rigoare și de ordine. El a 

și firea boierimii 

ște la a defini complexul de 

țări mici, aflată la dispoziția altora.  

de necazuri, românii au tratat 

Anul 1938 a fost unul 

și  universitar românesc. Se fac 

referiri la mari scriitori: Sadoveanu, Rebreanu, Arghezi,  

Ionesco , dar și la sculptorul 

Indiferent de mitologia eroizantă (faptele 

a compromisului, decât a rezistenței și a 

Sunt amintite evenimente ca “Holocaustul”, convertirea la comunism, perioada 

o confuzie a valorilor, într-o apatie, 

a instalat jungla cu legile ei, 

și pentru binele comun.  

sunt cât se poate de adevărate. S-au găsit 

Iubitorii de istorie vor găsi 

Bibliotecar Iolanda Lupescu 



Prima sesiune. Treapta spre maturitate

Ne credem copii. Chiar dacă copilăria s

adolescența atunci când te-ai bucurat că ai luat b

Pentru că ne place, pentru că e un lucru naiv 

pentru că ne e frică. Ne e frică să pă

tineri. Tineri și frumoși, deschiși și optimiști, omuleți în primul an de facultate, 

în băncile alea lungi și atât de noi ochilor noștri.

        Nu știm ce ne așteaptă, însă ne imaginăm totul asemeni unei scări care ne poate duce pe 

culmile împlinirii profesionale pe care to

      Trepte... multe trepte până acolo. 

e prima sesiune.  Emoții și teamă pentru unii, superficialitate și haos pentru alții. E momentul 

când toate cursurile, seminariile 

Sunt ca niște monstruleți care se hrănesc cu ore bune de nesomn, multă cafea și

colorate.  Prima sesiune, primul examen, prima notă aflată. 

În mintea ta de copil ți se pare că această 

tezele din liceu și îți repeți că ai mai trecut 

doar o singură dată. Gândul ăsta te mai calmează pu

ca un ceai de tei, cu care deja te

liniștește cât de cât. Două săptămâni de extaz 

bucuri de un zece și după ești trist din cauza șaptelui p

l-ai luat și unde știi că poți mai mult.

urmează o săptămână de măriri și restanțe. 

Dumnezeu că te-a ferit de cele din urmă 

mergi să iei acel opt pe care ți-l dore

până când te ia dorul de acasă. Și e un dor așa mare pe care ai vrea să

de vacanță, nu doar cu una. Și pleci acasă. Cu notele de zece și de nouă, dar și cu șaptele pe care 

dorul nu te-a mai lăsat să-l mărești.

doilea semestru, acum că „ai văzut cum stă treaba 

și îți vei gestiona timpul în așa fel încât să nu fie nevoie să renunți la nic

oraș. ☺ 
          Prima sesiune e treapta spre a învă

care te așteaptă. Unii pășesc încrezători, alții timizi, alții cu emoțiile care de cele mai multe ori îi 
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ESEU 
Prima sesiune. Treapta spre maturitate. 

Ne credem copii. Chiar dacă copilăria s-a terminat atunci când ai terminat gimnaziul,

ai bucurat că ai luat bacalaureatul, noi încă ne mai credem copii. 

Pentru că ne place, pentru că e un lucru naiv și inocent, pentru că sună cuminte, dar mai ales 

pentru că ne e frică. Ne e frică să pășim spre responsabilitățile maturității. Și inevitabil devenim 

și, deschiși și optimiști, omuleți în primul an de facultate, 

și atât de noi ochilor noștri. 

știm ce ne așteaptă, însă ne imaginăm totul asemeni unei scări care ne poate duce pe 

fesionale pe care toți ni-o dorim. Sau cel puțin așa ar trebui

ulte trepte până acolo.  Cu siguranță una din ele, și poate printre cele mai abrupte, 

ții și teamă pentru unii, superficialitate și haos pentru alții. E momentul 

când toate cursurile, seminariile și laboratoarele din primul semestru vor să-

ște monstruleți care se hrănesc cu ore bune de nesomn, multă cafea și

Prima sesiune, primul examen, prima notă aflată.  Primul zâmbet sau prima grimasă.

ți se pare că această  „problemă” pe care toți o numesc sesiune ar semăna cu 

ți repeți că ai mai trecut tu prin asta și nu 

doar o singură dată. Gândul ăsta te mai calmează puțin.  Nu 

ca un ceai de tei, cu care deja te-ai obișnuit, dar te mai 

Două săptămâni de extaz și agonie. Te 

și după ești trist din cauza șaptelui pe care 

și unde știi că poți mai mult.  Eh! Te gândești că 

și restanțe.  Îi mulțumești lui 

a ferit de cele din urmă și mai rămâne să 

l dorești la acea materie care ți-a dat continuu bătăi de cap. Asta 

Și e un dor așa mare pe care ai vrea să-l stingi cu două săptămâni 

ță, nu doar cu una. Și pleci acasă. Cu notele de zece și de nouă, dar și cu șaptele pe care 

ști.       Și trece și prima sesiune... Dar nu fără promisiunea că, al 

doilea semestru, acum că „ai văzut cum stă treaba și cu facultatea asta”, vei învăța mult mai mult 

ți vei gestiona timpul în așa fel încât să nu fie nevoie să renunți la nici o ieșire cu prietenii în 

Prima sesiune e treapta spre a învăța cum să faci față responsabilițăților în viața de adult 

șteaptă. Unii pășesc încrezători, alții timizi, alții cu emoțiile care de cele mai multe ori îi 
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a terminat atunci când ai terminat gimnaziul,  iar 

acalaureatul, noi încă ne mai credem copii. 

și inocent, pentru că sună cuminte, dar mai ales 

șim spre responsabilitățile maturității. Și inevitabil devenim 

și, deschiși și optimiști, omuleți în primul an de facultate,  făcându-ne loc 

știm ce ne așteaptă, însă ne imaginăm totul asemeni unei scări care ne poate duce pe 

țin așa ar trebui...  

ță una din ele, și poate printre cele mai abrupte, 

ții și teamă pentru unii, superficialitate și haos pentru alții. E momentul 

-și arate roadele.  

ște monstruleți care se hrănesc cu ore bune de nesomn, multă cafea și multe pagini 

Primul zâmbet sau prima grimasă.  

ți o numesc sesiune ar semăna cu 

dat continuu bătăi de cap. Asta 

l stingi cu două săptămâni 

ță, nu doar cu una. Și pleci acasă. Cu notele de zece și de nouă, dar și cu șaptele pe care 

Și trece și prima sesiune... Dar nu fără promisiunea că, al 

și cu facultatea asta”, vei învăța mult mai mult 

șire cu prietenii în 

ța cum să faci față responsabilițăților în viața de adult 

șteaptă. Unii pășesc încrezători, alții timizi, alții cu emoțiile care de cele mai multe ori îi 
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copleșesc,  iar alții dezinteresați. Cei din urmă refuză temători să dea drumul bucuriei de a fi în 

continuare copil și să îmbrățișeze responsabili bucuria de a fi tânăr. 

          Chiar dacă în sesiune totul devine brusc foarte interesant, inclusiv pereții sau curățenia pe 

care îți amintești că e neapărat să o faci, trebuie să îți dai silința să treci și peste acest prim 

obstacol din zecile care vor urma în ceea ce numești tu încrezător -  o nouă etapă din viața ta.  

Andreea Grigoruț, fostă elevă 

 

De ce vizionăm filme? 

Primul film a rulat la Paris în 1859.  De atunci vizionarea de filme a devenit o 

preocupare, un mod plăcut de a petrece timpul liber.  Filmul este viață, dar privită din alt punct 

de vedere.  Un bun regizor ne dezvăluie micile detalii din cotidian,  pe lângă care am trece 

nepăsători. Ș i nu numai că ne atrage atenția asupra lor, dar ne 

constrânge să vedem împrejurul cu un ochi de artist.  Actorii 

întotdeauna întruchipează personaje interesante, complexe din punct 

de vedere psihologic.  Nu avem cum să nu observăm și să nu 

analizăm tot traseul personajelor, de la început până la sfârșit. De multe ori ne-a părut rău că s-a 

terminat filmul. Uneori chiar ne-am gândit cum ar fi dacă ar continua acțiunea, care ar fi 

deznodământul. Ne uităm la filme și pentru suspansul , tensiunea și surprizele acțiunii. Filmele 

pot fi de desene animate. Sau cu vampiri.  Sau de acțiune.  Sau de dragoste.  Sau de război.  "12 

ani de sclavie" a fost unul dintre cele mai convingătoareșsi mai frumoase filme.  Lupta pentru 

libertate și pentru demnitate este un subiect acaparator. Apoi costumele, peisajele, dialogurile. Ce 

mai, un film de Oscar. Sunt convinsă că gusturile nu se discută în materie de filme și indiferent la 

ce ne-am uita, simțim o atracție irezistibilă.  

Denisa Ungureanu , clasa a X-a C 

 

Scuzele cele de toate zilele 

O știre de la Antena 1 ne-a creat nelămuriri.  Este vorba despre scuze. Ne scuzăm atunci 

când greșim cuiva,  ca dovadă că ne recunoaștem vina. Ne scuzăm când ne supărăm pe cineva, 

diminuând astfel din suferința lui. Ne scuzăm când întârziem, recunoscând că nu putem fi 

punctuali.  Ne scuzăm atunci când nu vrem să intrăm într-o poveste, spunând că nu putem fi într-

un loc nepotrivit nouă. Ne scuzăm când deranjăm pe cineva, nimeni nefiind obligați să ne 
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suporte.  Reportera de la Antena 1 spunea că ne ușurăm viața dacă nu ne mai cerem atâtea scuze. 

Eu cred că ar trebui să fim mai atenți cu noi și cu cei din jur, ca să nu mai greșim. Astfel n-am 

mai avea nici de ce să ne scuzăm. Ca să ne ușurăm viața, ar trebui să fim indiferenți. Ori 

indiferența înseamnă egoism. Trăind într-o comunitate, nu ne împiedică  nimeni să fim 

indiferenți  si egoiști. Dar iubirea de aproape și spiritul civic sunt vorbe în vânt? Sfaturile 

părinților și educația primită nu pot fi uitate ca și cum nu am auzit de ele. A ne cere scuze sau a 

nu ne cere scuze? Aceasta este întrebarea… 

Gabriela Gheorghiu , clasa a X-a C 

 

De ce dăruim cărți? 

Arta de a face daruri ține de afecțiunea și generozitatea cu care îi răsfățăm pe cei 

apropiați . Putem dărui orice, în funcție de personalitatea, dorințele și necesitățile celorlalți. 

Cărțile ocupă un loc aparte, având în vedere că nu se mai citește ca în trecut. Dar asta nu 

înseamnă că nu putem redeschide apetitul pentru lectură.  Putem dărui mamei o carte de bucate, 

dar nu oricare .  Cărțile lui Radu Anton Roman sunt potrivite, rețetele fiind scrise într-un limbaj 

poetic . Metafore meșteșugite , hiperbole savante,îindeamnă să citești cartea de bucate  ca pe una 

de beletristică . Pentru cei mai tineri , o carte de dezvoltare personală, a psihologului Niculina 

Gheorghiță, îi va face să fie mai atenți cu ei înșiși, ca ființe 

unice create de Dumnezeu. Nici cărțile marilor duhovnci 

români nu sunt de dat la o parte.  S-au implinit 25 de ani de la 

trecerea din această lume a părintelui Arsenie Boca. Cărțile lui 

sunt pline de învățăminte pentru toate vârstele. Un roman de 

dragoste sau o carte de versuri pentru cei mai buni prieteni va 

fi , fără discuție, citit.  Între cei ce se iubesc nu poate exista 

indiferența gesturilor. Cei mici sunt și cei mai avantajați : cărți 

de colorat , cărți de povești, enciclopedii, toate frumos legate și colorate, vor fi cu siguranță 

primite cu entuziasm.  Cei mai sofisticați pot citi cărți de Orhan, Pamuk, Elif, Shafak,  Iris 

Murdoch.  Cărțile sunt scumpe?  Cu atât mai mult.  Un dar de suflet care a meritat un sacrifiu din 

partea noastră.  Astfel ne manifestăm iubirea. Dacă suntem iubiți, nu putem fi și refuzați.  

Furtună Denisa, clasa a X-a C 



NOI, DESPRE NOI

Cadoul din cutia de pantofi

Campania ,,Shoe box'' sau 

de mai mulți ani În diferite orașe din România, dar și din alte țări. 

cumpăra dulciuri. Aceste bunuri au fost 

cutii de pantofi împachetate frumos

drag pregătite ca să facem 

suflete de copii mai fericite".       

Campania s-a desfășurat 

în perioada 4-18 decembrie 

2014, iar cadourile au fost 

colectate la CDI-ul (Centru de 

informare) școlii și verificate de 

către cei care au susținut acest 

act caritabil 

 După terminarea 

perioadei de strângere a 

cadourilor acestea au fost  

dăruite copiilor de la orfelinatul de la Petru Vodă 
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NOI, DESPRE NOI 
 

Cadoul din cutia de pantofi 

Campania ,,Shoe box'' sau  ,,Cadoul din cutia de pantofi'' este o activitate ce 

șe din România, dar și din alte țări.  La liceul ,,Mihail Sadoveanu'' 

din Borca inițiativa în scopul desfășurării acestei 

campanii a fost luată de Carază Oana-

clasa a 12-a A. Ea, împreună cu o colegă din aceea

clasă, Lupuleasa Andreea, au coordonat desfă

acestei campanii ajutate și de președintele consiliului 

elevilor, Tanasă Alexandru. Această ac

pregătirea unor obiecte ca haine, cărți, 

neperisabile, dar și  bani, care au fost folosi

cumpăra dulciuri. Aceste bunuri au fost donate de către elevii liceului (care au dorit) 

cutii de pantofi împachetate frumos , așa cum redă și ,,sloganul'' campaniei : ,,A

drag pregătite ca să facem 

      

șurat 

18 decembrie 

2014, iar cadourile au fost 

(Centru de 

școlii și verificate de 

ținut acest 

După terminarea 

perioadei de strângere a 

cadourilor acestea au fost  

dăruite copiilor de la orfelinatul de la Petru Vodă și unor copii nevoiași din școală.

                                                    a consemnat Oana Ioni
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,,Cadoul din cutia de pantofi'' este o activitate ce se desfășoară 

iceul ,,Mihail Sadoveanu'' 

țiativa în scopul desfășurării acestei 

-Selena, elevă în 

împreună cu o colegă din aceeași 

clasă, Lupuleasa Andreea, au coordonat desfășurarea 

și de președintele consiliului 

elevilor, Tanasă Alexandru. Această acțiune a constat în 

ți,  jucării ,alimente 

bani, care au fost folosiți pentru a 

elevii liceului (care au dorit) și puse în 

loganul'' campaniei : ,,Așteptăm cutii cu 

școală. 

Oana Ioniță - XI C 



Echipa de handbal a avut două participări la turnee 

Decembrie) și la Balan (Cupa Mo

jud . Iasi cu fetele de gimnaziu și la Bălan cu fetele de la liceu .

De asemenea la  faza jude

 

    Echipa liceu fete: -Ursu Mihaela 

Bondar Lucia – Alămâie Adelina 

Sava Andreea – Mujdei Crina –

Georgiana – Amariei Ecaterina - 

Biblioteca din Nord

Sport 

avut două participări la turnee și cupe amicale la Ruginoasa 

Cupa Moș Crăciun), la ambele clasându-se  pe locul II . La

și la Bălan cu fetele de la liceu . 

aza județeană s-a obținut locul I la  gimnaziu  și locul II la liceu.

Componen

handbal:

Echipa gimnaziu fete :

-Țutuianu Mădălina  

Anastasiei 

Sofron Gabriela  

Fărcășanu Andreea 

Epure Andreea 

Oana 

–Placintă Andreea 

Picu Ana 

Corduneanu Vasilica 

Bilboreanu Nicoleta

Ursu Mihaela – Roșu Denisa  – Gontaru Andreea - Amariei Georgiana 

Alămâie Adelina – Bilboreanu Ionela – Lupu Mădălina – Ungureanu Denisa 

– Aruștei Lorena – Loghin Adelina  –Lupu Mihaela 

 Rusu Cristina 

Prof.antrenor Ionu
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cupe amicale la Ruginoasa (Cupa 

e  pe locul II . La Ruginoasa, 

și locul II la liceu. 

Componența echipei de 

handbal: 

Echipa gimnaziu fete : 

Țutuianu Mădălina  - 

Anastasiei Bianca  - 

Sofron Gabriela  - 

șanu Andreea –

Epure Andreea – Epure 

Oana – Epure Denisa  

Placintă Andreea - 

Picu Ana – 

Corduneanu Vasilica –

Bilboreanu Nicoleta 

Amariei Georgiana - 

Ungureanu Denisa - 

Lupu Mihaela - Bostan 

Prof.antrenor Ionuț Ursu 

 



Ansamblul ”Izvoarele Borcutului”

 

     Înființat cu mulți ani în urmă la inițiativa a doi inimoși învățatori

Populare de   Artă), doamna Ana Aurica 

cadrul Căminului Cultural Borca. 

localității Borca, pe care bunicii și părinții noștri o jucau la hora satului  reprezentând cu mândrie 

România la festivaluri internaționale de folclor.

    O mână de oameni devota

satului, culegând folclor autentic, montându

    În toată activitatea noastră,

costumelor, a tardițiilor și obiceiurilor prezentate

concert, fie în concursuri și festivaluri naționale,

        Am fost printre cele mai frumoase sate reprezentând cu mândrie comuna la Ziua Satului 

Românesc, cu un stand de prezentare 

numeros prezent la această manifestare. 

       Am participat la numeroase spectacole

apreciați și am primit invitația de a reveni.

                   

 

        Păstrăm moștenirea primită de la srăbunii noștri și o pr

        Ansamblul “Izvoarele Borcutului”,

dansului popular. Totul într-o ținută artistică de excepție rod al unui interes major pentru ceea ce 

a fost cândva Borca. 
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Ansamblul ”Izvoarele Borcutului” 

țat cu mulți ani în urmă la inițiativa a doi inimoși învățatori (absolven

Artă), doamna Ana Aurica și domnul Cotîrgășanu Ilie, își desfășoară activitatea în 

 Se păstrează și astăzi cu sfințenie prima suită de dansuri, specifică 

ții Borca, pe care bunicii și părinții noștri o jucau la hora satului  reprezentând cu mândrie 

ționale de folclor. 

O mână de oameni devotați, cu drag de tradiții au colindat plaiurile comunei pe la bătrânii 

satului, culegând folclor autentic, montându-l mai apoi într-o nouă suită de dansuri.  

activitatea noastră, cred că am reușit să impresionăm întotdeauna prin frumusețea 

țiilor și obiceiurilor prezentate la fiecare apariție pe scenă

și festivaluri naționale, unde am obținut numeroase premii.

Am fost printre cele mai frumoase sate reprezentând cu mândrie comuna la Ziua Satului 

cu un stand de prezentare și spectacol, fiind apreciați de organizatori și de publicul 

manifestare.  

participat la numeroase spectacole-concurs și festivaluri unde de fiecare dată am fost 

ția de a reveni. 

   

ștenirea primită de la srăbunii noștri și o promovăm ori de câte ori avem ocazia.  

Ansamblul “Izvoarele Borcutului”, o trupă ce bate la porțile profesionalismului în ale 

ținută artistică de excepție rod al unui interes major pentru ceea ce 

Pr
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(absolvenți ai Școlii 

și desfășoară activitatea în 

și astăzi cu sfințenie prima suită de dansuri, specifică 

ții Borca, pe care bunicii și părinții noștri o jucau la hora satului  reprezentând cu mândrie 

ți, cu drag de tradiții au colindat plaiurile comunei pe la bătrânii 

o nouă suită de dansuri.   

șit să impresionăm întotdeauna prin frumusețea 

ție pe scenă, fie în spectacole 

roase premii. 

Am fost printre cele mai frumoase sate reprezentând cu mândrie comuna la Ziua Satului 

ți de organizatori și de publicul 

festivaluri unde de fiecare dată am fost 

 

movăm ori de câte ori avem ocazia.   

țile profesionalismului în ale 

ținută artistică de excepție rod al unui interes major pentru ceea ce 

Prof. Alina Budăi 
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