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EEDDIITTOORRIIAALL  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

  
 

Ce mică e vacanța mare… 

 

              Ultimile zile  de școala au fost chinuitoare pentru noi toți. Căldura îmbietoare ne făcea să ne 

gândim la zilele și nopțile de vară.  Era soare. Ne era lene și aveam recapitulări peste recapitulări. Ne 

uitam pe geam și ne făceam planuri pentru vacanță. În funcție de buget fiecare aveam planuri mai mari 

sau mai mici de petrecere a vacanței. Unii ne gândeam că vom face un circuit prin țară, că vom pleca în 

străinatate sau că vom participa la unele activități 

gospodărești. 

 Nici natura nu mai avea răbdare , parcă ne 

aștepta să-i admirăm frumusețea și minunile ei!  

            Am profitat din plin de toate momentele 

vacanței, însă timpul s-a scurs pe nesimțite, astfel, 

vacanța mare a devenit atât de mică...  

                                                                                            

                                                                                                                        Membrii clubului de jurnalism 

 

 

 

PRIMA ZI DE ŞCOALĂ 

SEPTEMBRIE - LUNA ÎNFLORIRII VLĂSTARELOR SOFIEI 

 

       Luna septembrie  face trecerea de la vară la 

toamnă, păstrând în calendar amintirea unui 

străvechi început de an  (Începutul anului 

bisericesc). Este momentul din an când, drumul 

către ”Sfânta Marie Mică” și apoi Drumul 

Crucii, se împletește cu drumul spre școală . 

       În data de 17 septembrie este celebrată 

Sfânta Mucenică Sofia, simbol al înțelepciunii 

creștine cu cele trei fiice ale ei Credinta, 

Naădejdea şi Dragostea (Pistis, Elpis si Agapis). 

Întâmplător sau  nu, începutul anului școlar sub 

coroana înțelepciunii creștine este o viziune cum 

nu se poate mai bună asupra învățământului 

românesc și nu numai, mai ales la aceste 

vremuri. Nu putem nega faptul că trăim niște 

vremuri oarecum neclare, tulburi, ca o cotitură. 

„Această cotitură pretinde din partea noastră o 

dragoste spirituală. Va trebui să ne ridicăm la o 

perspectivă mai înaltă, la o nouă concepţie de 

viaţă, în care natura noastră carnală să nu mai 

fie diabolizată, aşa cum s-a întâmplat în Evul 

Mediu, iar firea noastră spirituală să nu mai fie 
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călcată în picioare, aşa cum s-a întâmplat în 

epoca modernă. Ascensiunea noastră ne 

îndreaptă spre o nouă etapă antropologică. 

Nimeni, pe acest Pămînt, nu mai are altă soluţie 

decît să se ridice spre înălţimi. Mereu mai sus.” 

(Discursul lui Aleksandr Soljenițîn la Harvard- 8 

iunie 1978). 

       Desfășurarea festivității de deschidere a 

anului școlar la Școala Sabasa a fost dublată de 

emoția și atenția preotului paroh Mihai 

Ifrim: „Este prima oară când particip la un 

astfel de eveniment. Începutul de an școlar nu 

este și nu trebuie să fie doar un astfel de început, 

ci el se constituie într-un debut sau într-o trezire 

a tuturor factorilor educaționali: părinți, 

Biserica, mass-media, societatea în ansamblul 

ei. Dacă dorim să avem copii bine educați 

trebuie să conlucrăm  printr-o conștiință 

educațională comună  care să aibă la bază 

morala, etica, iubirea de frumos, de Binele 

Suprem, de aproapele. O educație care se 

adresează individului și nu persoanei, o educație 

care vorbește de cunoștințe abstracte și nu de 

cunoașterea persoanei nu poate să-și atingă 

finalitatea. Binecuvântarea de azi nu e o 

binecuvântare doar pentru profesori și elevi,  ci 

e una care are în vedere crearea unei comuniuni 

sfinte și binecuvântate între elevi, profesori, 

părinți, Biserică și societate”.  

       Alături de cadrele didactice, oficialitățile 

locale, elevii nerăbdători de a- și reîntâlni 

dascălii, au participat la festivitate și 

părinții  sau bunicii lor, așa cum sunt obișnuiți 

an de an.  După rugăciunea de început, oficiată 

de părintele Mihai Ifrim, acesta a adresat 

cuvinte pline de înțelepciune atât copiilor, cât și 

cadrelor didactice și  părinților, așa cum ne- am 

obișnuit deja în puținul ,dar fructuosul timp de 

când ne este alături. 

        Au luat cuvântul apoi Directorul adjunct, 

Viceprimarul comunei și reprezentantul Postului 

de Poliție Borca. 

        Nu știu de ce, (sau poate că știu),  mi-au 

trecut prin minte tocmai acum cuvintele lui 

Simion Mehedinți, dedicate familiei, pământului 

românesc și muncii, pe care le respect și le care 

le susțin oriunde şi oricând: „Dacă e însă nevoie 

să individualizăm  metoda educației nu numai 

după felul copilului, ci și după tradițiile 

poporului, urmează de la sine că sarcina de 

educator nu poate fi împlinită de oricine”( 

Simion Mehedinți). Nevoile spirituale 

ale  omului, ca ființă educabilă, sunt de fapt mult 

mai simple și naturale, firești, nu născocite doar 

din dorința de a fi în pas cu „progresul” 

european sau american, cu ordinea mondială. 

           Septembrie este o lună în care cele mai 

multe dintre plante încep să se veştejească, însă 

altele 

abia 

acum 

înfloresc. 

Unele 

flori sunt 

copiii… 

Să le 

udăm cu 

grijă! 

           

Viața este 

o taină, iar copilul cel mai mare și mai curat 

izvor de afecțiune omenească. Jertfiți pentru el 

timpul vostru, dragostea voastră ! 

                     

     Inv. Nicoleta Ciubotă 
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    ŞŞCCOOAALLAA  DDEE  AALLTTĂĂDDAATTĂĂ  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

                                           

 

Înapoi, în timp, la vremea când eram liceeni 

(1958-1962) 

Ne-om aminti cândva, târziu,/ De-această întâmplare simplă, De-această bancă unde stăm/ Tâmplă 

fierbinte lângă tâmplă.”  ( L.Blaga ) 

              În luna septembrie a acestui an s-au întâlnit absolvenții de acum 50 de ani ai Liceului Borca. În 

rândurile ce urmează vă vom bucura cu discursul de la începutul acestei festivități: 

               ,,Auzeam adesea, în împrejurări dintre cele mai diverse: „cei mai frumoşi ani au fost anii de 

liceu” și cred că ar fi potrivit să spunem că de atunci ne-au rămas și nenumărate amintiri plăcute; asta nu 

numai pentru faptul că viața nu poate fi privită doar din părtțile ei bune, ci mai ales gândindu-ne că că în 

anii aceia, împovărați de umbrele istoriei, treceam şi noi prin multe renunțări. Acum însă, la acest 

moment aniversar, ne vom aminti doar de ceea ce a fost frumos, de tot ce e plăcut sufletelor noastre. 

            Cum am putea uita acei ani ai vârstei acumulărilor, ai încercărilor care ne pregăteau pentru viață, 

pentru alegerea profesiei, ținta de atunci a elevilor de a deveni prin valoare, în viața. Și ce amintiri ne-au 

rămas gravate în memorie pentru totdeauna? 

       - Şcoala Medie „M. Sadoveanu” din Borca a fost un dar a lui Dumnezeu pentru noi, școlarii doritori 

de învațătură din comunele învecinate şi chiar de mai departe. Era cea mai frumoasă şi cea mai 

primitoare şcoalaă de pe valea Bistriței. 

      - Profesorii noștri, deși funcționau într-un liceu recent înființat, într-o comună de munte, erau dintre 

cei mai buni în profesiile lor, devotați şcolii, întreprinzatori şi neobosiți. Erau oameni adevărați care au 

ridicat prestigiul şcolii şi al nostru la nivelul liceelor cu renume din acea vreme. Îi purtăm în minte şi în 

suflet cu respect, cu emoție, cu prețuire. Ei, profesorii noştri, ne însoțesc toată viața şi la ei ne gândim 

când avem nevoie de modele. Au rămas cu respectul, prețuirea şi iubirea noastra, a celor ce le-am fost 

elevi. 

          Anii de liceu au fost frumoşi şi pentru că ne-a fost dat să ne întâlnim şcolari cu o structură, o fire şi 

un comportament asemănător. Am reuşit să ne cunoaştem mai bine, să ştim ce ne apropie şi să ne 

cultivăm apropierea. „Sâmburele tare” a tot ceea ce ne-a legat a fost viața de internat. Împreună în clasă, 

împreună la masă, la meditație şi în dormitor, ne simțeam solidari, împărțeam aceleaşi bucurii şi aceleaşi 
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necazuri. Elevii externi au întărit şi ei legăturile de suflet, alinându-ne dorul de acasă prin câte o invitație 

în familiile lor sau în vizitele amicale ce ni le faceau în orele de după-amiază. 

      Cine nu-şi aminteşte cu drag de felul în care învățam la meditație? Uneori cu câte un monitor din 

clasele mai mari sau de cele mai multe ori singuri. Învățam la toate obiectele şi nicicum selectiv, iar când 

eram în dificultate, ne venea în ajutor prima noastră doamnă dirigintă, profesoara M. Stolniceanu, apoi 

domnul diriginte Valeriu Popa, la matematică sau domnul profesor Al.Ţăranu, la fizică. 

       Dar de serile când se stingea lumina şi nu 

terminam de învățat pentru teze, vă aduceți 

aminte? Atunci noi, şcolarii cu respect pentru 

învățătură nu lăsam nimic la voia întâmplării. 

Porneam cu lumânări aprinse pe la adresele 

profesorilor noştri şi îi rugam să ne îngăduie 

amânarea tezelor. Aveam întotdeauna 

înțelegere din partea dumnealor şi 

transformam „nenorocirea” în întâmplare 

trecătoare. 

       Tot printre amintirile plăcute au rămas şi 

zilele de muncă patriotică desfăşurată adesea la sădit puieți. Când trecem prin Borca, pădurile din 

apropiere ne amintesc că acolo aveam fiecare dintre noi câțiva brazi plantați, chiar dacă or mai fi fost 

câțiva care nu au scos capul din vina noastră copilarească. 

              Dar parcă serbările şcolăreşti de la Căminul cultural de lângă podul ce trece Bistrița pot fi uitate? 

Acolo prezentam serbări cu obiceiuri de iarnă, cu coruri şi dansuri, cu piese de teatru. 

     Nu putem trece cu vederea nici mandria de a fi avut olimpici la matematică, la fizică, la chimie şi 

multe medalii la sport. 

        Sunt toate acestea secvențe dintr-un trecut, cel al anilor de liceu, care nu trebuie uitat şi nu se poate 

uita. Este TRECUTUL NOSTRU PREZENT, la care ne întoarcem adesea, atunci când răsfoim albumele, 

când deschidem cărți atunci agonisite, când întâlnim colegi şi prieteni din cei mai frumoşi ani, anii noştri 

de liceu, petrecuți la şcoala dintre munți, care ne-a format şi condus cei mai importanți paşi ai 

cunoaşterii, ai orientării în viață. „Trecut-au anii ca norii lungi pe şesuri/ Şi niciodată n-or să vie iară...”                                                                                                                                          

prof. Elena Coroamă 
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GGÂÂNNDDUURRII  SSEERRIIOOAASSEE  DDIINN  VVAACCAANNŢŢĂĂ  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 ‘’Nu poți descoperi noi oceane până când nu ai curaj să pierzi din vedere țărmul’’ 

 

         Locul în care te naşti şi trăieşti o bună parte din viață are rol decisiv în formarea ta culturală , ca 

individ, pentru că aici descoperi magia lucrurilor, aici interacționezi cu spiritul locului, aici lumea ta 

prinde contur, aici desluşeşti regulile vieții, aici priveşti linia orizontului, încercând să desparți cerul de 

pământ. Locul natal şi familia ne ofera sprijin în viață. Bunavoința şi optimismul sunt esențiale pentru noi 

descoperiri. Noile oceane ne pun la încercare perseverența, curajul, spiritul de aventură şi dorința de a 

cunoaste. 

       Asemeni multor adolescenți, visez o carieră plină de succes, chiar dacă va trebui să înfrunt 

obstacolele vieții. 

Perseverența şi optimismul ne pot duce pe culmile 

cele mai înalte, aducând mulțumire atât nouă, cât 

şi părinților. Nimeni şi nimic nu ne împiedică să 

ne împlinim scopurile, atâta timp cât speranțele 

există. Puterea de a ne înfrunta temerile ne ajută 

să mergem mai departe şi să credem cu adevărat 

în visele noastre. 

     Părăsirea țărmului şi descoperirea noilor 

oceane sunt acțiuni grele, dar nu imposibile. 

Noile oceane ne pot deschide ferestre mai bune în viață. 

                                                                                                  Florentina Cretu, clasa a XI –a C 

 

 

                Cuvântul pe care îl folosim cel mai rar este“mulţumesc’’ 

           Educaţia unui copil nu se limitează doar la a-l învăţa să scrie, să citească şi să 

calculeze. El trebuie să înveţe şi cum să se comporte cu cei din jurul său  şi să fie 

obişnuit de mic cu bunele maniere.  

Astfel, un copil manierat se va descurca mai bine în relaţiile sociale şi se va simţi 

mult mai bine  în prezenţa altora, cărora le lipsesc “ cei 7 ani de acasă”.       
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  De obicei, pentru a fi obişnuiţi cu bunele maniere, părinţii trebuie să fie un 

model pentru copiii lor. Trebuie să înveţe lucruri simple de la o vârstă fragedă: să 

salute, să spună “te rog” şi mai ales, “mulţumesc”. Cel din urmă cuvânt trebuie rostit 

ori de câte ori cineva ne întinde o mână de ajutor, ne oferă 

un  cadou, ne explică un lucru care ne este de folos sau 

pur şi simplu când cineva ne face un favor minor. Însă, în 

zilele noastre, acest cuvânt îl auzim din ce în ce mai rar, 

lucru cauzat de indiferenţă, superioritate sau, uneori, 

chiar nesimţire, deşi, cu ajutorul său putem face o mulţime de oameni să zâmbească. 

Cu toţii ar trebui să fim conştienţi de faptul că rostirea acestui cuvânt este atât 

necesară, cât şi benefică. O mulţime de oameni şi-ar forma o părere bună despre noi 

dacă am spune “mulţumesc” oricând  ar fi cazul. Astfel, am putea  da dovadă de bun 

simţ şi nu am fi considerate drept nişte personae ignorante.                                       

  Sper ca pe viitor această problemă să dispară şi cu toţii să spunem cât mai des 

“MULŢUMESC”!            

                               Georgiana Mujdei, clasa a XI – a C 

 

 

Lucrurile cele mai importante în viaţă 

         Multe persoane consideră obiectele din jur ca fiind 

esenţiale pentru a trăi. Sunt şi acestea de ajutor, dar nu foarte 

importante. Uneori, cariera contează, dar nu atât de mult 

precum  înţelegerea şi comunicarea dintre oameni. Observăm 

că noi nu avem nevoie numai de lucruri cum ar fi mobilierul, 

aparatele electronice şi altele. Desigur, sunt şi acestea 

importante dar, din tot ceea ce a creat Dumnezeu, cel mai 

important este Omul. Astfel, iubirea, înţelegerea, mărinimia, 

comunicarea sunt singurele care contează, enorm faţă de alte obiecte, dintre care 

unele chiar nu ne sunt de folos. Şi chiar nu suferim dacă se întâmplă să nu le mai 

avem.          

         Întrebarea mea este: de ce suferim aşa de mult la pierderea unei fiinţe dragi? 

                                                                                    Cornelia Ursu, clasa a XI – a C 
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“Dacă mergi pe un drum fără obstacole, probabil că acesta nu duce nicăieri!” 

          Un drum cu obstacole sigur duce undeva. Sincer să fiu, nu ştiu unde duce, dar în schimb, ştiu că 

acesta este sortit celor ce ştiu să iubească şi sunt gata să se sacrifice pentru un lucru nobil. Acesta e 

destinul lor, al celor ce renunță la viață şi sunt gata să moară pentru cei dragi, în schimbul câştigării unui 

renume. Chiar dacă aceşti oameni renunță la tot doar pentru binele celor dragi, câteodată aceste obstacole 

sunt încercări ale destinului. Acestea apar în contextul observării capabilității omului de a se sili, iar dacă 

omul are voință, suferă, dar şi depăşeşte aceste obstacole, de cele mai multe ori el va fi răsplătit. 

         Un drum fără obstacole este unul uşor, însă nu vei şti dacă vei fi capabil să înfrunți greutățile vietii 

din ce în ce mai apăsătoare. Un drum cu obstacole poate fi unul cu provocări, cu încercări, dar şi cu 

suferință. Dacă vei păşi pe acest drum, vei avea două opțiuni: să depăşeşti obstacolele sau nu.  

        Un drum cu obstacole nu poate fi evitat, ci doar refuzat de la început. 

Dar, dacă refuzi un asemenea drum, înseamnă ca nu ai niciun dram de 

bărbăție, nu vrei să trăieşti o viață grea, dar nici nu vei avea parte de fericirile 

depline ale vieții. Un drum  uşor, poate la început sau imediat îți va fi propice, 

dar de cele mai multe ori din acest drum lipseşte iubirea adevarată, ea fiind 

aici doar una achiziționată. 

       Un drum fără obstacole, nu te va ajuta să devii un om pregătit pentru a înfrunta viața, nu te va ajuta să 

distingi binele de rău şi vei rămâne doar un om simplu, ce a trăit candva pe Pământ. 

      Un drum cu obstacole te va face mai abil, te va face puternic, te va ajuta să distingi binele de rău, te va 

pregăti conform normelor din ce în ce mai dificile ale vieții din ziua de azi. Un drum cu obstacole este, de 

cele mai multe ori unul dureros, plin de suferințe, anevoios, dar şi creator de destin. 

      Un drum cu obstacole este o probă a destinului. Câteodată, ai nevoie şi de noroc, dar norocul nu este 

sortit neapărat celor puternici, ci el este sortit celor ce sunt gata să se sacrifice oricând şi pentru orice lucru 

bun, ce trebuie valorificat. 

                                                                                           Bogdan- Vasile Alexandrescu, clasa a XII- a C 

                       

,,Mintea e ca o paraşută, nu funcționează dacă nu e deschisă” 

                                                                                                             (Sir James Dewar) 

             Viața trebuie să fie o permanentă cercetare, analiză, dezvoltare, progres continuu. 

            A avea mintea deschisă înseamnă a fi receptiv la tot ceea ce se întâmplă în jurul tău, a accepta idei, 

păreri, convingeri şi a alege ce e mai bun din fiecare în parte. Avem de parcurs un drum, iar drumul nostru 

trebuie descifrat şi descoperit cu fiecare pas pe care îl facem. 
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            Cititul este un mod foarte eficient de a ne deshide mintea şi de a continua să progresăm… 

            Cu toții trebuie să acceptăm sau măcar să încercăm să acceptăm tot ceea ce conține opinie sau 

părere a celor din jur. Trebuie să fim deschişi, sociabili, comunicativi pentru ca lucrurile să meargă spre 

bine, spre binele pe care noi îl aşteptăm şi ni-l dorim…Nu ar trebui să fim închişi în noi, să ne ghidăm 

doar după certitudinile noastre şi atât, pentru că riscăm să trăim în propria noastră lume care ne poate 

provoca suferință şi dezamăgiri. 

            De ce să nu avem mintea deschisă şi să facem lucrurile cu optimism în aşa fel încât totul să ne 

aducă satisfacții şi bucurii? 

             Trebuie să gândim pozitiv, să încercăm să cunoaştem pe cât se poate 

de bine oamenii de lângă noi, dar asta doar după ce ne-am cunoscut suficient 

de bine pe noi înşine. E important să ne cunoaştem calitățile, defectele, 

aptitudinile şi limitele. 

            Mintea noastră conține un amalgam de informații amestecate cu trăiri 

afective şi raționale, dar şi sentimente. Depinde doar de noi felul în care ne 

punem ordine în gânduri, în minte; dar cel mai important e să avem mintea 

deschisă…E singurul mod în care aceasta poate funcționa!    

Andreea-Loredana Grigoruț, clasa a XI – a C 

 

“Când ți se închide o ușă, caută o fereastră!” 

 De multe ori se întâmplă să ne dorim foarte mult ceva, iar când suntem aproape de neuitat, să 

avem parte de un eșec neașteptat. Abia atunci când suntem în fața lucrului neîmplinit avem ocazia să ne 

testăm optimismul. 

 Dacă ne dorim un lucru cu adevărat, îl vom obține datorită perseverenței, forța voinței, înțeleasă 

drept capacitatea de a pune în practică, în mod constatnt, liberele alegeri de a deveni mai buni. 

 Punctul inițial al tuturor realizărilor este dorința, care, cu cât este mai puternică, cu atât face ca și 

rezultatele să fie pe măsură. Chiar dacă nu realizăm o dorință într-un anumit timp, este bine să nu lăsăm 

ca pesimismul să pună stăpânire pe noi, ci să găsim o soluție alternativă a problemei și să avem încredere 

în sine, motivație și o gândire pozitivă. 

 Un exemplu demn de urmat și care arată că nu trebuie să încetăm în a mai spera este Thomas 

Edison, despre care se spune că a eșuat de peste 1000 de ori în încercarea sa de a crea becul, însă acest 

lucru nu a fost un motiv suficient de bun pentru ca el să renunțe și a afirmat că „ nu am eșuat nici măcar o 

dată. Doar am descoperit peste 1000 de modalități pentru a nu inventa becul”. 

 În concluzie, consider că trebuie să ne urmărim țelurile în viață, oricât de dificil ar fi ele de realizat 

și după cum se spune:”Când ți se închide o ușă, caută o fereastră” 

 

         , clasa a 
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EESSEEUU  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

  
 

Gȃnduri, oameni, fapte… 

Gânduri, acțiuni,oameni... 

           În acest decor de toamnă, în luna lui brumar, când soarele străluceşte pe un cer senin, în toată 

plinătatea sa, acum când varietatea culorilor îmbracă în imagini încântătoare peisajul, când zorii şi 

amurgul zilelor ne îmbie spre nostalgie şi însingurare, spre meditație şi cugetare, acum ne facem timp de 

reflecție şi comunicare, şi chiar destănuire. 

         Se apropie perioada când nopțile par nesfârsite, când gândurile ne frământă, când speranța e 

zdruncinată şi când acțiunile noastre par a fi lipsite de substanță. 

          Deşi se spune că ,,toamna se numără bobocii", că toamna e anotimpul belşugului, al echilibrului şi 

 al decontatului muncii de peste an, totuşi oamenii sunt din ce în ce mai neliniştiți, tot mai  

îngândurați şi nemultumiți, oameni trişti şi pierduți în deznădejde.,,Furnicar" pe mapamondul ce 

 aleargă care mai de care în toate părțile şi spre "nicăieri", pare a fi o lume bântuită şi plină de 

 neprevăzut. Conflictele, neînțelegerile şi goana după îndestulare, religii învrăjbite, multă goliciune 

 sufletească şi trupească, toate s-au întins ca o plagă insuportabilă, ca un nor întunecat ce se abate cu furie 

 asupra ființelor de pe Pământ, spre a le copleşi. 

          Acum, mai mult ca oricând, se simte nevoia de echilibru, de înțelepciune, de răbdare şi de bunătate, 

de umanitate, de rațiune. 

          "Un om inteligent nu se gândeşte la bogăție nemăsurată, fiindcă nu-i aduce nimic. Pentru el, o vorba bună 

 de spirit face cât un univers. E mult prea urât pe lume ca să nu izbucnească, într-o zi, frumusețea mântuitoare" 

 ( Al. Paleologu). 

          Mă întristează profund atunci când vaăd tineri cu pancartă pe piept pe care este scris: ,,Vreau să muncesc, 

 nu să cerşesc". Înfiorător de descris în cuvinte. 

          O fi oare ,,minipotopul lui Noe" la care asistăm neputincioşi majoritatea, pentru a vedea cum  

"surcelele" domină materialul, cum nulitatea este "divă", cum minciuna stă cu "regele la masă"??? 

           Încerc să mă echilibrez şi să zic că e ceva trecător şi lipsit de substanță, e ceva la modă, pe moment 

 şi că toate se vor disipa în neant. 

           Gândesc în acest mod şi am încredere în oameni deosebiți care prin inteligentă, modestie,  

profunzime, acționează ca valori de necontestat pentru națiunea română. Haideți să ne străduim să-i  

cunoaştem, să-i urmăm şi să ne înălțăm sufletele prin scopul cultural primit de la ei, prin temeinicia ideilor 
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 transmise de aceşti "cosmici ai națiunii române" 

           Ne modelează gândirea şi ne mângâie sufletul vioara lui Enescu, poeziile lui Alecsandri, cuvintele de  

duh ale marelui actor Mircea Albulescu şi multe alte valori ce se regaăsesc în acest cerc de "aură" 

 tămăduitoare. 

            Eu sper că vom trăi să ne bucurăm de "frumusețea mântuitoare" şi de toate cele trecătoare şi fără  

noimă n-or rămâne într-un trecut ce ne-a buimăcit şi zdruncinat, ca oameni. 

            Închei, printr-un îndemn ce l-am făcut în acest anotimp -TOAMNA- unor tineri ce au pornit împreună 

 pe drumul vieții : 

 

Vouă, tinerilor, 

 

Pentru Sf. Taină astăzi vă uniți 
În trup şi suflet, de-a pururi fericiți, 
E zi de neuitat şi-i TOAMNĂ doar 

Când vă aflați în fața SF. Altar. 

 

Credința să vă fie cunună casniciei  

Speranța-n bine, cu pilda omeniei, 

Să nu uitați că numai Dumnezeu 

Va fi cu voi, mereu, la bine şi la greu 

 

 

Un gând    

 

În miez de TOAMNA ați pornit 

Pe-a vieții cale împreună, 

Gândindu-vă că-i fericit 

Doar cuplul, ce lui Dumnezeu cunună. 

 

Şi iată-vă acum în culmea fericirii 

Când amândoi în anii tinereții 
Să spuneți "DA" respectului, dar şi iubirii 

Şi vă uniți din dragoste spre trăinicia vieții. 
 

     Ne rămâne nădejdea şi posibilitatea de a uita "vâltoarea şi decadentele imagini lipsite de conținut" pentru a ne 

bucura de frumos, de bine, de  lumină şi adevăr, de mântuire. 

 

          Prof. Mădălina Andronic 
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CCAALLEEIIDDOOSSCCOOPP  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

De ce chiulim? 

      Foarte mulți elevi care vin la şcoală au de făcut naveta zilnic. Pe lângă banii cheltuiți pentru transport 

noi, elevii, depunem o serie de eforturi, cum ar fi trezitul de dimineață, învățatul şi multe altele. În ciuda 

acestor fapte, mai sunt şi elevi care chiulesc. 

      De cele mai multe ori chiulim deoarece ne aşteaptă cafeluța la bar, nu avem chef de ore, nu ne-am 

pregătit la materia respectivă şi urmează să fim ascultați, ne grăbim să ne alăturăm anturajului nostru sau, 

pur şi simplu, să ne creaăm o imagine cool în fața celorlalți. 

                                                                                                            Elena-Vasilica Ţifui, clasa a XI – a C 

 

                                                    O vizită  sperată după 20 de ani 

        Sunt 20 de ani de la înființarea Asociației “Amitié Nyons-Borca” şi în aceasta vineri a avut loc, la 

Primăria din Nyons, o recepție cu participarea unei delegații de 9 persoane din Borca, însoțite de 

primarul lor, Ovidiu Niță, ales de doar trei săptamâni în această funcție, care a ținut să participe la voiaj 

cu soția.  

        Înconjurată de consilierii primăriei Nyons, preşedinta Asociației, d-na Christiane Bouchet, a primit 

şi pe numeroşii membri nionsezi ai Asociației, care au participat la istoria acestei prietenii despre care 

ziarul nostru a scris cu regularitate. 

       Scuzându-l pe primar, dl. Pierre Combe, şi pe adjunctul acestuia, dl. Jean Claude Metral, aflați în 

vacanță, d-na  Nathalie Fert, consilier cultural, rememorează primirile călduroase de care s-au bucurat 

nyonsezii la Borca şi confirmă dorința acestora  de a consolida legăturile care s-au creat de-a lungul 

anilor grație inițiativelor unor persoane ca 

George Le Galo, din Nyons, Maria şi Petre 

Lungu din Borca. 

       Vicepreşedintele Asociației  « Amitié 

Nyons-Borca », dl. Noël Galichet (care a avut 

funcția de preşedinte între 1999-2011) reda  pe 

scurt  istoricul acestor relații, care au debutat 

în august 1989 printr-o cerere de înfrățire 

adresată lui Ceauşescu şi Primăriei din Borca. 

      Construirea unei prietenii 

      Primul voiaj a avut loc în 1990, după 

revoluție. Timp de 20 de ani s-au succedat  
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numeroase călătorii prin care  au fost aduse materiale şcolare sau pentru alte instituții din comună. 

     Apoi, Noël Galichet îşi axează discursul pe valorile de prietenie, pe descoperirea unei alte culturi şi, 

mai ales vorbeşte despre viitor, simbolizat astăzi prin această întâlnire. 

      Traduse de Petre Lungu, profesor de limba franceză, cuvintele d-lui primar Ovidiu Niță  au arătat 

disponibilitatea Primăriei Borca de a  dezvolta aceste relații şi cu un  prietenos «vă asteptăm la Borca» 

s-a încheiat această primă şi importantă întâlnire după 20 de ani de aderare la valorile europene. 

       Sosiți miercuri, aceşti prieteni de la distanță (2500 km) au vizitat atelierul de preşuri şi covoare, 

Muzeul Măslinului, au petrecut o zi pe malul lacului de la Cornillon, au asistat la cina-concert cu ocazia 

Zilei Măslinului, s-au întălnit duminică cu primarul Nyonsului, dl. Pierre Combes. 

      În timpul sejurului, delegația din Borca a descoperit zona artizanală a oraşului, precum şi  locul de 

triere şi reciclare a deşeurilor. După un popas la Vaison la Romaine, în această duminică, spre seară, se 

vor întoarce în România.    

                                                                      Le Dauphiné Libéré, Lundi, 23 Juillet, 2012 

      

Clubul Eco-Turistic ’’Crucea Talienilor’’ Borca-Neamţ 

 

            În inima munților, din setea de aventură, din dragoste pentru frumos şi din eforturile unor tineri 

frumoşi, inimoşi, iubitori de natură, s-a născut în ianuarie 2011 Clubul Eco-Turistic ’’Crucea Talienilor’’ 

– Borca, după modelul ,,Ştafetei Munților”, o continuare a expedițiilor ’’Indagatores’’. Prin înființarea sa, 

comuna a intrat în spiritul competițiilor montane, clubul organizând anual, în luna iunie, dar nu numai, 

’’Cupa Montaniarzilor Nemțeni’’, o competiție ce adună iubitorii de munte, sport şi natură, din toată țara.     

            Concursul este cu atât mai antrenant cu cât diversitatea probelor este mai mare, astfel că 

regulamentul de desfăşurare cuprinde activități sportive, în funcție de sezon (cross, sanie, schi, volei, 

football, alpinism, etc), teste teoretice (meteo, sanitar, floră şi faună, alpinism, cunoştințe despre zonă, 

etc), orientare turistică, probă culturală, nelipsind – desigur, nici probele-surpriză. În ciuda vizibilei 

tinereți, C.E.T.’’Crucea Talienilor’’ s-a integrat în familia Cluburilor Eco Turistice, (Federația de Turism 

şi Ecologie), obtinând premii precum trofeul 

clubului ,,Albatros’’ Galați, concurând în Delta 

fluviului rege, trofeul Dr. Iacomi-P. Neamt, 

unde am fost înconjurați de peisajele feerice ale 

Ceahlăului sau lira C.E.T. ’’Hăşmaş’’, sub 

povara iernilor grele de la Izvorul Mureşului. 

           Este normal ca între membrii cluburilor 

să se înfiripeze prietenii ce dăinuiesc, fiind 

legate cu sensibilitatea dorului de munte şi a 

imnurilor care prezintă frumusețea naturii, 

cântată la focul de  tabară, departe de zgomotele 

lumii cotidiene.  

                                                                                                                 

Lucian Iliescu , clasa a aVIII – a A 
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Lady    Gaga 

 Pe 16 august, în ziua sfinților Mucenici Brâncoveni și după sărbătoarea Adormirii Maicii 

Domnului, la București a avut loc concertul celei mai în vogă vedete internaționale, Lady Gaga. S-a 

promovat albumul „Born this Way”(„ Născut altfel”), prin care cântăreața se arată de acord cu 

homosexualitatea. 

Este una din cele mai infleunte femei din lume, activitatea ei având și conotații politice. 

Globalizarea, îndepărtarea de credință, activitatea yoga ca psihoterapie, sunt câteva imagini pe care diva 

le înserează în show-ul ei. Simbolurile care apar în timpul concertelor ei țin de ocultism: ochiul lui Horus, 

inorogul, piramida, triunghiul. Una dintre piese, „Mother G.O.A.T.”(„Mama capră”), folosește un simbol 

masonic, țapul, iar capra este în opoziție cu oaia( simbol creștin). Scena pe care cântă Lady Gaga are 

forma unui templu, ea considerându-se o preoteasă. Spectatorii, majoritatea adolescenți, au un adevărat 

cult  pentru cântăreață, aceasta fiind și dorința ei. Scopul ei este de a pătrunde în sufletul maleabil al 

tinerilor prin ritmuri, imagini și mai ales senzații. Este adorată de tineri, care de cele mai multe ori nu 

întețeg nici mesajul și nici manifestările ei care profanează normalul. În videoclipurile ei și-a bătut joc de 

rozariu, element catolic, iar aparițiile ei sunt cât mai grotesc. Celebra rochie de carne, coarnele, sunt ținute 

deviante, dar care șochează, ba chiar hipnotizează. Tendințele auto-distructive, forțele pătimașe, murdăria 

din subconștientul unui tânăr sunt scoase la suprafață și prezentate ca adevărata identitate, ca adevăratul 

chip al lui Dumnezeu. Este un mesaj pe dos, omul normal fiind în viziunea ei unul sufocat de propria 

identitate. Nu suntem născuți desăvârșiți, ci suntem născuți spre desăvărșire. 

 A ne iubi în cădere, în patimi, ne îndepărtează de Dumnezeu. 

Ori mesajul subtil al cântecelor tocmai acesta este:autoadorarea. În 

cântecul Judas, Lady Gaga îi declară dragostea vânzătorului lui Iisus: ” 

Iuda, Iuda, Iuda... Sunt îndrăgostită de Iuda/ Când vine la mine eu sunt 

gata/ Îi voi spăla picioarele cu părul meu/...În sensul cel mai biblic, 

sunt dincolo de pocăință/ Curvă vestită, târfă prostituată ce-și vomită 

mintea... Iuda este demonul de care mă lipesc... Iuda Gaga” .   Când 

cineva nu mai este dispus să-l primească pe Hristos, mai merită să fie 

respectat? Adulat? Președintele Obama, realizatoarea Oprah Winfrey, yoginul Dupak Chopra, profesorul 

de la Harvard Charles Ogletree sunt susținătorii lui Lady Gaga. O societate care dorește schimbarea  în 

timp a culturiii, a religiei, a noastră ca oameni. Rămâne la latitudinea noastră dacă vrem să trăim ca 

oameni normali sau să dorim să participăm la această transformare. 

                                                                                                                        Elena Ursu, clasa a XII – a C 
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RREELLIIGGIIEE  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Noi și Biserica  

                            autor  Ion Luca Caragiale 

 

           Încă de mult, lumea noastră românească nu mai merge la biserică. Oamenii de sus, de mijloc şi de 

jos au uitat de mult cărarea ce duce la locaşul icoanelor. Boieri, ostaşi, meseriaşi, negustori, dascăli, 

slujbaşi, mari şi mici s-au lepădat de datoriile către legea lor creştinească – toţi sunt astăzi liber–

cugetători. Şi, fireşte, dacă dumnealor sunt astfel, trebuie şi femeile dumnealor să fie astfel, adică liber-

cugetătoare; şi, prin urmare, cum ar putea să fie copiii dumnealor astfel decât mamele, adică liber-

cugetători! Dar să nu exagerăm! 

Boierimea, ostaşii şi slujbaşii, deşi liberi-cugetători, tot mai merg uneori să audă, dacă nu chiar să 

asculte, Evanghelia – anume când M. S. Regele se duce cu ceremonialul obicinuit, la zile mari, ori la 

Mitropolie, ori la Sf. Nicolae-n Şelari, ori pe malul gârlii la Bobotează. 

De altă parte, tinerimea şi damele se abat uneori la câte o biserică high-life şi spre cinstea lor, 

trebuie să mărturisim că sunt pătrunse de tot respectul cuvenit casei Domnului: atât tinerimea cât şi 

damele se prezintă acolo cu toată-ngrijirea. Atât numai că vorbesc cam tare. 

O fi aceasta bine sau rău – că s-a lăsat adică lumea noastră de biserică – nu o spune, căci n-am în 

această privinţă nici o părere hotărâtă. 

Poate, după cum unii, să fie bine; poate că lipsa de aplecare spre religie să fie dovada unui spirit 

care se emancipează lesne de ideile învechite şi devine astfel mai susceptibil de idei noi, de progres 

intelectual şi moral. 

Poate, dinpotrivă, după cum zic alţii, să fie de rău; poate că lipsa aceasta să fie dovada unei porniri 

la descreierare, la o scădere, la o înjosire progresivă intelectuală şi morală, la o din ce în ce mai mare 

pierdere a omeniei. Nu ştiu deocamdată cine să zic că au dreptate – pesimiştii ori optimiştii; trebuie să mă 

gândesc mult la această întrebare. Dar până s-ajung a-mi da un răspuns, voiu să comentez aici, în fuga 

condeiului, câteva observaţii, pe cari le fac de mult. 

Pe câtă vreme bisericile noastre ortodoxe româneşti părăsite de credincioşi, mai ales în Capitală şi-

n oraşele mari, decad pe văzute; pe câtă vreme toaca şi clopotele noastre fac sgomot de-a-surda, ne mai 
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aflându-se urechi care să le înţeleagă glasul şi chemarea; pe câtă vreme o biată prescură şi câteva linguri 

de vin ajung unui trist altar pe mai multe duminici – ce se-ntâmplă în altă parte? 

Ia să vedem. 

Treceţi, vă rog, foşti creştini ortodocşi, astăzi liber-cugetători, treceţi duminică dimineaţa pe la 

frumoasa catedrală catolică a Sfântului Iosef, pe la biserica protestantă şi pe la cea calvină; treceţi, vă rog, 

foşti creştini ortodocşi, compatrioţii mei, liber-cugetători astăzi, treceţi vineri seara pe la sinagogile 

mozaice – şi vedeţi ce se petrece acolo, în acele locaşuri clădite de oameni pentru adăpostirea sintei 

credinţe în Dumnezeu, lăsate lor de la moşi strămoşi. 

Vedeţi, ce de lume! Ce de oameni, ce de femei şi de copii! 

Priviţi-i! Bogaţi şi săraci, voinici şi neputincioşi, tineri şi bătrâni. Sunt între ei învăţaţi deosebiţi şi 

oameni de rând, fiinţe, pe drept ori nu, mândre şi fiinţe umile, oameni cu griji sdrobitoare şi oameni fără 

nici o grije; toţi vin acolo să se roage împreună Lui, cum I s-au rugat şi părinţii lor şi să-nveţe pe copii lor 

a se ruga cu dânşii. 

Sunt între ei bravii şi cuminţii Germani, Francezii cei subţiri la minte şi nobilii Italieni, şi alte 

neamuri strălucite ale Europei şi îndrăzneţii Unguri şi neînduplecaţii Evrei. 

Intraţi, foşti creştini ortodocşi, astăzi, liber-cugetători; intraţi după aceşti credincioşi în sfântul, 

pentru ei, locaş. Ascultaţi cum răsună, legănându-se-ntre-nalte bolţi, acele cântări înălţătoare în slavă. Ia 

uitaţi-vă cum, cu capetele plecate, se lasă acei oameni pătrunşi de binefacerea A-tot-Ţiitorului. Vedeţi voi, 

cari sunteţi totdeauna posomorâţi, cum, după ce s-au împărtăşit de acea binefacere, ies toţi cu feţele senine 

şi vesele. 

Şi dacă, liber-

cugetători, nu mai puteţi crede 

în Dumnezeu, căci nu mai 

sunteţi în stare să-L vedeţi, pe 

El care s-arată pretutindeni, 

afară decât în sufletul vostru, 

nu puteţi crede nici măcar în ce 

vedeţi la aceşti semeni ai 

voştri? Nu înţelegeţi voi, cari 

tot vă plângeţi de slăbiciunea 

“noastră” faţă cu ei, ce întăriţi 

ies după ce s-au rugat şi au 
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primit binecuvântarea? 

Şi dacă nici atâta nu-nţelegeţi, nu v-aduceţi aminte barem de o vreme nu tocmai depărtată, când 

părinţii nori, cari dorm sub umbra crucii, cunoşteau izvorul acelei întăriri binefăcătoare şi ştiau să s-adape 

la el? 

Părinţii voştri! 

Prăpastie de vreme nemăsurată între ei şi voi! Mii de mii de ani de va fi trecut de la viaţa lor până 

la a noastră şi tot nu li s-ar fi şters mai bine din inimile copiilor, pomenirea şi dragostea şi evlavia şi felul. 

Ei au crezut şi s-au închinat şi sufletele lor găseau mângâiere şi tărie în închinăciune. 

Noi nu ne mai închinăm fiindcă nu mai credem. Sufletele voastre nu mai au nevoie de mângâiere; 

inimile noastre nu mai au nevoie de tărie, fiindcă sunt de piatră şi din piatra aceasta scăpărăm scânteile 

liberei-cugetări, noi românii, foşti ortodocşi, cari suntem mai deştepţi, mai luminaţi, mai mândri, mai 

puternici decât toate neamurile lumii. 

Închină-se Asia – bătrână înţeleaptă şi nobila şi ingenioasa ei fiică Europa! Închină-se Africa, cu 

toate negrele ei seminţii! Închină-se iscusita Americă! 

Noi – nu ne închinăm. Închină-se nerozii! 

Filosofia noastră se pune mai presus de nevoia înţelepciunii! Clopotele – sgomot! Icoanele – 

fleacuri! Credinţa – moft! 

Închiză-se bisericile, surpe-se zidurile lor! 

Părinţii noştri cari le-au zidit erau nişte barbari, nişte primitivi, fără nici o cultură serioasă; ei nu 

aveau spiritul de examen. Noi suntem oameni moderni. 

Mătură-se dărâmăturile bisericilor, ca să se deschidă locuri largi, pieţe vaste, pe cari, după 

cerinţele progresului, să se zidească oţeluri măreţe şi cluburi politice, teatre de varietăţi şi burse de 

comerţ! 

Şi nu care cumva să-ndrăznească a ridica 

glasul cineva! În cazul cel mai bun pentru dânsul ar fi 

un om ridicul. E destul că biserica e tolerată! 

Un slujitor al altarului, când stetea sub 

loviturile unei cumplite prigoniri, unei năpăstuiri 

strigătoare la cer, izgonit şi maltratat ca odinioară Sf. 

Ignatius al Cosntantinopolei, mi-a spus cu adânc 

amar: 

Nu le e frică, fiule, de bătaia lui Dumnezeu? 
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IINN  MMEEMMOORRIIAAMM  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

A murit Romulus Vulpescu 

Scriitorul, traducătorul și publicistul Romulus Vulpescu a încetat din viață în ziua de 18 

septembrie 2012, la vârsta de 79 de ani. 

S-a nĂscut pe 5 aprilie 1933, la Oradea și a fost poet, scriitor, traducător, editor și publicit. 

A urmat la București școala primară, liceul „ Sf. Andrei”( 1939 – 1948) și “Gheorghe 

Șincai”(1948 – 1951), unde a frecventat clasele X-XI la seral, în paralel cu o școală profesională(1950 – 

1951), devenind strungar calificat. S-a înscris apoi la Facultatea de filologie, secția Limba și literatura 

română a Universității din București, pe care a absolvit-o în 1955. După absolvire a lucrat ca redactor la 

Editura de Stat pentru Literatură Universală(1964-1965). A fost , totodată, secretar literar și director 

adjunct la Teatrul      “ Barbu Delavrancea”(1967 – 1969), dar și muzicolog la Muzeul Literaturii 

Române. Între 1973-1989 a fost secretar la Uniunea Scriitorilor din România, iar între anii 1990 și 1991 a 

fost director al Teatrului Mic din Capitală. 

A fost senator în legislatură 1990-1992 și membru al Consiliului Național al Audiovizualului între 

anii 1994-1998. 

Opera sa cuprinde numeroase volume de poezii, proză – „Proza-

Exerciții de stil”(1967), “Procesul Caragiale-Caraion”(1973), “Dineu-

bal”(2002), dar și traduceri din opere clasice – Francois Villon(„Opusurile 

magistrului”), Francois Rabelais(“ Gargantua “), Dante Alighieri(“Kita 

Nuova” )etc. A fost căsătorit cu prozatoarea Ileana Vulpescu(“Arta 

Conversației”) și este autorul următoarelor versuri:  

“În fiecare zi ne batem joc 

De păsări, de iubire și de mare 

Și nu băgăm de seamă că în loc 

Rămâne un deșert de disperare” 

Tudor Gheorghe a compus o melodie cu aceste versuri. 

 

Pledoarie pentru lectură 

    ‘’Orice biografie ajunge să fie, în cele din urmă, o patrie pe care o târăşti după tine şi de care nu te poți 

rupe’’, spunea Octavian Paler , autorul pe care vi-l propunem să-l cunoaşteti în această rubrică. 
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      Octavia Paler s-a născut la 2 iulie , 1926 la Lisa, lângă Făgăraș , iar locul naşterii a reprezentat o 

magie prezentă în tot ceea ce a scris. A fost scriitor ,editor , jurnalist , analist politic si cultural. 

     A fost o conştiintă de o mare luciditate, putându-l asemui cu Albert Camus. Scrisul său nu se poate 

rupe de biografie, impresionând prin simplitate şi simţul realităţii. Si-a petrecut viaţa la maşina de scris , 

opera sa este impresionantă , dar noi am ales spre lecturare trei poezii. 

    A murit la 7 mai , 2007. 

Trapa 

Mai departe de moarte, mai departe de viaţă, 

mai departe de dragoste, mai departe de mine, 

mai departe de noi, 

mai departe de cei care-am fost, 

de cei care-am fi putut deveni. 

Şi cursa continuă. 

  

Eul mortal, sau eul vital  

Voi care vă întoarceţi acasă 

şi după ce-aţi închis uşa 

spuneţi „bună seara” 

voi nu ştiţi ce-nseamnă 

să intri pe o uşă tăcând. 

 

Elegia dorințelor 

Mai bine să umplem cu flori 

toate craterele vulcanilor, 

să uităm morţii neîngropaţi 

şi vântul să caute singur 

ce mai e de găsit prin cenuşă, 

mai bine să ne ducem departe de rănile noastre, 

să nu regretăm nimic şi să cultivăm trandafiri, 

mai bine să fixăm sărbătorile 

în zile fără memorie, 

mai bine să ducem ucigaşilor crini 

şi să-i declarăm inocenţi, 

mai bine să convingem fantomele 

să ne lase în pace, 

să ne ducem departe de rănile lor 

şi cât mai discret, 

să nu deranjăm cu tristeţile noastre pe nimeni, 

înainte de a spune că toate acestea-s fireşti. 
                                                                                                                    Clubul de jurnalism 
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CCEENNAACCLLUU  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 

Frământare 

 Drag îmi e de tine 

Nu știu cum să-ți spun! 

Cred că țin la tine… 

Cred că sunt nebun! 

 

Știu că tu aștepți… 

Primul pas să-l fac. 

Te mai las să ațtepți, 

Nu știu ce să fac… 

 

Inima-mi se sfarmă-n piept, 

Când te vede-n zare! 

Ce să fac? Să mai aaștept?... 

Nu mai am răbdare! 

 

Nu știu care fapte  

La tine m-atrag… 

Îmi pun o-mtrebare… 

Oare îți sunt drag? 

 

Nici nu îmi răspund, 

Că mă-mbolnăvesc… 

Aș mânca și grund 

Doar să te privesc! 

 

Cred că sunt nebun! 

Cred că țin la tine… 

 Nu știu cum să-ți spun! 

Drag îmi e de tine… 

 

                                   Portret sau înger păzitor 

 

Părul tău e praf de stele 

Ce mereu e risipit,  

Ori de câte ori, mai tare, 

Câte-un vânt neisprăvit. 
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Ochii tăi, două mărgele, 

Din mărgeanul nesfârșit, 

Cu migdal-au fost pictate 

De-un albastru pustiit. 

 

Buzele ți-au fost sculptate 

Dintr-o piatră de rubin, 

Chipul tău e o bucată, 

Mare, dintr-un cer senin. 

 

Trupu-ți, grandios mai este, 

Ca o lebădă ce zboară, 

Și privirea-ți e-o poveste 

Ce pe mine mă-nfioară… 

 

O poveste fără seamăn, 

Ce nu-și are autor, 

Și de-aceea te asemeni 

Unui înger  călător.. 

 

Vlad Amariei,Clasa a XII-a A 

 

 

 

Raiul pentru mine 

 

 
Am ajuns sus și cum ușa am deschis, 

Focul întreținut cu tine s-a stins, 

Nu-i nici o carte, nu-i nici un pix 

Viața asta mi se potrivește la fix. 

 

Și am un geam prin care privesc 

Profesorii în iad cum se chinuiesc. 

Iar eu am ajuns profesorul meu 

Și îmi petrec timpul cum vreau eu. 
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De teme și scris acum am uitat 

Încerc să mă tolănesc mai comod în pat 

Am sclavi și slugi care îmi citesc 

Romane de dragoste, să nu mă plictisesc. 

 

Toate sunt bune, toate –s de vis 

De-abia acum apogeul l-am atins 

Sunt fericită,  fac ce vreau eu 

Vreau să privesc profii chinuindu-se mereu. 

Corina Gavriluț, clasa a XI-a C 

 

 

Interviu cu toamna 

 

- Doamnă Toamnă, sunteți drăguță să acordați un interviu în exclusivitate? 

- Da, desigur, întrebați-mă. 

- V-a fost dor de noi? 

- Da, foarte mult. 

- Ce spuneți despre acei copii care ar vrea să fie vară, să se bucure de vacanță? 

- Eu le spun că voi vorbi cu sora mea, Vara, ca la anul să stea mai mult, dacă asta vor ei. 

- Dar dumneata ce vei face, vei sta mai puțin? 

- Nu, o voi ruga pe sora mea, Iarna, ca să-mi dea puține zile de la ea. 

- Credeți că va fi de acord? 

- Ea este un anotimp bun, nu cred că va fi împotrivă. 

- Mă bucur. Să știți că sunt un mare fan al dumitale. 

- De ce? 

- Pentru că în a doua lună  a ta, pe data de optsprezece, e ziua mea. 

- Bine, mă bucur. 

- Mi-a făcut plăcere această conversație. 

- Și mie de asemenea. La revedere ! 

 

Reporter Ștefan Fărcășanu, clasa aIII-a, Şcoala Pârâul Pântei  
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PPAAGGIINNAA  CCEELLOORR  MMIICCII  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

    
        Hărnicuţa 

 

Eu sunt hărnicuţă foc 

Acasă nu mă las deloc, 

Florile îmi zâmbesc din geam 

Pentru că eu grijă de ele am. 

 

Pe mama ştiu s-o ajut 

Spăl vase, gunoiul îl duc 

Şi Pisi îmi toarce de zor 

Pentru că-i dau lăptişor. 

                 Aruştei Adela,Clasa I 

  

 

  

         Puişorii mei 

 

Are cloşca mai mulţi pui, 

Ghemotoace alb-gălbui 

Şi câţiva mai negricioşi, 

Dar cu toţii sunt pufoşi. 

 

Cu drag mare-i îngrijesc 

Şi de mâţă îi păzesc. 

Le-am frământat mălai cu apă 

Pentru că-s fetiţă harnică. 

   Iordache EcaterinaTeona, Clasa I 

  

 

 

Jucăriile mele 

 

În camera mea 

Sunt multe jucării... 

Le iubesc pe toate 

Şi le ocrotesc: 

Nu le rup, le şterg de praf 

Şi băiţă eu le fac. 

      Ciubotă Bianca, Clasa I 
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În vacanţă la bunica 

 

În vacanţă la bunica 

Eu m-am jucat cu pisica. 

Şoricel de pluş i-am aruncat 

Ea pe loc l-a agăţat. 

 

Miau ! Pisi s-a alintat, 

Spre bunicul a plecat, 

Că i-a pus în castronel 

Lăptic pentru Pisicel. 

Plăeşu David, clasa I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      În vacanţă 

 

Soarele este în vacanţă, 

Fulgii au plecat şi ei … 

Vântul a uitat să bată, 

Aşa că am plecat la baltă. 

 

Dar balta este îngheţată, 

Patinele le voi încălţa, 

Pe gheţuş eu mă voi da 

Până se va însera. 

Timar Iustin, clasa. I 
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SSOONNDDAAJJ  DDEE  OOPPIINNIIEE  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 Acest sondaj s-a realizat cu ajutorul elevilor din clasa a XII-a A, a XI- a C, a XII-a C. Ne așteptam 

la răspunsuri amuzante, dar am rămas surprinși de maturitatea lor. 

Dragi colegi, chiar sunteți mai serioși decât ne așteptam. 80% dintre voi ați muncit în vacanță, 

restul ați citit, v-ați plimbat sau ați lenevit. 

1.V-ar place să petreceți vacanța mare iarna? 

-Nu, pentru că iarna am sta mai mult în casă. 

- Nu are sens! 

- Nu, pentru că sunt prea multe zile răcoroase și nu-mi place. 

 

2. Ce ați face dacă s-ar sista vacanța? 

- Am învăța mai mult și am fi mai obosiți. 

- Am sista și noi școala! :) 

- M-aș lăsa de școală, aș învăța de unul singur, doar ceea ce îmi place și mi-aș căuta de lucru, pentru a fi 

pe cont propriu din punct de vedere financiar. 

 

3. Ce faceți de obicei în vacanță? 

- În excursii la munte sau la mare, la fân la bunici și întâniri cu familia. 

- Ce apuc! 

- Mă relaxez, dorm, citesc, mă plimb. 

 

4. Vă acomodați ușor după terminarea vacanței? 

- Bineînțeles! La sfărșitul vacanței mă plictisesc și aștept școala din toată inima. 

- Nu mă acomodez ușor și de multe ori m-am gândit cum ar fi dacă s-ar inversa?  

- Mai greu în prima săptămână. 

 

5.Aveți sentimentul că ar trebui inversat timpul pentru vacanță, cu timpul alocat școlii? 

-Eh... Nu! E bine așa. Pentru că școala ne ajută în viață. 

- Nu, deoarece încep să mă plictisesc chiar și după 2 luni de vacanță. 

- Nu, fiindcă am termina școala la 30 de ani. 
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NNOOII,,  DDEESSPPRREE  NNOOII  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Despre cei mai mici şcolari… 

În luna noiembrie, elevii claselor I-IV au participat cu desene și colaje la proiectul educațional 

„Toamna, bogăție și culoare” . 

 Clasele I, a III-a Borca și a IV-a de la Școala Pârâul Cârjei, sub îndrumarea doamnelor învățătoare 

Gladiola Bondar, Ioana Fedeleș și Olivia Bezim au participat la concursul național interdisciplinar 

“Voinicel”. Elevii au obținut premiul I, al II-lea și ai III-lea, diplome și premii în obiecte. 

 În perioada care urmează, elevii acestor clase se pregătesc intens pentru participarea la Concursul 

Național COMPER (matematică și limba română), Concursul Internațional Euro Școlarul și Concursul 

Național SMART.                                                                                                   îînnvv ..   GG llaadd ii oo llaa   BBoo nnddaarr   

 

Consiliul Elevilor 

      Consiliul Şcolar al Elevilor este o organizație înființată în 2005 cu scopul de a apara drepturile şi 

interesele elevilor. Membrii consiliului au mai multe obligații: asigură comunicarea între elevi şi cadrele 

didactice, dezbat propunerile elevilor din şcoală şi elaborează proiecte, organizează şi desfăşoară activități 

extraşcolare, implică elevii în activitățile desfăşurate şi se autosesizează privind problemele cu care se 

confruntă elevii încercând să găsească soluții. Eu cred că era necesară înființarea consiliului pentru a arăta 

că generația tânără este capabilă, creativă, cu inițiativă şi dornică de implicare în dezvoltarea comunității 

din care face parte.         Diana Burlancea-Elena, clasa a XI – a C 

  
Zilele Liceului 

        În perioada 1-8  noiembrie, liceul de la Borca a fost în mare sărbătoare. Acum s-au desfăşurat   

“Zilele liceului”, în cadrul cărora elevii şcolii, de la clasele mici până la cei aflați în anul terminal,  s-au 

implicat în numeroase activitați începând cu cele culturale, până la activitățile sportive, teatru şi muzică. 

         În acest sens, profesori devotați, împreună cu domnul director, au organizat, în ultima zi de 

sărbătoare, festivitatea premierii la Căminul cultural din comună, unde elevii merituoşi au primit diplome 

şi felicitări. Tot aici, primarul şi preotul din comună au împărtăşit câteva gânduri celor prezenți. 

                                                                                                 Niţă Alexandra, clasa a XII - a C 

 

 

Balul Bobocilor 

      După cum bine ştim, acest renumit “Bal al Bobocilor” este mai mult decat o petrecere de “Bun Venit”, 

fiind în acelaşi timp şi o competiție pe care fiecare concurent vrea să o câştige. Aşa s-a întâmplat şi la 
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Grupul SŞcolar “Mihail Sadoveanu” , pe data de 20 octombrie, în incinta căminului cultural din comună. 

Acolo, elevii claselor a XII-a au organizat acest bal pentru a-i întâmpina cum se cuvine pe bobocii 

liceului. Alături de elevi, au fost prezenți domnii directori şi o mare parte dintre profesori. Pentru ca acest 

bal să fie perfect, s-a stabilit comitetul de organizare, juriul, care era format din domnii profesori, cât şi 

din elevi, perechile participante, şi, în final, premiile şi diplomele oferite câştigătorilor. 

     “Balul Bobocilor” a fost un adevărat spectacol care a însumat concursuri de Miss şi Mister Boboc, şi 

nu numai, adăugându-se concursuri de cultură generală, defilări cu anumite ținute şi probe de coregrafie.  

      În final, atmosfera a fost întreținută şi de ansamblul folcloric al liceului. 

                                                                                         Luca Georgiana, clasa a XII – a C 

 

                                                  Arde,uite cum arde! 

              Pe data de 24 octombrie, într-o zi de miercuri, la Grupul Școlar Mihail Sadoveanu, a avut loc 

între orele 11-12, o simulare de incendiu. Soneria școlii a funcționat ca niciodată. Clopoțelul a scos cinci 

sunete rare. Colectivul clasei a XII a C, a ieșit alert din clasă, luându-și bagajele. Desigur, cei mai rapizi 

au fost primii în curtea școlii, iar cei mai lenți au fost prinși de așa zisele flăcări uriașe, ce s-au abătut 

asupra acestui colț de Pământ. Simularea a fost și ea o mare cacealma. Doar câteva dintre clase au răspuns 

la apel.  

              Elevii școlii au ieșit afară, mașina de pompieri a sosit cu o mică întârziere, elevii așteptând 

câteva minute, râzând în hohote, iar apoi, așa cum au venit, pompierii au și plecat. Practic, nu s-a 

întâmplat nimic. A fost doar o simulare nereușită, iar în cazul unui incendiu, Grupul Școlar Mihail 

Sadoveanu ar fi fost prins nepregătit. Sper că vom învăța ca pe viitor să fim mult mai pregătiți, altfel ne 

vom pârjoli rău de tot.                                                                   Bogdan Alexandrescu, clasa a XII-a C 

 

O zi memorabilă 

 În data de 22 noiembrie, la inițiativa domnului Inspector Cristian Secară și a altor colegi am 

efectuat o vizită de suflet la Facultatea de Fizică din Iași. A fost un moment deosebit deoarece ne-am 

întâlnit cu foștii noștri profesori( care mai trăiesc!!) și am putut vizita laboratoarele facultății. Am trăit 

plin de emoție acest eveniment deoarece ne-am adus aminte (deși pentru scurt timp) de anii studenției 

care sunt cei mai frumoși. Anul acesta s-au împlinit 50 de ani de la înființarea Facultății de Fizică, 

moment în care s-a rememorat evoluția în decursul acestor ani. 

Trecând peste aceste lucruri frumoase am putut asculta pe foștii noștri profesori care cu o emoție 

vizibilă ne-au adresat cuvinte deosebite și care mărturisesc m-au făcut mândru că am această meserie. 

Din partea Facultății ni s-a adresat invitația de a vizita şi împreună cu elevii noştrii laboratoarele 

facultăţii, pentru a promova astfel  această frumoasă disciplină.                           Prof. Cătălin Bălțătescu 
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UUMMOORR  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Perle ale elevilor…. 

 Inima este cel mai important organ genital al omului. 

 Cu ajutorul câinelui, Vitoria Lipan şi-a găsit foarte repede 

zăcămintele soţului. 

 Poezia “Sburătorul”de Ion Heliade Rădulescu este un omagiu 

adus aviatorilor români. 

 În 1877 trupelor ruseşti li s-a permis să traverseze teritoriul 

României, împreună cu tancuri şi avioane, iar românii le-au dat 

mâncare şi cazare contra cost. 

 Dintre cele cinci Scrisori trimise de Eminescu, prima este considerată a treia. În “Scrisoarea 

întâi” se desfăşoară bătălia de la Rovinari. 

 Mircea cel Mare, care prima dată a fost bătrân, stă la un discurs cu Baiazid. Acesta îl primeşte 

politicos, dar cu obrăznicie, şi-l face în tot felul, ca pe o albie de porci. Când Baiazid îl întreabă 

arogant: “Tu eşti Mircea?”, domnitorul român nu se pierde cu firea şi răspunde la fix: 

“Da’mpărate.” Până la urmă, Mircea cel Mare, deşi bătrân, îl va îngenunchia pe trufaşul otoman 

cu câteva proverbe şi zicători bine plasate. 

 Manole a pus-o pe Ana la zid şi a-nceput să o lucreze. 

 Călin ţine de mână mireasa, care are părul lung de fericire. 
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