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EDITORIAL 

Toamna și începutul școlii 

Iată că a început un alt an absolut necesar în parcursul nostru de formare ca indivizi, prin 

dobândirea unor cunoștințe ce ne vor ajuta mai târziu în viață. 

E timpul să renunțăm la cele 12 ore petrecute inutil în fața calculatorului și să ne 

concentrăm atenția asupra a ceea ce contează acum și anume VIITORUL  NOSTRU . Societatea 

în care ne vom derula mâine activitățile, rolul pe care îl vom avea în omenire, depind de noi 

tinerii, mai exact de modul cum  vom fructifica tot ce acumulăm în anii de școală. 

Avem un liceu foarte bun în zonă. Ca elevă aici nu am de ce mă plânge. Majoritatea 

profesorilor sunt oameni dedicați, înzestrați cu imaginație și pasiune, ce te inspiră  cu naturalețea 

și seninătatea lor intelectuală, oameni(mentori chiar), la ale căror cursuri te prezinți și doar din 

respect. La câte dintre licee profesorii sunt dispuși să îți explice de zece ori un lucru ce nu l-ai 

înțeles (a unsprezecea oară îl poți solicita în pauză)?  Câte licee dispun de o încadrare geografică 

așa minunată,  presărată cu păduri nesfârșite de conifere? Să nu mai vorbim că oameni 

importanți, doctori, scriitori, savanți, politicieni își au originile aici. Când te gândești că mai apar 

scandaluri (precum cel din vară), menite să păteze reputația dragului nostru liceu! Pentru cineva 

care dorește să se înscrie la acest liceu poate fi frustrant. De ce nu sunt evidențiate adevăratele 

corupții, de la  licee cu renume , în care elevii sunt complici cu profesorii, unde chiar li se 

permite să copie la examene? Făcând abstracție de la acest lucru, școala a început! Cei mai 

frumoși ani ai vieții acum se derulează . Să încercăm să-i valorificam la maximum, învățând ceea 

ce ni se cere (pentru noi facem!), împrietenindu-ne cu colegii, stimându-i pe profesori, 

participând la numeroasele activități  extrașcolare etc. 

Nu uitați nicicând că școala e cea mai importantă 

pentru noi. Fără de aceasta, șansele de a răzbi în viață într-un 

mod decent sunt aproape nule. Nu ignorați această instituție 

tratând-o cu superficialitate.  Poate că în acest moment nu 

conștientizați ce însemnătate colosală are, dar ca să vă dați 

seama, întrebați-i pe oamenii aflați în imposibilitatea de a se angaja datorită lipsei de studiu. 

Dragii mei,vă doresc un an școlar îmbelșugat în plan spiritual, entuziasmul și ambiția să 

vă călăuzească, notele să crească, iar zâmbetul de acum să nu vă dispară de pe buze.    

"Școala cea mai bună, e cea în care înveți înainte de toate să înveți." 

                                                                                               Simionescu  Cosmina, clasa a XII-a A 
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                                                                         REPORTAJ  
 

O vacanță serioasă 

Nu știu cum au trecut anii, dar acum pășesc spre tumultuoasa clasa a XII-a. Știu că mă 

așteaptă un an în care toate forțele mele vor fi canalizate asupra bacalaureatului,  pe care sper să-l 

trec cu bine.  Iar mai apoi, după ce examenul maturității va trece prin mine, va trebui, cu o doză 

mai mare de maturitate, să-mi aleg facultatea.  Adică să-mi construiesc un nou drum,  prin care 

să merg drept,  fără să existe cale de întoarcere.  Dar nu știu dacă voi fi înzestrată cu foarte multă 

maturitate să aleg ceea ce e potrivit pentru mine. Treaba asta cu alegerea facultății nu e ceva 

născut dintr-o dată.  E o luptă continuă între ”a fi cineva”  și a nu-ți cunoaște aptitudinile. Deși 

nu pare, e destul de dificil. 

Spre sfârșitul clasei a XI-a, am descoperit "Universitatea de vară pentru elevi - 

SUMMERIS".  Zece zile de studenție. Zece zile în care ești student înainte de termen. Era o cale 

prin care puteai să te orientezi spre facultatea propriu-zisă. Cum să ratezi o asemenea 

oportunitate? La început, ce-i drept, oscilam între a merge sau a nu merge la SUMMERIS. Oare 

mă va ajuta sau cu acei 250 de lei plătiți pentru taxă, îmi voi putea cumpăra cărți necesare din 

care aș putea să mă informez? A fost un gând negru care m-a străpuns dintr-o dată, dar la fel a și 

dispărut. Fără a mai sta pe gânduri, am completat formularul și din cele 7 facultăți - drept, 

psihologie, filosofie, informatică, litere, teologie si FEEA- am ales dreptul. Am vrut să aflu care 

e dreptatea dreptului, să-i aflu toate chichițele, ca mai apoi să știu dacă să continui sau nu. Eram 

foarte 

nerăbdătoare. 

De-abia așteptam 

să aud cum îmi 

sună telefonul și 

cineva să-mi 

spună " Da, ai 

fost acceptată!". 

Și așa a fost. 

 Asta se întâmpla pe la începutul lunii iunie, iar până pe 16 iulie, mai aveam ceva de 

așteptat. În tot acest timp mi-am făcut o groază de scenarii. Cum va fi? Cum mă voi acomoda? 
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Oare am să mă obișnuiesc cu ideea că în fiecare zi voi fi înconjurată de peste 200 de oameni? 

Atât de multe întrebări, iar răspunsul știam că am să-l aflu abia în ziua cu pricina. Iar cum timpul 

tace și trece, iată-mă ajunsă, pe 16 iulie în Iași. Era o dublă experiență. Mă aflam în Iași pentru 

prima dată și tot pentru prima dată luam parte la o astfel de tabără.  

Cu toate că ni s-a promis că vom fi supravegheați și coordonați cu precizie, eram puțin 

speriată. Organizatorii erau studenți, iar marea majoritate, studenți care abia au terminat anul I. 

Făcând repede calculele, mi-am imaginat cum 50 de organizatori vor ține sub aripa lor 200 de 

copii. Mi-am zis să nu mă mai gândesc la nimic și să las lucrurile să se rezolve de la sine.  

După ce mi-au dispărut toate grijile care duceau o luptă crâncenă în interiorul meu, m-am 

familiarizat cu ideea de student al căminului. Am căutat binele în rău și nu mi-am mai făcut griji 

pentru faptul că voi împărți aceeași baie cu încă 50 de persoane, ci m-am bucurat de colegele 

mele de cameră. M-am bucurat că am găsit persoane minunate cu pasiuni comune. 

Și acesta a fost doar începutul. După doar câteva ore, am pășit în lumea SUMMERIS. O lume în 

care ai de toate și înveți din toate.  

De la început ni s-a spus că somnul o să ocupe un loc secund sau că nu prea o să-i 

acordăm importanță. Cine s-ar fi gândit că vom fi treziți cu o vuvuzelă? " În jumătate de oră în 

fața căminului". Cu această frază ne începeam ziua. Era startul unei zile încărcate.  

Vineri, sâmbătă și duminică am fost dedicați în totalitate programului social. Am fost împărțiți 

pe echipe și ne-am unit forțele pentru a fi de neînvins. Dar cel mai aventuros a fost când, pentru 

6 ore, am fost în căutare de comori. Timp de 6 ore am cutreierat aproape tot Iașul , ghidați doar 

de câteva indicii. Nu ne-a păsat că am fost confundați cu niște bolnavi psihici, am vrut să dăm tot 

ce-i mai bun din noi pentru a ieși învingători. Nu a mai contat că soarele ne-a fost dușman.  

Serile se terminau cu miniconcerte la Balenă, locul de adunare al studenților.  

De luni, am schimbat ingredientele rețetei. Am cunoscut ce înseamnă să fii un student 

care e grăbit să ajungă la cursuri. Am avut onoarea, ca pentru câteva ore, în fiecare zi, să fim față 

în față cu profesori universitari. Profesori care ne-au introdus într-o lume nouă, lumea pe care noi 

vrem să ne-o construim. La Drept am fost pe plus. Am tras cu arma și am participat la un concurs 

de procese simulate. Am fost apărători, dar și condamnați și unii dintre noi, judecători. O 

experiență inedită, care m-a făcut să-mi schimb planurile. Cât timp am fost în febra cursurilor, 

organizatorii au fost atenți să fim punctuali și să ne asumăm responsabilități. Finalul cursurilor a 

venit la pachet și cu sesiunea. Vineri, ultima zi de cursuri, am dat și examenul. 
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După ce am terminat cu învățatul, am reintrat în programul social. Așa că vineri seara am fost la 

concert. Unii dintre organizatori și-au scos la iveală latura artistică și ne-au făcut să 

plângem...asta pe lângă fericire. 

Dar punctul culminant a fost botezul SUMMERIS.  De la concert, în șir indian, am pornit 

spre Balenă (doar că noi eram legați la ochi și coordonați de organizatori, fără să știm unde 

mergem). Ni s-a făcut botezul cu 

o gură de pălincă în Balenă, iar 

mai apoi am depus jurământul. 

Ca să gustăm în totalitate viața de 

student, sâmbătă am fost la bal. 

Balul SUMMERIS. Iar duminică 

a fost festivitatea de încheiere. 

După ce am tras linie, am 

avut senzația că acele 10 zile au 

fost mai mult decât atât. Parcă ar 

fi trecut o lună... Au fost 10 zile 

încărcate cu de toate. La 

SUMMERIS am învățat de la cei 

mai buni. Atât de la organizatori, 

cât și de la participanți. Fiecare persoană avea ceva de la care să înveți. Nu aveai timp să te 

plângi de orele nedormite sau de coada formată la duș. Sau să fii supărat. 

La final mi-am dat seama că acei tineri studenți au fost de fapt adulți protectori. 

Organizatori care s-au îngrijit să ne fie nouă bine. Care, atunci când stai afară să-ți aștepți colega 

care întârzie să apară pentru a merge la masă, te întreabă de ce ești supărată. 

Acum mă simt și mai mulțumită pentru că am cunoscut ce înseamnă Dreptul. Dacă la începutul 

taberei eram hotărâtă să merg pe această cale, acum nu sunt. 

Pentru asta, și pentru acele 10 zile care au făcut din mine un om mai ambițios, țin să 

mulțumesc întregii echipe. Știu că dacă ne vom întâlni pe stradă probabil nu ne vom recunoaște, 

dar ce s-a întâmplat la SUMMERIS, va rămâne istorie. 

MULȚUMESC!!! 

                                     Cîrjă Iustina, clasa a XII-a C 
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Școala franceză versus școala românească 

Ana- Maria Constantin este doctorand la Universitatea din Poitiers (Franța) și la 

Universitatea Alexandru I. Cuza din Iași (România). Elaborează un studiu comparativ privind 

rolul și statusul consilierilor școlari români și a psihologilor consilieri francezi, având ca domenii 

de interes sociologia, științele educației, consilierea și orientarea profesională. 

"Azi, profesorii se plâng că elevii nu mai învață, că sunt mai bine îmbrăcați ca ei, că la școală se 

face parada modei. Dar nu vă spun mai multe, pentru că știți și voi cam cu ce se mănâncă școala 

românească, cu milioane de absențe și promovabilitate mediocră la bacalaureat, de când s-au pus 

camere video care inhibă inspirația. Cel puțin asta era situația când încă eram profesor în țară. 

Acum lucrez din nou în învățământ, în Franța, la Lycee de la Rochelle. 

Știți că, în România, se filmează orele cu telefonul mobil, că elevii se amuză între ei sau 

pe socoteala profesorului care, vrând-nevrând, trebuie să țină ora. Ei bine, în Franța e imposibil. 

Telefoanele mobile nu sunt permise în incinta școlii (și nici în internat între anumite ore, cum e 

ora de studiu după stingere) și orice folosire a gadgeturilor mobile este sancționată simplu prin 

confiscare. La ore, dacă nu ești disciplinat, profesorul nu se încurcă cu tine. Nu ai chef de oră, te 

poftește afară, dar nici asta nu e de bine, pentru că nu ai voie să părăsești liceul așa, când ai tu 

chef.  

Pedepse se dau ușor. Se numesc "Rețineri".  O să faci teme, eseuri, pe diverse subiecte, în 

general legate de greșeala făcută. Dacă perseverezi  în greșeli o să faci multe chestii practice. De 

exemplu, o să lucrezi pentru colectivitate la restaurantul unde mănâncă elevii, o să faci curat prin 

școală sau la spălătorie. 

Absențele sunt foarte atent supravegheate. Practic, sistemul îți poate arăta la orice oră 

cine nu e prezent la cursuri și din ce motiv. Dacă ai lipsit, când apari la școală te prezinți cu 

carnetul personal pentru a justifica absența și a o reglementa informatic. 

Asta pentru că un liceu care se respectă are o reputație. Reputație care se construiește în 

ani și cu mult efort. Reputația se face pe baza rezultatelor de mai sus, dar și prin absolvenții săi.” 

 

Ana- Maria Constantin, doctorand la 

Universitatea din Poitiers  și la Universitatea 

Alexandru Ioan Cuza din Iași 
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PLEDOARIE PENTRU LECTURĂ 

Anul acesta, în luna iunie, s-au implinit 20 de ani de când filozoful Emil Cioran s-a stins 

din viaţă, la Paris.  Când s-a stabilit definitiv în Franţa, în 1941, Cioran avea 30 de ani şi deja 

cinci cărţi scrise în română. Cioran va scrie zece cărţi în franceză. Le-a şlefuit limba, până când 

francezii au exclamat, în l'Express, în1986 ” Cel mai 

mare prozator francez este roman”. 

 Prea liric şi prea pătimaş şi prea febril în 

limba română, Cioran devine sobru în limba 

franceză. După exaltarea mesianică din anii 1930, cu 

fascinaţia către noua Germanie hitleristă, autoexilul 

în Franţa l-a trăit cu refuzul oricăror aderenţe, 

onoruri sau distincţii. Ar fi putut, dacă ar fi acceptat, 

să primească premii internaţionale prestigioase. 

Ziarul Le Figaro, alături de publicaţia Dagens Bok 

din Suedia,  îl consideră un gigant al literaturii, candidat serios la premiul Nobel pentru literatură. 

Norman Manea, în ”Insomnia unui epicurian solitar” spune – ”Scandalul existenţei poate fi 

asumat ca scandalul sau exasperarea de a exista. Efemeritatea, zădărnicia, burlescul şi tenebrele 

stimulează contradicţiile multiple ale unui spirit mereu neliniştit şi nihilist precum Cioran, 

exilatul prin excelenţă, apatridul prin excelenţă, străinul şi înstrăinatul prin excelenţă”.  

Traumatizat  de limitele existenţei, de acomodările plicticoase pe care le încurajează, de  

mediocritatea pactizării cu realul, Cioran recunoaşte că în jocul de-a masacrul a avut o atitudine 

estetică, nu politică. La 20 de ani nu avea în cap decât exterminarea bătrânilor. Era necruţător cu 

ţara de origine, identificându-se drept mongol melancolic,  metafizic evreu, slav, maghiar, 

bogomil. Lucid necruţător şi nevindecabil, îşi detesta compatrioţii, escroci elegiaci şi frivoli. 

Pentru el răul rămâne misterios, stimulator, inventiv, ubicuu, o aventură spirituală profundă şi 

revelatoare, inseparabilă de însăşi  natura omenescului. Este marea ispită şi pasiune a celui care 

îşi priveşte cu atenţie semenii şi nu uită o clipă să se vadă pe el însuşi într-o oglindă sumbră şi 

edificatoare.  Parisul pe care îl cutreiera mai ales noaptea, ca un insomniac maladiv, a avut un 

efect terapeutic moderator asupra neliniştii sale originale. Obsesia sinuciderii, care l-a însoţit 

constant, s-a convertit în cărţi. Cioran devine nu doar un mare stilist al limbii franceze, ci un 

convertit la drastice reevaluări. Hitler, Garda de Fier,  antisemitismul sunt elemente reanalizate şi 

inculpate. Norman Manea spunea despre Cioran că este un rebel refulat, un instigator care s-a 

refugiat în contemplare. El a trăit singurătatea ca pe propria religie.  

Oana Ioniţă, clasa a XII-a C 

Bibliografie- Emil Cioran, Sorin Antohi-Neantul românesc. O convorbire. Polirom,2009 

                   Norman Manea-Insomnia unui epicurian solitar -Le Figaro,2015 
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                 PAGINA  ABSOLVENŢILOR 

 

Școala noatră 

Au trecut , ca gândul, 40 de ani de când am terminat studiile la Borca. Vai, ce 

frumos a fost !  Imi aduc aminte și acum de prima zi de școală . Fiindcă părintii erau ocupați cu 

muncile de toamnă, m-am dus la școală cu mătuța Viorica. Când doamna învățătoare a strigat 

catalogul și a zis : Nastasa Petru , eu nu m-am miscat de la locul meu; mătușa a zis : Petrică, pe 

tine te cheamă, iar eu am răspuns, cu inocență, eu sunt Petrică, nu Petru. 

Am trecut peste acest moment și am intrat la clasă. Pe bănci, ne așteptau manuale 

noi si flori… După ce ne-am uitat prin abecedare (mai putin pe artimetică, fiindcă nu avea poze), 

doamna învățătoare, Ana Halaciugă, a zis că ne va învăța , în prima zi, un cântec. L-a cântat ea 

(era vorba de cântecul “Clopoțelul sună”) si a intrebat cine poate să-l repete. Eu am ridicat timid 

mâna si l-am repetat întocmai. Doamna mi-a zis: “Bravo, uite, pentru asta, ai un zece la muzică”. 

Când am mers acasă si le-am povestit fraților mai mari cum a fost prima zi de 

școală, că am luat ți un zece, au început să se distreze pe seama mea, până ce mama le-a zis 

autoritar să mă lase în pace. 

Fiindcă eram puțini copii,învățam la simultan, clasa I cu clasa a III-a si clasa a II-a 

cu clasa a IV-a. Pentru mine era foarte bine că puteam să trag cu urechea la ce învățau “cei 

mari”. În clasa a IV-a s-au desființat simultanele și două- trei săptămâni nu am avut pe nimeni 

stabil la catedră. Atunci părintii au hotărât să mă mute la Scoala generală , în Borca. Învățătoare 

la clasa a IV-a era d-na Ecaterina Florescu ( Dumnezeu să o odihnească în pace), căreia am să-i 

port un respect deosebit toată viața. 

Și… surpriză, în prima zi de scoală, am găsit acolo un fost coleg, Gelu Leca, pe 

care părintii îl mutaseră de la Pîrîul Cîrjei din aceleași motive. Mi-am zis că este bine, că am si 

eu cu cine să vorbesc. Ne-a instalat pe amândoi în ultima bancă. Căutam să învăț cât mai bine, 

fără să ies în evidență în mod deosebit, până ce într-o zi d-na învatatoare ne-a dat extemporal la 

matematică o problemă pe care am fost singurul din clasa pe care am rezolvat-o. Minune, a 

început să se vorbescă de mine, lucru care mi-a dat curaj. Eram felicitat. M-a felicitat si d-nul 

Mitică Lupuleasa care era elev la liceu atunci , iar acum este profesor-doctor farmacist (nu știu 

dacă dumnealui își mai aminteste, dar eu nu am să uit niciodată). 
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Am luat în clasa a IV- a premiul II si nu am putut să merg la serbarea de sfârsit de 

an fiindcă a trebuit să merg să aduc brânza de la stâna Cristișorul, unde tata era administrator. 

Când am coborât acasă, treceam prin Borca cu căruța cu brânză și m-am întâlnit cu 

d-na Tincuța. Mi-a făcut semn să opresc , a scos din geantă premiul meu , m-a sărutat și mi-a zis 

sp fiu cuminte și ascultător. Ajuns acasă, l-am desfăcut, era o carte, “Doi ani de vacanță” de Jules 

Verne. Am citit-o și mi-a plăcut foarte mult. 

 

Am urmat gimnaziul tot în școala din Borca unde am avut ca dirigintă pe d-na Geta 

Andrieș, o femeie deosebită , care s-a stins din viață prea devreme. Organiza cu noi tot felul de 

excursii, drumeții, concursuri … Am câştigat multe concursuri,  din care cel mai simpatic, a fost 

“Cel mai mare mincinos”. D-na dirigintă se pricepea să ne monteze, iar noi marşam. 

O influenţă deosebită asupra noastră, în gimnaziu, au avut domnii profesori de 

matematică Vasile Florescu (Basil) și Gică Bondar, care ne-au iniţiat în tainele matematicii si d-

na profesoară Agafiţei Rozana, care ne-a pregătit pentru admiterea la liceu. 

După gimnaziu am dat examen de admitere la liceul din localitate și am fost 

declarat admis. Abia acum începea adevărata școală. Am avut nişte profesori excepţionali, pe 

care aş dori să-i amintesc : la limba română - pe soţii Agafiței (Rozana si Vasile), pe d-l Gh. 

Ţigău si pe d-na Ana Revaru, la matematică – pe d-na Magdalena Peptănaru, care ne-a fost si 

dirigintă si pe d-l Ioan Andronic, la fizică – pe d-l Petru Nanca si d-l Mihai Peptănaru, la biologie 

– pe d-l Costică Coşula si d-na Popa, la geografie – pe d-na Maria Lungu, la desen – pe d-l Ulian 

Vasile Doru, la chimie – pe d-l Petru Zgârciu si d-l Tănase, la muzică – pe d-l Ştefan Mălinescu, 
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la istorie – pe d-l Ilie Niţă şi d-l Afloarei Mircea, la sport – pe d-l Mihai Şarpe şi d-l Aleca , la lb. 

franceză – pe d-l Petru Lungu si d-na Afloarei Maria, la lb. rusă – pe d-na Ţigău Maria si d-na 

Ana Nancă.  

Dacă am omis pe cineva, să ştiţi că nu am facut-o intenţionat. Ceea ce vreau să vă 

spun este că aceşti oameni ne-au deschis şi ne-au arătat drumul în viaţă. Când eram în clasa a XI-

a deja ştiam fiecare la ce profil vom da examen de admitere. Se făcea pregătire în afara orelor de 

program ; participarea era benevolă şi nu se percepeau bani pentru asta şi nici profesorii nu erau 

plătiţi pentru ore suplimentare. Totuşi, lista nu ar fi completă, dacă nu l-aş aminti aici si pe d-l 

profesor maistru Dumitru Lupescu (Nea Mitică – cum îi spuneam noi), care ne ajuta întotdeauna, 

în orice fel de problemă (inclusiv în cele sentimentale). 

Aveam o zi de lucru pe saptămână , joia, în care făceam practica. Dacă era frig 

lucram la atelier. Am învăţat acolo tinichigerie, lacătuşerie, tâmplărie şi lucrul cu aparatele 

electrice. Primăvara mergeam la plantat puieţi de brad , pe care îi taie ăştia acum fără nici o 

noimă. 

Începeam anul şcolar cu două săptamâni de practică agricolă , de obicei la cules de 

cartofi, la Girov sau Podoleni, apoi veneam la şcoală. Muncile acestea sudau colectivul clasei şi 

ne apropiau. 

Ce se face acum ? Nu pot să înţeleg şi nu o să înteleg niciodată : parinţii îşi scutesc 

copiii de la efort fizic , se ceartă cu profesorii pentru note , căutând să-şi ocrotească odraslele. 

Prin ce ieşea în evidenţă liceul nostru ? În primul rând, prin procentul de 

promovabilitate în învăţământul superior, unde eram pe locul I sau II, după liceul Petru Rareş din 

Piatra Neamţ, apoi prin echipele de handbal, băieţi şi fete, care erau pe locul I sau II din judeţ, 

prin elevii care practicau atletismul sau sporturile de iarnă, care au ajuns campioni naţionali la 

juniori şi nu în ultimul rând, prin corul liceului, pregătit de d-l profesor Fănică Mălinescu, care se 

clasa mereu pe locurile fruntaşe, dar … cel mai mult prin rezultatele  obţinute de elevi la 

olimpiadele şcolare. 

Dragi elevi ai liceului, citiţi aceste rânduri şi întrebaţi-vă cum contribuiţi voi la 

continuarea tradiţiei acestui liceu . 

Cel ce este mândru de a fi fost elev al liceului “Mihail Sadoveanu” din Borca, 

Colonel (rezervă) , Petru Nastasă 
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RESTITUIRI 

Drumul Talienilor 

 

Toate drumurile au un început şi un sfârşit. Toate drumurile duc undeva. Cel despre care 

vreau să vorbesc, este un drum, care-l duc cu mine. Este un drum al tăcerii şi al singurătăţii. 

Uneşte două sate cu nume arhaice, Sabasa şi Suha. Trece peste un munte, Stânişoara, ce se 

învecinează cu cerul. Drumul acesta a fost construit de strămoşii mei veniţi din Italia.  În 

copilărie mi s-a spus că este un drum strategic. N-am inţeles atunci ce înseamnă acest lucru. Prin 

timp drumul acesta pentru mine a devenit un loc mistic, şi-a pierdut funcţia utilitară, devenind un 

drum metafizic, pe care nu mai circulă nimeni. De mai bine de un secol, peste acest drum s-a 

aşternut tăcerea şi singurătatea cosmică. A rămas încremenit în frumuseţea lui nepământeană. 

Meşterii italieni au făcut poduri şi 

podeţe din piatră cioplită, un material 

nobil şi peren. Au îmbătrânit aceste 

lucrări din piatră, dar tot frumoase au 

rămas. Câte au scăpat de furia 

barbarilor, timpul le-a înzestrat cu 

patimă şi distincţie. Pe creastă, acolo 

unde brazii sprijină cerul, meşterii 

italieni au ridicat o cruce, o geometrie 

sacră care putea fi văzută în zilele 

senine din satele câmpiei. Distrusă de 

năvălitori crucea se arată când şi când 

celor ce-o poartă în suflet. Această 

cruce a vazut-o Sadoveanu din 

Fălticeni, a parcurs Drumul Talienilor, 

iar la capătul drumului avea în proiect cea mai frumoasă şi mai dramatica poveste de dragoste 

trăită de oamenii muntelui. 

Romanul Baltagul a scos din uitare şi a dus în nemurire un drum de o frumuseţe 

singulară: Drumul Talienilor. Mai târziu un mare regizor Mircea Mureşan, avea să ecranizeze 
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acest roman şi să distribuie în rolul Vitoriei Lipan, pe Margareta  Lozano, o actriţă italiană , care 

a făcut un rol memorabil. Îmbrăcată în straie moldave, ea şi-a purtat deznădejdea prin Munţii 

Neamţului, lăsând pentru totdeauna convingerea locuitorilor acestui ţinut că Baltagul nu este o 

ficţiune, ci este o dramă cu personaje ce au trăit aici. Ceea ce n-a scris Sadoveanu iţi povestesc ei 

cu lux de amănunte. Se simt profound jigniţi şi reacţionează violent dacă faci imprudenţa să le 

spui că e poveste. Chipul frumos al Margaretei Lozano, a rămas în sufletul oamenilor de pe 

aceste meleaguri, ca o icoană a fatalităţii mioritice. Dincolo de Munte s-a născut poetul Labiş, o 

existenţă meteorică, poet al morţii tinere.  În sfâşietorul poem "Moartea căprioarei" îşi presimţea 

sfârşitul prematur. Fierul străin şi orb a ucis şi Căprioara şi Poetul. Gloanţe şi tramvaie rătăcesc 

şi acum prin lume, omorând mereu oameni de rând şi oameni geniali. Poetul Nicolae Labiş a 

refuzat mormântul din pământ străin, s-a întors acasă, pe cerul Mălinilor şi luminează cu poezia 

lui toate nopţile acestui sat de munte. După revoluţie, politicienii entuziaşti au trecut în 

programele lor asfaltarea drumului şi înscrierea într-un circuit turistic. Nu mai era un drum 

strategic, devenea un drum politic. Eu mă rog la Dumnezeu să rămână aşa cum este, cu hogaşele 

făcute de hoţii de lemne, să nu poată fi parcurs decât cu piciourul. Aş vrea să se sustragă mereu 

tiraniei civilizaţiei, să rămână mereu în tăcerea şi singurătatea lui mistică. Pe acest drum ascuns 

în pădurea adâncă singurul călător am fost eu. Pe acest drum eu mă întorc mereu la copilărie şi 

adolescenţă. Am făcut neobosit naveta între copilărie şi anii mei reali. M-am abandonat mereu 

acestui traseu care nu ducea decât spre trecut. Am găsit un refugiu în singurătatea protectoare, 

urmând mereu drumul făcut de strămoşii mei italieni. Acest drum va rămâne mereu inacesibil 

străinilor, arhitectura lui nu va putea fi înţeleasă şi nici interpretată de altcineva. Drumul acesta 

va rămâne mereu străin, celor din generaţia tânără, o generaţie grăbită, tehnicizată şi conflictuală. 

Pe acest drum mă simt protejat de violenţa civilizaţiei oraşului. Pe acest drum trăiesc iluzoriu 

reîntâlnirea cu copilăria. În copilărie credeam că acest drum  la care a lucrat şi străbunicul meu 

Sebastiano Pezamosca – un nume pe care eu l-am pierdut – nu duce la Suha aşa cum spuneau cei 

din jur, ci in Italia, o ţară fabuloasă, unde eu n-am ajuns niciodată. Acest drum duce spre o lume 

definitiv pierdută: cea a adolescenţei mele. Muntele acesta singular are anotimpurile lui diferite 

de cele din câmpie. Toamna şi iarna, pe munte, au atributul singurătăţii absolute. Despre toate 

acestea, însă nu se poate vorbi decât într-o retorică a tăcerii.   

 

Dr.ing. în restaurări și poet, Mihai Niculiță, fost elev al liceului 
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SĂNĂTATEA, ÎNAINTE DE TOATE 

Ciupercile – între viață și moarte! 

În prezent, se cunosc aproximativ 150.000 de specii de ciuperci, grupate în 

încrengătura„Fungi” ce sunt împărţite în două categorii (după mărime): 

1. Ciuperci microscopice (care nu se văd cu ochiul liber) cunoscute şi sub denumirea 

de„micromicete”, şi 

2. Ciuperci cu dimensiuni mari, cunoscute sub denumirea de „macromicete” (ciuperci care se văd 

cu ochiul liber). 

Marea majoritate a ciupercilor sunt invizibile sau abia perceptibile cu ochiul liber şi numai un 

număr neglijabil de specii (câteva mii) ating dimensiuni mai mari, fiind incluse în categoria 

„Macromicete”, categorie care face obiectul materialului de faţă. 

Indiferent de mărime, ciupercile (fungii) se clasifică în trei grupe: 

1. Ciuperci saprofite – care se hrănesc cu reziduuri 

animale sau vegetale, numite şi „gunoieri”; 

2. Ciuperci parazite – care trăiesc pe sau în ţesuturile vii 

ale plantelor, animalelor şi oamenilor, fiind responsabile 

de diverse boli; 

3. Ciuperci simbionte – care trăiesc în simbioză cu alte 

vieţuitoare – plante, animale, om – cu avantaje 

reciproce. 

Înmulţirea ciupercilor se face prin spori care se formează pe nişte formaţiuni amplasate pe 

lamelele radiale amplasate în partea inferioară a pălăriei ciupercii. O ciupercă cu o pălărie de 7 

cm, produce, timp de câteva zile, circa un milion de spori pe minut, ceea ce reprezintă un total 

de mai multe miliarde. Sporii sunt foarte uşori, un miligram conţinând circa 20 de milioane de 

spori; dezvoltarea unei generaţii de spori durează circa 8 ore. S-a demonstrat că în atmosfera 

citadină, în lunile iunie-iulie-august, sunt aproximativ 200 de spori de micromicete şi 

macromicete pe centimetrul cub de aer. 

Ciupercile – micromicetele şi macromicetele – fac parte din viaţă! Micromicetele pot 

prezenta efecte bune, dar şi rele, după cum urmează: 

 Efecte bune:  dospirea pâinii, fermentarea berii, fermentarea brânzeturilor (mucegaiul nobil), 

– un erou: genul „Penicilium notatum” şi speciile înrudite, din care se extrag foarte multe 

antibiotice, din care amintim doar „penicilina” salvatoare. 

– Efecte rele:  aproximativ 1000 de boli pot fi produse de ciupercile ceparazitează pielea, 

unghiile şi ţesuturile omului; parazitează alimentele, unde cu „entuziasm” se dezvoltă; 

http://newsallert.ro/wp-content/uploads/2015/10/ciuperci-comestibile.jpg
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– aproximativ 10000 de fungi produc pagube în agricultură (parazitând plantele de cultură) şi în 

industrie – textilă,pielărie, lemn; unii fungi se dezvoltă chiar în cauciuc şi în mase plastice 

constituind o posibilă metodă de a reduce poluarea cu deşeuri plastice. 

Rolul „macromicetelor”, a ciupercilor care se văd cu ochiul liber, este nesemnificativ în 

comparaţie cu rolul „micromicetelor”, în universul viu.  Prin tradiţie, ciupercile sunt utilizate atât 

în scop alimentar cât şi în scop terapeutic. În terapeutică, ciupercile se folosesc în general în 

tratamentul amneziei, a oboselii, în demineralizări şi regimuri fără carne (asemice). Cele mai 

frecvente moduri de folosire sunt: fierte, crude, sau în salate (opărite). 

Amintim şi unele utilizări mai specifice: 

 Buretele de iască – aplicat pe plăgi, este un excelent hemostatic; 

 Nicoretele de primăvară – (Calocybe gambosa) – este indicat diabeticilor; 

 Buretele de rouă – (Marasmius oseades) – în stare crudă este un foarte bun fortifiant; 

 Langermania gigantea – praful sporifer aplicat pe răni este un bun antibiotic şi antiseptic; 

 Formes officialis – este recomandat împotriva transpiraţiilor nocturne şi tuberculoşilor. 

În zona noastră geografică se consideră că din aproximativ 3000 de specii de ciuperci 

cunoscute, 200 sunt comestibile (din care doar 50 se consumă în mod curent) şi aproximativ 50 

sunt otrăvitoare, majoritatea intoxicaţiilor mortale fiind determinate de ciupercile din 

genul Amanita. 

Ciuperca este formată dintr-o parte subterană numită miceliu şi una aeriană 

numită carpofor saubazidiofruct. Partea aeriană (carpoforul) este alcătuită la rândul ei din două 

părţi distincte: pălăria – denumită şi pileus, şi piciorul – denumit şi stipes. 

Principalii constituenţi ai ciupercilor comestibile sunt: 

– Proteine: unele specii de ciuperci comestibile conţin peste 30% proteine, în comparaţie cu 

carnea, care conţine între 15 şi 25 g %, motiv pentru care au fost denumite şi „carne vegetală” 

(din punct de vedere caloric, 4 kg de ciuperci sunt 

echivalente cu 1 kg de carne). 

– Minerale: calciu, magneziu, sodiu, potasiu, siliciu, 

fier, zinc, cupru, cobalt, mangan, fosfor, clor etc. 

– Substanţe organice: zaharuri, lecitină, lipide, 

celuloză etc. 

– Vitamine: C, B1, B2, A, D etc. 

– Acizi organici: tartric, malic, citric etc. 

Din totalul speciilor de ciuperci otrăvitoare, 90 

% din intoxicaţiile cu evoluţie mortală sunt date de cele din genul Amanita (în ţara noastră cresc 

curent Amanita muscaria şi Amanita phaloides). Intoxicaţia cu ciuperci din genul Amanita 

determină deces la 20-90 % dintre consumatori (50 % în SUA, 30 % în Elveţia). 

În România, decesele raportate pentru intoxicaţii prin Amanita phaloides reprezintă 14,8 % din 

totalul intoxicaţiilor cu ciuperci otrăvitoare. Este important de reţinut faptul că nu există o relaţie 

http://newsallert.ro/wp-content/uploads/2015/10/ghebe.jpg
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direct proporţională între gravitatea manifestărilor clinice ale unei intoxicaţii şi cantitatea de 

ciuperci consumate: s-au semnalat cazuri de evoluţie fatală după consumarea numai a unei părţi 

dintr-o ciupercă otrăvitoare. 

De cele mai multe ori, intoxicaţiile cu ciuperci sunt accidentale, frecvent familiale şi 

colective.Incidenţa crescută a intoxicaţiilor cu ciuperci apare toamna, întrucât toamna este 

sezonul ciupercilor, altele decât cele de cultură. Intoxicaţia cu ciuperci reprezintă o urgenţă 

medicală, întrucât cu cât se stabileşte mai repede diagnosticul şi se instituie un tratament, cu atât 

cresc şansele de a salva viaţa intoxicatului. 

Printre factorii decisivi care grăbesc evoluţia intoxicaţiei, amintim: 

 toxicitatea ciupercii – concentraţia de toxine din ciuperca consumată; 

 vârsta ciupercii – ciupercile otrăvitoare tinere conţin o cantitate mai mare de toxine; 

 sezonul în care s-a recoltat ciuperca – căldură, soare, timp ploios etc.; 

 timpul scurs de la consumarea ciupercii şi până la prezentarea la medic – acest timp depinde 

de cunoştinţele consumatorului referitoare la primele simptome ale intoxicaţiei cu ciuperci 

necomestibile, de cunoştinţele anturajului (membrii familiei, a colectivităţii) şi de cunoaşterea 

consecinţelor neprezentării la medic; 

 vârsta pacientului – copii fac forme mai grave de intoxicaţie; 

 sexul consumatorului – femeile gravide fac intoxicaţii cu evoluţie gravă; 

 integritatea funcţiilor ficatului şi a rinichilor consumatorilor de ciuperci; 

 existenţa la consumatori a unor hepatopatii alcoolice – este cunoscut faptul că alcoolul scade 

toxicitatea unor ciuperci dar în multe cazuri, consumul de alcool concomitent cu ciuperci 

determină creşterea toxicităţii 

acestora printr-un răspuns specific al 

organismului asupra toxinei 

ciupercii. 

Intoxicaţia cu ciuperci 

trebuie analizată în funcţie de specia 

de ciuperci care este incriminată, 

întrucât mecanismele de producere, 

manifestările clinice, perioada de 

latenţă până la apariţia primelor 

simptome de intoxicaţie, evoluţia intoxicaţiei, tratamentul etc., sunt diferite, specifice fiecărei 

specii de ciuperci. 

Se obişnuieşte să se clasifice ciupercile necomestibile în funcţie de gravitatea simptomatologiei, 

astfel: 

1. Ciuperci foarte periculoase (mortale); 

2. Ciuperci periculoase; 

3. Ciuperci care provoacă tulburări gastrointestinale; 

http://newsallert.ro/wp-content/uploads/2015/10/ciuperci-otravitoare.jpg
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4. Ciuperci care provoacă numai diaree sau laxaţie; 

5. Ciuperci necomestibile, fără gust, fără componente esenţiale cu valoare nutritivă. 

Cea mai obişnuită clasificare ţine cont de „perioada de incubaţie” – adică de timpul scurs de la 

consumarea ciupercii şi până la apariţia simptomatologiei intoxicaţiei.Această perioadă variază 

în funcţie de specia de ciupercă consumată. Din acest punct de vedere, intoxicaţiile se pot 

clasifica: 

1. intoxicaţii cu perioadă scurtă de incubaţie – de la câteva minute până la 1 – 6 ore; 

2. intoxicaţii cu perioadă de incubaţie lungă – de la 6 la 40 de ore şi chiar la 17 zile. 

Este extrem de important să cunoaştem faptul că, există ciuperci care fac parte din aşa numita 

categorie a „ciupercilor pereche” – datorită riscului de a fi confundate de culegătorii de 

ciuperci: riscul de a fi confundate creşte din neatenţie, din necunoaştere şi a slabei informări a 

culegătorilor de ciuperci cu privire la caracteristicile specifice ale ciupercilor otrăvitoare care le 

deosebesc de ciupercile comestibile (culori suplimentare, forma lamelelor, forma piciorului, 

consistenţa cărnii ciupercii, mirosul specific, forma corpului fructifer, luciul pălăriei etc.). 

Circulă în rândul culegătorilor de ciuperci o serie de caracteristici în funcţie de care s-ar 

putea deosebi ciupercile otrăvitoare de cele comestibile. De foarte multe ori, afirmaţiile sunt 

neadevărate sau incomplete şi duc la deznodăminte tragice. Enumerăm mai jos, câteva din aceste 

„caracteristici”: 

 ciupercile otrăvitoare cresc în locuri umede şi nu cresc pe lemn; 

 au culoarea albastră, roşie sau verzuie; 

 au suc lăptos care-şi schimbă culoarea în contact cu aerul; 

 piciorul este învăluit de o valvă, sau are un inel, o coroletă; 

 nu se decojeşte pălăria; 

 au lamelele negre sau albe, etc. 

Aceste afirmaţii sunt eronate şi nu pot fi utilizate în practică deoarece: 

 caracteristicile descrise mai sus pot lipsi la unele specii de ciuperci; 

 ciupercile mai tinere sunt mai toxice; 

 nu toate ciupercile albe au miros neplăcut sau sunt toxice; 

 toxinele/toxicitatea unor ciuperci nu sunt/nu este distrusă totdeauna sau ameliorată (diminuată) 

prin fierbere în apă (mai ales la Amanita); 

 toxicitatea nu este redusă prin îndepărtarea (aruncarea) apei de la prima fierbere, sau prin 

conservarea ciupercilor după fierbere cu oţet, cu sare sau prin uscare; 

 înnegrirea linguriţei de argint în contact cu ciuperca proaspătă se datorează sulfului, care este un 

constituent normal atât al ciupercilor otrăvitoare cât şi al ciupercilor comestibile şi nu se 

datorează unei toxine sau unui compus chimic toxic specific ciupercii. 

În materialul viitor, voi aborda semnele si simptomele intoxicaţiilor cu ciuperci, evoluţia 

intoxicaţiilor, tratamentul specific. ”CUNOAȘTEREA NE FACE LIBERI ȘI SĂNĂTOȘI” 

Farmacist  Dumitru Năstasă,  professor Şcoala Postliceală Sanitară Piatra Neamţ 



       16 

Biblioteca din Nord 

PESTE TRADIȚII SE AȘTERNE UITAREA 

Țesutul preșurilor de cârpă 

Se pare că trecutul vrea să se îndepărteze de noi, sau mai bine zis, oamenii încep să-l dea 

uitării.  Încetul cu încetul, toate obiceiurile şi tradiţiile se duc pe apa sâmbetei, lăsând loc altora 

nesănătoase şi vicioase. De asemenea, bătrânii care cunosc tradițiile sunt din ce în ce mai puțini, 

iar odată cu ei se pierde tot trecutul glorios al românilor. Printre obiceiurile apuse ale ţăranului 

român se află şi ţesutul preşurilor de cârpă. Acesta este 

un proces complex şi de lungă durată, însă rezultatul este 

nespus de încântător. 

        În primul rând, se toarce lâna pentru a face urzeala, 

apoi se trec firele prin spată, "conectându-le" la război. 

După acest proces, firele trebuie nividite prin  iţă, cu 

ajutorul suveicii.  

        În al doilea rând, avem nevoie de un călcător care ajută la finalizarea întregului proces. 

După ce au fost îndeplinite aceste condiţii, se trece la ţesut, cu grijă şi foarte mare atenţie. Toate 

materialele textile din casă erau refolosite. Se tăiau  fășii și se combinau cât mai armonios 

culorile. De obicei, aceste preșuri se foloseau la praguri , holuri și bucătării. 

        Oaspeții erau încântaţi să păşească pragul oricărei astfel de case, încât mulţi îşi doreau să 

aibă aşa ceva. Obiceiurile ar trebui să rămână  vii până la sfârşitul veacurilor. Depinde de noi să 

le transmitem urmașilor noștri. 

Sursa: Crețu Vasilca, 75 de ani. 

Articol realizat de Alexandra Crețu, clasa a XI-a C. 

 

Spălarea rufelor cu leşie 

Chiar dacă nu existau mijloace moderne de spălare a rufelor, oamenii au fost 

dintotdeauna inventivi. Spălarea rufelor cu leşie era un proces la care se lucra mult. Leşia din 

acele timpuri ținea locul detergentului de astăzi. În urma arderii lemnelor de fag rezulta cenuşa 

care era pusă într-un vas, urmând ca mai apoi peste ea să fie turnată apă fierbinte. Apa era lăsată 

la limpezit, într-un final fiind strecurată.  În apa obţinută erau adăugate rufele ce erau spălate de 
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mână, rezultatul fiind unul extraordinar.  

Rufele erau clătite la pârâu și se băteau cu 

maiul. Maiul era un instrument din lemn, 

de formă dreptunghiulară cu mâner mai 

lung.  Rufele se puneau pe un bolovan, se 

băteau, se clăteau în mai multe reprize 

pentru eliminarea urmelor de leșie. În 

zilele noastre coloranţii şi chimicalele sunt introduse în toate produsele de spălat, acestea punând 

viaţa omului în pericol. Nimeni nu mai spală rufe cu leșie. 

Sursa: Ana Elena, 67 ani 

Realizat de Gabriela Gheorghiu, clasa a XI-a C 

 

Despre săpunul de casă 

Bunicile noastre nu cumpărau săpun, ci îl făceau singure, din grăsimi naturale şi sodă , 

plus plante uscate pentru parfum. E o variantă bio, după cum se spune acum, fără chimicale. 

Săpunul natural este o modalitate  excelentă de a înlocui produsele din comerţ. Astfel, bunicile 

noastre își preparau singure săpunul, la acea vreme produsele comercializate neexistând. 

Ingredientele necesare în acest scop erau : 1 kg de jumări amestecate cu urme de untură , 250 g 

de sodă caustică, trei litri de apă , o mână de frunze de pelin și mentă uscate și trei linguri de 

sare. Într-un borcan se toarnă o jumătate de litru de apă, apoi se adaugă soda şi se amestecă până 

se dizolvă. Grăsimea se pune în oală, la fiert, 

amestecând periodic, ca să nu se lipească jumările. Se 

toarnă un litru de apă şi se continuă amestecarea până 

începe să fiarbă din nou. Atunci se pune sarea, 

frunzele uscate şi soda dizolvată. Se amestecă din 

nou, se lasă până dă iar în clocot şi apoi se pune încă 

un litru de apă. De câte ori “ameninţă” să dea pe-

afară, se mai pune apă. După ce s-a terminat apa, se 

amestecă încontinuu în oală, până când lingura întâmpină rezistenţă (lichidul a devenit vâscos). 

Când se vede cum începe separarea săpunului (cam după o oră şi jumătate de amestecat), se 



       18 

Biblioteca din Nord 

opreşte focul şi se lasă oala la răcit. A doua zi, săpunul se taie în bucăţi şi se scoate cu mănuşi de 

cauciuc. Se spală cu apă din abundenţă şi se lasă la uscat în aer liber. După o săptămână, se poate 

folosi. Din ingredientele date, ies cam 7 bucăţi. 

La ce ajută săpunul preparat din ingrediente naturale? 

Arsuri. Când cineva din casă se ardea sau se opărea, femeile de la ţară ungeau locul ars cu săpun 

de casă umezit bine, lăsându-l să se usuce, ca să nu se înroşească sau să se umfle locul afectat.   

Încă un motiv în plus să ştii cum se prepară reţeta săpunului de casă. 

Sursa Huchiu Mina,85 ani,Farcaşa 

Realizat de Furtună Denisa, clasa a XI-a C 

 

Umplerea borșului 

  Pe vremuri, umplerea borșului era o practică frecventă. Astăzi se cumpără la plic si 

conține e-uri.  

O regulă importantă pentru un borș bun este aceea de a nu umple borșul niciodată 

miercurea sau vinerea. 

 Ingredientele sunt :crengi de vișin, zmeur, puțin cimbru, leuștean, mărar, mălai, tărâțe 

din grâu, iar cel mai important ingredient este acel aluat care trebuie 

păstrat de la umplerea anterioară.  

După ce avem toate ingredientele urmează prepararea. Pentru 

început se pune apă la fiert se pun toate ingredientele pregătite de 

seara. În borșer, adică putina,  se pune trei părți mălai și o parte tărâțe 

de grîu, după care se amestecă. Când apa fierbe se pune această 

compoziție după care putina este pusă pe un scaun lângă soba caldă 

pentru a se răci apa. În momentul în care apa se răcește se adaugă 

huștele, adică aluatul, și se învârte, pe urmă se acoperă cu un capac și 

se lasă la fermentat .  

Alte gospodine atunci când învârteau în borș se prefăceau nervoase, pentru ca borșul să 

iasă acru.  

Informații preluate de la Ungureanu Ioana, 45 de ani 

Realizat de Ungureanu Denisa, clasa a XI- a C. 
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ECO… 

Dezastru ecologic pe râul Bistriţa 

 

În data de 26 august 2015,  pe râul Bistriţa s-a produs cel mai mare dezastru ecologic din 

ultimii 25 de ani. 

În zona oraşului Broşteni s-a produs o acumulare de ape de mină în reţeaua de lucrări 

miniere subterane, aflate între mina Bucovina şi mina Isipoaia.  Acumularea  a distrus două 

diguri de beton armat, iar apa cu minereuri 

s-a scurs timp de două ore în râul Bistriţa. 

Apa râului a fost poluată cu peste un 

milion de litri de substanţe toxice ( cupru, 

zinc, fier, plumb, etc.), apa colorându-se în 

portocaliu. 

După acest incident autorităţile au 

stabilit măsuri de remediere a situaţiei. Din 

păcate, s-a dovedit că lucrările miniere nu 

prezintă siguranţă şi un accident ecologic 

este posibil în orice moment. 

 

 

Bibliografie:  

http://www.evz.ro/dezastru-ecologic-raul-bistrita-a-fost-poluat-cu-peste-un-milion-de-litri-de-

substante-toxice.html 

http://www.antena3.ro/actualitate/locale/dezastru-ecologic-raul-bistrita-poluat-cu-metale-

grele-cum-arata-apa-309520.html 

https://www.monitorulsv.ro/Local/2015-08-27/Raul-Bistrita-s-a-facut-portocaliu-Cel-mai-mare-

dezastru-ecologic-din-ultimul-sfert-de-secol 

 

a consemnat Precub Georgiana, clasa a XI-a A 

http://www.evz.ro/dezastru-ecologic-raul-bistrita-a-fost-poluat-cu-peste-un-milion-de-litri-de-substante-toxice.html
http://www.evz.ro/dezastru-ecologic-raul-bistrita-a-fost-poluat-cu-peste-un-milion-de-litri-de-substante-toxice.html
http://www.antena3.ro/actualitate/locale/dezastru-ecologic-raul-bistrita-poluat-cu-metale-grele-cum-arata-apa-309520.html
http://www.antena3.ro/actualitate/locale/dezastru-ecologic-raul-bistrita-poluat-cu-metale-grele-cum-arata-apa-309520.html
https://www.monitorulsv.ro/Local/2015-08-27/Raul-Bistrita-s-a-facut-portocaliu-Cel-mai-mare-dezastru-ecologic-din-ultimul-sfert-de-secol
https://www.monitorulsv.ro/Local/2015-08-27/Raul-Bistrita-s-a-facut-portocaliu-Cel-mai-mare-dezastru-ecologic-din-ultimul-sfert-de-secol
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RELIGIE 

Lumea de lângă noi. Islamismul şi Bătrâna Europă 

Islamism-scurtă prezentare 

Întemeietor: Mahomed  între anii 670-730 d.Hr 

Cartea relevantă: Coranul 

Număr credincioşi: 1.400.000.000 

Locaş de rugăciune: moschee şi minarete 

Conducător religios: Imamul, Califatul 

În această credință există 5 stâlpi fundamentali de credinţă: 

-Rugăciunea de 5 ori pe zi cu faţa spre Mecca ( locul naşterii lui Mahomed în Arabia Saudită ) 

-Mărturisirea de credinţă: ,,nu este alt Dumnezeu decât Allah şi Mahomed este trimisul lui 

Allah” 

-Milostenia: cel puţin o dată în viaţă 

-Postul: vinerea nu se consumă nimic de dimineaţă pâna seara; Ramadan: post de 3 zile. 

-Pelerinaj obligatoriu măcar o dată în viaţă la Mecca şi Medina (Arabia Saudită ). 

Este adevărat, traversăm astăzi o criză a refugiaţilor care  ne-a umplut de lacrimi și de 

indignare. Nu este moment al zilei în care sursele jurnalistice să nu vorbească despre valul de 

migranţi orientali care înghit pământul European . Reacţiile sunt variate şi vin nu numai de la 

liderii europeni, ci şi de la cetăţenii ţărilor europene: păreri sociologice,  economice, juridice, 

sociale, culturale , religioase despre valul de refugiaţi. În fapt, două lumi, două culturi se 

ciocnesc. A noastră seculară şi îmbătrânită, a lor care tinde să înghită tot ce prinde în cale.  

De cel puţin 3 ani, creştinii din Orient trăiesc această stare, dar nimeni nu a luat aminte la 

destinul lor şi, iată că acum vine şi rândul nostru. Ştiați , spre exemplu, că Siria a fost leagănul 

ortodoxiei?  Mai mult de jumătate din tezaurul ortodoxiei este de origine siriană. Sf. Efrem Sirul, 

primul poet creştin, sfinţii stâlpnici, Roman Melodul primul imnograf creștin, Sf. Ioan Gură de 

Aur, Antiohian prin naştere şi cultură, depun mărturie. Mai mult, Sf. Liturghie s-a născut în Siria, 

apoi a trecut prin filtrul Constantinopolului. Siria, patria monarhismului şi a teologiei antiohiene 

sângerează astăzi, pentru că se încăpățânează să rămână măcar o fărâmă creștină. Siria, creştină, 

de 2000 de ani! Cine uită, repetă istoria.  



       21 

Biblioteca din Nord 

Ce s-a întâmplat la 29 mai 1453 când Constantinopolul , capitala Statului Bizanţ, a căzut 

sub turci şi a fost, apoi, 

islamizată?  

Europa se află într-o 

stare de îmbătrânire. Statisticile 

confirmă: femeile creştine din 

spaţiul european au în medie 1-3 

copii, iar cele musulmane 8-10 

copii. Dar factorii de decizie din 

UE nu par impresionaţi de 

această situaţie. În locul 

încurajării familiei, a naşterii de 

copii-speranţa salvării-,  legile 

europene se preocupă mai mult  de minorităţile sexuale. În afară de criza demografică şi de 

libertatea omului fără de religie şi faţă de morală, Europa secularizată, fără  Dumnezeu, se teme 

pe drept cuvânt de islamizare. Dacă valul de refugiaţi arabi ar fi găsit o Europă profund creştină, 

altfel ar fi stat lucrurile. Dacă Europa şi-ar  regăsi rădăcinile creştine, nu ar avea de ce să se 

teamă de islamizare.  Şi, totuşi, nu facem nimic. Ne temem pentru mişcările din Europa, care se 

înmulţesc dar nu facem nimic pentru cele 3 mari Patriarhii creştine care în curând nu vor mai fi. 

De cel puţin3 ani, creştinătatea Orientală ne transmit mesaje de disperare. Dar suntem surzi şi 

orbi.  Odată ce suntem copleşiţi de refugiaţi, facem garduri, aducem armata. Logic. Nu vrem 

străini care să ne pună în primejdie viaţa, cultura, identitatea creştină. Anul 1453, ziua de marţi, 

29 mai, pare a ne face cu mâna. Sigur , nu e totul pierdut, sirienii refugiaţi spun că există 

speranţă. Săptămâna trecută, când Europa a început să fiarbă, doi tineri sirieni din  oraşul Homs, 

au decis să se căsătorească într-o biserică ortodoxă, aflată în Siria. S-au unit în faţa lui Iisus 

Hristos Mântuitorul într-un locaş distrus de bombardament, fără acoperiș. Nunta lor să fie un 

simbol de speranţă. Oare se va naşte o nouă Sirie sau va dispărea o Europă fără Dumnezeu? Să 

luăm aminte!  

Preot Nicolae Cojocaru, Parohia Borca 
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ESEU 

Ce este iubirea 

Ce este iubirea? De fapt,  iubirea nu are o definiție teoretică, ci constituie un amalgam de 

sentimente.  Aceste sentimente nu pot fi descrise cu adevărat, decât dacă ai trecut prin această 

febră. Când iubești, te înalți spre cele mai înalte culmi, iar direcțiile tale sunt orientate doar în 

funcție de relația tu-eu. 

       Această relație te duce într-o lume feerică, unde îți creezi propria poveste. Omul nu trebuie 

să trăiască fără iubire, fiindcă aceasta este elixirul vieții, care  te face să vezi doar partea bună 

lucrurilor. Să vezi frumosul la orice pas… 

        Toate aceste lucruri le vei putea realiza doar dacă găsești persoana potrivită. Iar după, să fiți 

doi într-unul, două trupuri și un singur suflet. 

       Iubirea nu ține cont de lucruri materiale, ci de trăiri adevărate, încununate de respect, 

înțelegere și toate ingredientele necesare relației perfecte. 

         Deci, ce este iubirea? O trăire ce nu poate fi înlocuită de nimic, dar care înlocuiește 

totul…    

                                                          Iustina Cârjă și Ioniță Oana, clasa aXII-a C 

 

 

CENACLU 

 

 

 Stele 

Este noapte... 

Stelele-s mereu aproape, 

Se unesc să construiască 

O lume dumnezeiască. 

 

Luna-i mereu printre ele, 

Încercându-le devreme. 
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Le priveşti şi îţi doreşti, 

Numai una să iubeşti. 

 

Îţi alegi una aparte 

O găseşti chiar de departe, 

Iubeşte-le la nesfârşit  

Şi-o să ajungi la infinit. 

    Gheorghiu Gabriela, clasa aXI-a C 

 

 

Întuneric... 

 

Am pierdut o parte din mine, 

A mai rămas întunericul rece! 

Sunt afundat în regrete și suspine, 

Iar timpul parcă-n ciudă trece. 

Nu pot ieși din umbră, 

Să zbor până la cer 

Am aripile frânte 

Și rugină în sufletul meu de fier. 

Corbii iar încep să cânte 

Doar ei îmi țin companie 

Tristețea mea pare să-i încânte, 

Se hrănesc cu a mea agonie... 

Mâinile-mi sunt reci, 

Și parcă nu mai am puls, 

Voi fi uitat pe veci, 

Steaua mea a apus... 

       Fărcășanu Lucian, clasa aXII-a C 

 

 

 

Părinţii 

      Motto: ”Ne naştem din oameni, 

                  Devenim oameni.” 

 

Dragii noştri scumpi părinţi, 

Pentru noi sunteti doi sfinţi 

Dorul mare ne apasă  

Când ne depărtăm de casă. 
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Dragă mamă, dragă tată, 

Chiar de voi pleca vreodată 

Voi să ştiţi că eu mereu o să-L rog pe 

Dumnezeu, 

Ca să vă-ntâlnesc din nou. 

 

Când văd poarta părintească, 

Cum aşteaptă să grăiască 

Că pe mama și pe tata, 

Iar i-a apucat tăgada. 

 

Au muncit şi zi şi noapte, 

N-au avut un scop aparte 

Au avut dorinţă mare 

Ca noi să avem scăpare. 

       Gheorghiu Gabriela, clasa aXI-a C 
 
 
 
Toamnă, tu iar te-ai  întors! 

 

Iar ai venit toamnă dragă, 

Iar domneşti în lumea-ntreagă. 

 

Iar e frig, şi peste ţară, 

Cade negura amară. 

 

Iar vom fi din nou şcolari, 

Iar vom avea suflete tari. 

 

Iar melancolia cade, 

Iar pământul ne dă roade. 

 

Iar cu toţi la foc ne strângem, 

Iar la iarnă o să ajungem. 

 

Iar ai venit toamnă dragă, 

Iar domneşti în lumea-ntreagă. 

                 Gheorghiu Gabriela, clasa aXI-a C 
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PSIHOLOGIE 

Cum ne pot influența gândurile? 

         La grădiniță eram optimiști și încrezători. Desenele animate, Moș Crăciun, jocurile de tot 

felul constituiau universul nostru. Îi admiram pe cei mai mari și uneori încercam să-i imităm.  

        Adolescenți fiind ne-am trezit cu întrebări despre noi, nu întotdeauna  pozitive, cu temeri și 

îndoieli, și credințe false. 

1.Nu sunt destul de deștept. 

O temere indusă de părinți, profesori și colegi. Concluzia noastră este să nu fim buni la toate, ci 

buni la ceva. 

2. N-am experiență. 

Spunem așa pentru că nu suntem deschiși către ceva, nu avem curaj, suntem lipsiți de motivație 

și leneși. Ce trebuie să facem? Să avem încredere în noi, 

credință în Dumnezeu și să gândim pozitiv. 

3. E prea târziu pentru mine. 

Avem teama că suntem percepuți altfel și suntem 

neîncrezători. Avem și un răspuns: găsim scuze de câte ori nu 

vrem să facem ceva. 

4. Nu pot fi fericit până când... 

Este un gând păgubos, pentru că fericirea nu depinde de 

cineva anume. Generozitatea și gândirea pozitivă ne pot face 

mulțumiți pe noi, liniștiți sufletește și împliniți. Aceasta e fericirea. 

5. Sunt preocupat. 

Este scuza supremă de a nu fi mulțumit și împăcat. Pierdem prea mult timp la calculator, TV și 

mobil. Nu facem ceea ce ne place. Nu-l iubim pe cel de lângă noi. Suntem egoiști și mândri. Și 

uite așa pierdem prietenii, experiențe și regretăm mai târziu. 

Dacă suntem mulțumiți cu ceea ce avem, întotdeauna vom avea mai mult. Dacă ne 

gândim că nu vom reuși, s-ar putea să pierdem.  Gândurile noastre au puterea de a crea realități 

în viață. 

 Denisa Alexandrescu, clasa a XI-a A 
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MUZICĂ 

Cine este Robbie Williams? Crezi  că știi? 

Robert Peter  "Robbie" Williams, născut în Anglia la 13 februarie 1974, este un artist de 

succes al zilelor noastre. Acesta a fost membru al formației pop "Take That" între anii 1990-1995 

și după o pauză de 14 ani s-a reîntors la grupul care l-a lansat 

și l-a făcut faimos, o revenire scurtă între anii 2009-2012. 

Odată lansat în cariera solo, a reușit să devină unul dintre cei 

mai bine cotați artiști de pe glob. 

         Faima pe care a căpătat-o aduce cu ea...adorația, pe care 

acesta a reușit să o impună prin sălbăticia de care dă dovadă la 

fiecare concert, influențând astfel fanii care îl urmează și care 

ar face orice le-ar cere, ducându-se puhoaie la concerte și 

suportând proasta organizare, la fel cum a fost și la București. 

Oare să fie Robbie Williams un model demn de urmat? Oare putem să ne costumăm și 

noi în diavol și să adăugăm "fuckin" la fiecare cuvânt? 

Eu unul nu cred că e ceva nemaipomenit, ci din contră, e ceva foarte grav! 

Și nu doar concertele sunt locurile unde izbucnește; de ziua lui acesta s-a fotografiat gol pușcă și 

și-a postat bărbăția pe rețelele de socializare! 

Atunci când a fost invitat la emisiunea TV "Today", renumitul cântăreț a considerat că e 

bine să-l sărute pe gură pe prezentator.Tot bine consideră că este și apariția pe scenă cu femei 

goale, de parcă ar fi acasă. Însă este de știut că acesta a avut probleme și cu drogurile, alcoolul și 

boala mentală pentru care a fost instituționalizat de câteva ori. 

În 2011 acesta a dezvăluit că a dus o luptă grea cu letargia provocată de un tip de 

dezechilibru hormonal numit "andropauză".  

Poate că aceste lucruri par normale în viața unui artist al secolului 21. Doar par…  

Lucian Fărcășanu, clasa aXII-a C 
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         PAGINA CELOR MICI  

 

       Rubrică realizată de înv. Gladiola Bondar 

 

 

 Prima zi de şcoală-14 septembrie, 2015 
 

 O zi frumoasă de toamnă. 

 Emoţii ... revederi ... râsete ... multe poveşti ... 

 În curtea Liceului „Mihail Sadoveanu” s-au adunat toţi elevii, 

 mari şi mici, pentru a participa la festivitatea de deschidere a unui  

nou an şcolar. 

Părinţi, copii, bunici, învăţători şi profesori ascultă  

cuvântul oficialităţilor: dl. director Vasile Amariei,  

dl. primar Ovidiu Niţă, dl. senator Liviu Bumbu, medicul de familie Gigi Parfeni, 

reprezentanţii poliţiei şi ai elevilor. Festivitatea a continuat cu un Te-Deum- slujba de început a 

anului şcolar, de binecuvântare a elevilor şi profesorilor, susţinut de către preotul paroh, Neculai 

Cojocariu, în cuvântul dumnealui de învăţătură fiind invocată Pilda semănătorului.  

 După festivitate, ne îndreptăm cu toţii spre sălile de clasă. Noi, clasa a IV-a, intrăm 

pentru ultima dată în sala de clasă unde vom mai rămâne un an şcolar. 

                                                          Adela Ecaterina Aruştei, clasa a IV-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

Imagini de la festivitatea de deschidere a noului an şcolar, 2015-2016. 
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Culorile toamnei  

 În primele săptămâni de la începerea anului şcolar, elevii din clasele primare au redat 

anotimpul de toamnă prin desene, picturi, colaje cu diferite materiale naturale, aranjamente 

florale şi au realizat expoziţii în sălile de clasă. 

       Bianca Elena Ciubotă, clasa a IV-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Clasa pregătitoare, înv. Dumitrela Alămîe 

  
Clasa a IV-a,înv. Gladiola Bondar 
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Ziua Mondială a Educaţiei 
Elevii clasei a IV-a au sărbătorit la 5 octombrie Ziua Mondială a Educaţiei prin activităţi 

interesante: vizionarea unor fragmente de teatru inspirate de opera scriitorilor români în care sunt 

prezentaţi elevii şi dascălii lor de-a lungul timpului (Un pedagog de şcoală nouă, Despre cometă, 

I. L. Caragiale), realizarea unor compuneri despre şcoală şi desene - O zi din viaţa de şcolar. 

Elevii au vorbit despre ce înseamnă educaţie, cum ar dori ei să fie profesorul modern, au  

descris şcoala în care învaţă şi au realizat un poster dedicat acestei zile. Activitatea s-a încheiat 

cu înmânarea diplomelor de participare fiecărui şcolar. 

                                                      Adela Ecaterina Aruştei,cl. a IV-a 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrări ale elevilor din clasa a IV-a  

     
                      Adela Ecaterina Aruştei                              Elena Amalia Bostan                               Bianca Elena Ciubotă 

 

     
               George Daniel Ungureanu                                      David Plăeşu                                        Remus Gabriel Butnaru 

 

 

 

 

 

 

 

                                   



       30 

Biblioteca din Nord 

 

Şcoala mea 

Eu învăţ la Liceul „Mihail Sadoveanu” Borca, în corpul B al şcolii noastre. Liceul se află 

în pădure şi pentru a ajunge la el trebuie să urci o alee lunguţă străjuită de brazi sau să urci cele 

şaizeci şi patru de trepte, unele abrupte. Şcoala este dotată şi modernizată. Avem sală de sport, 

bibliotecă, laboratoare, cancelarii în ambele clădiri, secretariat şi contabilitate. 

În curtea liceului se află bustul lui Mihail Sadoveanu. Liceul şi partea din faţă a şcolii 

unde învăţ eu sunt clădiri foarte vechi şi fac parte din curtea regală. Acum nu mai mergem prin 

pietre pentru că strada s-a asfaltat. 

Îmi place la şcoala mea ! 

        Ecaterina Teona Iordache,cl. a IV-a 

 

 

SPORT 

                                        Cupa montaniarzilor 

Primul weekend al sezonului estival din 2015 a fost marcat, pe plan local, de o 

interferență inedită între oameni uniți de iubirea pentru natură, pentru artă în varianta sa 

contemporană și spontană, pentru ecologie și cultură polimorfă (la diferite calibre). Clubul Eco-

Turistic „Crucea Talienilor” din Borca a aniversat al cincilea an de existență activă în rândul 

grupurilor coezive de iubitori ai muntelui, răspândite pe tot cuprinsul României. Momentul 

aniversar s-a materializat în organizarea „Cupei 

Montaniarzilor Nemțeni”, intrată deja într-un 

circuit tradițional al manifestărilor 

nonconformiste de acest gen. 

Oameni zâmbitori, detensionați, optimiști, 

de toate vârstele, adunați în tabăra de la baza 

muntelui Budacu, au construit un peisaj policrom, 

plin de energia născută în întrepătrunderile dintre 

oameni și natură, dintre sacralitatea unui topos și spiritele tinere care îi dau (pe perioada de trei 

zile a concursului) vitalitea imagistică a unui pitoresc postmodern. 
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Cupa, secondată de toate celelalte medalii, diplome, trofee confecționate manual din 

lemn sau corn de animal sălbatic, par a fi, după expresia unanimă de pe chipurile 

participanților, doar un pretext oficial pentru bucuria ludică de a intra într-un microunivers 

susținut ontic de o singură axiomă: prietenia. Din acest principiu de conexiune derivă toată 

atmosfera minunată, bucuria de a fi însoțit în itineranțele de neuitat din zona în care se 

organizează concursul (schimbată anual), spontaneitatea ingenioasă și originalitatea pur 

naturală a concurenților, care trec prin probele organizate de clubul nostru...  C.E.T „Gh.Iacomi” 

din Piatra Neamț, Clubul „Albatros” din Galați, „Hai pe munte Iași”, „IA ȘI urcă” – Iași, sunt 

doar câteva din titulaturile oficiale ale organizațiilor de turism și ecologie care ne-au devenit, în 

cei cinci ani de existență , prieteni apropiați, musafiri și 

gazde, în mod alternativ. 

Deși toată lumea se bucură de eterul de fericire care 

plutește peste tabără, de bucatele tradiționale cu care sunt 

serviți (în cantități aproape industriale) invitații, cupa nu 

poate fi câștigată decât de cluburile care acumulează cele 

mai bune punctaje în probele individuale și de grup. 

Acestea urmăresc pregătirea fizică, inventivitatea, atenția, 

simțul aventurii, orientarea, repertoriul cultural, capacitatea de retenție relativă la aspectele 

teoretice legate de zona în care se desfășoară competiția. 

 „Cât de întunecat e pământul, după experiența 

legării nervilor oculari cu funii făcute din cerul de vară 

rece montană”, afirma plastic un scriitor din generația 

tânără... Noi tindem săîi confirmăm experiența, mai ales 

după experiența traseelor de regularitate spre vârful 

Budacuși după toate itineranțele independente „de 

investigare” pe care le fac grupuri mici, plecate 

independent din tabără, în intervalele de relaxare, care nu presupun probe. Chiar și în 

momentele de competiție însă, încordarea sau spiritul de eliminare a șanselor potențiale ale 

adversarului nu au nicio tangență cu acest tip de concurs.  

Cupa există doar pentru unitatea în diversitate, pentru comunicare și evoluție personală 

făcută pe eșafodajul echipei și a interacțiunii cu adversarii-prieteni. Probele de orientare, de 
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cros, probele surpriză și cele culturale, agregate în cadențele muzicii folk, au adus, ca în fiecare 

an, numeroși participanți din mai multe zone ale țării, care au împărtășit cu noi experiența 

legăturii indisolubile dintre oameni și natură, concepută nu doar ca spațiu abstract clorofilian, ci 

și ca matrice identitară românească.  Concursul s-a încheiat cu tradiționalul foc de tabără la care 

s-au ținut momente dramatice în registru comic, inspirate de întâmplările din tabără, s-a cântat 

la chitară acustică, acordeon și chiar nai, s-au spus povești până spre zorii zilei următoare, în 

care au fost premiate echipajele cu cele mai bune punctaje.  

Desfășurată pe o vreme deloc capricioasă, într-un cadru minunat pentru ochiul artistic 

sensibil, dar și pentru cel al turistului montan pasionat de panorame inedite, a V-a ediție a 

Cupei Montaniarzilor a fost o urare alegorică de „La mulți ani !” pentru clubul ce reprezintă (în 

stilul caracteristic al acestor manifestări) cu multă bună dispoziție comuna Borca, la competițiile 

din calendarul „Federației Române de Turism și Ecologie”. 

Lucian Iliescu, membru al CET Crucea Talienilor, elev al Colegiului “C.Negruzzi” Iasi 

 

 

UMOR 

-Cum a fost la bac?  Cum să fie, ca la sfânta liturghie. Eu am făcut cruce când am deschis 

subiectul şi am văzut despre ce trebuie să vorbesc. Profesorii au făcut cruce când am început să 

comentez subiectul. 

 

-Iubi al meu a zis că dacă nu iau bacul, el nu se supără pe mine, că pe el nu-l interesează 

diplomele, că pentru el eu trebuie să fiu mereu frumoasă şi sexy. 

 

-Nici anul ăsta nu ai luat bacul?   

-Nu. Eu am scris tot, dar  au greşit profesorii când au corectat. Nişte incapabili care de ani de zile 

nu mă pot aprecia la valoarea mea. 

 

-M-am vopsit la salon, ca să moară diriga de ciudă când m-o vedea. Ea umblă mereu 

nasol îmbrăcată şi are un păr rar şi cărunt. Dar ştie să stea mereu cu gura pe mine… 
Membrii clubului de  jurnalism 
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Bibliotecar Iolanda Lupescu 

Înv. Gladiola Bondar 

Iustina Cârjă - clasa a XII-a C 

Gheorghiu Gabriela - clasa a XI-a C 

Alexandrescu Denisa - clasa a XI-a A 

Precub Georgiana – clasa a XI-a A 

Lucian Fărcășanu - clasa a XII-a C 

Ioniță Oana - clasa a XII-a C 

Furtună Denisa – clasa aXI-a C 

Ungureanu Denisa – clasa aXI-a C 

 Crețu Alexandra – clasa a XI-a C 

Simionescu Cosmina – clasa a XII-a A 

Tehnoredactare - membrii Clubului de jurnalism Borca 
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