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EDITORIAL 

Ziua Mondială a Educatorilor 

Începând de anul acesta, Ziua Mondială a Educatorilor a căpătat o importanță mult mai 

mare comparativ cu anii trecuți. Pe data de 5 octombrie, în unitățile de învățământ s-au organizat 

activități educative în locul desfășurării orelor de curs, având ca temă principală educația- 

evoluția și importanța acesteia. 

         Educația este cea care ne asigură reușita în viață. Fără aceasta, noi, oamenii n-am fi 

capabili să conviețuim, să evoluăm, atât ca persoane, cât și ca societate 

         Profesorii sunt cei care își dedică viața pentru a-și transmite învățăturile din generație în 

generație, fiind un punct important în dezvoltarea personală a fiecărui elev. Bineînțeles, mediul 

de viață al elevului, familia și anturajele sale pot influența acest lucru. 

         Profesorul ideal are 

un singur scop, acela de a 

forma tinere generaţii . 

Acesta este deschis și 

înțelegător, iar vorbele 

sale răsună în mintea 

elevilor săi mult timp 

după ce au fost rostite. Cu 

toate că acesta poate 

deveni dur si exigent, 

acest lucru nu îl coboară 

în faţa elevilor, ci din 

contră. 

        Sunt multe persoane care afirmă că educația a evoluat în ultimii ani, însă, totodată, alții 

afirmă că educația a suferit o involuție. Trebuie să fim conștienți ca evoluția sau involuția 

educației stă cu totul și cu totul în mâinile noastre. 

        Oamenii au nevoie de educație, iar educația are nevoie de oameni. 

Teodora Bordianu, Flavia Botezatu, Daria Loghin,  

Denisa Carază, Gabriela Sofron , clasa a X-a A, Alexandra Coadă Lată-  clasa a X-a C 
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REPORTAJ 
 

Vacanța jurnaliștilor 

Și anul acesta vacanța de vară a jurnaliștilor a fost cam scurtă, însă acest lucru nu i-a 

împiedicat să petreacă încă încă o vară memorabilă. Cu toate că nu au petrecut timp împreună, 

aceștia și-au actualizat paginile cu amintiri, cu locuri și persoane noi. Unii dintre ei și-au început 

vacanța de timpuriu, hălăduind pe 

munții Stânișoarei cu ocazia 

„Cupei Montaniarzilor Nemțeni, 

ediția a VI-a” a  Clubului Eco-

Turistic „Crucea Talienilor”, 

Borca. Pentru mulți dintre noi a 

fost prima ieșire pe munte în 

adevăratul sens al cuvântului 

(cort, foc de tabără, cântece de 

munte) și chiar dacă vremea nu a 

ținut cu noi, de abia așteptam 

următoarea ieșire. Așteptarea nu a 

fost prea lungă, deoarece în iulie a 

avut loc o altă drumeție pe muntele Ceahlău.  

 Jurnaliștii care fac parte din Ansamblul „Izvorașul Borcutului” se pot  mândrii cu locul I 

la Festivalul „Mândri că suntem Nemțeni” desfășurat la Târgu Neamț. Alții din echipă au 

participat la tabere și excursii educative sau recreative, ca de exemplu taberele organizate de 

A.T.O.R. (Asociația Tinerilor Ortodocși Români).  

 S-au organizat activități în cadrul  Clubului de Vacanţă al Bibliotecii “Aurel Dumitraşcu” 

„Vara trece, poveștile rămân”, la care au participat elevi de toate vârstele. Au fost invitaţi: Anca 

Bujoreanu, vicecampioană mondială la arte marţiale, Damian Pancu, ambasadorul tinerilor 

nemţeni pe lângă UE, învăţătoarea Nicoleta Ciubotă, Lucian Amariei, elev la Liceul de Artă 

Piatra Neamţ, Petrică Iliescu, directorul Căminului Cultural, învăţătoarea Cristina Petrea. 

 Pe lângă aceste activități, s-au axat și pe nevoile personale, ieșind cu familia. Cu toate 

acestea nu am scăpat de muncile din gospodărie.  

Acum, asemenea elevilor de pretutindeni, jurnaliștii așteaptă cu nerăbdare vara viitoare. 

           Teodora Bordianu, Flavia Botezatu, Denisa Carază, 

 Daria Loghin,  Gabriela  Sofron– clasa a X-a A 
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Jurnal de călătorie 

În vacanța de vară am avut ocazia de a vizita o țară importantă din vestul Europei, și 

anume Belgia, una dintre cele trei capitale ale Uniunii Europene( împreună cu Luxemburg și 

Strasbourg) . Am avut prilejul de a sta aproximativ două săptamâni  în capitala Belgiei, 

Bruxelles, timp în care am putut observa câteva diferențe între România și Belgia. Rigurozitatea 

te întâmpină încă din aeroport. Ceea ce numim noi „câțiva stropi de ploaie”, ei o numesc  

„furtună”, din această cauză fiind opriți aproximativ o oră și jumătate în avion după aterizare 

deoarece  „furtuna”  împiedica amplasarea acelui tunel mobil ce face legătura dintre avion si 

aeroport.  În realitate nu era decât o ploaie ușoară, însă, probabil măsurile de securitate au fost 

sporite în urma odiosului atac terorist din martie 2016 ( aeroportul Zaventem). Acest lucru se 

resimte, de altfel,  peste tot în țară. La fiecare instituție stau cel puțin 2 soldați, pe stradă 

întâlnești mașini ale armatei, iar în locurile aglomerate există patrule de soldați care îți pot cere 

să te legitimezi în orice moment. În decursul acestor zile am simțit că în sufletele oamenilor  încă 

există teama unui nou atac . 

 Majoritatea știm că Vestul  Europei are o clima temperat - oceanică. Ei bine, am simțit și eu  

caracteristicile acestui tip de climă. O zi normală se desfășoară, din punct de vedere climatic, 

cam așa: dacă dimineața este 

soare, la amiază este foarte posibil 

să plouă, iar seara nu este exclus 

să ningă. Așadar, clima Belgiei 

este foarte imprevizibilă, de aceea 

trebuia mereu să avem umbrele la 

noi. 

   Un alt lucru interesant pe 

care l-am putut remarca este ca în 

Bruxelles nu există populație 

„pur”  belgiană. Cei care locuiesc 

aici sunt veniți din toate colțurile 

lumii: marocani, albanezi, români, polonezi, francezi  etc.  În ceea ce privește populația  

belgiană, aceștia stau în partea nordică a țării, dar nu  sunt vorbitori de limbă franceză, ci de  

flamanda  sau neerlandeză (numită olandeză de noi). Cu toate acestea oamenii sunt foarte 
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primitori și te ajută ori de câte ori ai nevoie dacă întâmpini  dificultăți. Bruxelles este plin de 

români! Chiar din prima zi am întalnit numeroși 

conaționali, fapt care m-a făcut să mă simt ca acasă. 

În decursul acestor două săptămâni am vizitat 

numeroase obiective turistice, iar ceea ce am constatat este 

că  statul belgian promovează  foarte mult turismul . Am 

vizitat instituțiile Uniunii Europene, Atomium, Grand 

Place, locuri minunate, dar care nu se compară cu 

splendorile României ! Și ca să vorbesc și despre partea 

negativă a Belgiei, voi spune doar că nu este nicio 

diferență între Bruxelles și București. Am constatat , cu 

uimire, că deși  este o capitală europenă, murdăria de pe stradă nu lipsește! Aproape peste tot, 

mai ales în zonele 

lăturalnice, străzile 

sunt pline de 

resturile lăsate de 

acei comercianți 

care-și vând 

produsele la colț de 

stradă. Și în privința 

acestui fapt am 

rămas puțin 

surprinsă prin faptul 

că multe dintre 

produsele acestor 

comercianți erau 

ținute, după părerea mea, în condiții necorespunzătoare.  

În final pot spune că aceste două săptămâni petrecute pe tărâmul belgian au fost pentru 

mine o experiență de neuitat, experiență care sper să se repete ! 

 

Denisa Furtună, clasa a XII-a C 
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PUȚINĂ GRAMATICĂ 

Despre (hiper-) corectitudine sau greşeală 

  Hipercorectitudinea, numită de către specialişti şi hiperliterarizare sau hiperurbanism, 

este considerată o greşeală gramaticală care constă în aplicarea mecanică a unei analogii sau a 

unei reguli lingvistice valabile în alte situaţii. Hipercorectitudinea apare tocmai din teama de a nu 

greşi, prin efortul conştient al vorbitorului de a se conforma normelor limbii literare, teamă care 

duce nu la corectitudine extremă, ci la greşeală.  

 Fenomenul hipercorectitudiniii declanşează, mai ales în spaţiul virtual (e vizibil, aşadar, 

în utilizarea variantei scrise a idiomului), o mulţime de confuzii şi greşeli care, puse laolaltă, 

deformează imaginea corectă a limbii române şi produce, printre vorbitori, o mulţime de 

confuzii. Pe această temă, un internaut ironic (plecând de la analiza următorului context, în care 

cratima - semn de ortografie, este plasată greşit: Dacă (nai) n-ai stat, înseamnă că te-ai plictisit) 

comenta fenomenul hipercorectitudinii, susţinând că limba română din spaţiul virtual este în 

siguranţă, în condiţiile în care o cratimă în plus (unde nu e necesară) apare la fel de des cu una în 

minus, ceea ce păstrează, nu-i aşa, echilibrul.  

 Deşi poate problema cratimei nu e cea mai apăsătoare în ceea ce priveşte utilizarea limbii 

române, nu se poate să nu ne deranjeze – atunci când, la oameni trecuţi prin şcoală, vedem grafii 

de tipul: Ce mai face-ţi? Frumoas-o! Vă m-ai amintiţi de mine? etc., care lesne ar putea fi evitate 

dacă, cu puţină atenţie, s-ar face analiza contextului şi s-ar constata că: 

 –ţi, de la faceţi este o desinenţă de plural, nu un pronume personal, formă neaccentuată 

(ca în Aminteşte-ţi ce te-am rugat!) 

 Frumoaso! este un adjectiv substantivizat, în cazul vocativ, neavând nicio legătură cu 

pronumele personal, formă neanccentuată (ca în Las-o pe Maria să meargă în excursie!) 

 N-ai rezultă din unirea prin cratimă a adverbului de mod negativ nu cu verbul auxiliar a 

avea, care ajută la formarea perfectului compus al verbului, în timp ce mai este un 

adverb de mod, m-ul din construcţia acestuia nefăcând trimitere la vreo persoană la care 

să se refere verbul (de ex. M-ai întrebat şi ţi-am răspuns!)  

 Dacă, pentru unii vorbitori, explicaţiile situaţiilor date (de natură morfologică) pot deveni 

ineficiente în condiţiile în care pierd, în timp, contactul cu terminologia, greşelile ,,strecurate" în 

textele acestora nu sunt pot fi trecute cu vederea, acum – când e mai uşor ca întodeauna să 

găseşti alternativa corectă, dacă ştii unde să cauţi.  

(Vezi şi George Pruteanu, emisiunea Doar o vorbă săţ-i mai spun, episodul „Ieu şi eu 

(hipercorectitudine)”, difuzat la 16 aprilie 1997) 

Prof. Ecaterina Carază  

https://ro.wikipedia.org/wiki/George_Pruteanu
http://www.pruteanu.ro/4doarovorba/emis030-034.htm
http://www.pruteanu.ro/4doarovorba/emis030-034.htm
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PLEDOARIE PENTRU LECTURĂ 

Bob Dylan 

Bob Dylan, pe numele său adevărat Robert Allen Zimmerman, s-a născut la data de 24 

mai, 1941, în oraşul Duluth din Minnesota. Numele de scenă a fost ales după cel al nu mai puţin 

celebrului  poet Dylan Thomas.  Textier, poet, compozitor şi interpret, cronicar şi mesager al 

Americii anilor 60, iată câteva din atributele care l-au făcut celebru şi adulat în toată lumea.A 

fost considerat un răzvrătit, pentru că prin versurile sale s-a opus politicii americane, vietii 

sociale, filozofiei  şi culturii acelor ani. A fost un reprezentant fidel al subculturii hippy. A 

definit sensurile muzicii pop existente în acea perioadă. În timp ce şi-a extins şi şi-a personalizat  

stilurile muzicale, a demonstrat un devotament constant 

pentru vasta muzică tradiţională a Americii: de la folk şi 

blues-uri sau muzică country, până la muzica gospel, rock 

and roll, muzică englezească şi scoţiană, folk irlandez sau 

chiar jazz şi swing. 

Bob Dylan se acompaniază cu chitara, pianul şi 

muzicuţa. Din 1980 cântă într-un turneu care chiar poartă numele de " Turneul fără sfârşit" . A 

luat toate premiile muzicale care se cuvin unui cântăreţ. În 1999, Dylan a fost inclus în Top 100: 

"Cei mai importanţi oameni ai secolului" , iar în 2004 s-a clasat pe locul al 2-lea în topul:" Cei 

mai mari artişti din toate timpurile" . În 2008, Dylan a primit Premiul Pulitzer pentru " impactul 

profund ce l-a avut asupra muzicii curente şi asupra culturii americane marcat prin compozitiile 

însufleţite cu o extraordinară putere poetică". Câteva dintre melodiile lui precum " Blowin in the 

Wind" şi " The Times They Are a-Changin" au devenit adevărate imnuri împotriva războaielor şi 

susţinătoare ale mişcărilor pentru drepturile civile. În 2016 Academia din Suedia a decernat 

Premiul Nobel pentru literatură lui Dylan , eveniment apreciat de unii, contestat de alţii. 

Mircea Cărtărescu a tradus poemele lui Bob Dylan, într-un  volum apărut la Editura 

Humanitas, în anul 2012. Una dintre poezii se numeşte: 

Fata din ţinutul de nord 

Dacă vreodată spre târgul de nord te avânţi 

Unde pe graniţă vântul urlă-n neştire 

Vorbeşte-i de mine cuiva ce trăieşte în munţi 
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Cândva mi-a fost cea mai curată iubire.. 

Dacă ajungi cu fulgii de zăpadă-n furtună 

Când râurile îngheaţă şi nu mai e soare 

Vezi dacă are o haină groasă şi bună 

S-o apere de vânturile vuitoare.  

Vezi dacă mai poartă părul ca pe atunci 

Curgându-i pân-la piept în bucle line 

Vezi dacă tot mai poartă pletele lungi 

Căci așa mi-o amintesc cel mai bine 

Mă întreb dacă mă ţine minte măcar 

De multe ori să-şi amintească m-am rugat 

În întunericul nopţilor mele de jar 

În strălucirea zilelor mele, neîncetat. 

Deci de vreodată spre târgul din nord te avânţi 

Unde pe graniţă vântul urlă-n neştire 

Vorbeşte-i de mine cuiva ce trăieşte în munţi 

Cândva mi-a fost cea mai curată iubire. 

Bibliotecar, Iolanda Lupescu 

 

RELIGIE 

„Iubește și fă ce vrei”  sau puterea de a se mântui a omului 

Zicerea Fericitului Augustin este, de fapt, o cheie cu ajutorul căreia omul 

contemporan cu gândire creștină ar putea să-și împroprieze pe deplin în viața lui cotidiană 

poruncile evanghelice. Avem de-a face aici cu trei verbe dintre care două sunt la modul 

imperativ. „A iubi ” și „a face” sunt, prin urmare, cerințe pe care omul nu le poate ignora în cazul 

în care își propune ca scop al vieții pământești accederea în Împărăția lui Dumnezeu.  

Mântuitorul dă ca semn distinctiv Apostolilor Săi și urmașilor acestora iubirea:„ 

Întru aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei dacă veți avea dragoste unii față de alții” 

(Ioan 13,35). A-ți pune un semn sau a te însemna cu ceva e simplu. De obicei semnele sunt 

vizibile, se pun pe trup și ele sunt dovada apartenenței noastre la un curent, la o idee sau stil de 
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viață. Problema cea mai mare intervine atunci când trebuie să punem în practică ideile curentului 

respectiv. Avem deci un semn – iubirea jertfelnică – dar făptuirea în conformitate cu semnul ne 

poate crea unele probleme.  

De-a lungul vieții un om își declară iubirea prietenului, copilului, părinților, soției, 

pentru că e ușor atunci când te lași cuprins de emoție să procedezi așa. Dar Mântuitorul nu ne 

cere o iubire declarată sub imperiul emoțiilor ci una trecută prin filtrul rațiunii și chiar a propriei 

vieți. În cazul Scripturii iubirea e considerată veritabilă numai și numai dacă e verificată prin 

faptele noastre:„Dacă zice cineva: iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său îl urăște, mincinos 

este! Pentru că cel ce nu iubește pe fratele său pe care l-a văzut, pe Dumnezeu, pe care nu L-a 

văzut nu poate să-L iubească!” (I Ioan 4, 20). Acum verbul „a face” trebuie legat de ultimul -  „a 

voi” -  pentru că omul e o ființă înzestrată cu voință liberă iar Hristos nu o știrbește cu nimic.  

După această scurtă incursiune logică și teologică urmează firesc întrebarea:„ ce 

vrem? care ne e voia? ce voim a face?”. Continuarea textului enunțat în titlu poate fi lămuritor 

într-o oarecare măsură. Zice Fericitul Augustin:„ Dacă păstrezi tăcerea, să fie din iubire; dacă 

strigi să fie din iubire; dacă îndrepți 

îndreaptă din iubire; dacă ierți, iartă 

din iubire. Rădăcina interioară să fie 

cea a iubirii. Din această rădăcină nu 

poate ieși decât bine”. Iubirea e 

privită ca izvor al tuturor gândurilor 

noastre. Sfinții Părinți îndemnau ca 

orice gând să –l jertfim mai întâi lui 

Dumnezeu- după spusa Sf Apostol 

Pavel :„ ...tot gândul îl robim spre 

ascultarea lui Hristos.” (II Cor. 

10,5). Cu alte cuvinte iubirea 

jertfelnică ne dă măsura mântuitoare 

a faptelor noastre. Practic suntem 

îndemnați ca mai înainte de a 

acționa în vreun fel să ne punem 

serios întrebarea dacă gândul meu 

place lui Dumnezeu. Mulți dintre cei 

„subțiri” în credință ar zice că e o 

abdicare de la inteligență, de la 

voință, o știrbire a personalității însă 

lucrurile în planul credinței nu stau 
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deloc așa. Cu cât mai mult mă golesc pe mine de mine cu atât sunt mai plin de Hristos. Logica 

rațiunii pure (apropos) este depășită în cazul credinței de meta logica iubirii jertfelnice. Sfântul 

Apostol Pavel ne spune – în sprijinul acestei idei – că „ atunci când sunt slab sunt tare” (II Cor. 

12,10). Îl are aici în vedere – deși se referă la slăbiciunile sale de natură fizică -  pe Iisus Hristos 

care, fiind slab pe cruce, s-a dovedit a fi tare pentru că ne-a mântuit, ne-a salvat pe noi din robia 

păcatului. Golirea de sine în religie nu depersonalizează pe om ci îi face mai pronunțată 

personalitatea. Aceasta devine mai evidentă deoarece Hristos locuiește în mine, El mă 

stăpânește, mă predau Lui cu totul, mă îmbrac cu Hristos, voiesc ceea ce voiește El, gândesc ceea 

ce gândește El pentru binele meu, săvârșesc ceea ce voiește El.  

Revenind la întrebarea de mai sus – ce vrem? – putem spune că în planul 

mecanismelor gândirii umane iubirea are valoare doar dacă e pusă în valoare de faptele vieții 

noastre săvârșite cu voință liberă. Răspunsul dat la întrebarea enunțată este capital. Avem două 

posibilități: ori vrem ce vrea Dumnezeu așa cum cerem în Rugăciunea „Tatăl nostru” ori vrem ce 

vrem noi ieșind de sub autoritatea divină și renunțăm la idealul creștin, mântuirea. În prima 

variantă măsura libertății de a face ce vrei este limitată de voința lui Hristos care pune stavilă 

pornirilor păcătoase lăsându-mi o libertate infinită în a face ceea ce e bine (împotriva unora ca 

acestora nu este lege adică nu e hotar, nu e limită) conform cu Epistola Galateni cap 5 versetele 

22 și 23„ Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, 

facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția; împotriva unora ca acestora nu este 

lege”. În cea de a doua măsură libertatea este limitată de păcatul înrobitor  - „nu fac binele pe 

care-l voiesc ci răul pe care nu-l voiesc pe acela îl săvârșesc ” (Rom. 7,19).  

Sistemele politice care au guvernat și guvernează lumea intră des în conflict cu 

principiul Fericitului Augustin tocmai pornind de la voința de libertate care, tinzând spre un 

absolut terestru, ori se lovește de prea multe bariere (în cazul dictaturilor), ori înlătură orice 

barieră (ca în cazul democrațiilor sau sistemelor anarhiste). De aceea conflictul ideologic dintre 

stat și biserică nu va putea fi rezolvat decât atunci când vor fi stabilite limitele libertății și a 

libertăților cetățeanului. 

 Enunțul augustinian nu vorbește numai sistemelor politice sau, mai bine zis, 

vorbește prea puțin acestora și mai mult cetățeanului lumii acesteia care-și dorește nu atât a 

deveni „cetățean european cu drepturi” ci mai mult a deveni un bun cetățean al Împărăției lui 

Dumnezeu. „Iubește și fă ce vrei!” este infuzată de scriptură și de credință. Ea nu poate fi 

înțeleasă dacă e scoasă din context creștin chiar dacă curentele flower power au încercat să facă 

acest lucru sortit, din fericire, eșecului. Este o opțiune pentru fiecare credincios -  în acord 

perfect cu Sfânta Scriptură -  care se simte responsabil în a armoniza denumirea de christianus cu 

propriile fapte.  

Preot Mihai Ifrim, Parohia Sabasa 
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LANSARE DE CARTE  

Modestia înălțătoare și demnitatea omului de mare valoare 

 

 “Un suflet blând şi pur poate traversa toate mlaştinile fără a se murdări.”( Iulia Haşdeu) 

 La Borca, în miez de toamnă ruginie, ziua de 25 noiembrie 2016, vineri -Sfânta 

Ecaterina-, va rămâne pentru noi ca un 

moment de referinţă, de meditaţie şi de 

înţelepţire a minţii. 

 La Liceul “Mihail Sadoveanu”, în sala 

amfiteatru a fost o întâlnire între generaţii, 

între realizări şi aspiraţii, între ce a fost şi ce 

este, dar mai ales ce se vrea a fi. 

Pionul, suflul principal al acestui 

moment de cultură a fost, ca de obicei şi de fiecare dată neobosita şi destoinica noastră 

bibliotecară, Iolanda Lupescu, asemeni marelui Ştefan, “mică la statură, dar mare la fapte”. 

Interesată de a face cunoscută valoarea în rândul liceenilor, dar nu numai, a făcut tot posibilul de 

a-l invita şi de a-l avea în mijlocul nostru (tocmai de la Bucureşti) pe profesorul Constantin 

Cojocaru Ţuiac, fiu al satului Lunca – Borca, pentru a ne prezenta activitatea dumnealui, o 

carieră de profesor universitar, de diplomat pe meleaguri pariziene şi în mod deosebit cea de 

scriitor. Prin lucrarea prezentată (a 11-a ediţie) “Plutăritul pe Bistriţa” domnul Ţuiac ne-a mai 

demonstrat încă o dată că românul este valoros, patriot, modest, om de caracter şi că nu-şi uită 

locul de unde a plecat. Iată demnitatea de mare valoare! 

 Un român, un OM, aşa cum l-a caracterizat preotul paroh al bisericii din Borca, Neculai 

Cojocaru, cu inteligenţa lui Eminescu, cu năzdrăvaniile şi peripeţiile lui Creangă şi cu măiestria 

descrierii întâmplărilor, ca Sadoveanu. “Sunt greu bătrânii de pornit, dar de-i porneşti sunt greu 

de oprit.” Aceste două versuri reflectă foarte clar valoarea celor două “tabere ale balanţei 

intelectuale”, Iolanda –bibliotecara ahtiată după cultură şi temeinicie, pe de o parte şi 

octogenarul Ţuiac, timid, modest, plin de idei, de iniţiative cu perpectivă, de pe altă parte. 

 Pe lângă toate aprecierile care s-au făcut în această întâlnire de suflet pentru mine cea mai 

importantă rămâne preocuparea şi dovada de nesomn a domnului Cojocaru de a da o valoare 
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turistică sporită râului pe valea căruia s-a născut , a copilărit şi şi-a conturat caracterul. Nu a uitat 

ceea ce Alexandru Vlahuţă spunea că râul Bistriţa întrece bogăţia râului Prahova, sălbăticia 

râului Jiu şi frumuseţea râului Olt. Pe lângă aceasta sigur că doreşte să pună în evidenţă “Creaţia 

divină”, ceea ce Dumnezeu a lăsat pe aceste meleaguri, omul harnic, cinstit, drept şi care este şi o 

resursă inepuizabilă de gândire şi de înfăptuiri. Urmaşii plutaşilor de altădată, fii ai ţinutului 

astăzi, vor putea să folosească acest sector al Bistriţei de la Broşteni la Poiana Teiului pentru 

turism rural ”cu pluta la plimbare pe râul Bistriţa”. 

 Pentru că domnul profesor Cojocaru a lucrat şi  în turism intern şi internaţional, nu 

exclude varianta deschiderii zonei spre turişti străini, dornici de autentic, de tradiţie locală şi de 

cunoaştere a acestor meleaguri împreună cu locuitorii ei. Mi-a plăcut deasemeni vorba domnului 

”eu voi fi în lumea veşniciei” dar voi fi multumit că prin satul meu va trece pluta cu turişti care 

se vor delecta cu privelistile din jur, vor asculta muzică tradiţională şi se vor înfrupta din 

bucatele româneşti pregătite la gospodinele zonei (fie la pensiuni, fie în particular, acasă). 

 Voi fi ”bucuros” că omul a reuşit, prin inteligenţăşi dăruire să se “înfrăţească” cu greu de 

stăpânit  apă a Bistriţei , vorba cântecului: Bistriţa e tulburată, curge în valuri umflată, mai să dea 

din mal afară, peste pârleazuri să sară”. 

 Sigur că o astfel de întâlnire de o aşa 

ţinută de informare şi cunoaştere, nu o putea 

gândi Iolanda decât invitând “qvartetul 

artistic” care prin ţinută (costume populare 

autentice), prin aspect (frumuşeţe şi gingăşie 

ce topeşte privirea), dar mai ales prin glas 

dumnezeiesc şi talent “cu carul” sub 

coordonarea profesoarei Paula Bondar, ce ne-

au transpus în atmosfera “plutaşului” de pe Bistriţa şi a gingăşieie colindelor arhaice. 

 În încheiere vă asigurăm că toţi participaţii (elevi, profesori, dascăli – pensionari) sunt 

convinşi că valoarea aparţine românilor şi că “tot ce-i românesc nu piere şi nici nu va pieri”. 

Felicitări, felicitări şi iarăşi  felicitări – nu faceţi umbră pământului în zadar. 

“Să ne iubim şi să ne preţuim bătrânii, ei sunt o parte a patrimoniului naţional!”- Ana ASLAN 

 

Cu multă consideraţie, prof. pensionar, Mădălina ANDRONIC 
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SONDAJ DE OPINIE 

Pe data de 27 septembrie 2016, s-au împlinit 100 de ani de la moartea regelui Carol I al 

României şi 400 de ani de la moartea Sfântului Ierarh Antim Ivireanul. 

Regele Carol I a fost făuritorul statului român modern. 

Fără el nu s-ar fi putut imagina marea Unire de la 1918, nici 

independenţa de stat a României. A elaborat una din cele mai 

moderne constituţii din Europa. A dezvoltat economia, a 

construit căi ferate. A redobândit Dobrogea. Odată cu Carol I, 

viaţa politică şi instituţională, economia, moravurile, 

mentalităţile au început să se occidentalizeze. 

Mitropolitul Antim Ivireanu , deşi nu a fost român, 

este considerat cel mai de seamă mitropolit al Ţării 

Româneşti din toată istoria ei.  De o personalitate  complexă 

rar întâlnită, Antim Iviranul a fost tipograf, arhitect de 

biserici, caligraf, sculptor, cunoscător al multor limbi străine. 

A tipărit 63 de cărţi, 42 fiind traduse, 4 

fiind scrise de el. A murit mişeleşte, ucis 

de turci. 

Cum nu puteam rămâne indiferenţi în faţa  

acestor personalităţi uriaşe care, străine 

fiind de România, s-au purtat ca adevărate 

şi demne înaintaşe, am formulat un 

chestionar de patru întrebări, la care au 

răspuns 24 de elevi cu vârste cuprinse între 

16 şi 17 ani şi 25 de elevi cu vârste între 

18 şi 19 ani. 

Întrebările au fost următoarele: 

1. Ştiţi ce realizări au avut cele două personalităţi? 

2.Credeţi că România ar trebui să-i sărbătorească mai mult decât o face acum? 

3.Pentru că v-am incitat curiozitatea, veţi căuta pe Internet date despre cei doi? 
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4.Cei care ştiţi deja cine au fost Carol I şi Antim Ivireanul sunteţi: 

-mândri de ei 

-vă simţiţi patrioţi 

-nu vă pasă. 

Răspunsurile colegilor de 16 , 17 ani au fost următoarele: 

1. 14 de Da, 10 NU ŞTIU 

Cei care au răspuns cu DA au argumentat că regele a fost responsabil, că a susţinut învăţământul, 

a modernizat România, a adus independenţă ţării, cel mai bun conducător al României, a 

electrificat România, unul a spus că ştie câte ceva( oare ce? n.n.), altul a scris data de 27 

septembrie, 1916 

2.18 elevi au răspuns DA; unul a spus că regele a fost mare dar nu crede că merită să fie omagiat: 

unul a spus PROBABIL; 4 au spus NU. 

3.15 elevi au spus DA; 5 au spus NU; unul a spus că se mai gândeşte; unul a spus că-l 

interesează numai Antim Ivireanul; doi au  spus POATE. 

4.19 elevi sunt patrioţi; 2 sunt mândri, 3 au răspuns că nu le pasă 

Grupa a 2-a de vârstă, cea între 18 şi 19 ani au avut următoarele răspunsuri: 

1.4 elevi au răspuns DA ; 21 de elevi au răspuns NU 

2.20 de elevi au răspuns DA; 5 elevi au răspuns NU. 

3.6 elevi au răspuns DA; unul nu prea are timp; 18 elevi au răspuns NU 

4. 8 elevi sunt patrioţi; 4 elevi sunt mândri; la 13 elevi NU LE PASĂ 

 În concluzie, cei mai "tineri" , sunt mai receptivi, ştiu mai multe, sau cel puţin vor să afle 

mai multe despre trecutul nostru glorios. Îi vedem mai ancoraţi în realitate, dispuşi să aibă idei, 

să comunice. În ei avem speranţa că vom găsi peste câţiva ani lideri de opinie, curajoşi şi 

încrezători. Cealaltă categorie, de la care ne aşteptam să fim uimiţi sau umiliţi prin cunoştinţele 

lor, sunt tinerii care preferă băşcălia, obrăznicia de a fi indiferenţi în faţa istoriei, de a trata 

problemele serioase superficial. Fraţilor, exemplele bune vin din trecutl ! Dacă nu vă cunoaşteţi 

trecutul,  cum vă vedeţi evoluând? 

Să spunem că prin acest sondaj i-am făcut pe mulţi curioşi să caute date, să se 

informeze, să-şi pună întrebări. În ziua de 27 septembrie la intrarea în liceu au fost expuse 

informaţii despre regele Carol I şi Antim Ivireanul. Le-a citit cineva? 

                                                 Bibliotecar, Iolanda Lupescu 
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SĂNĂTATEA, ÎNAINTE DE TOATE 

Profitul obținut din „tocănița” de chimicale 

Carne separată mecanic, grăsimi vegetale, soia, monoglutamat de sodiu, amidon, 

caragenan sau cosenilă. Este, pe scurt, lista ingredientelor care pot fi găsite în majoritatea 

mezelurilor şi din care, să fim serioşi, nu înţelegem mare lucru. Puţini ştiu însă că celebrul 

parizer sau crenvurştii, de exemplu, au la bază reţete originale...foarte simple. 

„Crenvurştii, parizerul, lucruri hulite pe piaţă, la origine erau lucruri scumpe şi de foarte bună 

calitate. La ora actuală, când spui parizer, toată lumea înţelege resturile. Ei nu, la origine, era 

carne de vită cu grăsime de porc şi carne de vită de calitatea întâi. Aşa a inventat-o ăla care a 

inventat-o”, spune Sorin Minea, producător de mezeluri. 

Fie că vorbim despre salam, cârnaţi sau parizer, începând cu anul 1990 reţetele originale au fost 

adaptate, iar fiecare producător a adăugat sau a scos 

ce a ştiut mai bine. 

„Era mai uşor să dai denumirea consacrată pe piaţă, 

care vindea, decât să inventez eu denumire nouă”, 

explică Sorin Minea. 

Încet, încet, în loc de carne, grăsime şi condimente au 

apărut o mulţime de ingrediente care să facă 

afacerile...tot mai profitabile. 

„În clipa în care totul a devenit comercial, atunci oamenii s-au gândit: un produs de carne poţi să 

pui orice în el, dacă e mai ieftin decât carnea. Şi atunci ce poţi să pui? Amidon! Nu-i de ajuns. 

Soia! Nu-i de ajuns. S-Caragenan, caragenanul e o chestie care ţine apa, apa e mai ieftină ca 

orice! Proteină animală, sună bine, dar nu e carne. MDM - carne dezosată mecanic, sună şi 

asta...a carne, dar nu e carne!”, atrage atenția Sorin Minea. 

„Mâncăm ceea ce industria alimentara, bazată pe profit, produce în disperare”, confirmă acad. 

prof. dr. Constantin Ionescu-Târgovişte, directorul Institutului de Diabet, Nutriţie şi Boli 

Metabolice „Nicolae Paulescu”. 

Pentru a pastra însă aroma originală, au apărut şi întăritorii de gust. Cel mai cunoscut: 

monoglutamatul de sodiu sau sarea chinezească. 
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„Atunci când am o carne de proastă calitate sau un procent scăzut de carne, producătorul 

foloseşte monoglutamatul de sodiu”, atenționează conf. univ. dr. Costel Stanciu, președintele 

Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România. 

„Consumatorul mănâncă la ora actuală un produs cu o denumire originală, cu un aspect al 

produsului original, dar cu un conţinut care seamănă doar un pic cu produsul original”, conchide 

Sorin Minea. 

Același lucru se întâmplă din păcate cu majoritaea produselor de pe piață. Iar falsurile apar pe 

toate rafturile. Să luăm, de exemplu, o bucată de topping 

pentru pizza, care pare că seamană cu cașcavalul! 

„Are foarte multă grăsime vegetală, multă apă, amidon 

din proteine de lapte, puţin lapte prat degresat”, explică 

dr. Simona Carniciu, medic diabet nutriţie şi boli 

metabolice. 

Deşi toate informaţiile sunt pe etichetă, puţini sunt cei care le şi citesc sau care ştiu să le 

interpreteze. Iar dacă acest produs este folosit într-un restaurant, pe pizza, de exemplu, clientul 

nici nu bănuieşte că în loc de caşcaval mănâncă grăsimi vegetale. 

Profit bun se poate scoate şi dintr-un iaurt pe care scrie cu litere mici „iaurt cu gust de” şi litere 

mari „căpşuni”. Dar în care nu este nici măcar un gram de fructe, ci doar arome şi coloranţi. 

„Toate aceste mici produse făcute colorat, frumos, cu nume al unor gusturi plăcute, sunt 

consumate cu substanţa chimică care dă gust”, arată acad. prof. dr. Constantin Ionescu-

Târgovişte, Directorul Institutului de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „Nicolae Paulescu”. 

Sau ce spuneţi de o porţie de salată cu icre de crap... cu doar 2% icre? Setaţi pe profit şi pe preţul 

mic, marii producători pierd din vedere calitatea alimentelor. Este şi unul dintre motivele pentru 

care exportăm mai puţine alimente decât importăm. 

„Piața europeană la ora actuală se uită după calitate. Plastice știe să facă toata lumea și paradoxul 

e că le fac mai ieftine decât noi, noi le facem scumpe pe teritoriul României”, spune Sorin 

Minea, producător de mezeluri.Ca să ştim ce mâncăm trebuie să citim eticheta şi mai ales să o 

înţelegem. Dincolo de lista interminabilă de E-uri trebuie să căutăm şi cantitatea de carne din 

mezeluri, de fructe sau de lapte din iaurturi ori brânzeturi. 

         farmacist toxicolog Dumitru Nastasă 
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PROIECT 

Mă întorc iar în sat ! 

 Ce poate fi mai frumos pe acest pământ decât locul unde pentru prima 

dată ai deschis ochii, unde ai început să faci primii paşi şi cei mai importanţi ai vieţii tale? Cu 

siguranţă cei mai mulţi dintre noi se gândesc deja la cuvântul ACASĂ şi e normal să fie aşa. Şi 

eu simt acelaşi lucru de fiecare dată când, pribeagă de pe meleaguri străine, încerc să îmi găsesc 

liniştea. Locul meu de suflet se numeşte Borca. O comună poziţionată graţios în inima Carpaţilor 

Orientali, pe cursul mijlociu al râului Bistriţa. Această localitate se învecinează cu judeţele 

Harghita şi Suceava. Relieful major al acestui amplasament este format din munţi ce depăşesc 

altitudini de peste 1000 m şi anume: Munţii Bistriţei cu Vârful Budacu ce are 1859 m şi respectiv 

Munţii Stânişoarei cu Vârful Bivolul ce are 1529 m. Borca are în componenţa sa şapte sate şi un 

cătun denumit Pârâul Ungurului. Originea cuvântului ar avea două variante şi anume provenienţa 

de origine slavă ,derivat de la „bor” ce înseamnă 

„pin” şi cealaltă variantă, provenienţa de origine 

maghiară,derivat de la „bor” ce ar însemna „vin”. 

Din punct de vedere istorico-administrativ 

localitatea mea a fost mult timp sat de hotar ori cu 

regatul Ungariei, ori cu Principatul Transilvaniei şi 

mai pe la sfârşit cu Imperiul Austro-Ungar,  lucru 

demonstrat atât prin hărţi, documente dar şi prin 

urmele tranşeelor de pe Munţii Bistriţa. Multe 

personalităţi ale istoriei, ştiinţei dar şi literaturii au 

trecut prin acest loc binecuvântat transmiţând prin 

scrierile lor frumuseţea acestuia. Astfel, Dimitrie 

Cantemir, Mihail Sturdza, Gala Galaction cu 

lucrarea „Pe Bistriţa” şi Mihail Sadoveanu care prin 

romanul „Baltagul” face cunoscută zona 

Stânişoarei,unde de altfel s-a regizat şi filmul Baltagul, sunt doar o parte din cei ce au rămas 

plăcut surprinşi atât de aşezare cât şi de oamenii locului, ce erau caracterizaţi ca fiind „prietenoşi, 

ospitalieri,chiar galantoni în cheltuieli, spre a-şi arăta dărnicia”, conform lucrării cu caracter 

monografic „Locuri, oameni şi şcoli”, Piatra Neamţ din anul 1995.   În prezent în localitatea 

Borca trăiesc  mai bine de 6.625 de suflete care îşi desfăşoară viaţa de zi cu zi cu bune şi cu rele 

aşa cum au primit-o de la bunul Dumnezeu. Printre aceştia mă aflu şi eu, un învăţăcel ce doreşte 

să îşi continue studiile ca majoritatea elevilor ce sunt în ultimul an de liceu. Cu toate acestea 

dorinţa mea  nu mă va afecta în aşa fel încât să îmi părăsesc satul natal. Sau chiar dacă voi face 

asta, nu va fi pe termen lung , ci doar pentru continuarea unor studii sau formarea unei familii. 

Observ cu regret că în ultima vreme mulţi tineri, ca şi mine, iau drumul străinătăţii crezând că 

acolo le va fi mai bine. Stau şi mă gândesc de multe ori dacă este bine ceea ce fac şi cred că de 
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cele mai multe ori greşesc amarnic. Chiar dacă nu avem o ţară aşa dezvoltată cu clădiri 

maiestuoase şi infrastructură bine dezvoltată ca în afară, ştiu că avem în schimb acasă o mamă 

care varsă lacrimi de dor pentru copiii ei ce nu îi mai calcă pragul ani de zile sau chiar deloc, în 

cel mai rău caz şi un tată ce încă mai tresare la scârţâitul porţii, în speranţa că pe ea vor intra 

odraslele care odinioară se jucau lângă căsuţa părintească. Personal, când mă gândesc la satul 

meu, îmi sare inima de bucurie şi sunt mândră până peste urechi că provin dintr-o comună care 

de-a lungul timpului a fost lăudată şi care scoate pe bandă rulantă personalităţi ce colindă sute de 

ţări şi de care orice locuitor din această zonă poate fi mândru. Poate că mândria mea provine şi 

de la povestioarele bunicii şi ale părinţilor mei despre cum Vitoria Lipan , femeia ce călătorea 

prin aceste ţinuturi să îşi găsească soţul pierdut. Sau cum mergeau oamenii cu plutele pe albia 

râului, coborâtul oilor toamna cu vestitul sunet din trâmbiţă a cărei vibraţii am avut şi eu ocazia 

să le simt, să le ascult, transmiţându-mi pentru câteva momente imagini ale  străbunilor  în 

costume naţionale, munţi, tradiţii şi obiceiuri păstrate în sufletele localnicilor din acest hotar. 

Locul meu este, din păcate, printre puţinele regiuni unde încă se mai păstrează tradiţiile. Iar acest 

aspect mă face să îmi întăresc ideea cum că: „Nicăieri nu este ca acasă!” Desigur că fiecare 

popor are tradiţii şi obiceiuri ce îl definesc, însă cu siguranţă nici un popor nu are tradiţii mai 

frumoase ca ale românilor. Spre exemplu, aici la Borca, loc sublim, se încearcă conservarea 

tradiţiilor şi obiceiurilor. Un prim pas a fost înfiinţarea ansamblului Izvoarele Borcutului Borca 

ce prin talentul şi munca membrilor acestuia, au dus mai departe tradiţiile şi obiceiurile 

muntenilor de la poalele munţilor Budacu. Un altfel de mod prin care se încearcă păstrarea vie a 

identităţii neamului nostru, este muzeul din Satul Mădei, încununat cu numele „Strămoşii”. 

Acesta este compus din trei camere în care se pot admira piese etnografice cum ar fi : ustensilele 

gospodăreşti, ţesături de interior, obiecte de 

mobilier dar şi portul popular tradiţional al zonei. 

Acest loc încărcat de averi strămoşeşti are rolul de 

a determina tinerii să nu uite de unde au plecat dar 

şi de a bucura ochii turiştilor ce îşi fac timp să 

cutreiere Valea Bistriţei. Astfel de muzeu există şi 

în incinta Liceului „Mihail Sadoveanu „ Borca.  

Pot să afirm cu entuziasm că aici suntem 

înconjurați de tradiţii. De la specificul joc al caprei 

în centrul comunei, mersul la biserică în noaptea 

Învierii, bocetele de înmormântare, oraţiile de nuntă, torsul, sculptura,toate se petrec aici. Şi oare 

ce e mai frumos decât, în miezul iernii, să stai la geam şi să priveşti cum colindătorii merg pe la 

fiecare casă vestind Naşterea Domnului. Pe lângă moştenirea culturală pe care am primit-o în dar 

de la străbunii noştri, avem şi moştenire religioasă. În fiecare sat al acestei comune stând semeţe 

una sau chiar două biserici. Acestea nu sunt niciodată goale, ba din contră, sunt pline ochi de 

localnici de toate vârstele. Bisericile din această zonă sunt foarte vechi, având de suferit în 

timpul regimului comunist dar care mai apoi au fost renovate cu ajutorul enoriaşilor binevoitori. 

Cea mai veche Biserică de acest gen este situată în Satul Madei şi datează din 1864, în timpul 
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domniei lui Cuza. Pe lângă aceste aspecte ce pe mine personal mă răvăşesc de fiecare dată când 

îmi aduc aminte, din punct de vedere educaţional, şcoala din această comună a avut parte 

dintotdeauna de profesori de excepţie care au purtat pe umerii lor povara a sute de generaţii 

scoase la liman. Astfel, din anul 1953, învăţătorul Vasile Codrescu dă mână liberă corpului de 

profesori să instruiască elevii ce cu atenţie maximă şi cu pasiune au ajuns pe meleaguri străine şi 

cu siguranţă nu au uitat de unde au plecat. Profesori ca: Alexandru Ţăranu, Gheorghe Ţigău, 

Mihai Doroftei, Aurel Dumitraşcu şi alţii  făceau ca liceul unde şi eu îmi continui studiile, să fie 

recunoscut în toată Moldova, prin elevii olimpici ce constituiau truda profesorilor în orele de 

curs. Astfel, elevi eminenţi au fost şi în ciuda modernizării populaţiei încă mai sunt. Am avut 

ocazia ca la o prezentare de carte să fac cunoştinţă cu o elevă din vechile generaţii. Se numeşte 

Camelia Paraschiv Katai şi este actriţă. Deşi a fost plecată foarte mult timp de acasă, niciodată nu 

a uitat locul copilăriei. La fel ca ea sunt mulţi şi în ciuda greutăţilor pe care le-au întâmpinat şi 

care cu siguranţă au fost mai dure faţă de ce trăim noi astăzi, au ajuns oameni de frunte, fie a 

comunei, fie a altor locuri străine unde ne reprezintă şi ne duc dorul. Pentru mine constituie un 

model şi pentru colegii mei la fel deoarece, din viaţa lor putem trage o singura concluzie şi 

anume aceea că oricât de greu ne va fi în viaţă, oricâte urcuşuri şi coborâşuri vom avea, nu 

trebuie sub nici o formă să ne uităm părinţii care cu greu în ziua de azi se luptă în străinătate sau 

aici să ne ofere totul şi să nu ducem lipsurile pe care ei poate le-au resimţit. Să nu uităm de 

profesorii care cu truda minţii ne-au oferit informaţii de calitate şi chiar dacă ne-au mai certat, în 

adâncul sufletelor lor ne-au iubit ca pe proprii lor copii şi de asemenea să nu ne fie ruşine cu 

locul de unde ne tragem, ba mai mult să ne mândrim şi să facem în aşa fel încât să îl facem 

cunoscut prin noi. De când m-am născut şi până în prezent am avut posibilitatea să îmi cunosc 

zona mai bine ca oricare alt copil, poate. Părinţii mei nu m-au ţinut în puf cum sunt crescuţi copii 

din ziua de astăzi şi cred că a fost foarte bine aşa. Acum, aproape de examenul maturităţii sunt 

călită, ştiu şi ce e bine şi ce e rău. Dar cu toate astea nu am nici un regret faţă de copilăria mea. A 

fost teribil de frumoasă şi a început de pe la patru ani mai exact.  Ţin minte că mergeam cu 

bunica la ogor în miezul toamnei şi dat fiind faptul că eram în perioada în care vroiam să cunosc 

cât mai multe, am luat şi eu sapa în mână, 

începând să o imit pe bunica. Desigur că 

experienţa nu a fost prea grozavă la început 

pentru că sapa mi se părea prea mare, abia 

puteam să o ţin şi am renunţat în următoarele 

câteva minute. Bunica văzând acestea mi-a 

mulţumit pentru ajutor râzând şi 

recompensându-mă cu câteva bombonele 

delicioase pe care le-am savurat cu drag. Dar 

asta nu este singura experienţă din copilărie pe 

care mi-o amintesc cu drag. În miezul 

dimineţii, cam pe la cinci, unchiul meu punea 

calul la căruţă şi toţi eram pregătiţi de mers la fân. Aveam drum lung de străbătut aşa că ora cinci 
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era perfectă. Când ajungeam la destinaţie soarele abia îşi scotea razele de după nori. Era frig dar 

peisajul merita orice efort. Apoi fiecare cu o greblă în mână ne lăsam ghidaţi de mirosul îmbietor 

al ierbii proaspăt cosite şi o prelucram până la asfinţit de soare fără să ne dăm seama ce repede 

trecea timpul. În pauzele de masă ne jucam la umbra copacilor savurând ciorbă rece şi bucăţele 

fierbinţi de mămăligă. La sfârşitul acestei operaţiuni fugeam la scăldat şi veneam acasă zgribuliţi 

de frig şi cu pielea moale ca de broască. În cele din urmă adormeam buştean până dimineaţa când 

îmi găseam iar motiv de plecare. După aşa -zisa muncă, duminica , dis- de -dimineaţă, mama îmi 

dădea hăinuţe curate şi mergeam cu ea la biserică. La început nu prea înţelegeam care e scopul 

acestui timp petrecut acolo. Tot ce mă pasiona erau picturile din interiorul ei. Slujba mi se părea 

plictisitoare şi nici nu înţelegeam ce spune preotul. Apoi, după lungi discuţii cu bunica, 

începusem să înţeleg chiar binişor însemnătatea slujbelor de duminică. Uşor, uşor am prins drag 

şi mă duceam din ce în ce mai des. În sărbătorile mari mergeam chiar în costum tradiţional. Şi 

era aşa frumos, toţi eram egali în acel moment. Era linişte deplină iar când ieşea preotul cu 

Sfintele Daruri, toţi enoriaşii se apropiau şi aşteptau să le primească şi ei. S-a întâmplat odată ca 

în timpul Sfintei Liturghii să se deschidă uşile şi un mire împreună cu aleasa lui să îşi unească 

destinele în faţa lui Dumnezeu. Lucru care azi nu se mai întâmplă deoarece tinerii ignorând sfatul  

părinţilor, fac nunţi cu petrecere şi nu pun accent pe partea religioasă, lucru văzut rău de Biserica 

Ortodoxă  

      Sunt multe amintiri frumoase pe care aş putea să le pun pe hârtie dar mă tem că aş putea scrie 

o carte despre ele şi tot nu mi-ar ajunge spaţiul. Şi cred că ce mă leagă de acest loc, pe lângă 

părinţi, sunt amintirile. Nu pot să spun că sunt toate bune dar odată ce creşti scade şi gravitatea 

cu care le tratam atunci şi parcă mai degrabă îţi vine să râzi decât să plângi. Dar parcă tot nu mă 

lasă sufletul să închei aşa subit şi din acest motiv voi mai povesti o serie de amintiri ce eu cu 

siguranţă nu le voi uita prea curând. După maiestuoasa toamnă în care toate curţile erau pline de 

roadele acesteia, fără veste şi parcă mai repede ca alte dăţi, şi-a făcut simţită prezenţa iarna cea 

geroasă. Cu mantia ei albă, împletită cu licurici scânteietori acoperea uşor, uşor toată Valea 

Bistriţei. Oamenii, după o perioadă în care şi-au ocupat timpul fie cu agricultura, fie cu adusul 

animalelor de la munte, au început să îşi odihnească osişoarele ostenite. Era un peisaj sublim. 

Totul acoperit de alb şi în şir, una după alta , căsuţe pe ale căror hornuri vedeai ieşind nervos 

fumul negru. La gura sobei stăteam eu, îmbiată de poveştile bunicii. Lângă mine îşi făcuse loc şi 

o pisică, se juca subtil cu un ghem de aţă. Mamaia, cum o mai alint eu, după ce termina de tors 

lâna se apuca de împletit papuci care ţineau de cald în zilele geroase. Odată ce am crescut, 

dorinţa mea pentru împletit a fost mare dar nu cred că am fost făcută pentru aşa ceva…oricât m-

am chinuit să învăţ, parcă aveam două mâini stângi. Serile de sâmbătă erau cele mai frumoase 

deoarece tot timpul mirosea în casă a plăcinte calde şi a biscuiţi. Pisica mea, pe care şi acum o 

am doar că e mai bătrână niţel, era şi ea bucuroasă deoarece pe lângă privilegiul de a sta la 

căldurică pe timpul iernii, mai primea şi o bucăţică de plăcintă pe  ascuns fără știrea mamei care 

nu prea iubea pisicile. Tot în perioada asta ne puneam săniile în mişcare. Erau pline văile de sănii 

cu copii îmbujoraţi şi chiar dacă îngheţam de frig, parcă tot mai vroiam să mă dau o dată. Chiar 

şi acum aş mai face asta dacă ar ninge aşa frumos ca în acea iarnă. Tot ce făceam avea 
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însemnătate proprie. Perioada colindatului era cea mai frumoasă. Eram primiţi cu căldură de 

fiecare om în parte şi nu făceam diferenţe, mergeam şi la case mari dar şi la case mai modeste 

unde poate eram primiţi mai bine decât în alte locuri. Şi chiar dacă tot ce primeam de la case 

prăpădeam pe drum, la sfârşit noi eram bucuroşi că am putut vesti Naşterea Domnului. Când am 

crescut mai mărişori ne făcusem chiar şi un cor 

de colinde și toţi eram îmbrăcaţi în costume 

tradiţionale. Cine mai era ca noi? Mândri 

nevoie mare!              

     La liceu am fost cu colindul chiar şi la 

profesori, să nu-i lăsăm care cumva să uite de 

tradiţii.  În fiecare anotimp este de făcut câte 

ceva…primăvara era anotimpul mărţişoarelor 

şi a ciocolăţelelor de 8 Martie. Îmbujorate de 

emoţie ofeream cu mare sfială câte un mărţişor în schimbul căruia primeam mai apoi o ciocolată 

sau o floare. Aşa au trecut optsprezece ani din viaţă şi nu ştiu când au dispărut iar, pe lângă ei şi 

copilăria mea. Îmi pare nespus de rău că nu mai pot să dau timpul înapoi dar chiar şi aşa, când 

prind câte puţin timp mă transform iar în copilul de odinioară şi mă alint de nu mă mai recunosc 

părinţii. În ziua de astăzi copii ştiu doar să stea cu ochii în calculator până îşi strică vederea. Nu 

mai e ca odinioară… Nu mai văd copii jucând „ascunsa”, „şotron” sau „oina” până târziu. Cel 

puţin noi nu veneam acasă până nu ne strigau mamele şi atunci mai întârziam câteva minute. Dar 

era frumos, altfel de copilărie, altfel de viaţă. Eu am primit de la părinţi primul telefon abia la 

vârsta de paisprezece ani şi nici atunci nu îmi folosea aşa tare. Avea un design simplu şi îl 

foloseam doar pentru a mă suna părinţii când plecam la plimbare. Într-adevăr şi gadget-urile de 

astăzi pot fi folosite în scop educativ dar majoritatea generaţiilor le folosesc pentru alte lucruri 

mai puţin utile. Şi nu am fost înapoiaţi că aici la munte au apărut mai greu acestea deoarece spre 

deosebire de viitoarele generaţii, noi am avut copilărie şi am trăit-o ca la carte aşa cum poveste şi 

nenea Creangă în „Amintiri din Copilărie”. Nu susţin că sunt contra evoluţiei, dar dacă tot 

evoluăm ar trebui să o facem spre binele nostru. Şi să nu lăsăm tradiţiile să moară, să nu ne 

lăsăm părinţii să plece la ceruri fără noi la căpătâiul lor. Până la urmă când te realizezi din toate 

punctele de vedere, fără părinţii care să fie lângă tine eşti un străin. Munceşti o viaţă întreagă 

printre străini să faci un ban iar la final ajungi bolnav, bătrân şi realizezi în ceasul morţii că a 

trecut viaţa pe lângă tine. Nu trebuie să ai bogăţii pentru a fi fericit. O familie e de ajuns. Aici la 

munte s-a trăit modest dar cu toate astea copiii din generaţia mea nu au dus lipsă de nimic. Din 

truda părinţilor creşteau ca brazii copiii din familiile numeroase. La fel ca noi muntenii au trăit şi 

strămoşii noştri şi tot au fost mândri de ţara lor. Noi de ce să nu fim? La mine în comuna Borca, 

de când mă ştiu, oamenii nu au avut multe ocupaţii de bază. Pe lângă instituţiile statului cum ar fi 

Primăria, Poliţia, Școala şi Spitalul care au oferit locuri de muncă specifice ,oamenii simpli s-au 

ocupat îndeosebi cu munca agricolă pe terenurile proprii şi creşterea animalelor. Pe lângă asta şi 

pădurea a constituit un mijloc de întreţinere pentru locuitorii zonei. În prezent localitatea s-a mai 

dezvoltat şi astfel au apărut magazine, restaurante foarte frumoase dar şi pensiuni ce pot găzdui 
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cu ospitalitate turişti dornici de a ne vizita zona. Mulţi elevi care au învăţat aici au ales să se 

dezvolte pe plan local pentru a oferi locuri de muncă consătenilor şi pentru a-i sprijini pe aceştia. 

Aşa aş vrea să fac şi eu dacă voi avea această putere. De ce să fii slugă la străini când poţi fi 

fruntaş la tine în zonă? Şi eu chiar cred că 

tinerii de aici, după o realizare profesională 

vor veni tot aici să îşi ajute semenii. 

Potenţial există din toate punctele de vedere, 

trebuie doar să avem voinţă.  Şi sunt 

convinsă că şi strămoşii prin moştenirea lor 

culturală ne vor ajuta la aceasta. Nu cred că 

un străin oarecare s-ar plictisi aici. Există o 

mulţime de locuri de vizitat în zonă, pline de 

istorie, peisaje mirifice şi oameni ospitalieri. 

Au posibilitatea de a reconstitui „drumul 

Baltagului” . Pot gusta din celebra apă 

minerală a zonei denumită „borcut”. De 

asemenea , se pot aventura în drumeţii la stânile din zonă, în perioada verii de preferat, unde vor 

fi primiți cu specialităţi culinare cum ar fi brânza, urda, balmoşul şi altele. În drumul lor spre 

stână pot culege fragi, zmeură sau chiar afine. Eu personal ador fructele de pădure având chiar 

cultură proprie de zmeură. Cum să plec de aici? Nu îmi lipseşte nimic şi nici nu îmi va lipsi 

pentru că oamenii mei sunt muncitori şi ştiu să se descurce peste tot în lume. Se apropie vremea 

în care trebuie să merg la facultate şi deja îmi e greu când ştiu că îmi voi lăsa părinţii acasă 

singuri şi plini de griji. Poate că voi pleca să le ofer o viaţă mai bună atât lor cât şi mie,pentru că 

educaţia te scoate din orice loc cât de mizer ar fi, nu e cazul locului meu natal, dar peste câţiva 

ani cu siguranţă mă voi întoarce iar în sat. Voi avea copii, voi suferi şi voi munci pentru ei dar 

asta îmi va aduce aminte de icoanele sufletului meu,de părinţii mei dragi şi de bunici. Şi voi fi 

demnă şi mândră în continuare de acest loc binecuvântat. 

 

Ana-Larisa Nacu, Andreea Roșu -  clasa a XII-a C 
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ESEU 

Relațiile dintre adolescenți 

Relațiile dintre adolescenți sunt foarte discutate în zilele noastre. Cel mai mult se discută 

subiectul"invidia". Un elev ia o notă mare, iar colegul său cu o notă mai mică, devine gelos, 

invidios și explodează o ceartă. Un alt exemplu ar fi acela că puține relații de prietenie au o 

durată scurtă deoarece cu timpul nu mai țin legătura, cunosc alte persoane care par mai 

interesante, uită de prietenii vechi și uite așa se termină o prietenie din care rămân doar amintiri 

și regrete. Mulți dintre adolescenți se cred mai presus, li se urcă la cap unele reușite si așa se 

îndepartează de prietenii lor. Chiar și popularitatea adolescenților este un subiect amplu și chiar 

sensibil. Unii dintre ei, profită de popularitatea prietenilor și se ajunge la materialism, relație de 

prietenie care nu se bazează pe încredere și sinceritate. Deci, în mare parte 2 din 4 prietenii sunt 

sincere, iar celelate 2 se bazează doar pe relația "schimb pe schimb". 

 Alexandra Coadă-Lată  – clasa a X-a C 

 

Despre simboluri și ritualuri 

 Simbolurile reprezintă, în opinia mea, un limbaj mistic și universal, care se bazează pe 

înțelegerea asupra vieții a fiecăruia dintre noi. Generalizând, putem spune chiar că este limbajul 

Divinității, al lumii spirituale. 

 Diferența dintre lumea noastră, cea fizică și lumea spirituală este asemănătoare cu 

diferența dintre două maluri opuse ale aceluiași lac. Putem ajunge la malul celălalt înot sau cu o 

barcă. Ritualurile ar fi barca pe care o folosim pentru traversarea lacului, barcă care nu este totuși 

necesară. Pentru Divinitate ritualurile nu au nici o valoare, însă oamenii au nevoie de un suport 

fizic al credinței. Oamenilor le place să creadă că aceste ritualuri sunt lăsate de Divinitate și 

practicarea lor le întărește credința,  apropiindu-i astfel mai mult de Divinitate.  

 Ritualurile nu funcționează pentru toată lumea,  unii sunt inspirați cu adevărat de ele, alții 

practicându-le cu un fals zel. Un ritual, cu cât este mai personal, cu atât are un impact mai 

puternic, cu cât este mai general, cu atât va hrăni mai mult zelul fals. 

 Lumea în care trăim este limitată de barierele tangibilului, dar și de barierele impuse de 

noi înșine, pe când lumea spirituală este o lume a absolutului, nelimitată de nimic. 
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  Cu cât ne vom 

apropia mai mult de 

lumea spirituală, cu 

atât ne vom depărta 

mai mult de lumea 

fizică. 

Infinit mai 

mare decât lumea 

noastră, lumea 

cealaltă, odată 

explorată, chiar și o 

fărâmă, va duce la 

revelații, care, la 

rândul lor, vor duce la o detașare față de lumea fizică și în același timp la o puternică liniște 

lăuntrică. 

Andrei Chirilă - clasa a XII-a A 

 

 

 

Puterea cuvintelor 

 Oamenii au 60.000 de gânduri pe zi. Nu poți spune că nu te gândești la nimic și că îți poți 

focusa atenția pe un singur lucru. Mereu când vă faceți tema la mate, recunoașteți că nu numai la 

asta vă gândiți! Gândurile sunt de fapt cuvintele pe care nu le rostim cu glas tare. Uneori pentru a 

nu răni, alte ori pentru a nu spune ceva greșit. 

 Modul în care folosim cuvintele poate influența în mod negativ relația noastră cu cei din 

jur. În loc să trecem la reproșuri pentru greșeli, am putea îndemna la mai bine. Una e să spui: 

„Am încredere în tine..”, „Vei reuși..” ; și alta este să spui: „Nu poți..”, „Nu știi..”, „Ți-am spus 

eu..”  Să încercăm să scoatem gândurile și cuvintele negative din viața noastră. Acestea 
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marchează de asemenea, negativ modul de a fi. În momentele grele pe care le întâmpinăm de-a 

lungul existenței noastre, un gând pozitiv este o soluție ce ne ajută în rezolvarea problemelor.  

 Ioana Botezatu, Gabriela Sofron – clasa a X-a A 

 

"Dacă ai carte, ai parte" 

 

Consider că proverbul "Dacă ai carte, ai parte" este adevărat. În primul rând, educatorii 

sunt sarea și piperul activității noastre din timpul școlii. În al doilea rând, educatorii nu sunt doar 

niste prezențe care vin și pleacă din viața noastră, ci ne sunt ca niște părinți care își pun atât 

timpul cât și sufletul pe tavă pentru ca noi să fim îmbogățiți sufleteşte, iar reuşita profesională ne 

bucură atât pe noi cât şi pe dascăli . În concluzie, educatorii sunt printre cele mai importante 

persoane din viața noastră care-și pun tot timpul lor în joc, răbdarea și sufletul pentru ca noi 

elevii să avem cât mai multe reușite. 

  Alexadra Coadă-Lată – clasa aX-a C 

 

Despre minciună 

    Teoretic, minciuna este o denaturare a adevărului, de cele mai multe ori având intenția de a 

înșela pe cineva. 

    Aparent o problemă simplă, reprezintă un subiect foarte complex. Poate fi determinată de o 

mulțime de factori și poate avea diverse scopuri, deci, nu este un subiect care poate fi 

generalizat. 

    Cu toate că în majoritatea cazurilor are rol de a păcăli, a amăgi sau de a atinge scopuri 

personale prin metode imorale, în unele cazuri este folosită cu intenții bune, atunci când adevărul 

ar putea avea un impact mult prea grav asupra cuiva. 

    Construcția umană respinge ideea de înșelătorie, de aceea este aproape imposibil ca în cazul 

unei minciuni aceasta să nu iasă la suprafață la un moment dat. 

    Minciuna reprezintă lipsa de integritate, iar personale care aleg această cale pierd credibilitatea 

și încrederea persoanelor din jur. 

    Deși realitatea este dură, adevărul va fi întotdeauna calea cea dreaptă, cu toate că nu va fi 

mereu și cea ușoară. 

                                                 Daria Loghin, Teodora Bordianu, Denisa Carează– clasa a X-a A 
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CENACLU 

Dorința românului ce încă mai speră 

 

Pe bolta senină, revărsându-se zorii 

Când  stele de sus cad arzătoare, 

Își plâng strămoșii trecutele glorii 

Pornind o furtună nimicitoare. 

 

Dar tu, române, dormi bine, liniștit, 

Căci nu îți mai pasă, ai uitat de trecut... 

Ai uitat să te-nchini pentru poporul robit 

Patria, de tine, însă nu a uitat. 

 

Pământul nostru poartă sânge scurs vitejește, 

Și dă roade bogate de grâu hrănitor, 

Iar cerul senin ce tristețea-ți sporește 

Le-mbină pe-acestea într-un sfânt tricolor. 

 

Nu mai sta cu frunte-ați plecată! 

Ridică-te române! Atât vreau să-ți cer. 

Dă-mi mâna, căci unirea iar ne așteaptă! 

Dă-mi mâna, frate, fă-mă din nou să sper! 

 

Aș vrea ca țara s-o reîntregim împreună, 

Să readucem faima lui Ștefan și Vlad. 

Rămășițele vieții culegând din țărână 

S-arătăm c-am rămas un brav popor dac. 

 

Dă-mi mâna frate, să urcăm pe tron 

Un om ca Brâncoveanu, de Dumnezeu temător; 

Să scoatem România din doliu și dor, 

Să se mândrească urmașii într-un veac viitor! 

 

                          Ramona Moșuc -  clasa a X-a A 
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ANIVERSARE 

Adrian Păunescu 

 Poet cum nimeni nu a  fost, curajos şi nonconformist. Aşa l-am receptat pe Adrian 

Păunescu la activitatea dedicată lui. Era tânăr, era sătul de dictatura lui Ceauşescu şi a vrut să 

impună starea de libertate pe care a admirat-o la tinerii dintr-un 

campus universitar din America. S-a întors de acolo şi a înfiinţat 

revista  “ Flăcara”, mică prin articolele publicate, dar curajoasă. 

Acolo l-a publicat pe Mircea Eliade, interzis în acea vreme în 

România. Pe Aron Cotruş, la fel, interzis. Pe Vasile Voiculescu, 

interzis pentru că fusese deţinut politic. L-a promovat pe 

terapeutul Valeriu Popa, cel care a făcut bine bolnavilor  

incurabili. Sensibil  la suferinţa altora, i-a ajutat de câte ori a 

avut ocazia. Visul său era ca tinerii să trăiască într-o atmosferă 

“flower power”, autohtonă.  Cenaclul “Flacăra” a fost rampa de 

lansare pentru cântăreţii folk şi rock. A făcut cunoscută marea 

poezie a luminii. A scris poeme memorabile ce au 

fost puse pe muzică. A fost patriot, dar şi adulator 

al dictatorului. Eroii, martirii, locurile istorice, erau 

aduşi în discuţie şi ovaţionaţi. El a insista ca de 1 

Decembrie să fie sărbătoarea noastră naţională. 

Devenit incomod, a fost interzis după un incident 

petrecut în timpul spectacolului Cenaclului, 

incident cauzat de o furtună, pe stadionul din Ploieşti. După 1990 a înfiinţat revista şi cenaclul 

“Totuşi iubirea”. Dar nimic nu a avut ecou ca atunci când cenaclul “Flacăra” strângea împreună 

mii de oameni pe stadioane. Într-un sondaj din anul 2007, românii l-au clasat pe Adrian 

Păunescu pe primul loc la categoria poezie. Întâlnirea noastră nu ar fi avut farmec dacă nu am fi 

rememorat cântece  lansate la Cenaclul “Flacăra”. Ioana Botezatu ne-a făcut să lăcrimăm cântând 

“Cântecul lui Ion cel fără de mormânt”. Am murmurat împreună cu Ioana Botezatu,  Teodora 

Bordianu şi profesor Petru Bordianu în nerespectatul “Jurământ de la Putna”, apoi “Galbenă 

gutuie” și “Rugă pentru părinţi”.             Membrii Clubului de jurnalism 
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ZIUA MONDIALĂ A VICTIMELOR 

COMUNISMULUI 

Petre Ţuţea 

Petre Ţuţea s-a născut în anul 1902 la Boteni, judeţul Argeş, ca fiu al preotului Gheorghe 

Boteanu şi a ţărăncii analfabete, dar evlavioase, Ana Ţuţea. Studiază Dreptul la Cluj şi îşi ia titlul 

de doctor în ştiinţe juridice. În perioada studenţiei devine un comunist convins şi scrie la revista " 

Stânga". Lucrează la ministerul Economiei Naţionale şi este trimis în mai multe călătorii 

diplomatice: Berlin, Budapesta şi Moscova. Intră apoi într-un cerc select de intelectuali: Mircea 

Eliade, Emil Cioran, Eugen Ionescu, Constantin Noica 

şi alţii. Colaborează la revista   "Cuvântul”  a lui Nae 

Ionescu. Influenţa acestor personalităţi ale culturii 

româneşti îi va marca viaţa. În cadrul Guvernului 

Naţional-Legionar, Petre Ţuţea a îndeplinit funcţia de 

director în Ministerul Economiei Naţionale. După cel 

de-al Doilea  Război Mondial este anchetat cinci ani în 

stare de arest, fiind condamnat definitiv în 1956. În cei 

13 ani de temniţă trece prin închisorile Malmaison, Aiud, Jilava şi Ocnele Mari. După gratii ţine 

adevărate predici cu paralele între Platon şi Hristos, între păgânism şi creştinism. Eliberat din 

închisoare cu sănătatea şubrezită, cu greu şi-a găsit o locuinţă lângă parcul Cişmigiu. În parc 

practica un tip de activitate didactică precum vechii filozofi greci: se plimba cu tinerii pe alei, 

învăţându-i diferenţa dintre lumina soarelui în amurg şi la răsărit, între prostie şi spirit, între 

necredinţă şi credinţă. A publicat articole în reviste de cultură şi a supravieţuit datorită meselor 

gratuite de la cantina Uniunii Scriitorilor. În tot acest timp a fost supravegheat de Securitate şi i 

s-a înscenat o delincvenţă, fiind arestat în holul unui hotel, 

sub învinuirea de speculă, nedovedită. După 1989 cunoaşte o 

popularitate fulminantă. Primeşte în garsoniera sa zeci de 

ziarişti, iar în lumea culturală începe să se vorbească de un 

nou curent: ţuţismul. A murit la 89 de ani. El spunea " Nu 

mă tem de moarte. Mă tem de însingurare. Eu care am fost 

prezent la toate tragediile şi victoriile acestei ţări, mă simt ca 
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un par în mijlocul furtunii. Singura nădejde este că, om cum sunt, Dumnezeu mă iubeşte şi aşa..." 

Văzând că după 1990 ţara evolua spre alte idealuri decât cele pentru care a luptat Ţuţea şi 

generaţia sa, dezamăgit, a spus că a făcut 13 ani de temniţă pentru " un popor de idioţi" . Toate 

acestea le-am aflat în cadrul  unei întâlniri prilejuite de prof. Ecaterina Carază la clasa noastră. 

La sfârşit am vizionat şi un film cu Petre Ţuţea. Bătrân, bolnav de Parkinson, vizibil slăbit, doar 

mintea i-a rămas întreagă şi sclipitoare. Vorbea despre Iisus, făcându-ne să înţelegem că fără 

ajutorul Lui, nimic nu este posibil. 

                 Colectivul clasei a IX-a C 

 

ȘCOALA ALTFEL 

Programul „ Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun” în 

introspecţia elevilor clasei a X-a C 

  „Şcoala altfel”… o săptămână fără presiunea clopoţelului şi a lecţiei de 50 de minute. 

Elevi veseli, impresionaţi de ideeea de „şcoală altfel” se dovedesc a fi dornici de a participa la 

orice acţiune şi de a experimenta. Ieşirea din spaţiul formal are un caracter inovator, distins, 

prielnic şi admisibil pentru cunoaşterea şi fixarea unor realităţi „ poate mai umane” decât se pot 

stabili în cadrul unei ore obişnuite de curs. 

Din punctul meu de vedere, „şcoala altfel” a reprezentat o combinaţie între şcoală şi timp  

liber benefic petrecut alături de doamna dirigintă şi colegi. 

În cadrul celor 5 zile am desfăşurat excursii, drumeţii şi alte activităţi speciale pentru a ne  

dezvolta social şi cultural. Cel mai interesant şi apreciat lucru este faptul că acest concept 

occidental promovează şi îi îndeamnă pe elevi să-şi pună în valoare talentele şi capacităţile în 

diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculum naţional şi stimulează participarea lor 

la acţiuni variate, în contexte nonformale. 

 O experienţă plăcută din săptămâna „ Şcoala altfel” de anul acesta a fost deplasarea în 

localitatea Bicaz, sub îndrumarea şi sub privirile atente ale doamnei profesoare Calu Anişoara. 

Această oportunitate ne-a bucurat foarte mult prin prisma faptului că am  vizitat un loc pe care 

nu multe persoane au posibilitatea să-l frecventeze, este vorba de interiorul barajului „Izvorul 

Muntelui”. 

Stricteţea ne-a întâmpinat la intrare, întrucât în acel obiectiv este interzisă realizarea 

fotografiilor şi despărţirea de grup. Un ghid foarte bine pregătit ne-a deschis ochii şi urechile 

spre cunoaşterea istoriei  şi a structurii acestui monument. Astfel, cu toţii ne-am apropiat de una 

dintre legendele barajului şi am conştientizat importanţa acestuia. 
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 În ultimă instanţă, tot ceea ce s-a întâmplat în acea perioadă ne-a oferit atât mie cât şi 

colegilor mei o nouă cheie de interpretare a şcolii şi ne-a înrădăcinat dorinţa de a vedea o 

schimbare definitivă în sistemul de învăţămant, urmând ca pe viitor să se desfăşoare mai multe 

activităţi practice. 

Georgiana Jbanca, clasa a X-a C 

 

Despre ”Şcoala altfel” 

Este cunoscut faptul că posibilitățile de realizare ale activităților extracurriculare într-o 

școală din mediul rural sunt mai limitate decât cele ale unei școli din mediul urban. 

         Ca în fiecare an, am încercat să depășim acest impediment și  să organizăm activități care 

să stârnească interesul câtor mai mulți elevi. 

        Noi, cel puțin, am avut o săptămână diversificată și interesantă. Primele zile au fost mai 

lejere. Am început cu un maraton de filme, concurs de dartz, sculptură în dovleac și activități de 

ecologizare. 

Apogeul săptămânii 

l-am simțit în timpul 

organizării și 

desfășurării 

concursului sportiv 

"Floare de colț", 

care, sinceri să fim, 

s-a datorat cererilor 

elevilor ce au 

participat și la ediția 

trecută. 

        În ultima zi a 

săptămânii, 

profesorii ne-au surprins cu o activitate  maraton, 

numită ”Profesioniștii”, la care au invitat 

reprezentanți din diferite meserii (medici, 

pompieri, informaticieni, silvicultori, polițiști, 

psihologi, sociologi, juriști). Aceștia ne-au 

prezentat avantajele și dezavantajele profesiilor 

lor, încercând să ne ușureze alegerile în legătură 

cu cariera pe care o vom alege în viitor. 

        La finalul săptămânii am plecat cu zâmbetul 

pe buze și cu planuri mari pentru anul următor. 

                 Colectivul clasei a X-a A 
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O activitate interesantă 

 

În săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun” am avut parte exact de aceste două 

deziderate la  conferinţa „maraton” la care i-am audiat pe profesioniştii mai multor meserii. 

De la Piatra Neamţ au venit la liceul nostru să ne vorbească despre meseriile lor şi despre 

orientarea profesională, în general, sociologul Marius Apopei - care are o experienţă veche de 

dialog cu tinerii – şi psihologul Anca Apopei, licenţiaţi ai universităţilor din România şi bursieri 

ai unor universităţi occidentale. Am înţeles una dintre diferenţele acestor două profesii prin 

activitatea din familia lor. În glumă ne spuneau că se ocupă diferit de cei patru copii ai lor, 

psihologul stând de vorbă cu fiecare, iar sociologul având o vedere de ansamblu asupra 

comportamentului şi nevoilor acestei mici colectivităţi. 

Doamna psiholog ne-a vorbit despre cele trei nivele ale cercetării oricărei ştiinţe: 

material, spiritual şi duhovnicesc. Asupra materiei se apleacă ştiinţele exacte, asupra 

imaterialului din sufletul omului se apleacă psihologul. Dar metoda şi posibilitatea de investigare 

şi de ajutor a psihologului este şi ea limitată, deoarece tratează efectele unor boli sufleteşti şi nu 

cauzele acestora. 

Uneori problema pacientului este temporar rezolvată, pentru ca să apară mai târziu, 

uneori sub forme mai complexe. Şi atunci se pune fireşte întrebarerea cum se poate ajunge la 

cauza acestor boli cu care societatea modernă se confruntă foarte des? Duhovnicul! Psihologul 

colaborează cu duhovnicul, care are alte posibilităţi de a conlucra cu pacientul şi se a-l ajuta să 

lupte cu bolile care pot proveni din patimi, astfel încât să poată urma vindecarea şi sănătatea sa. 

Domnul sociolog Marius Apopei a completat foarte bine acest tablou al problemelor 

contemporane cu care se confruntă societatea şi mai ales tinerii care pornesc să descurce 

hăţişurile vieţii. Ne-a vorbit foarte mult despre mitica societate occidentală pe care românii o 

percep în general foarte bună, arătându-i şi feţele nevăzute. Sociologia se ocupă cu astfel de 

studii şi cu predicţia a ceea ce s-ar putea întâmpla rău cu societatea umană. Partea nevăzută a 

occidentului este dependenţa de societatea de consum, angrenarea în activitatea obişnuită de zi 

cu zi, lună de lună şi an de an, care nu îl satisface şi sufleteşte pe om. În jurul marilor oraşe sunt 

la fel de marile azile psihiatrice care îi adăposteşte pe cei care clachează. Am înţeles diferenţa de 

ethos între anumite societăţi şi că ethosul neamului trebuie păstrtat nealterat, acesta fiind izvor de 

viaţă pentru generaţiile trecute şi viitoare ale acelui neam. 

Am înţeles în ansamblu că trebuie să avem încredere în Dumnezeu că ne va ajuta pe 

fiecare să ne găsim calea profesiei, că în alegerea noastră nu trebuie să stea pe primul plan 

retribuţia sau moda - care sunt relative în istorie, că nu trebuie să refuzăm contactul cu societatea 

occidentală, dar că împlinirea noastră ca oameni se poate duce la desăvârşire aici, în pământul în 

care ne-am născut. 

Colectivul clasei a XII-a A 



31 

Biblioteca din Nord 

        PAGINA CELOR MICI 

Rubrică realizată de înv. Gladiola Bondar 

 

12 septembrie 2016 - Un nou început de an şcolar 

        Ana-Sofia Drugă, Clasa Pregătitoare 

 Luni, 12 septembrie 2016, a fost o zi specială pentru micii şcolari din clasa pregătitoare. A fost 

prima zi de şcoală, prima zi în care s-au întâlnit cu doamna învăţătoare Gladiola Bondar.  

 Cu mari emoţii, alături de părinţi, copiii au păşit în curtea şcolii şi au asistat la festivitatea de 

deschidere a anului şcolar 2016-2017.  

În sala de clasă ei au primit rechizitele şcolare gratuite şi caietele auxiliare. 

    Şcoala dragă, bine te-am găsit ! 

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

Biblioteca din Nord 

Cum sunt eu ? 

        Marta Budăi, Clasa Pregătitoare 

 

Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de celelalte persoane. Fiecare copil şi-a 

prezentat trăsăturile fizice, calităţile, ceea ce îi place mai mult.  

 Autoportretele realizate în creioane colorate de către colegii mei au completat lecţia de 

Dezvoltare personală.  
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                               Casiana Ruscanu şi Alexia Cîrjă  

 Întâlnirea de dimineata: 

 

 

 

 

 

 Fructele vesele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Marta, Casiana, Sofia şi Daria la Întâlnirea de dimineaţă - identificarea anotimpului, a zilei, 

precizarea datei, descrierea vremii, anunţarea orarului la noutăţile zilei. 

   

Merele roşii şi verzi au fost preferatele copiilor… 

     

…dar şi para, banana, pruna şi …. cireşele ! 
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 Ne jucam dupa terminarea unei lectii: 

 

 

 

 

 

 Am pictat o vaza cu flori de toamna: 

 

 

 

 

 

 

 Coloram fructele si legumele din cos:  
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Ziua Mondială a Educaţiei - 5 Octombrie, 2016 

           Victor Ruscanu, Clasa Pregătitoare 

Ziua Mondială a Educaţiei se sărbătoreşte în fiecare an pe 5 Octombrie.  

Şi noi, clasa pregătitoare, am sărbătorit această zi prin desfăşurarea unor activităţi potrivite vârstei 

noastre: 

 Convorbire despre şcoala noastră şi ce înseamnă pentru noi educaţia; 

 Vizitarea site-ului şcolii: imagini, revistele şcolare; 

 Şcoala mea - desen; 

 Jocuri în aer liber. 

LA MULŢI ANI, DRAGI PROFESORI ! 
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Zilele Liceului „Mihail Sadoveanu” Borca 

          Radu Precub, Clasa Pregătitoare 

   În perioada 31 octombrie - 4 noiembrie, 2016 în şcoala noastră s-au desfăşurat mai 

multe activităţi dedicate Zilelor Liceului Borca. Clasa pregătitoare a organizat expoziţia de pictură - 

Toamna, bogăţie şi culoare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexia Cîrjă 

 

Emanuela Florescu 

 

Casiana Ruscanu 

 

Sarah Harton 

 

Casian Gângă 

 

Marta Budăi 

 

Daria Maxim 

 

Daria Ciubotă 

 

Sofia Drugă 

 

Casian Ciubotă 

 

Victor Ruscanu 

 

Radu Precub  
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INFO 
PERICOLELE INTERNETULUI 

Deși Internetul a pătruns de ceva timp în viața noastră de zi cu zi, este un fenomen a cărui 

înțelegere încă ne depășește. Cunoaștem foarte bine avantajele și efectele sale bune, dar ne dăm 

seama mai greu de potențialul său distructiv.  

Copiii şi adolescenții pot deveni, foarte ușor, prizonierii unui dialog virtual, joc sau 

aplicație. Practic, devin dependenți de Internet. În felul acesta, se deschid porți de vulnerabilitate 

fără precedent, de care adulții nu au știut niciodată si, foarte probabil, nici in continuare nu le vor 

percepe prea ușor. Pentru că nu au crescut cu așa ceva.  

Iată, pe scurt, care sunt principalele capcane în care 

pot să cadă adolescenții: 

Efecte psihologice ale statului prea mult la calculator 

– dintre dificultățile de sănătate fizică cele mai frecvente 

sunt: excesul de kilograme, la care se ajunge prin lipsa 

activității fizice, a unei rutine corecte de masă şi prin 

prezența comportamentelor alimentare nesănătoase; patologia coloanei vertebrale (scolioze, 

cifoze), dureri si senzație de amorțeala în mâini şi la nivelul articulațiilor degetelor, dureri de 

cap, amețeli si dificultăți de vedere. 

Adolescenții au tulburări asociate dependentei de Internet, precum fobia școlară, 

tulburările emoționale sau eșecul pe plan academic. Acestea variază de la construirea abilităților 

de management emoțional (furie, tristețe, teama, rușine), la consolidarea relațiilor sociale, prin 

alocarea de timp pentru interacțiunea cu prietenii şi familia sau cu colegii. 

Hărțuirea virtuală. Chat-urile, forumurile și rețelele de socializare creează noi portițe 

pentru cei care vor să profite de oameni. Sunt oameni care îți află secretele sau care pur și simplu 

te agresează constant cu mesaje obscene, încărcate de ură și amenințări.  

Propaganda și dezinformarea. De la negarea existenței Holocaustului, la teoriile 

conspirației, internetul permite oricui să distribuie orice fel de informație în spațiul virtual. Deși 

nu s-au făcut până acum studii legate de impactul dezinformării în spațiul virtual, există exemple 

care demonstrează felul în care afectează oamenii. 

Fraudele virtuale. Anual, sute de mii de oameni cad victime ale fraudelor online și se 

pierd foarte mulți bani. Sunt sute de feluri în care poți fi păcălit să donezi sau să furnizezi date 

personale, cum ar fi contul bancar sau datele de pe buletin. Se estimează că fraudele pe Internet 

se vor dezvolta, cu cât vom apela mai mult la serviciile online. 

Trebuie să ne reamintim mereu că Internetul, în ciuda vastității și complexității sale, 

precum și a ritmului uluitor de dezvoltare, nu este altceva decât un serviciu supus acelorași legi 

și reguli precum viața reală.             Prof. Ștefan Sabie 
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NOI DESPRE NOI 

- septembrie a fost prima lună din anul nou școlar, în care noi nu ne-am obișnuit prea repede cu 

faptul că vacanța s-a terminat și trebuie să devenim serioși. S-au împărțit manualele, s-au fixat 

orarele și am intrat serios în programul școlar. Era cald afară și priveam cu ciudă și cu nostalgie 

pe geamurile deschise.Un pas și-am fi putut escalada peste pervaz spre marea libertate, dar noi 

suntem serioși și am început anul școlar în forță; 

- La CDI a fost evocat Bob Dylan,deținătorul premiului Nobel în domeniul literaturii pe 2016. S-

a ascultat muzică și poezie, s-au urmărit videoclipuri despre anii 60 și libertățile sale;  

-În timpul săptămânii „Să ştii mai multe, să fii mai bun” s-au făcut vizite la casa memorială 

Aurel Dumitrașcu; -S-au făcut excursii la barajul Bicaz; - s-a organizat concursul"Floare de 

colț", iar la sfârșit  s-au oferit premii celor cu performanțe sportive, de cultură generală,etc; 

-Balul bobocilor a fost pe data de 19 noiembrie.Acesta a avut o temă interesantă:"Black 

&White". Elevi de vârste diferite și profesori și-au făcut apariția la Căminul Cultural . Atmosfera 

creată a fost una plăcută, de bun gust.Cele 7 perechi de boboci care au luptat pentru tittlul  de 

miss și mister boboc au dat ce-au avut mai bun  la probele concepute de elevii claselor a XII-a, 

care au fost responsabili de organizarea balului. Balul s-a sfârșit prin premierea câștigătorilor : 

miss boboc Camelia Todosia  și mister boboc Alexandru Văraru. 

Alexandra  Coadă –Lată- clasa a X-a C 

 

.                      UMOR 

Ce spun copiii… 

- La ce folosesc sprâncenele? 

 - Sprâncenele folosesc ca să țină fruntea sus, să nu-i vină 

fruntea pe ochi. (6 ani) 

 

 - Ce este acela un serviciu? 

- Servici e un om care stă și semnează condica, sau stă ca să bea o cafea. (7 ani) 

 

 - La ce folosește steagul? 

 - Steagul folosește, ca atunci când veneau turcii peste noi, ei nu știau peste ce țară veneau  și 

atunci noi le arătam steagul și după aia ei știau. (7 ani) 
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