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EDITORIAL 

" Sărut, femeie, mâna ta! " 

Primăvara este un anotimp asociat femeii. Aceasta este călduroasă, plină de viaţă şi 

împrăştie culoare peste tot în jur, fiind mult aşteptată, exact ca o femeie. Prima şi cea mai 

importantă femeie din viaţa fiecărei persoane este MAMA. Ea suportă chinurile sarcinii şi ale 

naşterii pentru a ne da viaţă. Sacrificiile nu se opresc aici, pentru că mamele îşi dedică o mare 

parte din viaţă, energie fizică, psihică şi emoţională oferindu-ne o bună creştere şi educaţie. 

Vorbele şi sfaturile ei ne întăresc şi ne 

dau putere să depăşim orice situaţie, iar 

îmbrăţişările ne sunt adăpost. Chiar şi 

certurile care la început ni se par 

enervante şi cicălitoare, ajung să fie 

dovada grijilor şi iubirii pe care ne-o 

poartă. Aşa ar trebui să-şi sprijine orice 

mama copilul şi să asigure unitatea unei 

familii. 

Membrii Clubului de Jurnalism 

 

 

NOU 

Debut de învățământ economic la Liceul ”Mihail Sadoveanu” 

            Liceeni entuziasmați, mânați de dorința de a deveni ei cei care ”mâine” vor contribui la 

susținerea și creșterea economică  a societății noastre, au beneficiat, începând cu anul școlar 

2015 – 2016, aici, la Liceul “Mihail Sadoveanu” Borca, de privilegiul de a fi prima generație de 

elevi, care studiază discipline economice la Profilul Economic/Comerț, care le va facilita 

obținerea calificării de tehnicieni în activități economice. Disciplinele economice studiate pot fi 

aplicate concret, în societatea contemporană în care cu toții trăim, prin prisma faptului că ele 

reprezintă un mix de cunoștințe de specialitate, atât teoretice, cât și practice, cu multe elemente 
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comune, armonios întrepătrunse, astfel încât, tinerii să devină niște profesioniști desăvârșiți în 

domeniul în care se pregătesc. 

           Element de noutate, în învățământul tehnologic din zona noastră, domeniul de pregătire de 

bază Comerț/Economic/Servicii, se pliază foarte bine pe necesitățile concrete ale lumii 

contemporane,  chiar în contextul unei economii de criză, când toate ramurile industriei au 

cunoscut o depreciere semnificativă și o creștere a personalului disponibilizat, însă remarcându-

se o relativă stabilitate în comerțul cu amănuntul și în servicii, ceea ce îi conferă un caracter de 

adaptabilitate la condițiile economiei actuale.  

          Cum altfel va crește nivelul economic al zonei noastre dacă nu prin tinerii noștri,  care în 

cadrul sesiunilor de practică au oportunitatea de a conduce propria afacere, oferind produse și 

servicii unor clienți reali, exersând toate abilitățile necesare unor antreprenori?  Există 

convingerea că aceste generații de elevi vor deveni foarte buni practicieni în domeniul în care se 

pregătesc, mai ales că ei sunt conștienți încă de pe acum de multitudinea de oportunități pe care 

le au urmând acest traseu, fiind motivați de dorința de  a accesa în viitor specializările de la 

universitățile de profil.  

Așadar, mai bine să cunoaștem câteva crâmpeie din experiența lor de până acum, prin 

prisma judecăților lor de valoare, ale elevilor din cele doua clase, a IX-a D și a X-a D de la 

Profilul Economic. 

Economist, Nicoleta TĂRÎȚĂ 

Ce spun elevii… 

Daniela ROTARIU, clasa a X-a D Economic/Comerț : 

”Pentru mine acești doi ani de liceu la acest profil au fost o provocare interesantă. De ce o 

provocare interesantă? ...pentru că atunci când a trebuit să mă decid, nu mă încântaseră nici 

matematica-informatica, nici silvicultura, niciuna din ele, pentru că nu 

au la bază ceea ce mie îmi place. Cu curaj și emoție am ales economic, 

nu am dat prea multă importanță alegerii" Nu poate fi chiar atât de 

rău". Și așa am ajuns eu aici. E septembrie și primul clopoțel din anii de 

liceu, emoțiile sunt mari....cu încredere și curaj intru în pielea unui elev 

economist:) Ceea ce e extraordinar e că nu mă așteptam să fiu surprinsă 

atât de plăcut...în clasa a IX-a D, din fericire și anul acesta am avut la 

modulele de specialitate o doamnă extraordinară, care merită toate 

laudele...ne-a făcut să iubim noțiunile, să le înțelegem...și apoi ne garantează succesul. De 

asemenea nu mă așteptam ca modulele să fie atât de practice și utile. Cel mai mult dintre toate 

materiile studiate  îmi place Comunicare profesională. Îmi place acest modul pentru că oamenii 

trăiesc în comunitate, în virtutea lucrurilor pe care le au în comun, iar comunicarea este 

modalitatea prin care ei ajung să dețină în comun aceste lucruri. Învățăm să comunicăm corect, 
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în așa fel încât să ne facem înțeleși și auziți. Încă din primii ani de viață observăm importanța 

comunicării, aceasta trebuie dezvoltată și îmbunătățită. Îmi mai place protecția consumatorului 

și a mediului, pentru că suntem învățați cum să ne protejăm sănătatea, dar și cum să ne 

protejăm clientul. Cu siguranță atunci când cumperi un produs cu termen de valabilitate expirat 

nu îți doreștii să te îmbolnăvești și trebuie să știi să iei măsuri corecte și corespunzătoare. Dar 

să nu uităm de contabilitate...totul în zilele noastre este completat, înregistrat, cumpărat. La 

acest modul învățăm să ne deschidem o afacere, cum să obținem profit din ceea ce noi vindem, 

etc. Economia pentru societate  este ca sângele pentru corpul uman. A fost și este în continuare 

o experiență plăcută, nu regret alegerea făcută. Dacă sunteți viitori liceeni și nu sunteți hotărâți 

în ceea ce doriți să studiați în acesți patru ani vă recomand cu drag...chiar dacă nu urmați mai 

departe, vă va fi de folos, este totul practic și logic. 

 Cu respect, fata cu deficiența auditivă, mă bucur că vă scriu.” 

Cristian LOGHIN, clasa a X-a D: 

”Eu personal am ales acest profil datorită multiplelor 

oportunități pe care acesta le oferă. În primul rând la 

absolvirea liceului vom primi o diplomă ce atestă că încă cu 

terminarea liceului putem avea o meserie, deci, vom fi calificați 

în domeniul economic. În al doilea rând la absolvirea studiilor 

superioare vom putea avea mai multe căi de găsire a unui loc 

de muncă. 

Motivația mea de bază în a urma cursurile acestui profil a fost 

și este reprezentată de oportunitățile pe care le oferă acesta.”    

Lavinia SOFRON, clasa a X-a D: 

”Consider că Profilul Economic/Comerț este o oportunitate pentru mine, având șansa de a-mi 

crea un viitor bun și o carieră de succes în acest domeniu extrem  de atractiv.” 

Andreea Daniela FEDELEȘ, clasa a X –a D: 

”Am ales acest profil, și anume Profilul 

Economic/Comerț deoarece este un profil frumos, 

interesant, și care îmi va asigura un viitor foarte bun, 

având numeroase avantaje în această lume modernă.” 

Cristina Mihaela AFLOAREI, clasa a  X  - a D: 

”La acest profil am învățat și aplicat noțiuni despre cum 

anume trebuie să procedezi pentru a-ți înființa propria 

firmă, cum se organizează și se ține  evidența contabilă a firmei, comerț, drepturile 

consumatorilor și multe altele. Sincer, este foarte frumos și cine termină acest profil o să aibă 

multe oportunități în viață.” 
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Florentin Damian NASTASĂ, clasa a IX-a D : 

”Disciplinele de specialilitate de la Profilul Economic, ne oferă o multitudine de informații 

teoretice și practice despre mărfuri, produse, și mai ales la Bazele contabilității învățăm treptat 

să ținem evidența contabilă a unei entități. Pe viitor doresc să aprofundez studiile în acest 

domeniu, la Facultatea de Economie sau la Contabilitate.” 

Eduard-Florin GLIGA, clasa a IX-a D: 

”Eu îi îndemn pe viitorii colegi să opteze pentru Profilul Economic, deorece aici pot învăța 

lucruri folositoare în viața de zi cu zi, 

întrucât cu toții, indiferent de domeniul 

în care activăm, avem nevoi de un 

minim de cunoștințe financiare, și 

poate, peste câțiva ani, vor avea 

propriile lor întreprinderi.” 

Gabriela TODOSIA, clasa a IX-a D: 

”Am ales acest profil deorece știu că 

pe viitor voi avea un mare avantaj, 

absolvind acest liceu, deorece 

oportunitățile de angajare în domeniu 

sunt multiple” 

 

 

PAGINA ABSOLVENȚILOR 
 

Un nou început 

Mulți studenți aleg să studieze în străinătate, iar motivele sunt numeroase: experiența pe 

care viața  de aici o oferă, colaborarea cu un grup demografic diversificat etnic și cultural, dar 

mai ales viitoarele beneficii financiare de după absolvire. 

Așadar m-am aventurat și eu într-o lume complet nouă cu scopul de a îmi depăși limitele 

combinând studii de calitate cu practica aferentă, progresând astfel în corelație cu cerințele 

actuale ale pieții globale. 

România am părăsit-o cu șapte luni în urmă (cu un autocar de români care pe lânga transportul 

de persoane se ocupau cu unele ilegalități) și odată cu ea și viața liniștită și monotonă de la 
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poalele munților Bistriței. A trebuit să mă adaptez la o viața nouă, am întâmpinat greutăți dar am 

învățat și cum să trec peste ele. 

Odată ajunsă aici, primul lucru pe care l-am observant este că  oamenii sunt fericiți, amabili, 

politicoși și relaxati, probabil datorită nivelului de trai și a faptului că toți sunt în pas cu 

tehnologia, începând de la copilul de 3 ani, până la bătrânica de 90 ani care are Samsung Galaxy 

S7. Aici toată lumea ți se adresează cu „ darling” care din start te face să te simți copleșit, plus că 

englezii sunt mereu gata să te ajute în orice problemă ai întâmpina. De exemplu, un cuplu de 

tineri m-a ajutat cu cele 50 de kilograme de bagaj, imposibil de greu, fără să le fi solicitat 

ajutorul. 

În prima săptămână de introducere la facultate, s-au organizat 

o mulțime de evenimente pentru nou-veniți, prilej cu care m-

am împrietenit cu o mulțime de studenți internationali( 

japonezi, koreeni, chinezi, nigerieni,  pakistanezi, croati, 

polonezi, unguri, rusi, finlandezi; am cel puțin câte doi amici 

din fiecare naționalitate) și de asemenea ni s-a mai explicat 

cum funcționează tehnologiile din corpul clădirii, deoarece 

totul este automatizat. Accesul în orice anexă a facultății, în 

parcare, împrumutul de cărți se face pe baza unui card cu 

senzori pe care trebuie să-l ai tot timpul la tine. Personalul  din școala m-a ajutat incredibil de 

mult să mă orientez în noul mediu .  

Ce săptămâni! A trebuit să-mi găsesc locuință, să mă înregistrez la un medic de familie, să aplic 

pentru National Insurance Number, să completez o droaie de documente, să-mi deschid cont 

bancar, să mă autogospodăresc, să-mi caut job, să mă obișnuiesc cu accentele englezești și 

regionalismele, să înțeleg procesele de la universitate, să mă obișnuiesc cu stilul lor dinamic ! 

Multumesc lui Dumnezeu,  am trecut cu bine peste toate acestea și în octombrie deja aveam de 

lucru la un restaurant situat la două minute de universitate, unde lucrez și acum, mi-am cumpărat 

o bicicleta second-hand, deoarece casa mea e la aproximativ doi kilometri de campus(locuiesc cu 

o familie de tineri britanici extrem de binevoitori) și eram pregătită să fac fața fluctuațiilor 

generate de șocul cultural. 

Cum e  mediul academic în UK? La început mi s-a părut foarte greu. În România eram obișnuiți 

să memorăm un amalgam de informații pe care uneori nu le puteam asocia cu nimic din 

universul nostru, pe când aici profesorii ne cer să aplicam acele informații în exemple practice 

spre a fi evaluate. Aici profesorul îl strigăm pe numelelui mic: John, Paul, David și nu sunt 

necesare formalități pentru că el ne trateze ca pe egalii lui, acceptă să fie contraziși,  putem 

comunica oricând prin email :” Bună, John, am o nelămurire legată de subiectul discutat azi la 
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seminar. Poți să-mi mai explicit odată principiul y? Multumesc!” Mai mult , profesorul știe 

prenumele fiecărui student în parte(toată lumea mă strigă „Cozmina”), iar facultatea are o 

politică riguroasă pentru absențe, însemnând că la două absențe nemotivate ești automat 

dezinrolat de la acel curs. 

Pentru că studiez Software Development for Business and Computing, am studiat și materii care 

au legatură cu business-ul . Îmi amintesc că în prima oră, profesorul de marketing ne-a organizat 

în grupe de câte 5. La oră  a fost prezentat reprezentatul unei firme de catering și ne-a spus să 

cercetăm ce oportunități de dezvoltare a afacerii existent în zonă și să propunem un întreg proiect 

la sfârșitul semestrului. Pe partea de programare am făcut Phytonsi, în mare parte trebuie să 

găsești, folosind un cod, caracteristici în set-uri de date provenite de la firme , apoi să 

construiești grafice cu previziuni pentru următorii 5 ani. În funcție de acuratețe acodului și a 

graficelor ești punctat, însă aici notele variază între 1 și 100, iar peste 70% primești doar pentru 

munca excepțională. Mulți studenți se mulțumesc cu 40% care este un „pass”. Am mai făcut 

limbaje de programare procedurale ca Java, C# ori PHP, elemente de cyber security, 

management, business decision making, business information systems, working with others and 

developing self, contabilitate. 

Aici nu există sesiune pentru că avem examene spontane, distribuite inegal pe tot semestrul și 

sub toate formele: prezentări, teste, eseuri, lucru de grup, programe. Chiar dacă ești prezent la 

fiecare oră de curs, trebuie să dedici alte 4 ore de studiu individual pentru fiecare oră petrecută în 

seminar, altfel la evaluare vei avea o surpriza. Singurul lucru pe care-l detest sunt eseurile de 

câteva mii de cuvinte pentru care trebuie să citești minimum 10 cărți pentru a fi capabil să 

demonstrezi logic, folosind gândirea critică, de ce acești autori  e posibil să greșească. 

Deși lucrez uneori câte 40 de ore pe săptămână, am reușit să găsesc suficient timp și pentru 

studiu. Contrar așteptărilor, nu am avut de a face cu nicio formă de discriminare( unii englezi  nu 

știu unde e România pe hartă) și în același timp am fost uimită să realizez cât de mulți oameni 

știu despreTransilvania. Sunt obișnuită cu întrebări de genul:” L-ai întâlnit pe contele Dracula ?”, 

“România e plină de vampiri?”, Vorbiți românește în România”?, “Vrei sa vorbim despre Nadia 

Comăneci?”. 

Știu că informațiile sunt prea comprimate deși aș putea expanda lejer într-o dizertație 

toată experiența ultimelor luni, dar, din păcate duc lipsă totală de timp. Peste 30 de minute 

trebuie să fiu la job și mai am cel putin 5 deadline-uri până la vacanța de Paște. 

Pot spune că această alegere pe care am făcut-o nu poate fi regretată, fiindcă mi-a oferit o 

experienţă esenţială pentru dezvoltarea mea personală, m-a împlinit şi maturizat din multe puncte 

de vedere. Orizonturile-mi sunt deschise și sper să fac față tuturor provocărilor ce vor urma în 

următorii ani .   

         Cosmina Simionescu, University of Chichester Business School 
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INTERVIU 

 

Portretul unui campion 

Robert – Florin Apăvăloaiei din clasa a X-a A, printre alte pasiuni, a dus-o  la extrem pe 

cea pentru TIC. Simpaticul nostru coleg are și afinități artistice: cântă, iubește tradiția și nimic 

din ce este frumos nu îi este străin. La 17 ani a obținut medalia de bronz la Olimpiada Națională 

de TIC, singura medalie acordată unui elev din mediul rural.  A fost  îndrumat de către doamna 

prof. Liliana Chirilă. 

 Când ți-ai descoperit pasiunea pentru TIC? 

„Lucrez cu programe încă de când eram mai mic, însă abia 

anul trecut, din clasa a IX-a, când am venit la liceul Borca, am 

aprofundat acest lucru în cadrul orelor de informatică și TIC.” 

 Te descurajează eșecurile? Ești perseverent? 

„Faptul că anul trecut nu am reușit să mă calific la etapa 

națională m-a impulsionat. Cu toate că anul acesta materia și 

subiectele au fost mai dificile, eu nu mă dau niciodată bătut!” 

 Cum ai reușit să îți împarți timpul liber? 

„Deși am avut și alte responsabilități, pe primul loc a fost 

pregătirea pentru olimpiadă.” 

 Te-ai gândit vreodată să faci altceva? 

„La sfârșitul gimnaziului am ales ca primă variantă pentru liceu, un profil umanist, la care nu 

am reușit să intru. Sunt  mulțumit de oportunitatea ce mi s-a deschis în acel moment prin 

repartizarea la liceul Borca, la clasa de matematică-informatică.” 

 Îți place la școala Borca ? 

” Îmi place foarte mult, sunt mulțumit de profesori, de colegi, mă simt bine în acest colectiv 

și cred sincer că dacă aș fi fost la alt liceu nu aș fi obținut aceleași performanțe.” 

 Ce gânduri ai pe viitor? 

„Vreau să continui în acest domeniu, mai ales că acum am o șansă mult mai mare de a fi 

admis la o facultate din domeniul IT.” 

 Cum te vezi peste 10 ani? 

„Mă văd împlinit și un exemplu pentru ceilalți. Cu toate oportunitățile din afară, mi-ar plăcea 

totuși să rămân în țară.” 

Flavia Botezatu, Teodora Bordianu – clasa  a X-a A 
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PUȚINĂ GRAMATICĂ 

Despre trunchierea cuvintelor 

     Trunchierea cuvintelor în sine nu reprezintă o greșeală de exprimare. Este condamnabilă însă, 

folosirea unui cuvânt trunchiat într-un context nepotrivit stilistic. 

   Altminteri trunchierea este, așa cum arată Th. Hristea, un procedeu de îmbogățire a 

vocabularului care se pare că își are originea în limbajul afectiv al copiilor și prin care au apărut 

și s-au impus în limbă cuvinte precum circă-circumscripție sau kil-kilogram.    Procedeul 

trunchierii exista și în perioada veche a limbii române în cazul prenumelor( hipocoristice) și 

există și în alte limbi, dacă nu în toate( Munteanu): eng. : doc-doctor, lab-laboratory, fr. cinema- 

cinematographe, gym-gimnastigue. 

    Apocopa (suprimarea unor foneme finale din cuvânt) e în limba  română un fenomen regional 

(în graiul maramureşan, mai ales) şi unul al limbii vorbite, cu debit rapid şi o oarecare neglijenţă 

în pronunţare. Sextil Puşcariu considera ca o tendinţă fonetică românească masarea energiei 

articulatorii la începutul cuvântului şi neglijarea pronunţării părţii sale finale. În ciuda acestor 

condiţii favorabile (frecvenţa fenomenului în alte limbi romanice, prezenţa sa regională, 

tendinţele articulatorii), cazurile de trunchiere lexicalizată – forme utilizate în contexte sintactice 

variabile, diferite deci de „accidentele“ de pronunţare, chiar recurente, de tipul tre’, poa’ etc. 

(„tre’ să vină“, „poa’ să meargă“) sunt puţin numeroase şi nu constituie în niciun caz o trăsătură 

puternică a limbajului familiar sau argotic românesc.  

     Există, e drept, câteva exemple foarte cunoscute, din limbajul elevilor: prof, dirig, bac, mate –

 şi al tinerilor în general; într-un articol despre argoul studenţesc (Petre 1978) se semnalează şi 

abrevierea as pentru asistent: e poate accidentală, oricum nu prea răspândită. Din formele 

obţinute prin trunchiere, cele mai multe (cele terminate în consoană, în special) sunt uşor 

articulabile (bacul, casul) şi constituie chiar bază de derivare: de la prof s-au format, de exemplu, 

femininul profă şi diminutivul profic, de la dirig – dirigă.  

   Deși au fost condamnate de lucrările normative (Th. Hristea), cuvinte ca bac, prof, dirig, mate 

pot fi folosite în exprimarea colocvială, orală, restricțiile privind utilizarea lor în scris sau în 

limbajul oficial, înalt. Rodica Zafiu observă că în limba română există tipare preferate de 

trunchiere-bisilabice-terminate în ”-i” sau în ”-o”. După modelul numelor proprii:  Adi, Teo, au 

apărut numeroase cuvinte trunchiate , unele mai vechi: foto, iubi, promo, retro, altele mai noi și 

la modă în limbajul actual: Bună dimi!, gospo, grădi, plicti, profi.  Deși trunchierea este un 

procedeu specific oralității(Stoichițoiu Ichim), trunchierile: mes, ro, sal, tel, apar tot mai des și în 

scris sub influența comunicării rapide prin internet și prin mesaje telefonice. 

  Acestea nu sunt justificate de specificul comunicării colocviale pe Internet și nu sunt 

acceptabile în comunicarea oficială.  

                                                                                                          Prof. Cristina Chirilă 
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PLEDOARIE PENTRU LECTURĂ 

Daniel Corbu 

Daniel Corbu este poet, eseist, editor, publicist. S-a născut la 7 aprilie, 1953, la Vânători, 

Neamț. Academicianul Mihai Cimpoi îl consideră liderul generației de poeți optzeciști. Bacovian 

și orfic, liric pâna la identificarea cu sine însuși,  Daniel Corbu nu poate fi încadrat în tiparele 

generației optzeciste.  A absolvit Facultatea de Filologie din București, secția română- franceză. 

Din 1984, va fi instructor de teatru și poezie la Casa de cultură din Târgu Neamț, unde va iniția și 

organiza ”Colocviile Naționale de Poezie de la Neamț”. Cu personalitatea sa puternică și 

voluntară, a reușit să transforme un oraș anost și neînsemnat, într-un centru cultural de valoare . 

După 1990 va fi inspector la Inspectoratul pentru Cultură Neamț, fondator al Casei de Editură” 

Panteon” și al revistei literare ” Panteon” și fondatorul Academiei de Poezie de la Vânători, 

Neamț. În anul 1998 se mută la Iași, ca muzeograf literar la bojdeuca lui Ion Creangă . În anul 

2004 fondează revista experiment literar ” Feed Bak” . Din anul 2008 este initiatorul Festivalului 

Internațional de Neavangardă și editor al Editurii ” Princeps Multimedia”. În prezent este 

director adjunct la Muzeul Literaturii Române din Iași. A tradus din: Cioran, Roland Barthes, 

Daudet, Edmond Jabes, Henri Michaux, Paul Valery, Marcel Moreau, Borges. În 2011 primește 

Premiul ” Mihai Eminescu” al  Academiei  Române, cea mai înaltă recunoaștere în România 

pentru opera unui poet român. Președintele României i-a oferit Ordinul Meritul Cultural, iar 

Primăria Iașiului l-a răsplătit cu Premiul ” Vasile Conta” . 

Daniel Corbu a debutat în revista ” România literară”, în 1979. Prima apariție editorială,   

”Naștere vinovată”, din 1983 la Editura ”Albatros” a frapat prin intensitatea emoțională a 

versurilor și prin romantism. 

Daniel Corbu refuză contemplarea în poezia sa. Dorința lui cea mai mare este ca sentimentul să 

primeze asupra  rațiunii. În poeme, este confesiv, relatările despre sine având accente patetice. Se 

simte încătușat, dorința de evadare fiind spre ” nefericitul nicăieri”. Alteori este damnat și plin de 

îndoieli.Tonul sentențios, parabola, monologul, invocația, retractilitatea contemplativă și orgoliul 

poetic sunt teme care-l fac original și singular. Nu putea lipsi obsesia pentru cărți:” Toată 

copilăria am crezut că citind/ îmi vor crește aripi”, ca și spaima de a nu putea evada  dintr-o lume 

sufocantă” pre-simțeam că voi rămâne închis într-o carte”. Nu lipsesc  nici aforismele ” Ia seama 

și din dragoste se poate ucide”, ” Dacă vei fi singur, îți vei aparține în întregime”(vol. ” Preludii 

pentru trompetă și patru pereți”). 

                                                                     ”  VIA CARISSMA ” 

                                                     Ia seama și din dragoste se poate ucide 

                                                      Ia cu tine cântecul greierilor păpușa 

                                                      de cârpă îmi zice mama 

                                                      copil grav pierdut melancolic 
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                                                      vor veni clovnii falșii profeți 

                                                       să-ți acopere plânsul 

                                                      nu-ți chirci inima sub priviri 

                                                      spală-ți mâinile înainte și după cântec 

                                                       peste golgota din suflet poartă-ți golgota 

                                                                                          de vorbe 

                                                      măreață religie fie-ți singurătatea 

                                                      îmi zicea mama 

                                                       (între timp liniile palmei se intersectau 

                                                        tot mai des fluturii despărțeau două veacuri 

                                                                                                   nervoase 

                                                      marele arhitect dumnezeu era bătrânul din 

                                                        azilul de noapte 

                                                     și  în tot ce făceam se instala bumerangul) 

                                                      Poartă-te frumos cu vechile înfrângeri 

                                                       îmi spunea 

                                                     între un vis și altul întemnițat nu uita oglinzile 

                                                             în care ți-ai pierdut chipul 

                                                         nu te încurca pe cărările iubirii de sine 

                                                         și nu încerca umilința într-un ev glorios. 

                                                 Bibliotecar, Iolanda Lupescu 

 

SĂNĂTATEA, ÎNAINTE DE TOATE 

Ce este DETOXIFIEREA sau DETOXIFICAREA 

Detoxifierea sau detoxificarea organismului reprezintă o „curățare” a organismului de 

toxine care provin din: alimente toxice pline de E-uri (aditivi alimentari), fructe și legume cu 

pesticide, carnea cu hormoni, medicamente, droguri recreaționale (tutun, cafea, alcool), pește 

contaminat cu mercur, apa de la robinet, vasele din bucătărie (din aluminiu), cutiile de 

bere/sucuri, plombe și vaccinuri, produse cosmetice, dulciurile și produsele de patiserie, emisiile 

industriale fumul instalațiilor de încălzire, gazele de eșapament etc., toate aceste „bunătăți” pe 

care le mâncăm/bem/respirăm zi de zi și care pun la grea încercare organismul.  

Prin această „curățare” punem (pentru o perioadă) organismul în repaus și nu mai 

solicităm atât de mult ficatul și digestia. Astfel, corpul se curăță de toxine, se îmbunătățește 

metabolismul, se reglează tranzitul intestinal, crește imunitatea și ne simțim mai bine.  
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Curele de detoxifiere sau detoxificare durează 4-7 zile și constau în consumarea de 

fructe, legume, frunze proaspete sau sucurile acestora, ceaiuri din plante etc. Detoxifierea sau 

detoxificarea organismului nu este un stil de viață, ci rezolvă, țintit, anumite probleme. 

Detoxifierea sau detoxificarea nu trebuie confundată cu o cură de slăbire, deși ajută în acest sens.  

Când avem nevoie de DETOXIFIERE sau DETOXIFICARE 

Corpul fiecăruia dintre noi, ne anunță că este intoxicat și avem nevoie de o cură de 

detoxifiere sau detoxificare prin câteva simptome, ca: stare de oboseală nejustificată, nivel scăzut 

de energie, insomnie, somnolență, trezitul greu dimineața, migrenă, stări depresive, anxietate, 

nervozitate, lipsa puterii de concentrare, constipația, balonarea, materii fecale cu miros puternic, 

celulita,  păr lipsit de strălucire, tenul tern, depozite albicioase pe limbă, pofta de dulciuri, de 

alimente prăjite, condimentate, indigestii frecvente, stări de vomă sau grețuri, tranzit lent, colon 

iritabil, supraponderabilitate, predispoziție la obezitate, unele afecțiuni cronice ca: acnee, 

hemoroizi, psoriazis, constipație, diabet, reumatism, artrită, cancer.  

Produși toxici apar în organism și în urma reacțiilor metabolice. 

Ce este METABOLISMUL 

Metabolismul reprezintă „totalitatea reacțiilor chimice din organismul viu, cu schimb 

permanent de materie, energie și informație”. Pentru a ne face o idee despre reacțiile chimice 

metabolice, trebuie să reținem că: 

…Chiar în acest moment, au loc circa 100.000 de reacții chimice în fiecare celulă a 

corpului. Dacă înmulțim 100.000 de reacții chimice cu 70-100 de trilioane de celule care 

alcătuiesc corpul, obținem răspunsuri cu mai multe zerouri decât pot calculatoarele să afișeze pe 

ecran ! Și totuși, în fiecare secundă, acest număr uluitor de reacții chimice se petrec în interiorul 

nostru. Corpul uman este cu adevărat incredibil și abia începem să înțelegem misterele funcțiilor 

sale extrem de complexe…  

Toate aceste reacții chimice metabolice au loc în celula vie între componenții normali ai 

acesteia: apă, substanțe proteice, ARN, ADN, lipide, polizaharide, alte molecule organice și 

săruri minerale. Nici o altă substanță chimică (de sinteză sau semisinteză), străină organismului 

viu, nu participă la aceste reacții metabolice conducând, mai devreme sau mai târziu la 

intoxicarea celulei vii, respectiv a organismului viu ! 

Pentru a întări și mai mult complexitatea celulei vii, vom aminti câteva considerații 

despre proteine, care au rolul cel mai important în edificarea celulelor vii, deoarece intră în 

alcătuirea componentelor celulare și sunt implicate, sub forma enzimelor, în funcționarea tuturor 

sistemelor biologice. Proteinele sunt structuri complexe, de dimensiuni mari, alcătuite din 

combinarea într-o anumită ordine a celor 20 de aminoacizi frecvent întâlniți în materia vie: 

Numărul de aminoacizi 

Care se combină între ei 

Numărul de proteine 

posibile 

5 120 

6 720 



12 

Biblioteca din Nord 

7 5.040 

8 40.320 

20 2.432.902.008.176.640.00 

Rezultă de aici că proteinele, care se întâlnesc în toate celulele organismului, au anumite 

particularități determinate de numărul și compoziția în aminoacizi, ordinea acestora în lanțurile 

polipeptidice și dispoziția lor în spațiu.  

Dar, pe lângă proteine, celula vie mai conține apă, ARN, ADN, lipide, polizaharide, alte 

molecule organice, săruri minerale… 

Ce procese care se produc permanent și constant în organisme interesează în 

DETOXIFIERE sau DETOXIFICARE: 

Dr. ROBERT MORSE –este doctor naturopat (Naturopathic Doctor), are diplome în 

naturopatie, biochimie, herbologie (studierea plantelor medicinale, ierburilor medicinale, 

botanica), fitness și alte numeroase diplome obținute la diferite facultăți, are o clinică de sănătate 

în Florida, America, de peste 40 de ani, unde vindecă afecțiuni, „boli incurabile”, „boli 

degenerative” bazându-se pe programele, metodele naturale de detoxificare și eliminare a 

acidității (acidozei din corp) și formulele din plante medicinale, conduce și o școală 

internațională de detoxificare (International School of Detoxification – ISOD). 

În cartea sa SĂ TRĂIM SĂNĂTOS FĂRĂ TOXINE. GHID FUNDAMENTAL. 

ALIMENTE ȘI PLANTE NATURALE PENTRU REGENERAREA CELULARĂ 

COMPLETĂ, doctorul Robert Morse afirmă că …„consumul de hrană este vital”…, „omul se 

hrănește pentru a-și face rezerve de energie”… „majoritatea oamenilor mestecă și înghit 

mâncarea fără să se gândească unde va fi utilizată în organism sau în ce scop”. „Presupunem că 

dacă un aliment este comestibil, el este și folositor în organism. Numai că lucrurile nu stau chiar 

așa”. În carte se studiază modul în care organismul descompune și utilizează alimentele pe care 

le consumă omul și cum elimină produsele secundare rezultate.  

Ingerarea, digerarea, absorbirea, utilizarea și excretarea sunt procese care se produc 

permanent și constant în organism. Dacă unul sau mai multe dintre aceste procese este afectat în 

mod negativ, întregul organism va avea de suferit.  

Cele patru procese de bază ce trebuie urmărite, sunt: 

- DIGESTIA 

- ABSORBȚIA 

- UTILIZAREA 

- EXCREȚIA. 

Corectând digestia, absorbția, utilizarea sau asimilarea și excreția, vom redobândi 

energia, ne vom încărca de vitalitate și de vibrații înalte și vom ajunge să trăim o viață din care 

boala a dispărut. 

DUMITRU NASTASĂ, Farmacist primar de farmacie generală și toxicologie 

sanitară, Profesor de farmacologie și farmacotoxicologie 
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RESTITUIRI 

9 martie- Ziua mărturisitorilor din închisorile comuniste 

„Toţi aceştia care au pătimit în închisori au fost mielul de jertfă pentru 

iertarea păcatelor poporului roman. Ei au fost aruncaţi în gura celor fără 

de Dumnezeu, ca să ispăşească păcatele noastre, ale tuturor. Ei s-au jertfit pentru noi.” 

(Părintele Iustinian CHIRA) 

 

9 martie a devenit Ziua Națională a Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944 

– 1989. Cine sunt de fapt acești deținuți, nu multă lume știe. Aceștia sunt cei care au pătimit în 

timpul regimului comunist ateu, apărând credința în Dumnezeu și demnitatea poporului român. 

Conform unor calcule făcute de Asociația Foștilor Deținuți Politici din România (AFDPR), 

numărul românilor care au trecut prin ceea ce purta numele de „gulagul românesc”, este de 

aproximativ două milioane. Aceste suflete au devenit mai apoi ceea de noi numim acum „sfinți ai 

închisorilor”. 

Acum că poate ați înțeles cine au fost acești oameni, haideți să aflăm și motivul pentru 

care ne sunt astăzi prezentați astfel. Elisabeta Rizea. Bănuiesc că nu ați mai auzit până acum de 

ea, însă trebuie să vă mărturisesc că această femeie a fost numită “dușman al poporului”, iar 

gospodăria sa, etichetată drept “casa de bandiți”. 

Să începem cu începutul. Elisabeta Rizea a fost o eroină a luptei anticomuniste din 

România. Împreună cu soțul ei, Gheorghe,  a fost alături de grupul de rezistență anticomunistă 

Arsenescu-Arnăuțoiu. A fost arestată și torturată mulți ani la rând. A executat 12 ani de 

închisoare.  

După ce comuniștii au venit la putere în 1945, Rizea a ajutat timp de 4 ani pe luptătorii 

din munți cu mâncare și bani. Aceste fapte au dus la ani grei de închisoare și torturi. 

„Dușman al poporului”, „casa de bandiți”, aceste apelative erau cele mai grave acuzații 

într-un stat comunist. Elisabeta Rizea a fost pusă în lanțuri și închisă în celulă de maxima 

securitate. 

Deși a fost eliberată în primăvara lui 1958, aceasta  își continuă misiunea în favoarea  

Rezistenței. Gheorghe Arsenescu, conducătorul rezistenței,  a fost arestat  în 1961, urmat de 

Elisabeta Rizea , care a primit o prelungire a sentinței cu încă 25 de ani.  

În timpul încarcerării, a fost torturată pentru ideile ei. A fost atârnată cu părul de un cârlig 

și bătută până la pierderea cunoștinței. 

 Elisabeta a fost eliberată din închisoare în 1964. Timp de aproape 30 de ani era chemată 

permanent la interogatorii și  împreună cu soțul sau erau considerați “dușmani ai poporului”.35 

de ani mai târziu, povestea ei a fost publicată în ziarele românești și prezentatăîn documentarele 

despre perioada comunistă. 
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Elisabeta Rizea a fost întemnițată pe parcursul vieții la închisorile din Pitești, Jilava, 

Mislea, Miercurea Ciuc și Arad. A decedat la 6 Octombrie 2003 și înmormântată la Cimitirul din 

Nucșoara. 

Nu pot explica în cuvinte  tumultul groaznicelor zile prin care au trecut acești martiri.  De 

aceea, voi lăsa vorbele Elisabetei Rizea să vă destăinuie o mică părticică din ceea ce a îndurat. 

Jertfa lor nu va fi uitată nicicând! 

„Mi-a legat coada sub cârligul de lampă din casa boierului. Mi-a tras scaunul.  Așa  mi-

au smuls părul. Nu mi-a mai crescut, dar tot nu i-am vândut.” 

„ M-a legat și m-a bătut cu un cauciuc de la ceafă la călcâi, și pe stânga și pe dreapta ” 

 “După ce mi-au tras masa de sub picioare, au început să mă bată cu un băț până la 

sânge. Mi-au rupt câteva coaste și am leșinat. Îmi făceam cruce cu limba în cerul gurii și mă 

rugam la Dumnezeu să mă ajute să nu spun nimic”. 

„Sunt ca o mască acum! de chinurile care au fost pe mine..” 

Flavia Botezatu, clasa a X-a A 

 

„Trei zile dacă mai trăiesc, dar vreau să știu că s-a limpezit lumea” 

Patriarhia Română a trimis îndemn către centrele eparhiale pentru a se săvârși slujbe de 

pomenire a celor care au suferit pentru credința lor în timpul regimului comunist ateu. 

Comunicatul integral al Biroului de Presă al Patrarhiei: 

Întrucât Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2017 drept An 

comemorativ al Patriarhului Justinian şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului, iar 

Parlamentul României a adoptat Legea nr. 247/2011 pentru declararea zilei de 9 martie “ Ziua 

Deținuților Politici Anticomuniști din Perioada 1944-1989”, publicată în Monitorul Oficial 

partea I nr. 864 din 8 decembrie 2011, precizând că data de pomenire a celor care au decedat ca 

luptători împotriva comunismului să fie 9 martie a fiecărui an, ziua pomenirii celor 40 de 

mucenici, Patriarhia Română a transmis Centrelor eparhiale îndemnul de a săvârşi în această zi 

slujbe de pomenire a celor care au pătimit în timpul regimului comunist ateu, apărând credinţa în 

Dumnezeu şi demnitatea poporului român. 

Statisticile oficiale arată că, în ianuarie 1960, numărul persoanelor condamnate pentru 

delicte împotriva securităţii statului era de 17.613. Deşi decretul de amnistiere cu numărul 411 a 

fost emis în iulie 1964, deţinuţii au început să iasă din puşcăriile comuniste încă din 1962, fiind 

eliberaţi treptat în acea perioadă peste 12.700 de deţinuţi politici. Pe data de 16 iunie 1964, sub 

presiunile internaţionale, temniţele comuniste îşi deschideau porţile. Vinovaţi de „uneltire contra 

ordinii sociale”, foştii deţinuţi politici au suferit, însă, şi după „marea eliberare” din 1964, fiind 

periodic chemaţi la Securitate, bătuţi, urmăriţi şi ameninţaţi. 

 „În momentul de faţă, la nivel naţional mai sunt în viaţă sub 3000 de foşti deţinuţi, rata de 

mortalitate fiind de 600 – 700 de persoane pe lună. În judeţul Neamţ, punctele de detenţie erau 

Lagărul de Muncă de la Bicaz (pentru construirea Hidrocentralei) şi Combinatul Chimic de la 
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Săvineşti. În România, cele mai importante puncte de detenţie erau cele de la Jilava, Balta 

Brăilei, închisorile pentru femei de la Mislea, Miercurea Ciuc şi Oradea, închisoarea copiilor de 

la Târgşor şi închisoarea pentru studenţi de la Piteşti. 

Astăzi, în judeţul Neamţ mai trăiesc în jur de 300 de foşti deţinuţi politici, majoritatea acestora 

aflându-se la Piatra-Neamţ, Roman, Valea Bistriţei, Roznov şi Tazlău. Nu deţinem o statistică 

exactă a acestora, deoarece nu sunt toţi înregistraţi la Asociaţia noastră” -Mihai Bontea, 

preşedintele Filialei Neamţ a Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici; închis timp de 2 ani, însă 

hărțuit încă 30 după aceea. 

„Închid strâns ochii şi refuz să constat cine se plimbă peste mine. Să fie şobolani? Să fie 

şoareci? Mai bine să nu ştiu. Fac un efort imens să mă conving că totul este doar o impresie. E 

atât de puternică concentrarea că simt o transpiraţie rece pe şira spinării. Decid să nu mă scol 

întrucât picioarele îmi sunt umflate, mă ustură pielea, atât este de întinsă peste butucii îngheţaţi. 

Somnul refuză să mă scoată din impas. Încerc să-mi creez un spaţiu mirific, o evadare în sublim 

prin poarta imaginaţiei, dar gândul sleit refuză să mă asculte. În cele din urmă alerg la 

picioarele lui Iisus. Îmi imaginez că-l caut şi-L găsesc şi stau de vorbă cu El… Şi, deodată, 

lumina din izolator a devenit duioasă, mângâietoare. Mi se părea că celula miroase a busuioc şi 

o căldură plăcută mă învăluia cu gingăşie, cineva îmi vorbea fără cuvinte, n-aş putea să explic 

cum, dar le auzeam şi în gând şi în inimă”.-Aspazia Oţel Petrescu (90 de ani) a fost închisă 14 

ani în lagărele comuniste. 

«M-am pomenit strigând, cu o voce străină, stranie, strangulată de spaimă: „- Doamne! 

Nu mă lăsa!”. Şi, în clipa următoare, mi s-a întâmplat ceva nemaipomenit, nemaitrăit, 

nemaisperat. Hruba, lucarnele, treptele, jivinele, totul a dispărut. În jurul meu era numai alb. 

Un alb nelimitat, scânteietor, 

un alb ca de zăpadă 

proaspătă sub un soare 

strălucitor. Eram eu şi totuşi 

nu-mi percepeam existenţa. 

Ieşisem parcă din timp şi din 

spaţiu, nu ştiam, de fapt, ce 

eram şi unde eram. Eram o 

vibraţie intensă, aproape de 

nesuportat. Simţeam o 

încredere neţărmurită în ceva 

nespus de binefăcător, în 

ceva binecuvântat şi totuşi 

mistuitor ca un rug fără arsură. Este greu să definesc ce se petrecea cu mine, ardeam intens. Am 

aşteptat o eternitate, în picioare, sprijinită de uşă.» 

Teodora Bordianu, clasa a X-a A 
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CREDINȚĂ ȘI MĂRTURISIRE 

 

Începutul mărturisirii de credință îl facem de odată cu primirea Tainei Botezului, aceasta 

fiind considerată o poartă de intrare în Biserică a omului, prin care este numit și considerat 

creștin. Pe parcursul vieții, creștinul a mărturisit și face mărturisiri de credință prin diferite 

modalități, începând de la simpla rostire a unei rugăciuni până la afirmarea publică făcută în 

condiții extreme. 

Valeriu Gafencu, cel care a suferit intens în închisorile comuniste, pe o perioada de 10 ani, 

interogat fiind de către oamenii securității despre motivele care au dus la întemnițarea lui, a 

mărturisit : „-Prin Botez am primit harul curățitor, iar prin ungerea cu Sfântul Mir ne-am 

împodobit cu toate darurile Duhului Sfânt, dar această binecuvântată stare lăuntrică a rămas 

nelucrătoare în noi, fiindcă suntem creștini numai cu numele. Trăim într-o lume de confuzie, 

de libertinaj, de păcat. E o rușine să fii credincios, e demodat să fii moral! Omul botezat, 

pentru a se mântui, trebuie să trăiască în Duhul Sfânt toată viața, ori noi tocmai asta n-am 

izbutit. Am crezut, ne-am rugat, am păstrat credința, am suferit dar pentru a te uni cu Hristos 

este necesar să te curățești lăuntric...,să te unești cu Hristos, să te faci purtător al sfințeniei 

Lui, al puterii Lui, al iubirii Lui, al luminii Lui, al nemuririi Lui. Trebuie să înfrunți păcatul 

până la sânge. Așa te naști din nou. Nu există cale de compromis.”. Ar fi avut alternativa 

lepădării de credință, dar ar fi dobândit libertatea fizică. Ce a făcut el de fapt? A ales să-și 

mărturisească credința într-o lume care era potrivnică lui și Lui Dumnezeu. 

Sfântul Apostol Pavel recomandă creștinului în Epistola către Romani să nu se 

„potrivească chipului  veacului acestuia ”. Că ne place sau nu, trebuie să recunoaștem că există 

o presiune pe care lumea modernă o exercită asupra creștinilor practicanți. Spre exemplu postul 

ne este prezentat ca fiind ceva costisitor și istovitor, iar rugăciunea ca  ceva învechit. Sărbătorilor 

mari, cum ar fi Crăciunului i se atribuie cadourile, pomul și luminițele și Paștelui – iepurașul. 

Primii care, din păcate, cad pradă acestor ispite suntem noi, tinerii. 

Începând cu vârsta adolescenței, omul îsi creează propriul caracter creionat de provocările, 

hotărârile, întrebările și răspunsurile care îi vor schimba viața. Cu toate acestea evocările 

sfinților, viețile mucenicilor și pildele creștinilor mărturisitori ne dau curaj și ne întăresc în 

credință. 

Mărturisirea credinței în societatea contemporană este foarte importantă pentru mântuirea 

omului . Este foarte ușor să ne declarăm creștini în statistici, în vremuri pașnice și comode. Proba 

credinței autentice se face însă în foc, în focul mărturisirii credinței, în focul suferințelor și al 

înjosirilor de tot felul.Nu toți avem șansa martirilor, însă toți avem posibilitatea mărturisirii 

credinței noastre probată prin faptele noastre. Ele sunt cele care mărturisesc cine suntem și cui 

slujim de fapt.„Slujba celor care predică doar cu buzele este foarte ușoară,însă mărturisirea  

cu fapta și adevărul este grea. Mărturisirea nu este o datorie, ci o dăruire.” – spunea Traian 

Dorz, care în vremea vieții sale a totalizat peste șaisprezece ani de închisoare în vremea 

comunistă. 

Totuși acești eroi ai credinței rămân pentru noi modele în ceea ce privește trăirea și 

mărturisirea dreptslăvitoare. 

Ana Ifrim, clasa a VIII-a B 
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ANCHETĂ 

4 martie 1977- 4 martie 2017 

Anul acesta, pe 4 martie, s-au împlinit 40 de ani de la producerea cutremurului devastator 

din 1977. Din cartea ” Durere și eroism. După zguduitoarea noapte din 4 martie, 1977”, apărută 

în 1980 la Editura ”Eminescu” din București, am aflat  că în seara cutremurului la televizor rula 

filmul bulgăresc ”Dulce -amar” ”.  Primăvara bătea la ușă. Președintele Ceaușescu  participa la 

un dineu în Nigeria, plecat acolo într-o vizită de lucru. 

La ora 21,22, a început urgia. Cutremurul a avut magnitudinea de 7,2 grade pe scara 

Richter, cu epicentrul în zona Vrancei, la o adâncime de aproximativ 110km. Violența lui s-a 

produs atât pe verticală, cât și pe orizontală, în direcția nord-sud, est-vest. Toate stațiile seismice 

de pe glob au reperat seismul, prima fiind în Colorado, SUA. Energia distructivă a fost egală cu 

cea a 10 bombe atomice de tipul celor aruncate la Hiroshima. 

55 de secunde de groază au zguduit România. Pereții s-au prăbușit, geamurile s-au spart, focul a 

izbucnit, groaza și teroarea au pus stăpânire pe țară. 

Bucureștiul a fost cel mai greu lovit. Apoi Teleormanul, Dolj, Iași,Vaslui, Buzău, 

Vrancea, Mehedinți. La Borca, spun bunicii noștri, s-a întrerupt curentul, s-a simțit un ușor 

balans, ca dimineața să afle de la radio despre dezastru.  

În București au fost distruse 32 de blocuri și clădiri mari! 30 de clădiri au fost avariate. 

Au murit artiști importanți:Doina Badea, Toma Caragiu, scriitorul Alexandru Ivasiuc, regizorul 

Alexandru Bocăneț, poetul A.E. Baconski. poeta Veronica Porumbacu. 

Pe 5 martie s-au făcut primele estimări: orașul Zimnicea a fost prefăcut în ruine.Craiova a 

pierdut cele mai importante clădiri din domeniul culturii, Ploieștiul, Buzăul, Vasluiul au avut 

 morți, răniți și clădiri distruse. Evaluarea finală 

a fost următoarea: 11300 de răniți, 1570 de 

morți, 32900 locuințe distruse, 35000 de familii 

sinistrate,763 unități economice avariate. 

Pagubele s-au ridicat la 10 miliarde de lei. 

Pentru scoaterea victimelor de sub dărâmături 

au venit specialiști din Elveția, cu câini dresați. 

Deși România a trecut printr-o 

catastrofă, se pare că nu suntem pregătiți să 

facem față unui alt cutremur. DacĂ i-am întreba pe colegii noștri , cu siguranță nu ar ști să ne 

răspundă ce vor face in caz de cutremur. Este una din cele mai serioase probleme, care ar putea 

afecta România, oricând.  Japonezii sunt atât de precauți în protejarea țării și a oamenilor , de ce 

n-am lua și noi exemplu de la ei? 

                                             Alexandra Coadă- Lată, clasa a X- a C 
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ECO 

Luna pădurii 

Luna pădurii se desfășoară din 1954, de pe 15 martie până pe 15 aprilie. Domnul maistru 

instructor Dumitru Bălăceanu ne-a informat că în această perioadă elevii liceului Borca vor 

participa la împăduriri în parchet și epicaj în pepiniera silvică. Ocolul Silvic Borca a lansat un 

proiect de educație a opiniei publice intitulat "Activități de promovare, educație ecologică și 

conștientizarea la plantare”. Pădurea este cel mai complex și important ecosistem. Aceasta este 

cunoscută pentru aerul curat pe care ni-l oferă, pentru frumusețe și relaxare. Este important să o 

protejăm și să o conservăm pentru a ne îmbunătăți viața respirând un aer curat și pentru a 

beneficia de toate darurile pe care natura ni le oferă gratuit, astfel, în funcție de sezon culegem 

fragi, zmeură, ciuperci, muguri de brad, plante medicinale, toate acestea intrând în dieta noastră 

sănătoasă și naturală.  

Alexandra Coadă- Lată, clasa a X-a C 

 

ESEU 

Scris urât VS Scris frumos 

   Sigur ați întâlnit o persoană al cărui scris este 

indescifrabil, dar nu cred că v-ați gândit vreodată că scrisul 

este oglinda personalității. 

        De obicei când te uiți la scrisul unei persoane, în 

funcție de aspectul acestuia îți formezi o părere. Dacă 

individul scrie frumos îți spui că e o persoană îngrijită, 

educată, poți afirma chiar că are un intelect mai dezvoltat.   

O persoană cu scrisul urât nu dă o impresie prea bună, deoarece cel care îi observa scrisul spune 

că este dezinteresat și neorganizat. 

        La facultatea de psihologie se învață despre grafologie, adică știința care studiază și 

analizează scrisul de mână. Această știință este un mijloc eficace de descriere a personalității și 

comportamentului oamenilor. Este folosită foarte des în angajarea și recrutarea personalului, 

interviuri și asupra persoanelor ce încalcă legea. 

        Scrisul de mână ne ajută la învățarea și la memorarea mai ușoară și mai rapidă a lucrurilor. 

De obicei atunci când ne concentrăm pe ce scriem pe foaie majoritatea ideilor le reținem. Acesta 

educă răbdarea și concentrarea, deoarece se poate spune că scrisul este un "sport mental". Și 
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atunci când suntem nervoși sau stresați scrisul ne relaxează, deoarece implică o exprimare a 

gândurilor și o recreere a creierului. 

        Persoanele hiperactive și impulsive scriu urât. Scrisul lor este unul grăbit și neatent, de 

altfel, la fel ca ei. 

           Cei care scriu într-adevăr urât sunt cei cu probleme psihice și cei care au probleme cu 

ochii, aici apărând disgrafia. Aceasta este o tulburare neurologică și se tratează ca o boală. 

   În concluzie, pentru a-ți menține creierul tânăr, a avea succes în diferite activități și a fi o 

persoană cu multe atuuri ia o carte și un pix și apucă-te de scris ! 

Daria Loghin, clasa a X-a A 

 

 

CENACLU 

                   

    Reculegere 

 

O ultimă secundă  

în care să respir, 

să privesc în juru-mi, 

să caut elixir 

pentru durere, ură, 

dor și nepăsare, 

pentru cea din urmă 

speranță ce dispare. 

 

Mă gândesc să plec, 

să vă las doar o carte 

în care-am pus pe pagini 

suflet cu-obraz de moarte 

și unde-mi stau ascunse 

în versuri ponosite 

cele mereu răpuse  

dorințe infinite... 

 

                          Ramona Moșuc -  clasa a X-a A 
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Ecuaţii 

Timp pierdut zadarnic 

Timp risipit .... 

Timp lăsat în urmă 

Câte n-aș fi putut să fac în tot acest timp... 

Aș fi putut să mă gândesc la văzduh 

La ce se ascunde în spatele lui 

Aș fi putut să găsec constelații în umbrele lămpii 

Să număr fire de praf de pe noptieră 

Să cântăresc fascicole de lumina  

Păcat... 

am preferat să memorez... poemul unor ochi căprui 

L-am memorat....dar nu i-am găsit înțeles 

L-am memorat....dar nu i-am găsit sfârșit  

ci doar un vers 

de început ce-mi surâdea... 

Și o strofă mijlocie ... 

...... 

Credeam că e asemeni poeziei mele 

Aceasta va rima... 

Dar ritmul ei era prea vesel 

Trohaic,  

Zadarnic, 

Trist. 

Paradox izbit de teorie 

Atât de greoi mânjită cerneala 

Pe o pagina neagră 

Vie....nu era vie... 

Inima mă doare...cu ea am memorat 

Versul  

Rima și măsura 

Ritmul pașilor 

Dar titlul? 

Era un nume 

Unul pe care l-am abandonat 

,,,,. 

Am pierdut timpul 

Aș fi putut rezolva ecuatii ...în tot acest timp. 

 

Ana Maria Chiorbeja, clasa a XI-a C 
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        PAGINA CELOR MICI 

Rubrică realizată de înv. Gladiola Bondar 

 

Teatrul de păpuși 
       Marta Budăi, Casiana Ruscanu, 

 clasa pregătitoare 

 Împreună cu colegii mei și alți elevi din clasele primare, am participat la spectacolul de 

teatru de păpuși – Fetița cu chibrituri, de Hans Christian Andersen, miercuri, 5 aprilie 2017. 

Spectacolul a fost susținut de Teatrul Puppet Suceava la Căminul Cultural Borca sub 

coordonarea actorului Adi Moroșanu. Copiii au cântat și au dansat, au urmărit spectacolul și au 

obținut premii în cadrul concursului de desene și creații literare – Un alt final pentru povestea 

Fetița cu chibrituri. 

Colegele noastre Sarah și Ana-Maria au obținut câte o diplomă de participare, bani și 

dulciuri. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                          Clasa Pregătitoare Borca 

 
Sarah Harton               Ana –Maria Maxim 
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Mânuțele magice 
       Alexia Cîrjă, Emanuela Florescu,  

clasa pregătitoare 

Orele de Arte vizuale și Abilități practice sunt o mare plăcere pentru noi. Învățăm tehnici 

de lucru și realizăm obiecte minunate. 

Pentru sărbătoarea Paștelui am realizat un tablou cu coșulețe încărcate de ouă 

încondeiate. Am folosit semințele de bostan pe care le-am lipit și colorat cu multă grijă. Fiecare 

dintre noi a decorat ouălele cât mai frumos. 

Nu putea să lipsească și iepurașul. Noi l-am confecționat din pahare de plastic, carton 

colorat și hârtie creponată. Cu el vom decora masa de Paște. Vă urăm un PAȘTE FERICIT !  
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Expoziția noastră – Primăvara 
Clasa pregătitoare  

                      Mărțișoare pentru mama 

                              Măicuța mea 

 

Radu Precub                                                  Marta Budăi                                                  Victor Ruscanu 

 

Alexia Cîrjă                                                   Roberta Avarvarei                                         Casian Ciubotă 

 

 

 

 

Sarah Harton              Sofia Drugă                  Marta Budăi                      Daria Ciubotă                       Casiana Ruscanu 
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Casiana Ruscanu                   Maria Bălăcianu                     Sofia Drugă                            Sarah Harton 

 

           Alexia Cârjă                        Aniela Luca                       Daria Ciubotă                          Marta Budăi 

 

           Daria Maxim                        Radu Precub                         Victor Ruscanu                       Alin Iliescu 
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SONDAJ DE OPINIE 
 

A fi fashion 

La acest sondaj au participat 24 de tineri cu vârsta între 17 și 18 ani. Cum tinerețea nu 

înseamnă numai energie și frumusețe fizică, am fost curioși să aflăm pe ce  treaptă se situează 

moda în preocupările și pasiunile noastre. 

Moda înseamnă necesitate, schimbare, identitate, opțiune. Pentru alții înseamnă inutilitate. Ne 

îmbrăcăm în funcție de ocupație, de apartenență la un grup social, în cazul nostru de elevi-

adolescenți, de tendințele contemporane și în ultimul rând de preferințele individuale.  

Moda, uneori, poate fi și un mod nonverbal de exprimare. Important este, atunci când vedem o 

persoană, să-i observăm felul de a se purta, de a susține o conversație, trăsăturile morale și 

individuale, care contează mai mult decât modul în care se îmbracă. 

Colegii noștri au răspuns la următoarele patru 

întrebări: 

1. Ce importanță acorzi modei în viața de zi 

cu zi pe o scară de la 1 la 5?  

La această întrebare 3 elevi au ales cifra 2, 8 

elevi au ales cifra 3, 7 elevi au ales cifra 4, 

iar restul de 6 au ales cifra 5. 

2. Când ai bani, îți cumperi haine? 

11 elevi au răspuns DA, 6 elevi au răspuns 

NU, 4 elevi au răspuns UNEORI, alți trei au 

răspuns: ”doar dacă e necesar”, ” depinde de nevoi”, ” îi împart să-mi ajungă și pentru altceva” . 

3. Părinții te ajută să fii în pas cu moda sau nu te încurajează? 

12 elevi au răspuns DA, 4 elevi au răspuns NU, 3 au spus că părinții sunt indiferenți, 5 au 

răspuns RAREORI 

4. Credeți că un om poate fi apreciat mai mult dacă este fashion? 

8 elevi au răspuns DA, 11 au răspuns NU,4 au spus PROBABIL, iar 1 a spus că un om este 

apreciat pentru comportamentul său. 

Numărul celor pasionați de modă este mai mic de jumătate. Am observat că părinții, în 

mare parte, nu-și încurajează copiii să facă din modă un scop în viață. Am observat și că educația 

colegilor noștri este serioasă, punând preț și pe aspectul exterior, dar mai mult pe frumusețea 

interioară și pe necesitățile familiilor lor.  Celor ahtiați după modă le atragem atenția că ar putea 

deveni superficiali. În rest, tinerețea este atât de frumoasă, că merită trăită și în straie mai 

modeste.                                                                                                  Bibliotecar, Iolanda Lupescu 
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RELIGIE 
ICOANA ORTODOXĂ – FEREASTRĂ SPRE ABSOLUT 

 Icoana este o reprezentare grafică a lumii spirituale, nevăzute, care prin intermediul 

elementelor materiale face posibilă interacţiunea cu Dumnezeu. Ea este o fereastră, o legătură a 

lumii materiale, a omului cu lumea îngerilor şi a sfinţilor. Prin intermediul ei, sufletul omului se 

uneşte în chip nevăzut, horic cu însuşi Dumnezeu. 

 Numele de icoană provine din grecescul Eikon, care se traduce prin asemănare, dar şi în 

limba latină avem în mod similar cuvântul imago, ce presupune “ chip, reprezentare”. Cu toate 

acestea, icoanei i s-au dat de-a lungul timpului diverse denumiri sau chiar definiţii. Astfel, icoana 

este numită “ Fereastră spre ceruri”, “Refugiu al privirii pentru orice inimă îndurerată” sau 

“Biblia neştiutorilor de carte”. Poporul român, oameni simpli, de –a lungul veacurilor au denumit 

icoana astfel, căci în suferinţele lor, sufletele aprinse de vitregiile vremii se aşezau în genunchi, 

în comunitatea de la biserică sau în intimitatea căminului şi cu ochii aţintiţi către sfintele icoane 

se rugau Bunului Dumnezeu să le aline suferinţele. Ştiau că icoana este vie, că Dumnezeu este 

acolo cu ei şi le ascultă durerea. Icoana este  într-adevăr vie, că Dumnezeu este acolo cu ei şi le 

ascultă durerea. Icoana este într-adevăr vie, căci prin intermediul preotului se coboară harul 

sfinţitor asupra icoanei, la momentul sfinţirii acesteia. 

Fără harul Duhului Sfânt icoana rămâne un simplu tablou estetic. 

În Vechiul Testament poporul evreu nu avea acces la icoane, căci era prea greu de înţeles 

de către aceştia cuprinderea şi înfăţişarea lui Dumnezeu într-o icoană, în primul rând pentru că ei 

erau înconjuraţi de popoare politeiste ce se închinau idolilor şi în al doilea rând pentru că 

Dumnezeu nu se relevase prin persoana lui Hristos Mântuitorul din Noul Testament. Existau 

doar prefigurări ale icoanei  încă din vremea lui Moise prin reprezentarea chipurilor heruvimilor 

şi serafimilor ce se aflau în Cortul Mărturiei şi mai apoi în Sfânta Sfintelor din Templul lui 

Solomon. 

 În Noul Testament,  Dumnezeu se descoperă oamenilor în chip fizic prin persoana Fiului, 

Iisus Hristos şi horic prin minunile săvârşite de El. Când Hristos îşi ducea crucea în spate spre 

Golgota, va îngenunchea deseori sub greutatea crucii şi a suferinţelor însă la un moment dat o 

femeie din popor s-a apropiat de Iisus şi i-a şters faşa cu o mahramă, iar în chip minunat, în semn 

de mulţumire dar şi ca o dovadă a icoanei hristice, chipul Mântuitorului s –a imprimat pe bucata 

de pânză. Femeia care i-a fost milă de IIsus şi i-a şters cinstita faţă se numea Veronica, devenită 

ulterior Sfânta Veronica. 

Sfântul Evanghelist Luca, unul dintre cei patru evanghelişti, medic de profesie şi pictor în timpul 

liber a realizat prima icoană cu Maica Domnului. 

Din păcate, icoana a fost combătută de-a lungul timpului, prima prigoană împotriva 

icoanelor a început în secolul al VII-lea, când icoanele au început să fie eliminate din instituţiile 

publice ale imperiului şi arse în pieţele publice din marile cetăţi ale vremii. O astfel de iniţiativă 
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iconoclastă( de prigonire a icoanelor) a avut loc, după anii 2000, când a existat o propunere 

legislativă  în Parlamentul României, venită din partea unor atei convinşi că icoanele ar trebui 

îndepărtate din toate şcolile publice de stat din România, sub pretextul că ele ar putea influenţa 

libertatea religioasă de alegere a elevilor. Din fericire, aşa cum la sinodul al VII-lea ecumenic din 

787 de Miceea, icoanele au fost apărate de către creştinii ce ţineau la valorile Bisericii 

( iconoclu), nici de această dată proiectul de lege nu a trecut, icoanele rămânând în continuare în 

şcoli, ca un simbol al credinţei strămoşeşti. 

 Chiar şi în sfera creştinismului, cultele neoprotestante (baptişti, evanghelişti, adventişti, 

penticostali) susţin că icoanele sunt reprezentări idolatrice, ce încalcă porunca a II-a din Decalog 

“ Să nu-ţi faci chip cioplit şi nici un fel de asemănare şi să te închini lor” ( Ieşirea 20,4-6). 

Această poruncă nu a fost dată de Dumnezeu lui Moise, pentru a nu se închina icoanelor, ci 

pentru a-i feri pe evrei de influenţa închinării la tot felul de idoli materiali, venită din partea 

popoarelor 

politeiste. 

 Prin 

cinstirea 

icoanelor, 

cinstim de 

fapt chipul 

spiritual 

reprezentat 

acolo, 

persoana şi 

faptele sale 

de sfinţenie. 

Nu ne 

închinăm 

materialului 

din care este alcătuită icoana, ci sfântului respective. Această cinstire o putem asemăna cu poza 

cuiva drag, a părinţilor de exemplu, pe care nu i-am mai văzut de mult sau care nu mai trăiesc. 

Atunci când ne uităm la fotografia cu părinţii noştri şi o sărutăm, reprezintă de fapt respectul, 

omagiul, recunoaşterea şi dragostea pe care noi le-o purtăm şi le-o aducem în semn de preţuire şi 

respect Nu sărutăm hârtia foto, ci chipul părinţilor noştri dragi, care nu mai sunt, reprezentat pe 

acea fotografie. 

 Un aspect de ordin practice şi esthetic, referitor la închinarea la icoane, aceasta trebuie să 

se facă cu smerenie, iar atunci cand sărutăm o icoană să evităm atingerea buzelor sfântului 

respectiv, deoarece aceasta presupune un semn de egalitate, dar chiar şi faţa acestuia. Vom săruta 

picioarele sau mâinile sau unul din cele patru colţuri ale icoanei. 
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 Închinarea la icoane, reprezintă închinarea la Dumnezeu, căci nu vom spune nicioadată 

“Icoană ajută-mă”, ci “Doamne ajută-mă!”. Icoanele trebuie pictate în culori suave, neţipătoare, 

decente, după reguli bine stabilite. Pictorul are obligaţia morală de a posti şi de a se ruga 

sfântului respectiv, înainte de a-l proba. Toate aceste reguli, de la pictarea unei icoane şi până la 

închinarea creştinului în faţa ei, reprezintă moduri de cinstire şi preţuire a cestora. 

 Anul 2017 este anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi pictorilor bisericeşti, 

stabilit de către Biserica Ortodoxă Română, ca un exemplu pentru noi creştinii ortodocși, să 

cinstim cum se cuvine sfintele icoane, să le preţuim, căci prin ele omul ajunse la desăvârşire, prin 

unirea sa cu Dumnezeu în rugăciune. 

Prof. Daniel Calu 

 

 

Maica Domnului- modelul femeii creștine 

 

Conferința cu acest nume, care a avut loc la Căminul Cultural Borca în ziua de 24 martie 

2017, s-a vrut o replică la zilele dedicate sărbătoririi femeii. Consumism și distracție, asta 

primesc femeile de Dragobete și de 8 martie. Fericirea plutește în aer , comercianții sunt 

mulțumiți de vânzări, bărbații au satisfacția că au nimerit cel mai aparte cadou pe care l-au dăruit 

iubitelor, soțiilor, mamelor. Atunci, de ce fiecare om este o încărcătură de durere și de 

deznădejde? De ce vorbele Sfântului Siluan ” Ține-ți mintea în iad și nu deznădăjdui ” sunt mai 

actuale ca oricând? Dăm vina pentru tristețea noastră pe alți oameni, pe tehnologii, pe politicieni. 

Pe propria conștiință nu dăm vina pentru că ne-am obișnuit cu resemnatul ” Așa a fost să fie” . 

După 1990 ne-am întors privirea spre Occident, spre bunăstare, divertisment și consum și am 

uitat de Dumnezeu. Corectitudinea politică cu care ne confruntăm zilnic, pe cât de nihilistă, pe 

atât de periculoasă, distruge toate adevărurile în care am fost crescuți și nu mai pune nimic în 

schimb. Ne trezim că nu mai suntem în firea noastră și că ne-au fost pervertite așteptările. 

O altă categorie de femei, mai mică numeric, este a celor care știu că iubirea înseamnă căsătorie, 

jertfă, purtarea crucii, naștere de prunci. Modelul lor este Maica Domnului. Părintele Arsenie 

Papacioc spunea că trebuie apreciată femeia numai și din acest motiv: că are corespondent în cer 

pe Maica Domnului. Și că este de-a dreptul cutremurător să faci această comparație. Despre 

femeia creștină, dar și despre cea necreștină, despre Maica Domnului, despre paza minții și a 

trupului au vorbit invitații: părintele Mihai Ifrim de la parohia Sabasa, maica Iustina Bujor, 

stareța mănăstirii Paltin, rapper-ul Cedrik2 și monahul Filotheu Bălan de la mănăstirea Petru 

Vodă. Sala Căminului Cultural a fost plină de liceeni, care le-au trimis invitaților și câteva 

bilețele cu întrebări. 

Conferința s-a desfășurat cu o zi inainte de   Buna Vestire și a fost ca un preludiu al 

acestei mari sărbători. 

                                                  Membrii Clubului de jurnalism 
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Mult iubitul meu Dumnezeu, 

 

Astăzi nu vreau să-ți cer nimic, ci doar să vorbim; să vorbim și să îți mulțumesc 

pentru tot ce-mi oferi zilnic. Bunica se simte mai bine. Chiar m-am speriat ultima dată, dar știam 

că nu o să ne părăsești, întotdeauna ai fost bun cu noi. Nota de la examen a bucurat-o mult, deși 

mereu îmi spune să nu pun mare preț pe note, deoarece acestea sunt trecătoare. De această dată 

nu mi-a spus nimic, doar s-a bucurat în liniște. Ce-i drept, un mare merit îl au profesorii. Îi simt 

așa de aproape, ca a doua mea familie, mereu mă ajută și sfaturile lor mi-au folosit în cele mai 

neașteptate situații. Colegii, frații mei. Îți mulțumesc că ne deschizi sufletele unii altora și putem 

împărtăși momente atât de frumoase, la școală, la bisercă. Sprijinul lor înseamnă mult pentru 

mine. Îți mulțumesc pentru toate lucrurile frumoase din viața mea, dar și pentru cele mai puțin 

frumoase, căci altfel nu aș putea face diferența. Îți mulțumesc pentru dascălii care ne ghidează 

atât de frumos pe drumul vieții, alături de părintele duhovnic și de fiecare persoană pe care mi-o 

scoți în cale cu gand bun. 

În final, vreau să-ți mai mulțumesc și pentru ora de religie, prin intermediul căreia, 

am aflat așa de multe lucruri despre cuvântul Tău, despre viață...despre mine.  

Fie voia ta,Doamne! 

Cu dragoste, fiica ta, Irina 

Irina Murariu, clasa a XI – a A 
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SPORT 
“NU VĂ FIE FRICĂ, sportul nu le strică! 

 Supraaglomerarea elevilor cu activităţile de studiu, îi determină pe unii părinţi să 

considere, eronat, că practicarea exerciţiilor în mod organizat îi oboseşte, le răpeşte timpul. Însă 

exerciţiile fizice ne oferă încă multe avantaje atunci când se practică în mod organizat, ştiinţific, 

pe ramuri de sport, în echipe reprezentative, conducând la performanţe sportive în competiţii dar 

şi la formarea şi întărirea relaţiilor de prietenie. Deasemenea, acestea reprezintă şi un mijloc 

eficient de propragandă prin competiţii cu caracter de masă. 

  Lipsa de mişcare este o problemă. Se ştie că lipsa de mişcare duce a atrofierea şi 

pierderea tonusului muscular, însoţite treptat de reducerea capacităţii funcţionale, a rezistenţei 

organismului ceea ce fac ca acesta să fie mai uşor expus la îmbolnaviri. Şcolarii nu trebuie să 

ajungă la vârta maturităţii fără să-şi formeze obişnuinţa de- a practica exerciţii sau vreun sport.  

 Mişcarea fizică nu trebuie să lipsească din viaţa nici unui şcolar. Sportul intreţine o 

condiţie satisfăcătoare a parametrilor funcţionali, cardio-vasculari şi ai sistemului osteoarticular, 

creează un anumit echilibru psihic, genereaza sentimentul tonic de independenţă şi utilitate. Prin 

antiteză, sedentarismul însotit de supraalimentaţie şi alţi factori nocivi, favorizează apariţia 

aterosclerozei, a hipertensiunii arteriale sau a reumatismului cronic degenerativ. 

  Deci, dragi părinţi, să nu vă fie frică, pentru că sportul nu le strică cu nimic copiilor! 

                                                                                           Prof. Romulus Rășchitor 

 

Pasiuni 
Expoziție de design vestimentar 

În zilele noastre croşetatul este practicat din ce în ce mai rar în 

rândul tinerilor. Aceștia nu mai sunt interesați de lucrul de 

mână și nu mai pun accent pe tradiții.  

Croşetatul ajută la dezvoltarea creierului și capacității de concentrare. Nu este ușor,dar 

dacă îl faci cu plăcere va fi o activitate relaxantă sau chiar o terapie. 

Majoritatea tinerilor cred că este o activitate a bătrânelor și nu se încumetă să încerce sau 

chiar să învețe. O elevă a școlii noastre s-a remarcat cu acest talent în ale croşetatului și a 

participat la concursul "Odă primăverii" și a realizat prima ei expoziție cu vânzare. Cu toate că 

este la o vârstă foarte frageda, fiind în clasa a IV-a, Daria Bostan  creează obiecte extraordinare. 

Probabil, în viitorul apropiat, ea va fi cea care ne va reprezenta în ceea ce înseamnă 

croşetat și îi vom cumpăra cu drag creațiile. Până atunci îi dorim succes și multă inspirație. 

Gabriela Sofron – clasa X-a A  
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INFO 
Balena Albastră 

Balena Albastră este un așa zis joc ce a căpătat din ce în ce mai multă faimă pe rețelele de 

socializare în ultimul timp. Și asta nu din pricina unor rezultate de seamă sau pozitive, ci din 

cauza părerii generale că jocul este responsabil pentru un număr tot mai mare de sinucideri din 

rândul tinerilor. 

Deși inițial jocul ia amploare în Rusia, unde se 

pare că a cauzat peste 130 de victime, acesta începe să 

fie tot mai recunoscut și răspândit. Se cunosc câteva 

cazuri chiar și în România și în Republica Moldova. 

Spre exemplu, pe 17 martie 2017, a avut loc un 

incident la o școală din Iași, unde mai mulți copii au 

avut nevoie de îngrijiri medicale după ce ar fi jucat „Balena Albastră”. Potrivit :”Adevărul”, 

aceștia își țineau respirația, ținându-și mâinile pe piept și mimând astfel poziția unui om decedat. 

Deși pare destul de absurd și putem privi aceste fenomene cu o oarecare reticență, mai 

ales pentru că nu este foarte clar cum manipularea din joc poate conduce la asemenea rezultate 

dezastruoase, trebuie să luăm în calcul faptul că avem de a face cu minți tinere, în formare, care 

pot ceda chiar și celor mai mici pericole și tentații, în special dacă acestea le oferă atenția și 

căldura de care nu au parte în mod normal în viața lor. 

Balena Albastră este un joc din mediul online care îi manipulează pe tineri să completeze 

50 de sarcini, pe parcursul a 50 de zile. Obligațiile pe care jucătorii le au nu sunt simple și cele 

mai multe au implicații dăunătoare pentru o minte încă fragedă. Aceștia trebuie să își încrusteze 

pe piele tot felul de înscrisuri și desene, să vizioneze filme horror și să se trezească la ore 

neobișnuite din noapte. Deja putem să observăm câteva efecte nefaste ale jocului și se știe de 

ceva vreme că un stil de viață nesănătos și expunerile constante la activități și imagini care 

prezintă o fațetă întunecată a realității nu fac decât să accentueze starea de neliniște inițială, 

promovând în rândul unora, cu un spirit mai puțin puternic, gânduri sinucigașe. 

Administratorii le cer jucătorilor să realizeze fiecare sarcină cu atenție și să mențină 

secretul cu privire la acestea. De asemenea, jucătorii trebuie să le trimită o poză prin care să 

demonstreze că și-au dus la îndeplinire obligațiile. Abia apoi ei pot trece la următorul nivel. 

Partea cea mai sinistră e că în ultimul task al jocului le cere acestora să se sinucidă. Iar dacă 

reușesc să facă asta, atunci vor câștiga jocul; dacă nu, administratorii îi vor „ajuta” până vor 

reuși. 

Un bărbat, pe numele Filip Budeikin, care se crede că ar fi în spatele acestui joc a fost 

arestat la finalul lunii februarie, iar spusele sale ne șochează. Acesta își recunoaște vina și 

conștientizează că este responsabil de moartea a 17 tineri, menționând că victimele ”au murit 

fericite, pentru că le-am oferit ceea ce nu aveau în viața de zi cu zi: căldură, înțelegere, o 

conexiune”. 

    Prof. Ștefan Sabie 



32 

Biblioteca din Nord 

RECENZIE 
”Fata din tren” 

”Fata din tren” de Paula Hawkins a apărut în anul 2015. Categoria 

reprezentativă este ficțiune și aparține Editurii Trei.  Titlul original este "The 

Girl on the Train" și este tradusă de Ionela Chirilă. "Tu nu o cunoști, dar ea te 

cunoaște." Rachel, personajul principal al romanului, merge în fiecare 

dimineața cu acelasi tren. În timp ce așteaptă la același semnal defect, aceasta 

urmărește ritualul unui cuplu ce locuiește într-o casă de lângă calea ferată. I-a 

botezat "Jess și Jason" și viața lor li se pare perfectă. Într-o zi vede ceva ce o 

șochează. Totul se schimbă si Rachel are șansa de a lua parte la viețile pe care le-a observat doar 

de pe margine. O carte misterioasă, plină de suspans, de întorsături de situație și care nu-ți 

permite să o lași până nu o termini. Mi s-a părut interesant faptul că Rachel urmărea un cuplu în 

fiecare zi. Își imagina cum e viața acestora dincolo de aparente. Întotdeauna mi-a plăcut să 

privesc oamenii din jurul meu si sa mă gândesc ce fel de viață duc și la faptul că fiecare ducem o 

viață diferită, mai mult sau mai puțin bună. Am învățat că atâta timp cât nu suntem în pielea unui 

om, nu putem să ne dăm seama ce viață trăiește. Nu mi-a plăcut deloc faptul că, Rachel ,de când 

a aflat că nu poate avea copii, a intrat în depresie, bând peste măsură. Tom, soțul ei, dorindu-și 

foarte mult un copil si nemaisuportând comportamentul lui Rachel, o înșeală cu Anna si într-un 

final se căsătorește cu aceasta și au o fetită pe nume Evvie. Ce mi-a atras atenția este faptul că 

acțiunea este bazată pe povestea unor persoane triste, într-un fel sau altul, bazându-se pe 

realitatea dură. Rachel, dependentă de băutură, nu-i dă pace fostului ei soț, Tom, mai ales încă 

având sentimente pentru el. La început,totul este monoton ,dar pe parcurs, acțiunea devine mai 

complexă, spre sfârșit lucrurile se leagă, personajele dându-și jos măștile.Citind, aveam momente 

când voiam să o opresc pe Rachel din a mai consuma alcool, dându-mi seama că nu e deloc 

ambițioasă. În concluzie, am tras o învățătura din acest roman,faptul că nu trebuie să ai încredere 

în oricine și faptul că niciodată nu trebuie să judeci dupa aparențe, acestea din urmă putând fi 

înșelătoare. Peste 1,8 milioane de exemplare vândute în doar 4 luni, in Statele Unite.   

Vă urez lectură plăcută!  

Alexandra Coadă-Lată, clasa a X-a C 

 

                       CRONICĂ 
                                    Concert Ada Milea 

         Pe data de 28 martie, o parte din jurnaliștii noștri s-au recreat 

la concertul Adei Milea susținut la Piatra Neamț. Aceasta, 

împreună cu Bobo Burlăcianu i-au încântat pe spectatori cu 

versurile lor hazlii și melodiile ce te prindeau imediat. Carisma lor 

a pus publicul în mișcare de la început până la sfârșit. 

        Contactul live a fost mult mai puternic decât cel virtual, chiar dacă nu toate melodiile erau 
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cunoscute. Pentru a creea o atmosferă și mai distractivă, cântăreții au folosit instrumente 

ajutătoare, multe dintre ele fiind improvizate (de exemplu, o lingură de lemn sau propriile nări). 

        Cele două ore de cântece și "bâțâială" au trecut supărător de repede. Cu toate că spectacolul 

a avut două încheieri false urmate de intrarea înapoi pe scenă a artiștilor, încheierea inevitabilă a 

încheierii încheierilor ce încheia încheierea a sosit până la urmă. Așteptăm cu nerăbdare 

următoarele concerte! 

Membrii Clubului de Jurnalism 

 
ȘTIRE 

Tinerii de pe Valea Muntelui Ceahlău 

Totul a început cu iniţiativa venită din partea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei de a 

aduna tinerii de pe Valea Muntelui Ceahlău la o întâlnire unde să se dezbată diferite teme. Am 

acceptat învitaţia pe care am primit-o de la preotul paroh de a participa la această tabără, anul 

trecut când s-a desfăşurat prima ediţie. Tema de discuţie a acelei tabere a fost timpul și în special 

cum ne să folosim timpul. Totul s-a desfăşurat timp de trei zile, iar activităţile s-au ţinut lanţ, la 

final rămânând cu o mulţime de amintiri şi prietenii frumoase. 

Anul acesta Mitropolia a hotărât să reorganizeze această întâlnire, temele de discuţie fiind 

prietenia şi cum să nu călătorim singuri. Tot în trei zile, tinerii de pe valea Bistriţei au avut 

ocazia să lege prietenii şi să afle 

cum să nu călătorească singuri. 

Participând la a doua ediţie a 

acestei tabere am ajuns la concluzia 

că principalul prieten al nostru este 

Dumnezeu şi că o călătorie fără un 

prieten este una eşuată. Toate 

sesiunile de discuţie la care am 

participat şi-au pus amprenta asupra 

viziunii pe care mi-o formasem 

despre adevăraţii prieteni. Pot spune 

că prezenţa mea la cele două ediţii 

ale acestei tabere mi-a adus numai  impresii bune şi am rămas cu gândul că nu putem face nimic 

fără Dumnezeu. În decursul celor trei zile, tinerii ortodocşi au fost oarecum pregătiţi pentru o 

adevărată întâlnire a Tinerilor Ortodocşi şi anume ITO 2017.  Anul acesta ITO va fi găzduită de 

Moldova deoarece anul trecut această întalnire a tinerilor ortodocşi din toată lumea s-a desfăşurat 

la Bucureşti. Între 1 şi 4 septembie tineri din toată lumea se vor aduna la Iaşi unde vor petrece 

patru zile de neuitat într-un oraş plin de locuri demne de vizitat. 

       Gabriela Gheorghiu, clasa a XII-a C 
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  NOI DESPRE NOI 

 La începutul lunii aprilie am serbat venirea primăverii cu o bătaie cu lapte şi cornuri. Revoltaţi 

de faptul că statul nu ne mai hrăneşte , noi, liceenii, am sustras tot lotul de gustări destinate 

celor mai mici şi am încins o adevărată luptă.  

 Înainte de a pleca în vacanţa de primăvară, noi, liceenii , am susţinut un concert pe terenul de 

sport imitându-i pe cei de la One Republic . Toată lumea a fost încântată, am primit aplauze, 

profesorii nu credeau că suntem atât de talentaţi… dar , două ştiri false... a fost 1 aprilie.  

 Între 26-28 aprilie 2017 , tineri din toate parohiile de pe Valea Bistriţei au participat la tabăra 

,,Tinerii de pe Valea Muntelui Ceahlău”, în Staţiunea Durău. Tema taberei a fost ,,Despre 

prietenie sau cum să nu călătoreşti singur”. Programul a fost constituit din sesiuni, conferinţe, 

vizionare de filme şi o expediţie pe Masivul Ceahlău. S-au legat prietenii, iar discuţiile au fost 

constructive. Tabăra s-a încheiat cu o seară românească unde participanţii şi-au expus talentul, 

ieşind în evidenţă cei de la Ansamblul Izvorul Borcutului. Desigur, nu putea lipsi focul de 

tabără.  

 Echipa de liceeni care a participat la concursul ,,Cu viaţa mea apăr viaţa” s-a calificat la etapa 

județeană, unde a obținut mențiune. 

 La etapa judeţeană a Olimpiadei de Tehnologia Informației, Florin Apăvăloaiei din clasa a X-a 

A, a obţinut locul întâi, iar Giană Sebastian, clasa a X-a A și Supleantu Sara, clasa a XI-a A, 

mențiuni. Florin s-a pregătit din greu pentru etapa națională a olimpiadei, care s-a desfășurat la 

Ploiești și a reușit să obțină  medalie de bronz. Felicitări ! 

 În luna martie s-a desfăşurat la Sibiu, Concursul național de creaţie artistică ,,Odă primăverii” . 

De la școala noastră a participat un grup de elevi îndrumat de către d-na profesoară Gabriela 

Apalaghiţei. Au luat premii Teodora Bordianu, clasa a X-a A - secţiunea poezie şi Daria 

Bostan, clasa a IV-a, secțiunea creaţii vestimentare.  

 La Olimpiada județeană de geografie Cristiana Rusu din clasa a X-a C a obținut premiul II. 

 La Festivalul de Folclor de la Bicaz,  Camelia Tudosia din clasa a IX-a C a obținut premiul II 

la secțiunea interpretare vocală. Alte două premii II a obținut Ansamblul de dansuri „Izvorașul 

Borcutului” 

 Petruța Sabie din clasa a XI –a A a obținut premiul pentru cel mai bun afiș ECO la Cupa 

Montaniarzilor. Ioana Aldea de la clasa a XI-a C și Adelina Loghin de la clasa a XI-a A au 

obținut premiul III pentru grafică la același concurs, iar Georgiana Ciubotă  de la clasa a XI-a A 

a luat premiul I la caricatură. Cu alte cuvinte, liceenii de la Borca  au dominat clar Cupa 

montaniarzilor, ocupând per total locul I la slide-show, locul al II-lea în clasamentul general, 

locul al III-lea la secțiunea cultural.         

                 Membrii Clubului de Jurnalism 
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