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Biblioteca din Nord 

EDITORIAL 

Iarna este  de ceva vreme, anotimpul contrastelor, al metamorfozelor. Nu mai ninge ca în 

copilăria bunicilor noștri. O să uităm de zăpadă, de gerul care crapă pietrele. Noroc tot de bunicii 

noștri că ne pun în temă cu trecutul lor vesel și exuberant. Oameni de zăpadă, ghețuș, săniuș, 

strigăte vesele, bătaie cu bulgări și mulți, mulți tineri adunați laolaltă într-o înfrățire caldă, într-o 

prietenie fără sfârșit.Suntem puțin invidioși pe bunici, pentru că reușeau să fie alături unul de 

altul și la muncile multe și grele din vremea lor, dar și la micile escapade pline de bucurie pe care 

 nu le ratau niciodată. Să recunoaștem că nu mai avem timp. Că nu mai avem timpul bunicilor. 

Că nu mai avem puterea lor de a ne bucura de lucrurile simple și tihnite. Că avem alte 

preocupări, anoste și acaparante. Că nu prea mai facem mișcare. Totuși, iarna , așa cenușie și 

zgribulită cum e, ne oferă și prilejuri de bucurie. Serbăm, de fiecare dată, zilele Unirii, de la 1 

Decembrie și de la 24 Ianuarie. Repetițiile corului ”Allegria” condus de profesoara Teodora 

Harton, cele două suite de dansuri ale Ansamblului ”Izvorașele Borcutului”, poezii și cântece 

patriotice, soliști vocali, dansuri tematice, toate sunt cu sfințenie repetate și păstrate de la un an la 

altul. Patriotismul nu este un simplu cuvânt. Face parte din trăirea noastră de români adevărați, 

din respectul pe 

care îl datorăm 

celor care au 

făcut România 

Mare și pe care 

nu-i putem uita. 

Sfârșitul lunii decembrie este dedicat altei 

manifestări culturale, care adună mulți spectatori în sala 

Căminului Cultural - serbarea de Crăciun. Colindele, 

urăturile, jocul caprei, soliștii vocali și instrumentiști 

(Valeriu Ungureanu la trompetă), parada portului popular, 

strângerea de fonduri pentru copiii defavorizați, toate ne 

dau sentimentul că am făcut cele mai bune fapte pentru a 

nu ne pierde identitatea, pentru a-i bucura pe alții, pentru a 

avea sufletul împăcat. Și cum spune începutul unei frumoase colinde:”Lerui, Doamne Ler/ 

Îngerii din cer”  să vă aducă pace și liniște sufletească, să fie de bun augur pentru toți cititorii 

revistei ”Biblioteca din Nord” , pentru cadrele didactice și colegii noștri de toate vârstele. 

                  Flavia Ioana Botezatu, clasa a X-a A 



2 

Biblioteca din Nord 

ESEU 

Ce înseamnă Crăciunul pentru mine 

Când spui Crăciun la ce te gândești? Care e primul sentiment care te pătrunde? 

Fiecare dintre noi are ceva în minte atunci când aude acest cuvânt. Spre exemplu eu sunt 

cuprinsă de o stare de fericire și primul 

gând care îmi trece prin minte este 

FAMILIA. Pentru mine sărbătorile fără 

familie nu sunt sărbători. Ce poate fi mai 

frumos decât să stai la masă cu oamenii 

care îți sunt cei mai dragi? Mirosul de 

cetină de brad și coji de portocală 

întregesc atmosfera acestor clipe 

minunate. Şi să nu uităm de colinde. 

Cântecele străvechi transmise din 

generație în generație îți umplu casa de bucurie în fiecare seară de ajun. Cete mici și mari de 

colindători merg din poartă în poartă să ne vestească nașterea pruncului Iisus Hristos. Casele sunt 

împodobite cu luminițe care mai de care mai strălucitoare pentru a-ți lua ochii. 

Pe lângă toate acestea 

Crăciunul, în zilele noastre, 

mai înseamnă și cadouri. Cu 

toții așteptăm să deschidem 

cadourile care ne așteaptă 

sub bradul împodobit cu 

multă dragoste de întreaga familie. Copiii sunt primii care sar asupra lor, devorând ambalajul 

pentru a ajunge cât mai repede la conținutul acestora. Așteaptă cu nerăbdare să vadă dacă Moșul 

le-a citit scrisorile și au primit cadourile mult visate. Pentru cei mari nu contează darul în sine, 

contează faptul că cineva s-a gândit și la ei și acele cadouri sunt făcute din inimă. 

Din toate acestea dragostea este cea mai importantă. Ea ne apropie și ne facem mai buni. 

Sărbătorile înseamnă dragoste!  

Gabriela Sofron, clasa a X-a A 
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ANIVERSARE 

Să nu-l uităm pe Grigore Vieru (14 ianuarie1935-18 ianuarie 2009) 

SCRISOARE DOMNULUI GRIGORE VIERU 

Luminăția Ta și dragul inimilor noastre de români, 

De pe pământul răzeșilor lui Ștefan cel Mare îți scriu, din Munții Neamțului, pe unde răsuna 

oftatul dorului Domniei tale. Văile îți poartă ecoul poeziei ,,sub caldul sărut al luminii” (Aceasta 

pâine). 

Că, de când te-ai ridicat la ceruri, noi toți ne-am găsit mai săraci și cu sufletul încărcat de cuvinte 

nespuse…Că doar Vrednicia ta putea să ne scape de durerea inimii și s-o prefacă în cântec. 

Îmi închipui și văd printre lacrimi cum te vei fi întâlnit acolo, sus, cu măicuța Domniei tale și 

cum te va fi întrebat ,,Ce mai face casa lor cea dragă,/Cine are grijă azi de ea.” 

Și să mai știi că aici pe la noi nu-i pace și pâinea ni se amărăște de pizma cea dintre noi. Iar țara? 

nici nu-mi vine să mai spun… 

,,Adevărat, adevărat :  

Birui-va 

Nu țara cu cele 

Mai multe tancuri 

Ci țara cu Cel 

Mai mult Dumnezeu în ea.”(Adevărat) 

Inimoșia ta, dacă ai ști cum se tânguie sărmana limbă română…că au 

năpădit-o de-alde Y și de-alde W. Parcă am și uitat că 

,,Dumnezeu prima oară 

Când a plâns printre astre, 

El a plâns peste țară 

Cu lacrima limbii noastre.”(Pentru ea) 

Tot e bine că ne-ai lăsat traista dumitale cu leacuri pentru gând tulburat. Și ne mirăm până azi 

cum de ne-ai iubit pe fiecare, neștiindu-ne și ne-ai sprijinit la șchiopătatul nădejdii. 

,,Vine ziua aurindu-mi pâinea,  

Vine seara aromindu-mi vinul, 

Vine mama îndulcindu-mi gândul”(Patria) 

Și să mai știi despre noi că România este tot o țara plină de câmpii, munți, ape, cântece, istorie și 

granițe, iar Basarabia este tot un copil înfășurat în sârmă ghimpată și că dreptate ai avut când ne-

ai spus că Degeaba a venit libertatea dacă frații nu se cunosc între ei. 

Numai pruncii se veselesc și cântă cât Mama coace pâine, cântă soarelui că-i domn frumos, cântă 

ploii binefăcătoare: 

,,Ploaie, tu de unde știi/Să crești pâine pe câmpii?”(Ploaia) 

Cam așa-i așezarea noastră de când ai plecat…iar la încheiere îți spunem că ni-i tot mai dor și-ți 

sărutăm umărul, fratele nostru întru iubire de neam, ș-apoi ne mângâiem că te-ai dus ca o 

scrisoare a noastră către bunul Dumnezeu. 

P.S.Iar de-l vei întâlni pe domnul Eminescu să-i spui și lui că noi, dascălii, om păzi cât om putea 

scumpa noastră limbă românească. Înv. Cristina Petrea  
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PAGINA ABSOLVENȚILOR 

Despre studenție și o viață nouă 

M-am văzut trecută de bacalaureat cu bine și, iată-mă, scriu din postura de student. De 

tânără studentă la Litere, domeniul Studii Culturale, specializarea Studii Europene. Pompos 

nume. Până în primele zile ale facultății nici nu știam că așa trebuie să mă prezint când vreau să 

spun la ce facultate sunt. Mi-am dus încăpățânarea la cote extreme - sau pur și simplu dorința 

mea de a face ce vreau -  deși toată lumea spunea că fac ceva ce nu se cere. Cine ar fi nebun să 

creadă că dacă te duci la un astfel de facultate, poți trăi? Ei bine, eu mi-am asumat cu încredere 

nebunia și sunt mândră de ce am făcut. 

M-am trezit într-o lume total nouă. Într-

o lume plină de fețe necunoscute alături de care 

ar trebui să mă familiarizez. Da, nu mai aveam 

comoditatea de acasă, mama care mă aștepta cu 

mâncarea pe masă, spunându-i acel leneș 

„bună, mamă” când veneam de la școală. 

Acum deschid ușa căminului și învăț, zi de zi, 

să trăiesc altfel. Mi-am făcut nenumărate idei 

de acomodare. Chiar credeam că o să îmi pară 

rău că o să mă duc acasă doar în vacanțe. Că n-o să pot trăi într-o cameră cu alte trei fete. Dar am 

descoperit o altă parte a mea. Mă pot acomoda rapid, se pare. 

Prima lună a fost cam dezorientată, ce e drept. E și normal. Nu prea știam ce înseamnă 

facultatea. De ce trebuie să stau două ore la un curs? Sau cum voi putea trăi, zece ore la facultate. 

Ori alte întrebări existențiale de genul, „am ce mânca”?  De ce facultatea mea are atât de multe 

scări pe care trebuie să le urc în fiecare dimineață? Întrebări existențiale care mă încercau în 

fiecare zi. Dar se pare că le-am făcut față. 

Știam clar ce vreau de la început. Dacă vin în București să nu-mi irosesc timpul. Să fac 

din studenție cei mai frumoși ani. Am continuat ce am început în liceu, iar acum fac voluntariat 

la o revista pentru studenți online, IQool, pe secția de redacție. Voiam să fac voluntariat și sunt 

bucuroasă că pot să fac parte din această echipă și să cunosc oameni minunați. 

Despre facultate ce pot să mai zic? Îmi place la nebunie. Totul. Găsesc interesant orice 
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curs. Mă bucur că fac ceea ce îmi place. Că am început să citesc mai mult decât mi-aș putut 

imagina. Iar orice fac, îl fac cu drag. Am cunoscut oameni uimitori, profesori care au o activitate 

impresionantă în spate. În fiecare zi descopăr altceva. Atât despre abilitățile mele, cât și despre 

alții. N-am ajuns încă la combinații ciudate de mâncare, dar am ajuns să economisesc banii cum 

n-aș fi crezut. Nu și când vine vorba să-mi cumpăr cărți, dar asta-i altă poveste. Nu mă plâng de 

Bucureștiul prea aglomerat, ci îl descopăr ca fiind un mod de a găsi aproape orice. Săli de lectură 

minunate, parcuri, biblioteci, librării sau alte minunății. Mai am puțin până la a mă împrieteni și 

cu sesiunea. Aici mi-e cam frică puțin, dar poate mă pot acomoda la fel de repede. 

Astfel, încerc să-mi fac o studenție plăcută, să-mi pot aminti de ea cu drag și cu dor. Mă 

încarc în fiecare zi cu ambiție și, până acum, n-am regretat nicio alegere făcută. Mă bucur că mă 

încântă facultatea și că o fac cu plăcere, că am colege de camere minunate și că nu regret că am 

plecat de acasă. Pot să mă consider o norocoasă, alții regretă că s-au dus la Politehnică în 

speranța de a deveni ingineri cu bani. Eu mă mulțumesc să am mult de citit.  

Cu mult drag, pentru revista care m-a format în scrisul jurnalistic,  

                                                               Iustina Cârjă, studentă la Facultatea de Litere Bucureşti 

 

PLEDOARIE PENTRU LECTURĂ 

Emil Brumaru 

Emil Brumaru s-a născut pe 25 decembrie, 1938 în Basarabia. În acte s-a născut la 1 

ianuarie 1939 dată declarată de părinții lui ca să nu fie luat în armată cu un an mai târziu. De 

profesie medic, s-a apucat să scrie serios la 24 de ani, la Dolhasca- Suceava, acolo unde primise 

repartiția. În poezia lui Brumaru îngerii, plantele, insectele, motanii și femeile conviețuesc și 

fabulează într-o atmosferă ludică și concupiscentă . 

Lenea și senzualitatea fac casă bună cu inspirația și 

poezia. Nu se poate, cititor fiind, să nu-ți placă lumea 

aceasta imaginară, să nu tânjești după ea ca după cea 

mai reală iluzie. De aceea poezia lui Brumaru se poate 

reciti la nesfârșit.Femeia l-a făcut să scrie versuri la 14 

ani, când s-a îndrăgostit. Cred că Emil Brumaru a 
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elogiat femeia cum nimeni altul nu a făcut-o în toată literatura română. El spune că femeia este ” 

o mireasmă echivocă și paradisiacă și infernală, ce-ți umple sufletul și casa”. La 30 de ani femeia 

este o ” elevă repetentă” iar la 70 de ani este asemănătoare mamei poetului. ”E femeia cea mai 

ispititoare, mai inteligentă din viața mea, iată! , la 76 de ani”. ”Un altar al amorului, al sincerității 

la care mă închin nevolnic, e un ultim dar al lui Dumnezeu, un Prunc Divin ce-mi gângurește 

numele în inimă. Cea mai mare greșeală pe care un bărbat o poate face față de o femeie este 

”Intoleranța și stupiditatea reproșurilor inutile” Asta pentru că femeile îndumnezeesc viața 

obtuză a bărbaților ,”viață obtuză, mizerabilă în fond, ne dau orizonturi nesfârșite de cunoaștere 

senzorială și un avânt nemaipomenit, absolut necesar oricărui artist autentic”. ”Femeile sunt 

însăși iubirea, însăși poezia! Divinizez părul lor cărlionțat cu care ne înfășoară sufletul, 

nesăbuința lor în a se arunca cu capul în jos în sentimentele cele mai adânci și subtile”. 

Frumusețea armonioasă, statuară, patriciană, sinceritatea debordantă, inteligența fină, extrem de 

feminină, simțul infinit al sublimului, luxul fastuos al simțurilor devastate de luxură, aș spune 

genială-n tandrețea amestecată cu cruzimea unei fiare ce-ți sfâșie viața, ți-o manâncă ca pe o 

pradă sângerândă”. 

Emil Brumaru a debutat în 1970 cu volumul de versuri ” Detectivul Arthur” . 

Colaborează la revistele literare din România. În anul 2001 a primit Premiul Național de Poezie 

”Mihai Eminescu” pentru Opera Omnia. În anul 2013 a primit premiul Președintelui UNITER. 

 

Cântec naiv  

                          de Emil Brumaru 

 

Afară plouă laic și-aș vrea să fii aici 

Să tac, să taci, tăcerea la fleacuri să ne-mbie 

Să lâncezim pe paturi ca două mari pisici 

După ce-au lins smântâna slup-slup din farfurie 

 

Ți-aș spune-ncet dă-mi mâna și poate că mi-ai da-o 

Cu sufletu-n ruină ca-n vechi foiletoane 

În care-n moi fotolii leșină dulci cucoane 

Vărsând pe sâni ceșcuțe de lapte cu cacao. 

 

Ți-aș da deoparte părul cu gura de pe gât 

Cu gura și-aș desface nasturii mici de bluză 

Și ți-aș sopti-n urechea ta fleață și confuză 

” Afară plouă laic și-s trist și mi-i urât” 

Bibliotecar Iolanda Lupescu 
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SONDAJ DE OPINIE 

Să nu pierdem tradiţiile 

Comentariul unui actor român ne-a indignat. El spunea că oamenii de la țară sunt atât de 

creduli, de inocenți, încât devin ignoranți și pot fi amăgiți foarte ușor. Ceea ce nu știe acel actor, 

mai mult ca sigur născut la oraș, este că oamenii de la țară nu au ajuns la grade de disoluție 

echivalente cu ale Vestului. Că sunt legați de tradițiile lor și sunt mai apropiați de spiritualitate 

decât în Occident. Când nu vom mai avea tradiții, vom deveni o societate autodistrugătoare. Fără 

rădăcini, fără identitate. Încă ne bucurăm de colindele de Crăciun, de urăturile de Anul Nou și de 

jocul cu măști ”Capra”. Și suntem siguri că nu ne vo pierde tradițiile și le vom transmite 

generațiilor următoare, așa cum și noi le-am primit de la înaintașii noștri. Unui grup de 25 de 

elevi de la liceul nostru, cu vârste cuprinse între 16 și 17 ani li s-au pus următoarele întrebări: 

1. Obișnuiți să umblați pe la case cu colindatul și cu uratul? 

2.Ce părere aveți despre jocul cu măști ” Capra”? 

3.Enumerați titluri de colinde care vă plac. 

4.Scrieți un vers dintr-o urătură. 

5.Ce faceți concret pentru transmiterea tradițiilor și celor 

mai mici dintre voi ? 

Iată și răspunsurile: 

La întrebarea numărul 1 au fost 19 răspunsuri de ” Da” și 6 răspunsuri de ” NU„ . 

La întrebarea numărul 2  o persoană a spus că ” părerea este împarțită,” una a spus că” nu are 

nici o părere”,altele au spus că ” este o prostie violentă” și că ” ideea este interesantă, dar din 

păcate unii exagerează și se termină destul de neplăcut” . Restul de 20 au adus elogii acestui 

obicei stăvechi și și-au exprimat convingerea că nu va dispărea așa ușor. 

La întrebarea numărul 3  fiecare respondent are un titlu de colinde preferat:” O ce veste 

minunată”,”Domn, Domn să-nălțăm”, ”Astăzi s-a născut Hristos”, ”Bună seara la fereastră„ 

,”Sus la poarta Raiului”,” Din cer senin”, ” Vin colindătorii”,  Oaspeți cu azur în gene”, ” 

Colindița”, ”Steaua sus răsare”, ” Colo sus pe-un deal frumos”, ” Deschide ușa creștine”. 

A 4-a întrebare a primit următoarele răspunsuri: ” Am mai ura, dar ni-i un bou a făta”,” Hăi, hăi, 

la anul și la mulți ani!,” ”Am venit și în acest an, cu un caiet cât un roman” ,” Am venit să vă 

spui, că noi boi avem destui”,” Mâine anul se-nnoiește, plugușorul se pornește”. 

Întrebarea numărul 5 are 6 răspunsuri„Nimic”, unul dă share pe Facebook la pozele cu obiceiuri 

pe care le postează, iar restul de 18 persoane se implică învățându-i pe cei mici să colinde și să 

păstreze tradițiile. 

 Felicitări, dragi colegi, ați trecut acest test important cu brio. Sunteți niște tineri de 

nădejde, cu opinii clare și curajoase. 

Membrii Clubului de Jurnalism 
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ANCHETĂ 

Principesa Elena Cuza şi casele din Piatra Neamţ 

În anul 2012 a apărut la Editura " Constantin Matasă" din Piatra Neamţ cartea "Principesa 

Elena Cuza la Piatra Neamţ" , un studiu interesant scris de Mihaela -Cristina Verzea şi Elena 

Cojocariu. 

După moartea lui Al. I. Cuza, doamna sa a hotărât 

să se mute la Piatra Neamţ, oraşul de sub munte 

plăcându-i cel mai mult. În 1895 a început 

construcţia unei case, pe strada Ştefan cel Mare, 

numărul 39. Casa era discretă, având deschiderea 

spre aleea de acces. Casa a fost finalizată în anul 

1899, dar doamna Elena nu s-a bucurat prea mult de ea. În anul 1901 a fost nevoită să plece la 

Geneva, la fina şi nepoata sa, Elena Lambrino. Atunci a donat casa fratelui său, Dimitrie- 

Gheorghe Rosetti. Peste câteva luni, acesta a vândut-o unui comerciant din Piatra Neamţ, Vasile 

S. Caudi. La Geneva, Elena Cuza stătea tot cu gândul la Piatra Neamţ, oraşul de care se legase 

definitiv. La insistenţa prietenei sale, Henrieta Bacalu, revine la Piatra şi închiriază o casă mică 

şi modestă , tot pe strada Ştefan cel Mare, la 

numărul 55. Acolo a locuit între anii 1904- 

1909, doar cu servitoarea sa. Istoricul 

Nicolae Iorga a vizitat-o cu ocazia zilei de 

24 Ianuarie şi a rămas foarte surprins de 

modestia, să nu spunem sărăcia în care a ales 

să trăiască. Nu o mai interesa cum arată, cum 

se îmbracă, toşi banii ei fiind investiţi în acte 

de caritate. A ajutat nevoiaşi din Piatra 

Neamţ cu cele necesare traiului, a oferit bani şi premii copiilor studioşi, a dotat spitalul de 

atunci cu instrumentar chirurgical. Ca să se descurce, şi-a vândut chiar şi cavoul de la 

Mănăstirea Bistriţa. A fost înmormântată la Soleşti, Vaslui, locul copilăriei sale.  

 Casele din Piatra Neamţ în care a locuit Elena Cuza sunt declarate monumente istorice . 

Membrii Clubului de Jurnalism 
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PUȚINĂ GRAMATICĂ 

Valoarea substantivală sau adjectivală a numeralului  

A vorbi frumos româneşte înseamnă a fi colindat de dor, a scrie frumos româneşte 

înseamnă a fi găsit cărarea dorului spre dor...pentru mine limba română este distanţa dintre 

inimă şi umbra ei care se numeşte suflet. ( Fănuş Neagu) 

Numeralul - o parte de vorbire flexibilă care la  prima vedere nu pare a prezenta 

impedimente majore în folosirea  corectă într-un enunţ. Cu toate acestea trebuie să acordăm 

atenţie următoarelor situaţii: 

a) Numeralele de la unu până la nouăsprezece (inclusiv) care însoţesc un substantiv au 

valoare adjectivală; substantivul nu este precedat de prepoziţia simplă de (Vom spune: 

nouă caiete, treisprezece porumbei, nouăsprezece cărţi). Numeralele de la douăzeci în sus 

au valoare substantivală chiar dacă sunt însoţite de un substantiv, acesta trebuie să fie 

precedat de prepoziţia simplă de (Vom spunedouăzeci de caiete, patruzeci şi trei de 

porumbei, o sută de  cărţi) 

b) Numeralul cardinal unu se scrie fără –l final ( scrierea cu –l fiind hipercorectă) spre 

deosebire de pronumele nehotărăt unul; 

c) Numeralul cardinal „12” şi cel ordinal corespunzător trebuie folosite la forma de feminin 

atunci când  se referă la substantive feminine: ora douăsprezece, douăsprezece mii de lei, 

clasa a douăsprezecea. Se acceptă şi formele de masculin în indicarea datei:  doisprezece, 

douăzeci şi doi februarie. 

d) Pentru indicarea primei zile a fiecărei luni trebuie folosite numeralul ordinal şi nu cel 

cardinal: Întâi Decembrie, Întâi Mai, şi nu Unu Decembrie, Unu  Mai 

e) Aproximaţia în interiorul unor  limite numerice se redă fie prin construcţii cu prepoziţii 

(S-au prezentat între douăzeci şi treizeci de persoane), fie, în scris, prin alăturarea numeralelor 

despărţite prin linie de pauză (S-au prezentat douăzeci-treizeci de persoane)       -sursa DOOM2 

     prof.  Ionela Bostan 
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ETERNUL EMINESCU 

Clasele a 9-a A, a 10-a C şi a 11-a A, s-au reunit la CDI pentru a-l omagia pe Eminescu.  

Cei prezenţi au aflat că în viaţa lui Eminescu a mai existat o blondă, Mite Kremnitz, pe care 

poetul a divinizat-o. Considerandu-se superioară din punct de vedere social, Mite l-a dispretuit si 

l-a ţinut la distanţă. El era în ultima fază a bolii şi a vieţii.  Era neîngrijit şi arăta rău. Nu mai 

ţinea cont de politeţe. Era singur şi căuta cu disperare un sprijin afectiv. Nu l-a găsit pentru că nu 

a fost înţeles. Mite Kremnitz a făcut totuşi ceva pentru Eminescu. Întoarsă în Germania , a tradus 

opera poetică. Din limba română, limba pe care a învăţat-o de la marele poet. Şi pentru că s-a 

vorbit despre iubire, am ascultat prima scrisoare pe care Veronica Micle i-a trimis-o lui 

Eminescu şi scrisoarea de dragoste şi de încurajare pe care poetul i-a trimis-o Veronicai Micle la 

moartea soţului. Elevii au recitat din lirica eminesciană, dar şi din "Imn Eminescului în 19 

cânturi de Valeriu Anania şi "Trebuiau să poarte un nume"de Marin Sorescu.Colegii nostri au 

impresionat prin costumele populare cu care s-au îmbrăcat în zi de sărbătoare. Numele lor sunt: 

Emanuel Baciu,Marius Dahon, Delia Ioniţă, Abel Iftimuţ , Alexandra Coada Lată, Paula Fedeleş, 

Luciana Cobuz , Irina Moroşan, Marcela Sufletu. Sfârşitul întâlnirii a stârnit ropote de aplauze. 

Au urmat discuţii şi degustarea prăjiturilor. 

Alexandra Coada Lată,  clasa a X–a C 

Colinde, colinde 

             de Mihai Eminescu 

 

E vremea colindelor, 

Căci gheaţa se'ntinde 

Asemeni oglinzilor. 

Şi tremură brazii 

Mişcând rămurelele, 

Căci noaptea de azi-i 

Când scânteie stelele. 

Se bucur copiii, 

Copiii şi fetele, 

De dragul Mariei 

Îşi piaptănă pletele... 

De dragul Mariei 

Şi-al Mântuitorului 

Luceşte pe ceruri 

O stea călătorului. 
 



11 

Biblioteca din Nord 

PRIETENII REVISTEI 

Calendarul bunicului 

“ Ce întâmplări pline de taină erau în calendarul din copilărie…” Ştefan Mitroi 

“ O clipă furată eternităţii”, aşa numea calendarul bunicul meu, Nicolae, Moş Culiţă 

Dascălul, cum îl cunoştea satul. Iar  viaţa, continua el, omul şi-a organizat-o dupa rânduiala pe 

care Dumnezeu a aşezat-o în Creaţie. Soarele, luna, stelele, zilele, nopţile, Cosmosul întreg i-a 

fost ghid în viaţă. Şi “ ghidul” acesta, omul l-a numit calendar. Pentru timpul trăit cu Dumnezeu, 

pentru timpul sfânt, creştinul are Calendar bisericesc. Calendarul acesta, calendarul bunicului de 

sub icoanele din casa de ospeţie, măsoară timpul sacru al mântuirii noastre. Marile sărbători- 

Crăciunul, Paştile, Rusaliile, hramul bisericii, fac ca Dumnezeu să se simtă pretutundeni: în aer, 

în pământ, în văzduh, în cele se văd li cele ce nu se văd, dar se simt pretutindeni. Iar sfinţii, 

casnicii lui Dumnezeu ne zâmbeau…..în fiece zi din calendar, devenind casnicii, prietenii nostrii.  

Cu bunicul, sfinţii, fie ei mari- cu litera roşie, fie mai mici-cu litera neagră -, nu se 

plictiseau acolo, în calendar niciodată. Ca şi sfinţii din icoane. Cu ei seară de seară îngenuncheat 

în faţa lui Dumnezeu, bunicul stătea la o stare de vorbă în rugăciune cu sfinţii care-i ştiau 

bucuriile, necazurile, neliniştile şi frământările, îl mângâiau şi sfătuiau. Datorită bunicului şi 

sfinţii din Calendarul lui erau bine informaţi. Ştiau de la el tot ce se întâmplă în casa, în satul, în 

tot universul lui. Lumea Cerului  din Calendar şi lumea bunicului de pe pământ se cunoaşteau, se 

înţelegeau, se ajutau respirând împreună. Bunelul îşi ţinea sfinţii la current cu tot ce se întâmplă     

în lumea lui: lua repede creionul, “plumbul” cum spunea el şi însemna pe calendar lucruri pe 

care sfinţii trebuiau neapărat să le stie! A plouat din belşug toată ziua de Santa-Maria Mare? 

Bunicul scria seara, sub a 15 zi a lui Gustar, în ziua de pomenire a Adormirii Maicii Domnului: 

”După două luni de secetă mare, a dat Maicuţa Domnului şi a plouat exact când şi cât trebuia la 

“legatul” porumbului. Şi Maicuţa Domnului nu se supără! Nici n-avea de ce. Era felul bunicului 

de-ai mulţumi că se făcea mămăliga şi avea cu ce-şi hrăni “coconii”, cum îi plăcea să ne spună 

nouă, nepoţilor.  Odată, de Sfântul Ilie, sub ziua de pomenire a sfântului, a însemnat aşa că 

pentru istorie: “ Azi a fătat vaca!” Era un fel de a-şi cere iertare Sfântului, că n-a fost de 

dimineaţa la Sfânta Liturghie, de la care lipsea foarte rar. Şi Sfântul nu s-a supărat, n-a tresărit 

fulgerat cum ştiam eu c-o face. Dimpotrivă, a însemnat fruntea viţelului cu o stea mare si 

luminoasă ca acelea de pe nopţile cerului. Apoi, seara noi toţi, copiii şi nepoţii, adunaţi moviliţă 

beam câte o cana   de lapte cald si dulce. Cald si dulce, ca zâmbetul bunicului. Altădată, chiar în 

noaptea de Paşti a ars casa lui Piţigoi, lăutarul din capul satului. Când au ajuns acasă, el şi 

puradeii lui au găsit casa în flăcări. Şi bunelul a însemnat asta în calendar, dând de veste sfinţilor. 
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Se vede treaba că şi sfinţii şi sătenii s-au înţeles şi-au pus mâna de la mâna, pentru ca înspre 

toamnă, pe la ziua Crucii, bunicul însemna bucuros în Calendar: “Azi părintele Constantin a 

sfinţit casa nouă a lăutarului Piţigoi, Doamne-ajută!” 

Doamne ce lume frumoasă era pe atunci!... 

Şi tot aşa, într-o zi de sfârşit de noiembrie rece şi putred de ploi, bunicul a scris cu litera 

tremurândă: “Azi mi-a murit bărbatul cel mic, Mihai…” A doua zi, calendarul era umed, plin de 

picături mici, mici, ca de ploaie. Mi-am zis în mintea mea că e de la condens, de la frigul si 

ploaia de afară. Bunicul mi-a zis că sunt lacrimile sfinţilor, ale tuturor sfinţilor din calendar. Şi l-

am crezut pentru că bunicul nu m-a minţit niciodată! 

Câteodată nu înţelegeam însemnările lui. Aşa, de exemplu, în fiece an, în fiece zi de 10 

mai, bunicul însemna ceva, dar în cifre. Atunci, era prin ’72 din câte mi-aduc aminte, şi-mi aduc 

bine aminte, scrisese cifra 25. Mai târziu, când calendarul se colora în culorile toamnei, 

îndrăznind, l-am întrebat ce însemna cifra aceea. Şi, zâmbind în mii de subînţelesuri m-a luat de 

mână şi-am poposit, conspirativ, împreună sub pomul al bătrân-mai bătrân ca bunicul, dacă va 

puteţi închipui aşa ceva -, plin de pere ce dădeau în pârg. 

Pere busuioace, cum le spunea bunicul. Acolo, ronţăind pere cu gust şi miros de busuioc 

verde, proaspăt, bunicul mi-a povestit “ca între bărbaţi, nepoate”. Mai ales despre acesta vorbea 

ca despre un erou. De la el personal, din Gara din Piatra, a primit, sublocotenent fiind, el si 

întreaga armată română porunca: “Români, vă ordon, treceţi Prutul!” Şi bunicul l-a ascultat cu 

mare drag mergând spre “cealaltă Românie”, de peste Prut, de care i se făcuse dor. Avea şi  

neamuri acolo, şi-un nepot, preot la Capriana… 

Acolo, sub pomul acela bătrân, martor tăcut al tainelor noastre, la şcoala de vară târzie a 

bunicului, ascultam vrăjit povesti de viaţa despre Eliade, Noica, Cotu Donului, Ion Antonescu, 

Regele Mihai, Aiud… 

Bunicul tăcu câteva zeci de clipe. Genele sfărâmară două lacrimi ce-i umeziseră ochii 

ridicaţi spre cer ca un semn de tainică rugăciune. 

- Plângi, bunicule? Îl întrebai surprins şi mirat deopotrivă. 

Bunicul privea înspre altă lume dincolo de orizonturi. 

- Da’ ce-a fost la Aiud? Ai fost acolo? Te rog să îmi spui. M-

a strâns puternic de mână, m-a privit adânc şi cu un oftat plin de 

nelinişti spuse: 

- Promiţi că n-o să spui la nimeni, să fie taina noastră. Ca la 

părintele Constantin sub epitrafir. Am răspuns bărbăteşte. Ştiam că îi 

face plăcere:  

- Promit bunicule! 

- Bine nepoate! Şi mă săruta. Mustaţa albă şi moale mă gâdili. Zâmbii. 
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- Da, mă, fost acolo. Era…era o mănăstire. Prin suferinţa, lacrimi şi rugăciuni prietenii 

mei de acolo au transformat locul în mănăstire. Ce oameni frumoşi… Unii au rămas acolo, la 

Râpa Robilor…Trei ani am fost şi eu la şcoala lor, şcoala întâlnirii cu Dumnezeu, la El acasă. 

Acolo şi Iisus intra la ei în celulă, în chilie mai bine zis…  

S-a ridicat repede, tinereşte şi dând a înţelege că lecţia de istorie s-a terminat, mă bătu 

părinteşte pe umăr: 

- Şi ţine minte: în viaţa ca să le stii pe toate şi să judeci drept trebuie să asculţi şi 

tăcerile… 

Aşa era la şcoala bunicului, un adevărat banchet spiritual. 

Pe la şcoala din satul Humuleşti nimic despre toate astea. Abia peste vreo doi ani- eram 

printr-a şaptea-, tovarăşul profesor de istorie ne-a vorbit despre ex Regele Mihai; cum a fugit el 

din ţara cu un tren plin de aur şi tablouri. Iar noi, în ţară am rămas şi mai săraci. Surprins despre 

ce-am aflat la şcoală, vreun an de zile m-am tot gândit dacă să-I spun bunicului sau nu. Să-l las 

aşa, neştiutor, că prea le ştia pe toate. Şi nu i-am spus!  

Şi bine-am făcut, c-ar fi râs de mine şi-acum, dincolo de moarte, dintre sfinţi, văzând ce 

nepot deştept are. Aşa era bunicul: credincios, sfătos, sugubăţ, înalt, cu chip impunător, cu ochi 

albaştri, cu părul alb, îmbrăcat în cămeşă şi iţari albi strânşi bărbăteşte cu curea lată; o frumuseţe 

molipsitoare, venită parcă din altă existenţă. 

Aşa era şi calendarul lui de pe peretele de Răsărit de sub icoanele din camera mare: plin 

de mari sărbători, de sfinţi, de istorie, de întâmplări, de sfinţenie. Plin de viaţă bunicului meu… 

Câteodată mi se face dor de privirea lui albastră, de gustul de pere busuioace, de credincioşia 

bunicului, de poveştile lui pline de taine, de ploi putrede de Sânta-Maria-Mare, de cana de lapte 

cald şi dulce. De toată lumea lui pierdută, ca amintirile ce tot năvălesc peste mine…Mi se face 

dor, tare dor, dar nu le mai găsesc… 

-A, încă ceva! Dar, vă spun mai în şoaptă, să nu audă bunicul, nu vreau să îl supăr. Nici 

bustul Mareşalului lui drag de la Gara din Piatra nu l-am mai găsit. Odată, cu bunicul am depus 

acolo o floare. Odată ca niciodată…O lume în care Frumosul, Adevărul, Dumnezeu şi omul erau, 

mereu împreună, alcătuind omul vechi, omul frumos ce stă de veghe la ordinea morală a lumii, a 

omului frumos care este ca un suspin hristic pentru lumea asta ce pare să facă implozie morală. 

Doar calendarul acela, din camera de ospeţie a bunicului poate depune mărturie oricând 

despre clipa aceea frumoasă a eternităţii, clipă a copilăriei mele. Pentru istorie şi pentru curioşi el 

poartă şi un nume: “Calendar creştin-ortodox pe anul 1972”. O filă de istorie românească! 

 

 

Preot  Neculai Cojocariu, Parohia Borca 
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CENACLU 

               O viaţă… 

Am un of care demult m-apasă… 

Şi tot am pus foaia pe masă, 

Să scriu…dar nu am putut 

Să îmi aduc aminte de trecut? 

Nu! 

Privesc mereu la un nou început. 

 

Vreau să-mi pot vedea viitorul, 

Vreau să-mi văd căsuţa cu pridvorul 

În care, mama să mă aştepte 

Iar vântul cald să-i bată printre plete. 

 

Vreau să-l salut pe tata 

Aşa, milităreşte! 

Cu mâna sus la frunte, să-l văd că mă iubeşte. 

Cu tâmplele lui ninse, 

Cu mâinile întinse 

M-a aşteptat mereu, chiar dacă i-a fost greu. 

 

Chiar de-oi pleca vreodată 

Aş vrea ca lângă poartă, 

Ai mei părinţi să mă aştepte. 

     Gabriela Gheorghiu, clasa a XII-a C 

 

A fi om de omenie 

 “Omul de omenie” este un om bun, onest și cinstit, este un om pe care te poți baza. 

Calitățile cele mai importante pe care se bazează relațiile interumane sunt înțelegerea șic 

omunicarea. 

 Fiecare dintre noi trecem atât prin perioade de glorie, cât și prin perioade de declin, 

confruntându-ne cu suișurile şi coborâșurile vieții. Orice ar fi, trebuie să încercăm să ne păstrăm 

în echilibru, să ne ținem capul sus și să trecem peste orice dificultate. Atunci când ne confruntăm 

cu nedreptatea nu trebuie să ripostăm cu mânie și ură. Trebuie să arătăm înțelegere și 



15 

Biblioteca din Nord 

flexibilitate, fără a ne lăsa, însă, călcați în picioare. Ascultând și argumentele aduse de partea 

adversă vom reuși să gestionăm conflictul mult mai ușor.  

Așa cum ne dorim să fim susținuți și încurajați trebuie să fim dispuși să oferim și noi tot 

aceste lucruri la schimb. De cele mai multe ori proverbul “Vorba dulce mult aduce” se 

adeverește. 

Teodora Bordianu, clasa a X-a A 

 

 

Timpul marii iubiri 

        Adolescenţii au prilejul să încerce şi să caute iubirea în mai mulţi parteneri.  

        Când sunt în primii ani de liceu, aceştia sunt dezamăgiţi de prieteni, de multe ori, pierzându-

şi încrederea în ei.  Astfel dau de sentimentul singurătăţii şi simt nevoia de o mângâiere sau 

atenţie din partea cuiva care să le fie alături permanent şi 

să-i înţeleagă. 

          Adolescenţii păşesc încrezători pe treptele iubirii, îşi 

fac speranţe şi planuri de viitor, cred în ei şi în relaţia lor. 

Acest exces de încredere duce de multe ori la eşec, adică la 

îndepărtarea celui iubit.  

          Majoritatea greşesc în alegerea fiinţei căreia să-i 

împărtăşească iubire, dar de la care să şi primească. La 

început, simt adrenalina şi atracţie faţă de o anumită 

persoană. Dacă au găsit dragostea în sufletul acesteia, după 

ce entuziasmul trece, rămân lângă un om bun , cu care să 

poată împărtăşi înţelegere şi compasiune. Altfel, se vor 

trezi lângă un om pe care nu-l suportă şi alături de care nu 

şi-ar putea continua viaţa. Iubirea înseamnă linişte.  

            Oamenii au nevoie de experienţă şi răbdare în 

găsirea iubirii , iar momentul lor de glorie vine după ce se maturizează şi-şi dau seama de ce au 

nevoie. 

            Dragostea adevărată se construieşte din încercările şi eşecurile adescentine . 

Denisa Carează, clasa a X-a A 

 

 

Cum depășim momentele dificile 

În viața fiecăruia dintre noi apar momente grele, dar fiecare are propriile arme, ce 

izvorăsc din propria personalitate, pentru a le depăși. Aici mă refer îndeosebi la caracter, 

deoarece oamenii cu un caracter mai puternic depășesc mai ușor obstacolele, iar cei cu un 
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caracter mai slab sunt marcați de greutăți, lăsând urme adânci în amintirea lor. 

Mereu când trecem prin situații complicate trebuie să fim optimiști. Dacă ne hrănim cu 

energie negativă rezultatele muncii noastre vor fi la fel de dezastruoase precum gândurile. Dacă 

ne descurajăm spunând de la început "eu nu pot face asta" ne eliminăm în mod direct șansele de 

a reuși. 

Niciodată nu trebuie să ne lăsăm doborâți de eșec, deoarece acesta va apărea inevitabil în 

încercările noastre. Cel mai bun exemplu ar fi mersul pe bicicletă. Întotdeauna când cădeam, deși 

era dureros, trebuia să ne găsim ambiția de a merge mai departe tocmai pentru a ne perfecționa, 

însă asta nu înseamnă că nu trebuie să învățăm să ne acceptăm eșecurile. Cu toate că așteptările 

noastre nu sunt atinse trebuie să fim conștienți că în viață nu avem parte numai de succese. 

Odată cu maturizarea noastră problemele vor fi mai ușor de rezolvat, dar eu cred că 

atunci când ai aproape persoane dragi: părinți, rude, prieteni, treci mai ușor peste greutăți 

deoarece ei vor fi lângă noi necondiționat și ne vor ajuta întotdeauna la greu. 

Așadar, momentele dificile sunt piedicile care ne fac mai puternici, ne maturizează și ne 

fac să ne gândim mai mult la noi și la cei din jurul nostru. 

Daria Loghin, clasa a X-a A 

 

 

Invidia 

Invidia. Obsesia comparării cu ceilalți. În adolescență, avem tendința de a ne compara cu 

cei din jurul nostru din motive precum: aspectul fizic, haine, note, calități, comportament şi 

multe altele. Acest obicei este unul atât natural cât și uman și se manifestă fie că intenționăm 

acest lucru,fie că nu. Adolescenții suferă din diverse motive mai mult sau mai puțin importante, 

aceasta perioadă fiind cea mai sensibilă din viața lor, dar toate aceste "tragedii" fac parte din 

maturizare. În drumul nostru parcurs prin toate etapele învățământului, avem obiceiul să ne 

comparăm cu colegii noștri, mai ales dacă suntem certați cu aceștia. Intervine invidia, o obsesie 

nestăpânită a majorității tinerilor. Aceasta comparație de multe ori este în dezavantajul nostru, un 

pretext pentru regret și nemulțumire. Gelozia este altă manifestare a omului, la fel de naturală, 

care este des confundată cu invidia. 

Invidia este ascunsă în sufletul omenesc, dar uneori omul o demască. Așadar, invidia ar 

trebui controlată, certurile ocolite și comparațiile cu ceilalți stăpânite deoarece acest lucru duce la 

diferențierea unui om de altul. Da, suntem diferiți, dar cu toții suntem oameni și trebuie să ne 

înțelegem. Normal și natural este"să te bucuri cu cel ce se bucură și să plângi cu cel ce plânge." 

Alexandra Coadă-Lată, clasa a X-a C 
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PAGINA CELOR MICI 
Rubrică realizată de înv. Nicoleta Ciubotă 

Învățăcei cu rădăcini 

„ Dacă e însă nevoie să individualizăm  metoda educației nu numai după felul copilului, ci și 

după tradițiile poporului, urmează de la sine că sarcina de educator nu poate fi împlinită de 

oricine.”         ( Simion Mehedinți) 

 

Uitând uneori că ,,veșnicia s-a născut la sat”, atrași de ,,spoiala” modernismului din 

societatea contemporană, ne îndepărtăm fără să vrem de obârșii, de istorie, de balade și doine, de 

frumusețea basmelor și a poveștilor românești, de legendele în care batrânii satelor și-au tăinuit 

adevărul și înțelepciunea, de adevarata educație morală inițiată de mamă în familie. 

Ca o completare a manualelor ,,câștigătoare” la licitații, învățătorul poate face apel la 

texte literare sau anumite conținuturi care pun în evidență valorile umane, valorile morale, 

naționale, istoria și limba românească, aspecte față de care copilul simte o vibrație naturală pe 

care mai marii pedagogiei, începând chiar din antichitate (este vorba despre Platon sau 

Quintilian) continuând cu Comenius (sec. al XVII) sau Pestalozzi (sec. al XIX), o numeau o 

educație ,,în conformitate cu legile naturii”, întrucât ,,natura scoate totul din rădăcini și nimic din 

altă parte”(Comenius). Nevoile spirituale ale  omului, ca ființă educabilă, sunt de fapt mult mai 

simple și naturale, firești, nu născocite doar din dorința de a fi în pas cu progresul european sau 

american. 

Astfel, activitățile ce completează orele de curs, diminuând ,,hotarele” acestora, sunt 

activitățile extracurriculare. Acestea vin în sprijinul nevoilor elevului de a da sens trăirilor 

afective, de a-și forma și dezvolta sentimentele estetice, convingerile.  Orice învățător, educator, 

își pune întrebarea ,,Cum transform informațiile educative în convingeri?”. Și știe răspunsul cu 

siguranță: ,,Numai și numai prin trăire afectivă”. Iată de ce, consider esențial în activitatea 

educativă ca ora de curs să fie o stare de spirit. Aceasta nu poate fi uitată, pe când  cunoștințele, 

da. Depinde de dăruirea noastră. În procesul de învățare, multe sunt momentele de bucurie și de 

satisfacție pe care le trăiesc atât elevii, cât și învățătorii sau părinții, însă un plus de încărcătură 

emoțională îl resimt toți cei implicați în activitățile extrașcolare. Acestea vin în ajutorul formării 

și afirmării personalității copilului, într-un mod trainic și ușor acceptat. Iată de ce, noi, 
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învățătorii, nu lăsăm să treacă niciun moment important din calendar, fără să-l marcăm printr-un 

program artistic, medalion literar, excursie, concurs, expoziție sau serbare școlară. 

Copii sunt astfel foarte implicați : de la activitățile desfașurate în sala de clasă cu ocazia 

zilei Naționale a României, la manifestări culturale pe scena Căminului cultural din Borca, 

participarea la cinstirea eroilor la Monumentul Eroilor- Sabasa, până la sporirea interesului 

elevilor pentru trecutul nostru (excursia la Cetatea Neamțului) 

 

Hora Unirii- lucrare colectivă la AVAP 

 

1 Decembrie-  manifestare cultural-artistică 

 

Cinstirea eroilor- Monumentul eroilor- Sabasa 

 

Vizită la Cetatea Neamțului 

La Concursul Internațional de poezie - Albești, Jud. Mureș, elevii noștri au obținut premiile 

I, II și III. 

 

Medalion literar ,,Mihai Eminescu” 
 

Albești, Mureș 

Elevii clasei a III-a au fost încântați să participe la concursul de pictură pe sticlă : 
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Și tot ei au obținut mai multe medalii la Concursul de cultură generală  

 ,,Amintiri din copilărie” : 

 

Exemplele pot continua… 

Misiunea pe care ne-am ales-o, noi, dascălii, ține neapărat de înălțarea copiilor la 

adevărata lor valoare, de arta de a scoate la iveală sufletele lor curate, de dorința de a răspunde în 

primul rând nevoii lor de iubire. Acest lucru este posibil printr-o adevărată comunicare și o 

profundă  comuniune.  

Viața este o taină, iar copilul cel mai mare și mai curat izvor de afecțiune omenească.          

Jertfiți pentru el timpul vostru, dragostea voastră… ! 
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INFO 

Pokemon Go este un joc video pentru mobile, apărut vara 

trecută, şi se bazează o tehnologie care integrează elemente virtuale 

în lumea reală pentru a crea interacţiune între utilizator şi aplicaţie.  

Utilizatorul se foloseşte de GPS-ul din telefon pentru a localiza 

diferiţi pokemoni pe o hartă în lumea reală, iar când ajunge la locul 

unde se află creatura respectivă, porneşte camera foto. Pe ecran îi va apărea imaginea din camera 

foto, deasupra ei fiind proiectată un pokemon virtual. Utilizatorul îl poate captura folosind un 

pokeball, o minge virtuală pe care o aruncă şi cu care îl prinde; pe lângă căutatul de pokemoni, 

utilizatorul mai poate să îi antreneze pe cei care îi deţine deja şi să invite alţi prieteni sau 

utilizatori la un duel între pokemoni. 

Jocul s-a lansat pe 6 iulie şi a devenit peste noapte cea mai descărcată aplicaţie pe Google 

Play şi App Store, magazinele de aplicaţii pentru sistemele de operare Android şi iOS. O firmă 

de specialitate în domeniu, SensorTowers, estimează că jocul a fost descărcat în SUA de peste 

7.5 milioane de ori şi generează venituri zilnice de peste 1.6 milioane de dolari pentru compania 

dezvoltatoare: Niantic. Mai mult, valoarea companiei Nintendo a crescut cu peste 7.5 miliarde de 

dolari în doar două zile de la lansarea jocului. 

Faţă de alte jocuri video, unde ai nevoie să stai în faţa unui calculator sau unui televizor, 

Pokemon Go te obligă să vizitezi fizic locaţii în care sunt plasaţi pokemonii. Unii sunt conţinuţi 

în ouă, iar pentru a le „sparge”, este nevoie să mergi pe jos o distanţă de câţiva kilometri. Mulţi 

utilizatori au postat pe reţele sociale cum au făcut febră musculară la picioare după ce s-au 

plimbat ore întregi în speranţa de a găsi creaturile care apar pe hartă; creatorii jocului chiar au 

recunoscut că unul din scopuri a fost să facă lumea să iasă afară pentru mişcare. Mai mult, 

activitatea fizică pe care utilizatorii o fac când se joacă Pokemon Go ar putea avea efecte 

benefice şi pentru persoanele care suferă de depresie şi anxietate.  

Pokemon Go conţine o funcţie numită „Lure Module”, prin care oferă posibilitatea de a 

prinde un pokemon în locul în care a fost activată. Timpul este limitat, iar din acest motiv, mulţi 

utilizatori se strâng cât mai repede în locul respectiv, până nu dispare pokemonul. Destul de 

curând, acest grup de oameni poate ajunge să vorbească despre joc şi să socializeze unii cu alţii, 

ceea ce ar putea uşura interacţiunea cu alte persoane pentru indivizii timizi sau cei care suferă de 

anxietate în contexte sociale. 

Pokemon Go are, însă, şi o latură întunecată. Mulţi utilizatori sunt atât de concentraţi la 

ce se întâmplă pe ecran în timp ce merg, încât uită să fie atenţi şi la pericolele reale din jurul lor. 

Un utilizator a postat că şi-a rupt clavicula, în timp ce alţii şi-au luxat gleznele, nefiind atenţi pe 

unde calcă. Unii chiar au suferit accidente grave: doi bărbaţi americani au căzut de pe o stâncă în 
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timp ce se jucau Pokemon Go, iar o fată de 15 ani a fost călcată de o maşină când a traversat o 

şosea principală în căutarea după pokemoni.  

Deocamdată, aplicația de realitate virtuală e gratuită pentru utilizatori, dar popularitatea 

sa în plină expansiune a ridicat întrebări cu privire la modul în care creatorii jocului, Nintendo, 

planuiesc să valorifice jocul. Pe viitor, acesta ar putea cuprinde locatii sponsorizate.  

Dezvoltatorii jocului ar putea să le ofere retailerilor și restaurantelor posibilitatea să fie 

sponsori Pokemon GO, ceea ce i-ar putea stimula pe oameni să intre în diversele spații 

comerciale pentru a captura personaje Pokemon. 

Prof. Ștefan Sabie  

 

 
ECO 

S-a pornit zăporul 

 Doi ani de zile, apele Bistriţei au trecut liniştite prin comuna Borca. Iernile blânde ne-au 

scutit de calimitatea numită “zăpor”. 

La sfârşitul anului 2016 şi începutul anului 2017, datorită fluctuaţiilor de temperatură, 

blocurile de gheaţă au luat-o la vale, pe Bistriţa. Începând de la Vatra Dornei şi până în comuna 

Poiana Teiului, bucăţi mari de gheaţă au alunecat vijelios pe albia râului, într-un spectacol 

apocaliptic. 

Au fost evacuate gospodăriile aflate în pericol, iar autorităţile locale au supravegheat 

zona zi şi noapte. Cele mai afectate localităţi au fost cele din comunele Farcaşa şi Poiana Teiului. 

Aceste fenomene sunt frecvente doar dacă în iernile foarte friguroase  temperaturile cresc brusc 

și plouă. 

Alexandra Coadă-Lată, clasa a X-a C 
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SĂNĂTATEA, ÎNAINTE DE TOATE 

Răceala și gripa – cele mai răspândite boli din lume 

Nu este nimic exagerat în acest titlu ! Este important să știm ce este RĂCEALA sau 

GUTURAIUL, ce este GRIPA, cum le deosebim, care sunt cauzele, cum se manifestă și, ce este 

mai important, cum se tratează.  

RĂCEALA este o boală infecțioasă virală a căilor respiratorii superioare ce afectează în 

special zona nazală fiind cunoscută și sub denumirea de „viroză respiratorie”, „rinofaringită”, 

„coriză acută”, „rinită acută”, „guturai”. Un adult poate răci de 2-3 ori într-un an, iar un copil de 

6-12 ori. Dintre cele peste 200 de virusuri cunoscute ce pot determina apariția răcelii, 

rinovirusurilesunt cele mai des întâlnite.  

GRIPA, cu toate că apare cu o simptomatologie asemănătoare răcelii, nu este același 

lucru cu răceala ! Gripa este produsă de un alt tip de virusuri – virusurile gripale, din familia 

ortomixovirusurilor, mult mai agresive decât rinovirusurilecare produc răceala. Gripa durează 

mai mult și riscul complicațiilor este mai ridicat decât în cazul guturaiului, cel mai des întâlnită 

complicație fiind pneumonia. 

Am văzut că atât RĂCEALA cât și gripa, sunt boli virale, cauzate de agenți patogeni 

specifici numiți virusuri.  

Mulți dintre noi suntem tentați să „băgăm în aceeași oală” virusurile, bacteriile și chiar 

fungii (ciuperci microscopice vătămătoare pentru om), desemnându-le pe toate sub numele 

generic de „microbi”. În realitate, între aceste entități biologice, există diferențe profund diferite. 

Este important să cunoaștem aceste noțiuni, deoarece gripa și răcealafiind infecții 

virale, nu beneficiază de tratament cauzal specific, care să vindece, adică de un tratament care să 

omoare virusul (cauza bolii) ! Tratamentul răcelii și gripei este numai simptomatic, adresându-

senumai simptomelor, efectelor și nu cauzei bolii ! 

Există o concepție greșită în rândul oamenilor, cum că „frigul” sau  „temperatura 

scăzută” ar fi la baza apariției răcelii și a gripei. Este total greșită această concepție ! Este 

adevărat că guturaiul apare mai des în timpul anotimpului rece, dar trebuie să reținem că „frigul 

este un factor favorizant al apariției guturaiului, dar nu cauza lui”; cauza o constituie infecția cu 

virusuri ! 

Răceala poate fi contactată pe tot parcursul anului, în special vara. Gripa este mult mai 

întâlnită în intervalul noiembrie-februarie, deoarece „sistemul imunitar” este sensibil în timpul 

sezonului rece și organismul necesită o îngrijire mai atentă.  

Mai jos, vom trece în revistă principalele simptome ale răcelii: 

 FEBRA – rar 

 STRĂNUT – frecvent 

 NAS ÎNFUNDAT –frecvent 

 DURERI ÎN GÂT – frecvent 

 TUSE – ușoară spre moderată 
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 DURERI DE CAP – rare 

 OBOSEALĂ, SLĂBICIUNE – rar 

 EPUIZARE – ușoară 

Principalele simptome ale gripei: 

 FEBRĂ – mare, frecventă, însoțită 

de frison 

 STRĂNUT – uneori 

 NAS ÎNFUNDAT – rar 

 DURERI ÎN GÂT – rar 

 TUSE – frecvent, poate deveni 

severă, poate dura săptămâni 

 DURERI DE CAP – frecvente 

 DURERI MUSCULARE – 

frecvente, adesea severe 

 OBOSEALĂ – severă, poate dura 

săptămâni 

 EPUIZARE – frecventă, tendință de 

a sta la pat. 

Este la îndemâna noastră să decelăm și să 

deosebim aceste simptome și să ne dăm seama dacă boala este răceală sau gripă. Trebuie să 

explicăm câteva noțiuni referitoare la temperatură, la febră.  

Temperatura normală a corpului uman este diferită, în funcție de locul unde este luată: 

 36,8 ± 0,7°C – dacă temperatura este luată la nivelul axilei 

 Între 36,1 și 37,5°C – dacă temperatura este luată oral (cu termometrul în gură) 

Cât de mare poate fi temperatura corpului uman ? 

Există o clasificare a febrei, în funcție de mărimea sa: 

 Starea subfebrilă – până la 38°C 

 Febră moderată – 38 - 39°C 

 Febră ridicată, mare – 39 - 41°C 

 Febră foarte ridicată, foarte mare: hipertermia – peste 41°C. 

Ce se întâmplă atunci când temperatura corpului crește peste 37°C ? 

Când un organism microscopic (bacterie, virus, fung etc.) reușește să depășească bariera 

sistemului imunitar (fie din cauza frigului, fie din cauză că am intrat în contact cu cineva 

bolnav), rezultă o infecție. Drept urmare, organismul își mobilizează și mai tare sistemul 

imunitar pentru a lupta cu „invadatorii”. Creierul comandă ridicarea temperaturii corpului la 

peste 37°C, rezultând febra.  

În aceste condiții, celulele sistemului imunitar (leucocitele) devin mai eficiente, 

crescându-le capacitatea de a neutraliza microbii, crește capacitatea de interferon din corp, cu 

acțiune antivirală și anticanceroasă, și se împiedică dezvoltarea și înmulțirea bacteriilor și 
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virușilor, aceștia neputând supraviețui și înmulți la temperaturi de peste 37°C. Febra este un 

mecanism de apărare și stimulare a sistemului imunitar împotriva invadatorilor.  

Concluzia ar fi că temperatura ridicată din răceală și gripă nu trebuie combătură 

medicamentos !!! 

În momentul în care organismul uman se confruntă cu o „răceală” sau cu o „gripă” 

trebuie să ne adresăm specialistului – medic de familie sau medicul internist. Acești specialiști 

vor stabili și o conduită terapeutică simptomatică.  

Tratamentul răcelii – atenuarea simptomelor: 

 Antiinflamatoare ușoare 

 Vitamina C 

 Preparate cu zinc 

 Vitamina Dȝ 

 Ceaiuri calde cu miere pentru hidratare 

 Frecții 

 Decongestionante spray pentru nasul înfundat 

 Dropsuri pentru dureri și gât 

 În cazurile complicate cu amigdalită, se poate recomanda și tratament cu 

antibiotice. 

Tratamentul simptomatic al gripei: 

 Antitermice, când medicul consideră necesar 

 Antiinflamatoare 

 Vitamine 

 Ceaiuri pentru hidratare 

 Analgezice mai ales pentru durerile de cap și cele musculare 

 Siropuri sau alte medicamente antitusive 

 Când gripa se complică cu o suprainfecție bacteriană, medicul poate recomanda 

antibiotice sau alte tratamente specifice.  

 Vaccinarea: persoanele aflate la risc (copii, bătrâni, bolnavi cu boli cronice etc.) 

ar trebui să se vaccineze împotriva gripei.  

De reținut: 

 Antibioticele nu au nici un fel de acțiune împotriva virusurilor care produc 

răceala și gripa 

 Nu practicați automedicația la indicația binevoitorilor 

 Vaccinarea persoanelor sănătoase este controversată. 

Sunt multe de spus, de știut și de reținut. Materialul nu a cuprins nici 1% din 

problematica temei. Trebuie să aprofundăm niște noțiuni despre sistemul imunitar al 

organismului uman și rolul acestuia pentru viață. Poate în numărul viitor al revistei ! 

 DUMITRU NASTASĂ 

Farmacist primar de farmacie generală și toxicologie sanitară 

Profesor de farmacologie și farmacotoxicologie 
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TABLETA 

 MOFTANGIUL ANULUI 2017 

Pe la anul 1900, Caragiale a surprins o nouă tipologie de oameni, cea a parveniţilor. I-a 

numit pe scurt: moftangii.A trecut de atunci mai bine de un secol. Moftangiul a evoluat, s-a stilat, 

şi-a îmbunătăţit imaginea. Astfel, ca la anul 

2017, moftangiul este în plină glorie.Se bate cu 

pumnul în piept că este patriot, dar de 

sărbătorile naţionale participă doar ca să 

mănânce fasole cu carnaţi şi să bea vin fiert. 

Nu pune preţ pe educaţie şi pe valoare, că 

merge şi aşa.Tre`să fie, în schimb,  bun de gură 

şi şmecher, delăsător şi mincinos şi izbânda-i 

gata. Şi dacă mai e şi fiul sau nepotul sau 

cunoştinţa "cuiva”, atunci este sigur pe locul 

sau în societate. Moftangiul nu munceşte, nu că 

ar fi leneş. Dar salariul este mic, programul 

prea lung, distanţa prea mare, iarna prea 

geroasă, vara prea caniculară. Moftangiul 

iubeşte toate sporturile naţionale, dar , Doamne 

fereste, să piardă careva o competiţie: înjura, 

scuipa, blestema şi se dezice de toţi cei pe care 

i-a admirat. Moftangiul nu mai citeşte, nici măcar ziarul, dar butonează toată ziua telefonul şi 

Facebook-ul. Cultura lui este până la Facebook. La ce bun să fie instruit? El poate vedea 

telenovelele preferate sau asculta manele şi fără să termine liceul sau să ia bac-ul. Moftangiului îi 

plac totuşi ziarele de scandal, tabloidele din care află ce a mai făcut Bianca Dragusanu, Leo de la 

Strehaia şi alţi găunosi pentru care are o sfânta admiraţie. Lista calitătilor de valoare a 

moftangiului poate continua mult şi bine. 

 Caragiale, Caragiale cum ne-ai dat de lucru matale! 

Membrii Clubului de Jurnalism 
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NOI DESPRE NOI 

- Căminul Cultural Borca a fost gazda unui impresionant spectacol de muzică şi poezie patriotică 

organizat de elevii Liceului Borca în cinstea zilei de 1 Decembrie. Au participat copiii de la 

clasele I-IV, îmreună cu învăţătoarele lor, corul "Allegria" , ansamblul de dansuri "Izvoraşul 

Borcutului", recitatori, interpreţi, grupuri vocale. Parada 

costumelor populare  a încheiat spectacolul.  Colegii noştri 

participanți la paradă au purtat costume vechi şi autentice, pe 

care le-au și prezentat, unii dintre ei cu mult umor. Au stârnit 

ropote de aplauze şi hohote de râs. 

- Tot la Căminul Cultural s-a desfăşurat spectacolul de 

Crăciun. Colindele cântate de corul "Allegria" şi de Teodora Tănase din clasa a VIII a B, 

dansurile, urăturile, jocul caprei, au făcut să ne simţim mândri de liceenii noştri şi de cadrele 

didactice îndrumătoare. Sala de spectacol a fost arhiplină. Printre spectatori l-am zărit şi pe 

primarul comunei Borca, Ovidiu Niţă. La sfârşit interpreților, dar și spectatorilor li s-au împărțit 

colaci. 

- Elevii claselor a IX-a C, a XI-a A, a X-a C au participat pe 15 ianuarie, la CDI, la Simpozionul 

"Unicul Eminescu" . După ce au ascultat o expunere despre iubirile lui Eminescu, elevii au 

recitat din lirica eminesciană. Din respect pentru Eminescu, toată lumea a fost îmbrăcată în 

costum popular. 

- Elevii clasei a XI-a A au participat la CDI la omagierea scriitorului Ion Luca Caragiale, cu 

ocazia împlinirii a  165 de ani de la naştere. Şi pentru că a fost şi aniversarea marelui actor 

Grigore Vasiliu -Birlic, 125 de ani de la naştere, cei prezenţi au vizionat comedia " Două lozuri". 

- Clubul EcoTuristic Crucea Talienilor "aripa 

tânără" , avându-l ca însoţitor pe prof. Petru 

Bordianu, a participat la lira "Bucuriile 

zăpezii" organizată la Izvoru-Mureşului şi a 

obţinut locul întâi la proba culturală şi alte 

premii la probele sportive. 

 

Membrii Clubului de Jurnalism 
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UMOR 

Colecție de pancarte de la proteste 

 
Sursa :  http://www.danagont.ro/ colectie-de-pancarte-de-la- proteste/ 

Foto Cosmin Niţu                                                 

                                                     foto Ionuţ Bordianu                                                                                 
 

           Foto Radu Sălcudean 
 
 
 
Foto Laura Jigău 

 

http://www.danagont.ro/
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