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EDITORIAL 

Mediul înconjurător nu are nevoie de referendum! 

 Problema poluării reprezintă, dacă nu cea mai mediatizată, atunci una dintre cele întâlnite 

probleme ale mediului înconjurător din timpurile noastre. Peste tot vedem și auzim oameni care 

ne spun că deșeurile și gazele emise în urma activităților noastre zilnice și obișnuite atacă planeta 

într-un mod foarte agresiv. Cu toate acestea, în mod ironic, problema devine din ce în ce mai 

gravă. 

 Ce înseamnă asta? Înseamnă că printre noi, oamenii, există o lipsă constantă de acțiune, o 

comoditate distructivă, o nepăsare față de natură, și implicit, față de cei din jurul nostru. 

 În zona noastră rurală de munte, cele mai afectate sunt pădurile și apele. Din nefericire, 

încă există oameni care aruncă deșeurile adunate în urma desfășurării activităților casnice în 

râuri. Pe lângă distrugerea vieții acvatice, în 

momentul unor furtuni, când volumul și 

debitul apei cresc, cu cât cantitatea de 

deșeuri existentă în apă este mai mare, cu 

atât cresc și numărul și intensitatea daunelor 

pe care apa le poate provoca în trecerea sa.  

 Ceea ce ar trebui să realizăm este că 

lenea, comoditatea și nepăsarea de care dăm 

dovadă uneori acționează ca un boomerang. 

Făcând rău, intenționat sau mai puțin 

intenționat mediului în care trăim, 

îndreptăm automat acest rău către noi înșine 

și către cei dragi nouă. 

 Nu toată lumea are timpul necesar 

sau posibilitatea de a organiza sau participa 

la acțiuni caritabile de ecologizare în zone 

poluate ale mediului (lucru pe care vă invit 

să-l faceți de fiecare dată când aveți ocazia), 

însă fiecare dintre noi poate ajuta la 

îmbunătățirea situației prin simplul fapt de a nu arunca deșeurile în alte locuri înafara celor 

special amenajate sau de a utiliza cât mai puține produse nocive. O viață mai bună nu necesită un 

efort supraomenesc, ci doar puțină atenție. 

Teodora Bordianu, clasa a XII-a A 
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DASCĂLI NEMȚENI DE ALTĂDATĂ 

Prof.  Univ. Dr.  Doc. MIHAI G. LAZĂR 

 

Nașterea, copilăria, adolescența. 

Valea Bistriței, o frumoasă vale cu locuri și oameni 

harnici și gospodari. Întâmplarea sau poate destinul a făcut să 

mă întâlnesc cu acest om deosebit, Mihai (Mircea) Lazăr, 

acum la această vârstă, să legăm o frumoasă prietenie. Într-o 

măsură oarecare, amândoi am trecut parțial prin aceleași 

momente ale vieții, am trăit aceleași episoade, și în aceleași 

locuri, în prima noastră perioadă de viață. Am încă amintirea 

vie despre localitatea Ceahlău de atunci, care era la cca. 1-

2Km de casa parintească a mea, casă situată pe un platou înalt, ceea ce a făcut ca multă lume din 

zonă să creadă că apa lacului de acumulare nu va ajunge până acolo. Comuna Ceahlău si-a luat 

numele de la Muntele Ceahlău, la poalele căruia se afla, având în componență satele Schit, 

Lețești, Răpciune și cătunul Rețeș până în anul 1956, când i s-a adăugat satul Bistricioara în 

urma desființării comunei cu același nume și satul Pârâul Mare, dar dispar satul Lețești și 

Cătunul Rețeș. 

Pe atunci, când nu erau electrificate localitățile din jur, Ceahlăul avea o uzină proprie, 

radioficare, era centru de raion. Erau instalate difuzoare mari pe stâlpi de telegraf iar seara 

auzeam emisiunile radio de la casa mea.  

Erau puține orchestre de muzică, dar tinerii pentru a putea învăța să danseze se foloseau 

de unii lăutari să zicem. Îmi amintesc și eu de Costică Sfâcnea, care locuia în Bistricioara, și pe 

care l-am cunoscut personal când îl „angajau„ surorile mele și prietenele lor. Îmi amintesc și unul 

din cântecele ce le cânta, cunoscut de altfel …dă-mi Marie ochii tăi, și tot el completa: nu-i  dau 

sunt a lui Costică…  

În centru Ceahlăului era un parc, cu diverse distracții, scrânciobe, bărci, popicării, etc. 

Duminica și în sărbători se aduna multă lume în acel parc, se relaxa după grele zile de muncă. 

Era și un prilej de întâlnire atât a bărbaților, mulți dintre ei făceau partide de popicărie, 

câștigătorii se bucurau apoi de un țap sau o halbă de bere din butoaiele din lemn cu pompă, cât și 

a femeilor, care stăteau la sfat sau duceau copiii să se bucure de diversele mașinării și jocuri. Nu 

departe era Bistrița, apă curgătoare, curată cu porțiuni mai adânci și mai line, locuri bune de mers 

vara la scăldat.  

În asemenea locuri s-a născut Mihai (Mircea) Lazăr pe 9 decembrie 1943, la ora 11, în 

satul Răpciune, locația Rețeș, comuna Ceahlău. Nașterea a fost verificată de moașa comunei 

Hangu, Zoe Sincu și a fost înregistrată în registrul stării civile, al comunei Ceahlău, prin 

declarația tatălui și a martorilor. 
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Părinții, oameni simpli, tatăl muncitor forestier iar mama casnică, l-au botezat Mihai, 

deoarece amândoi bunicii – și după mamă și după tată – purtau numele de Mihai. 

Tatăl, Gavril Lazăr, s-a născut în localitatea Hangu, pe 17 august 1914. Rămâne orfan de 

mic, la vârsta de 3 ani, deoarece tatăl său, Mihai Lazăr, a căzut pe frontul de la Mărășești. Înainte 

de a muri, îl roagă pe camaradul său Neculai Onu, să aibă grijă de familia sa, care după război 

chiar se va căsători cu văduva Lazăr, și va avea patru copii cu aceasta. Gavril, fiind mai mare 

decât frații săi, va deveni un fel de dădacă a lor. 

Din registrul stării civile. 

 

Gavril Lazăr era militar când începe al doilea război mondial. Luptând pe frontul de est, 

cade prizonier la ruși, la Odesa. Între  timp se căsătorise cu Elena Iacoboaia, având deja doi copii 

cu ea, Virginia, născută în 1941 și Mihai (Mircea). În timp ce era escortat ca prizonier, reușește 

să fugă și prin păduri și locuri depărtate de oameni, ajunge în țară. Va sta ascuns mult timp(fiind 

și rănit la un picior, deci oricum nu mai era activ ca militar), soția fiind cea care îl îngrijește și îi 

asigură cele necesare, până la terminarea războiului. După război pentru a-și întreține familia, 

Gavril Lazăr va avea diverse activități, muncitor forestier, paznic. Dar anii de 

razboi i-au măcinat sănătatea, așa că se stinge devreme din viață, în 1978 la 

vârsta de 64 de ani.  

Mama, Elena Iacoboaia s-a născut în 1923 pe 11 august, în localitatea 

Ceahlău. Tatăl ei, Mihai Icoboaia, era electrician și maistru la telefoane, om 

înstărit și plin de inițiative. Astfel, Elena va face și gimnaziul, poate ar fi 

urmat și alte studii, dar fiind cea mai mare dintre  

copii, a trebuit să aiba grijă de cele două surori, Minodora și Maria. Se stinge 

din viață în 2014, la vârsta de 91 de ani. 

Gavril Lazăr, militar 

Mamei i-a plăcut numele Mircea pentru băiatul ei, așa că l-a botezat Mihai, cum era 

tradiția, dar toată viața i-a spus Mircea, așa cunoscându-l toți colegii și prietenii, iar la liceu a fost 

înregistrat Mircea Lazăr și nu Mihai Lazăr. Acest lucru i-a creat probleme atât la terminarea 
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liceului cât și mai târziu. Prima problemă a avut-o la primirea diplomei de maturitate (cum i se 

spunea atunci la bacalaureat) în 1961, când i s-a cerut buletinul de identitate. Spre surprinderea 

secretarei liceului de la Borca, doamna Manea, în el scria Lazăr Mihai. A fost nevoie ca în toate 

cataloagele perioadei liceului să se șteargă numele de Mircea, care a fost înlocuit cu Mihai. 

Necazuri din cauza dublului nume au fost tot timpul studenției la Iași în anul universitar 1961-

1962, căci pachetele și documentele pe care le primea la Iași erau pe numele Mircea și era nevoie 

tot timpul de declarații scrise ale colegilor care să ateste că Mircea și Mihai sunt una și aceeași 

persoană.  

Copilăria și adolescența și le petrece în satul natal, cu greutățile 

create de război și foamete, cu ajutorul dat familiei prin participarea la 

activitățile gospodărești. Astfel, trebuia să păzescă cârlanii și vacile, vara, 

ceea ce îi permitea și prilejuri de joacă, dar crescând era luat la coasă când 

în Lețești, când pe muntele Hangu sau pe Buba. La lucrările de exploatări 

forestiere era luat de tatăl său și tânărul Mircea, astfel acesta cunoscând de mic munca grea și 

periculoasă a muncitorilor forestieri. De multe ori ducea dorul scăldatului în Bistriță, fiind de pe 

atunci un bun înotător. 

Clasele primare le-a terminat în Rețeș, iar clasele 5-7, în Ceahlău, pe atunci reședință de 

raion.În 1957, după unele peripeții legate de dorința tatălui de a face neaparat o școală de 

meserii, a fost înscris la Școala profesională din Bicaz. 

În toamnă însă, după sfatul dat mamei de unii profesori din Ceahlău, care vedeau în el un 

viitor strălucit intelectual, a dat examen de admitere la liceul din Borca, târziu în toamnă, când 

erau deja începute cursurile, unde a intrat cu bursă locuind la internat. Liceul din Borca, de pe 

atunci, cu toate că era de câțiva ani înființat, avea profesori bine pregătiți, majoritatea tineri, 

astfel promoțiile pe care le dădea, erau cu o temeinică pregătire și aveau succese în continuarea 

studiilor. Elevul Mihai Lazăr, este unul dintre ei. Termină cursurile liceale în 1961, ca șef de 

promoție și cu dorința de a merge la facultate. Profesorul Vasile Florea i-a insuflat dragostea 

pentru istorie, așa că spre această disciplină se orientează.  

VA URMA... 

.       Doctor Fizician Mihăiță Peptanariu 

 

DEZVOLTARE PERSONALĂ 
 

Stima de sine 

   Datorită unor oameni frumoşi şi interesați de viitorul elevilor, a avut loc o întâlnire cu un 

membru al organizației The John Maxwell Team din România, domnișoara Liliana Văideanu. Eu 

sunt unul dintre elevii prezenți la această activitate şi vreau să prezint ceea ce am învățat din ea.  

    Echipa John Maxwell este un grup de speakeri, traineri si coachi certificati de către John 

Maxwell, care ofera workshop-uri, training-uri, servicii de coaching sau seminarii pentru a ajuta 

la dezvoltarea personală și profesională a indivizilor sau companiilor de peste tot din lume. Ei 



5 

Biblioteca din Nord 

bine, domnișoara Văideanu este unul dintre oamenii care au avut nevoie de un suport moral pe 

parcursul vieții pentru a putea trece de diferite situații dificile şi greu de înfruntat. Ea, însă, şi-a 

dat seama că prima persoana care o poate ajuta, este de fapt ea însăşi. Astfel a intrat în acest grup 

şi acum caută să îi îndrume şi pe alții spre o cale mai bună de trăire a vieții. 

    Pe parcursul întâlnirii s-au discutat diferite teme, cele mai importante fiind:  

1. Stima de sine 

 Fiecare percepe stima de sine în mod diferit. 

Unii o văd ca pe un orgoliu, alții ca pe o 

valoare morală. Am învățat că stima de sine 

presupune de fapt să nu te laşi mai prejos 

indiferent cât de grea ar fi situația prin care 

treci şi nu arăta lumii că te afli într-o situație 

dificilă. Trebuie să fii mereu cu zâmbetul pe 

buze şi să treci cu fruntea sus prin mulțimea 

care spune că nu vei reuşi.  

*sau cum îmi place mie să spun: “curăță-ți 

pantofii chiar şi atunci când plouă" 

 2. Renunță la oamenii care te trag în jos 

  Poate pare răutăcios, dar acest lucru este în totalitate adevărat. De multe ori m-am întrebat cum 

pot să ajung la  aspirațiile mele dacă mulți prieteni îmi spun că nu voi reuşi sau că ar trebui să 

renunț la ele pentru a rămâne lânga ei. Ei bine, domnișoara Văideanu a prezentat această 

problemă în cu totul alt mod. Ea a spus "...cei care ne fac să credem că nu putem ajunge la 

succes, sunt de fapt cei care nu vor ca noi să creştem. Adevărații prieteni sunt cei care te susțin şi 

care sunt gata să urce împreună cu tine către aspirațiile tale...Restul sunt doar persoane care intră 

în viața ta şi ies la fel de repede pe cât au intrat. Aceşti oameni sunt cei pe care trebuie să îi laşi 

în urmă, pentru că ei nu vor reşi niciodată să se ridice la fel de sus ca şi tine." 

3. Teama şi curajul de a nu renunța 

niciodată 

   De câte ori nu ni s-a întâmplat să 

renunțăm la ceva ce ne dorim să 

facem doar pentru faptul că am 

încercat o dată şi nu ne-a ieşit? 

Această percepție ar trebui să dispară 

din mentalitatea oamenilor. Cheia 

succesului este arta de a şti să te ridici 

indiferent de eşec, şi să încerci până 

reuşeşti. Succesul nu va bate 

niciodată la uşă...trebuie să muncim 
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pentru el, iar acest lucru se face încercând şi încercând şi încercând până suntem siguri că totul a 

ieşit așa cun ne doream. Nu trebuie să ne mulțumim cu puțin. Din contră, trebuie să avem curajul 

de a cere mai mult de la viață, dar totodata să muncim pentru ceea ce cerem.  

Ceea ce trebuie să reținem este faptul că atâta timp cât ne dorim şi avem încredere în noi, 

orice vis este realizabil. Poate nu azi, poate nu mâine şi nici chiar în anii apropiați, dar cândva 

visul va fi cum vrem noi.  

Un alt lucru important de reținut este faptul că visurile tale îți aparțin, şi nimeni nu îți poate 

spune că nu vei reuşi să le îndeplineşti. Tu alegi dacă vei ajunge unde îți doreşti sau dacă nu. 

Ramona Moșuc, clasa aXII-a A 

 

CHESTIONAR 

Ecourile activității de dezvoltare personală 

Întâlnirea cu Liliana Văideanu, membră The John Maxwell Team România a avut ca scop să ne 

atragă atenția asupra unui aspect important în evoluția noastră ca persoane mature, dezvoltarea 

personală. 36 de tineri cu vârste cuprinse între 17 și 18 ani au răspuns la următoarele întrebări, pe 

care le-am primit la sfârșitul activității. 

1. Pe scară de la 1-10, în ce măsură ți-a plăcut această întâlnire? 

22 de elevi au pus nota 10, 10 au pus nota 9, iar 4 nota 8. 

2. Descrie în 3 cuvinte ce ți-a plăcut la întâlnirea de azi? 

Toate răspunsurile au fost unice și diferite, de aceea vom reproduce câteva, mai 

interesante dintre ele: 

-lucruri noi învățate, perspectivă diferită, ambiție, putere, sinceritate, speranță, curaj, 

interpretarea, desfășurarea discursului, curajul de a vorbi atât de sincer, interesant, 

formator, relaxant, emoție, gânduri pozitive, dezvoltare, unitate, curaj, ambiție, 

prezentarea, cuvinte adresate, doamna, la subiect, bucurie, potențial, aspirații, atmosferă 

relaxantă, sinceritate, puterea îndemnului. 

3. Ce considerați că ar trebui să îmbunătățesc la următoarele întâlniri? 

Iată câteva răspunsuri: 

-Jocul prin a intereacționa cu participanții, să colaborați mai mult cu elevii, încercarea de 

a aduna mai mulți participanți, discuții individuale cu elevii, să-i faceți pe cei care vă 

ascultă să se destindă mai mult, totul a decurs perfect din punctul meu de vedere; nimic; 

mi-a plăcut absolut tot, a fost OK totul. Au fost și 28 de răspunsuri “Nimic”, ceea ce 

înseamnă că acei elevi au fost în mare parte mulțumiți. 

4. Care este întrebarea la care ai fi vrut să primești un răspuns azi? 

Spicuim câteva răspunsuri: 

- Ce trebuie să fac să fiu eu însumi, indiferent de situație? 

- Cum pot să am mai multă încredere în mine? 
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- De ce în tot ce fac persoana iubită vede mai mult rău și nu are încredere în mine? 

- Cum pot să fiu o persoană mai bună? 

- Cum pot să-mi impun gânduri bune? 

- Cine sunt eu și de ce sunt aici? 

- Cum să scap de gândurile negative? 

- Ce mă limitează? 

- Cum afli unde vrei să ajungi? 

- Cum să găsești puterea de a trece de o persoană toxică din viața ta? 

- Cum îmi dau seama unde vreau să ajung în viață? 

- Cum aș putea să-mi îmbunătățesc caracterul? 

24 de elevi au spus că li s-a răspuns la toate întrebările 

Concluzia noastră este că elevii au multe întrebări la care nu găsesc răspunsuri. De aceea, 

astfel de întâniri trebuie să continue. Nu este de ajuns o singură activitate…Ne dorim 

chiar și sesiuni video în care Liliana Văideanu să comunice cu noi. 

Membrii Clubului de Jurnalism 

 
PSIHOLOGIE 

 

Bullying… 

Bullying înseamnă folosirea unei forțe superioare pentru a influența sau intimida pe 

cineva, este un comportament repetat și intenționat prin care agresorul își persecută, rănește, 

intimidează victima verbal, relațional și/sau fizic. 

Fenomenul bullying apare atunci când o persoană este etichetată, tachinată, batjocorită în cercul 

său de cunoștințe sau de colegi. Uneori, aceste tachinări se transformă în îmbrânciri sau, în unele 

cazuri, în atacuri fizice.Bullying-ul nu presupune existenţa unui conflict bazat pe o problemă 

reală, ci pe dorinţa agresorului de a obţine putere sau autoritate. Chiar dacă fenomenul bullying 

este cel mai frecvent asociat cu mediul şcolar, acesta poate apărea şi în alte contexte - în parc, la 

locul de joacă.  

Există mai multe tipuri de comportamente care pot fi  încadrate în categoria 

bullying:intimidarea verbală, adicăporeclirea, batjocorirea, ameninţarea, ironia, replici 

ofensatoare, comentarii indecente.Apoi intimidarea socială,excluderea intenţionată dintr-un grup 

sau colectiv, punerea intenţionată într-o situaţie jenantă în public, răspândirea de zvonuri 

jignitoare.Intimidarea fizică reprezintăbruscarea, lovirea, scuiparea, daune aduse bunurilor 

persoanei intimidate. 
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Recent a căpătat amploare un nou tip de bullying, „adaptat” dezvoltării puternice a 

tehnologiei comunicării, şi anume cyberbullying-ul - se referă la comportamentul de intimidare 

prin intermediul tehnologiilor de 

informare şi comunicare: SMS-uri sau 

e-mailuri jignitoare, răutăcioase, 

zvonuri sau comentarii răspândite pe 

site-uri de socializare, distribuirea de 

imagini jenante sau ofensatoare cu 

persoana hărţuită și poate avea aceleaşi 

efecte devastatoare ca orice alt tip de 

bullying, uneori chiar mai severe (acest 

tip de hărţuire nu se limitează la un 

singur loc, ci îi „urmăreşte” pe 

adolescenţi inclusiv acasă). 

Unii dintre agresori sunt bine priviţi în 

grup, sunt populari, au influenţă în 

rândul celor de aceeaşi vârstă şi le 

place să domine sau să conducă pe alţii. 

Alţii sunt agresivi deoarece aceștia au 

fost izolați și simt o nevoie puternică de 

a aparține unui grup, ȋnsă nu posedă 

abilitățile sociale de a-și păstra 

prietenii. Mulți copii nu pot evalua 

violența școlară ca fiind negativă sau 

inacceptabilă, așa cum fac adulții, și pot interpreta actele de agresiune ca amuzament sau 

distracție. Chiar dacă am putea avea impresia că agresorul este o persoană puternică şi 

încrezătoare, lucrurile stau uneori altfel – aceşti copii au de multe ori o stimă de sine scăzută, 

simţindu-se superiori doar dacă îi lezează pe alţii. De multe ori agresorii sunt ei înşişi victime ale 

fenomenului de bullying, pe care îl „învaţă” de la părinţi, fraţi sau colegi mai mari.  

Agresorii nu au nevoie să fie neapărat mai mari sau mai puternici decât cei pe care îi agresează. 

Diferenţa percepută de putere poate proveni din surse diferite: popularitate,  abilităţi fizice sau 

cognitive, caracteristici de personalitate. Chiar dacă nu putem ştii niciodată cu siguranţă dinainte 

dacă un copil va avea un comportament de tip bullying, sunt câteva caracteristici care cresc şansa 

ca un copil să devină agresor: are o toleranţă redusă la frustrare, are probleme familiale sau 

neimplicare din partea familiei; are o părere proastă despre ceilalţi, are dificultăţi în respectarea 

regulilor vede violenţa într-o lumină pozitivă și are prieteni care îi agresează pe alţii. 

Semne care pot indica faptul că un copil este hărţuit sunt vânătăile, rănile neexplicate, haine sau 

obiecte personale pierdute sau distruse, dureri de cap sau de stomac frecvente, rău real sau 
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prefăcut înainte de a merge la şcoală, schimbări în tabieturile alimentare, cum ar fi mâncatul în 

exces sau săritul peste mese, dificultăţi la somn sau coşmaruri frecvent, scăderea notelor, 

scăderea interesului pentru şcoală, pierderea prietenilor sau evitarea situaţiilor sociale, 

sentimente de neajutorare şi scăderea stimei de sine, comportamente de risc, fuga de acasă, auto-

mutilare sau preocupare legată de suicid. 

Ce pot face părinţii? Cel mai important lucru este să transmiteţi şi demonstraţi copilului 

că sunteţi disponibil pentru comunicare, pentru a-l asculta când are nevoie să vorbească. 

Încurajaţi copilul să vă povestească ce se întâmplă la şcoală. Nu învinuiţi copilul pentru că este 

hărţuit, chiar dacă la un moment dat el a fost cel care l-a provocat pe agresor. Învăţaţi-lsă facă 

diferenţa între situaţiile periculoase şi situaţiile în care îl poate înfrunta pe agresor, daţi-i 

încredere că poate să-şi rezolve singur problemele dacă este vorba despre o situaţie cu risc scăzut 

- de exemplu tachinare, dar spuneţi-i clar că sunteţi dispus să-l ajutaţi. Interveniţi dacă este vorba 

de o situaţie de hărţuire, apelând la cadre didactice din şcoală, consilier şcolar sau director. Nu 

încercaţi să faceţi chiar dvs. dreptate, această abordare duce la crearea de noi probleme. Discutaţi 

împreună despre diferite modalităţi în care s-ar putea rezolva situaţia. Învăţaţi copilul să nu ia 

totul personal atunci când se confruntă cu un agresor. Explicaţi-i că insultele pe care acesta i le 

adresează nu exprimă o problemă a copilului, ci a agresorului.     

  În concluzie, prevenirea şi stoparea fenomenului bullying-ului, necesită implicarea 

tuturor: şcoală, cadre didactice, părinţi, copii. 

Mituri despre bullying 

1. “Aşa sunt băieţii”  

Adevărul: Să le faci rău altora nu este niciodată acceptabil. 

2. “Felele nu au comportamente de  bullying”  

Adevărul: Şi fetele pot avea astfel de comportamente, în cazul lor bullying-ul fiind predominant 

verbal şi social. 

3. “Cuvintele nu pot răni”  

Adevărul: Cuvintele nu lasă urme externe, dar pot lăsa cicatrici adânci înăuntru. 

4. “Bullying-ul este o parte normală a copilăriei”  

Adevărul: Nu este nimic normal în a fi batjocorit, hărţuit. 

5. “Unele persoane merită să fie batjocorite/hărţuite.”  

Adevărul: Nimeni nu merită să fie rănit. Toţi merită să fie trataţi cu respect. 

6. “Bullying-ul îi face pe copii mai puternici”  

Adevărul: Bullying-ul poate face un copil să se simtă foarte rău faţă de propria persoană, acest 

lucru fiind uneori permanent. 

7. “Este doar o glumă/ este doar o tachinare nevinovată.”  

Adevărul: Când răneşte pe cineva este bullying.  

 

Daria Loghin, clasa a XII-a A 
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SĂNĂTATEA ÎNAINTE DE TOATE 
      

CIUPERCI şi PLANTE ce conţin substanțe halucinogene 
 
CIUPERCILE HALUCINOGENE – sunt cunoscute pe toate continentele lumii şi, în 

multe cazuri, sunt recoltate şi consumate proaspete sau uscate. 

Speciile cele mai cunoscute (şi folosite) aparţin genurilor Psilocybe, Stropharia şi 

Conocybe. Mexicul şi America Centrală sunt leagănul unor „culturi mistico-religioase” care 

implică folosirea (şi consumarea) în cadrul ritualurilor a ciupercilor din genul „Psilocybe”. 

Aceste ciuperci erau denumite de către azteci „Teonanacatl”, substantiv compus din 

două cuvinte: „Teo” – care semnifică „zeu” şi „nacatl” – care semnifică „carne” (nacatl 

semnificând şi pluralul ciupercii), cu alte cuvinte „Carnea zeului”, potrivit credinţei mitice că 

zeii sunt cei care au adus pe pământ ciupercile cu astfel de însuşiri.  

Consumate în doze moderate, aceste ciuperci provoacă balonări, greaţă, iritare, mărirea 

pupilelor, sentimentul unei lumini puternice – consumatorul văzând „steluţe” şi mişcări la 

periferia câmpului vizual, ameţeală, sensibilitate emoţională, precum şi alte efecte legate de 

modificări în chimia neuronală. 

La consumuri repetate (la consumatorii cronici) pot apărea frisoane, balonări sau 

probleme cu stomacul, greaţă, dilatarea pupilelor şi halucinaţii vizuale: luminiţe, steluţe, 

curcubee de lumini, acestea apărând mai „puternice” şi mai „frumoase”. Se înregistrează creşteri 

(alteori scăderi) a puterii de concentrare, câmpul vizual îl distrage şi îl distrează pe consumator, 

când are ochii închişi vede diferite pete, forme, figuri, creşte abilitatea de vizualizare creativă, 

spontană a unor imagini detaliate, apare sentimentul „dilatării timpului”, sentimentul „întoarcerii 

acasă” care uneori este mai pronunţat la cei ce utilizează în mod curent ciuperci. Sentimentele de 

apartenenţă şi sensibilitate sunt crescute, consumatorul având o abilitate crescută de a se 

concentra asupra unor probleme emoţionale sau de memorie, uneori fiind prins în „vârtejuri de 

gândire” asupra sentimentelor din trecut, despre cum şi-a trăit viaţa sau cum să şi-o trăiască, 

găseşte noi perspective asupra modurilor de viaţă şi comportament, se intensifică sentimentul 

legăturii cu cei din jur, observă lucruri care de obicei sunt ignorate sau sunt luate de bune. Pot să 

apară sentimente de fericire, mulţumire, tristeţe, disperare, de regăsire a credinţei şi de asemenea, 

pot apărea crize psihologice.  

Toate efectele dozelor medii sunt asociate cu un sentiment de inconfort, o greaţă mult 

mai pronunţată însoţită deseori de vomă, disconfort psihic asociat cu sentimente de teamă, de 

remuşcări de genul: 

Efectele dozelor mari sunt caracterizate de halucinaţii mult mai elaborate, combinate cu 

revelaţii spirituale, experienţe la un pas de moarte, pierderea sinelui, discuţii cu entităţi 

exterioare, reflexe emoţionale extreme, amintirile refulate ies la lumină, pot apărea crize 

psihologice, sentimente puternice de mirare şi frică. Dozele mari pot provoca experienţe de 

dilatare a timpului, minutele părând interminabile. Un efect deosebit de interesant este 

„sentimentul de trezire dintr-un somn adânc, de eliberare”. În mod paradoxal, consumatorilor li 

se pare această stare „normală” şi „naturală”, în timp ce „ceaţa” de dinainte este văzută ca fiind 

nereală, tot timpul. Consumatorul este convins că odată atinsă această stare de „trezire” este 
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imposibil de pierdut, dar în mod inexplicabil, a doua zi, este doar o „amintire”. Durata 

„experienţei” este cuprinsă între 2 şi 6 ore. Consumul ciupercilor otrăvitoare este, de cele mai 

multe ori, mortal. 

PLANTE  CU  ALCALOZI  HALUCINOGENI 

Perganum harmala (răspândită în Asia Centrală) şi 

Banisteriopsis caapi (cu aria de răspândire în America de 

Sud) sunt plante care fac parte din farmacopeea magică a 

multor popoare ce le utilizează în scopuri mitice sau 

încântătoare. Din aceste plante s-au extras o serie de 

alcaloizi precum Harmina, Harmalina etc. Harmina, 

cunoscută şi sub denumirile de banisterină,yageină, 

telepatină, are proprietăţi halucinogene şi se găseşte alături 

de harmalină, compus cu aceleaşi proprietăţi halucinogene. 

Atroppa belladonna este denumirea botanică a unei 

plante din familia Solanaceae, cunoscută în popor sub 

denumirile de mătrăgună, cireaşa lupului, doamna mare, 

doamna codrului etc., conţine alcaloizi ca: L-hiosciamină, 

atropină, scopolamină, DL-hiosciamină, noratropină, 

apoatropină, beladonină, responsabili de producerea unor 

efecte psihoactive deosebit de intense. Mătrăguna este una dintre cele mai toxice plante, folosită 

de milenii. Planta se utiliza la început pentru dilatarea pupilelor doamnelor şi domnişoarelor, 

având în vedere caracterul său midriatic. Efectele psihoactive ale compuşilor chimici din plantă 

au fost utilizate atât în scopuri terapeutice cât şi în scopuri de magie şi vrăjitorie. Atropina – 

principalul alcaloid, în doze ridicate, provoacă agitaţie psihomotorie şi halucinaţii.  

Epilobium angustifolium – este o plantă din care se prepară o băutură halucinogenă, în 

care se adaugă şi ciuperci din genul Amanita muscaria – pălăria şarpelui.  

Claviceps purpurea – cunoscută sub numele de „cornul de secară” – este o ciupercă ce 

parazitează culturile de graminee – în special cele de secară. În Evul Mediu, sub numele de 

„Focul Sfântului Anton”, era cunoscută o boală foarte răspândită, caracterizată prin cangrenarea 

extremităţilor (mâini, picioare, faţă), furnicături, convulsii, avort spontan, adeseori cu sfârşit letal 

(mortal). Abia în secolul al XVIII-lea s-a stabilit că boala (numită astăzi „ergotism”) este o 

urmare a alimentaţiei cu făină de secară infectată cu Claviceps purpurea, iar efectele menţionate 

erau datorate ergotului.În natură, există multe ciuperci şi plante care nu au fost amintite în acest 

material şi care conţin în compoziţia lor compuşi cu proprietăţi halucinogene. Multe se cunosc în 

medicina populară, empirică, se folosesc în scop terapeutic sau în magie şi vrăjitorie, dar despre 

cele mai multe dintre ele, nu se cunoaşte nimic. Natura este extrem de diversă şi complexă, este 

puţin studiată dar şi mai puţin înţeleasă de către oameni. Important ar fi dacă omenirea ar înceta 

de a mai schimba natura, de a o mai transforma după bunul lor plac, adaptând-o nevoilor curente 

şi ar încerca să se integreze în natură, s-o înţeleagă şi să convieţuiască în armonie cu aceasta. Şi 

omul şi natura, sunt creaţii ale Divinităţii; nici una din părţi nu o poate modifica pe cealaltă, fără 

urmări catastrofale ! 

 

Dumitru Nastasă, farmacist primar de farmacie generală şi toxicologie sanitară 
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ZIUA ARMATEI ROMÂNE 
 

25 Octombrie constituie amintirea unei zile de împlinire națională, ziua când Armata 

Română și-a îndeplinit menirea firească, aceea de a readuce în hotarele ei patria care a zămislit-

o. Devenită simbol al tuturor bătăliilor și eroilor neamului românesc, data de 25 octombrie a 

rămas întipărită în sufletul românilor ca zi în care țara își sărbătorește Armata și pe cei care au 

fost sau sunt în slujba ei. Din 1830, anul înființării armatei române moderne, până în 1951, în 

tradiția românească nu a existat o zi dedicată exclusiv sărbătoririi acestei instituții. Aflată în 

centrul atenției  publice, mai ales după Războiul de Independență din 1877-1878, armata a 

participat anual la manifestările prilejuite de Ziua Înălțării Domnului, devenită după Primul 

Război Mondial Ziua Eroilor și la cele din Ziua Națională a Regatului României( 10 Mai). 

Dacă armata, ca organism al statului român, a avut propria zi aniversară, în schimb, 

categoriile de forțe armate, respectiv diferitele genuri de arme, își sărbătoresc ziua odată cu 

praznicele propriilor patroni spirituali. Acești patroni, au fost confirmați pentru categoriile de 

forțe armate prin Înaltul Decret Regal nr.1621 din 24.05.1929, iar pentru unitățile ce aparțineau 

aceluiași tip de armă prin Înaltul Decret Regal nr.1343 din 17.04.1931. În martie 1948, acest gen 

de sărbătoare a fost abandonat, fiind apoi reluat din anul 1994. 

În prezent, zilele categoriilor de forțe ale armate, ale genurilor de armă și ale 

specialităților militare sunt stabilite prin Regulamentul onorurilor și ceremoniilor militare, RG-4, 

aprobat prin ordinul Ministerului Apărării Naționale nr. M 119 din 27 septembrie 2000. 

Sărbătorirea zilei armatei în lume s-a 

instituit în mod diferențiat, de la o țară la alta, după  

Primul Război Mondial, cu scopul de a oferi 

societății civile posibilitatea evocării faptelor de 

arme sau a evenimentelor hotărâtoare din viața 

fiecărei oștiri . De regulă, aceste zile au fost 

stabilite în corelație cu un moment semnificativ din 

istoria modernă și contemporană. În general, 

armatele din occident nu sărbătoresc o dată anume 

ca zi a armatei. În aceeași tradiție se încadra și 

armata română în perioada antebelică. Excepție de la această regulă fac Franța, care își serbează 

armata la 11 noiembrie- ziua armistișiului din 11. 11. 1918 dintre aliați și Germania și Italia la 4 

noiembrie- armistițiul de la Villa Giusti din 04.11.1918. 

În țara noastră, pe data de 20 iulie 1951, Prezidiul Marii Adunări Naționale a emis 

Decretul nr. 125 în vederea declarării zilei de 2 Octombrie, pentru prima oară, ca Ziua Forțelor 

Armate ale Republicii Populare Române. Motivul acestei alegeri îl constituia faptul că, la 2 

octombrie 1943 Stalin aprobase organizarea Diviziei” Tudor Vladimirescu” din prizonierii de 

război români.Timp de aproximativ un deceniu sărbătorile oficiale românești au căpătat un 

profund caracter prosovietic, anulându-se practic aproape toate simbolurile naționale și 

mistificându-se, evident, aspectele de ordin istoric. În 1958, prin Ordin al Ministerului Forțelor 
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Armate, s-a revenit la tradițiile Unităților și Marilor Unități, cărora li s-a permis să-și 

sărbătorească sau să comemoreze principalele momente din toată perioada existenței lor. 

În anul următor retragerii armatei sovietice din România, prin decretul nr. 381 din 

01.01.1959, Ziua Forțelor Armate a fost mutată pe data de 25 Octombrie. În decret nu se face 

nici o referire explicită la motivul acestei decizii. La vremea respectivă ea a reprezentat un act de 

curaj. Motivul principal al deciziei de schimbare a zilei armatei trebuie căutat în faptele de arme 

ale Armatei Române și în rezultatul acestora: reîntregirea graniței de vest a României și anularea 

de facto a prevederilor Dictatului de la Viena. Acesta a fost singurul obiectiv strategic național, 

realizat efectiv de Armata Română pe câmpul de luptă, recunoscut juridic în articolul 2 al    

Tratatului de pace dintre România și Puterile Aliate și Asociate, încheiat la 10 februarie 1947. 

Recunoașterea importanței zilei de 25 octombrie 1944 pentru istoria Armatei Române și istoria 

națională, este pusă în evidență și de  faptul că autoritățile timpului și-au asumat chiar riscul unor 

speculații nefavorabile lor, care puteau asocia la faptele de arme cu ziua de naștere a Regelui 

Mihai  I, născut pe 25 octombrie 1921 la Sinaia, în perioada domniei tatălui sau  Carol al 2-lea, 

sau cu forma de guvernământ existentă înainte de 30 decembrie, 1947. 25 Octombrie 1944 

semnifica data eliberării totale a nord-vestului Transilvaniei de sub ocupația și administrația 

străină. Acest teritoriu chiar  dacă a fost preluat inițial de 

administrația sovietică, fiind retrocedat României pe 9 martie 

1945, în ziua de 25 octombrie 1944 armata română a trăit un 

moment înălțător, prin atingerea hotarului firesc al patriei 

sale. Obiectivele și sentimentele Armatei Române au vizat 

întotdeauna îndeplinirea idealurilor naționale: unitate, 

independență, suveranitate, integritate teritorială și păstrarea 

identității naționale. La 25 octombrie 1944, Armata Română 

elibera ultima localitate românească de sub ocupația străină, 

orașul Carei.Acțiunile militare purtate de armata română în bătălia pentru Ardeal alcătuiesc un 

drum glorios, soldat pe pământ transilvan cu numeroase jertfe. Mii de militari din cadrul Armatei 

a 4-a, comandate de bravii generali Avramescu și Dăscălescu și trupele Armatei I ale generalului 

Atanasiu au căzut vitejește în luptele sângeroase de la Sf. Gheorghe, Tg. Mureș, Oarba de Mureș, 

Păuliș,Turda, Cluj- Napoca, Oradea, Satu- Mare și Carei, în total peste 50000 de morți și 

răniți.Sărbătoarea este legată de generalul Gheorghe Avramescu, comandantul 

Armatei a 4-a Române, care a decis să pornească ofensiva în 25 octombrie 

pentru a-i face astfel un cadou regelui Mihai de ziua sa de naștere.Ziua de 25 

octombrie este legată în mod direct de Regele Mihai I al României, care avea 

gradul de mareșal și care era comandantul suprem al armatei.  În anul 1959, 

după retragerea trupelor sovietice din România, ziua de 25 octombrie a fost 

declarată oficial Ziua Armatei Române, astfel că  în mod ironic, comuniștii au 

continuat să serbeze ziua regelui  pe care l-au alungat din țară. Generalul Avramescu a plătit cu 

viața opoziția sa față de sovietici. El a fost asasinat de NKVD în 3 martie 1945, sub pretextul că 

ar fi plănuit să dezerteze la germani, după ce și ginerele său, Ilie Vlad Sturza dezertase. Devenită 

simbol, ziua de 25 octombrie a rămas întipărită în sufletele românilor ca fiind ziua în care țara își 

sărbătorește armata și pe cei care au fost și sunt în slujba ei . 

                        Colonel Rezervă Petru Nastasă 
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RELIGIE 
 

Începutul anului bisericesc (1 septembrie) 

Potrivit tradiției moștenită din Legea Veche, în această zi a început crearea lumii. Spre 

deosebire de anul civil care începe pe 1 ianuarie, anul bisericesc începe pe 1 septembrie. Pe 

această dată îl sărbătorim și pe Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul-părintele erei creștine. Înainte de 

Hristos existau două sisteme de calculare a timpului unui an: unul al egiptenilor - de 365 zile și 

altul al romanilor - de 355 zile. Însă, rămânea anual o diferență de timp de zece zile între aceste 

două sisteme și chiar între fiecare dintre ele și calendarul solar. După această constatare s-a simțit 

nevoia de îndreptare a lor și a punerii lor în acord cu calendarul ceresc. Aceasta a făcut-o întâi 

împăratul roman Iuliu Cezar, în anul 46 î.Hr., adoptând sistemul 

de calcul egiptean. Acest calendar s-a numit "calendarul iulian". 

După acest calendar a mers apoi întreaga creștinătate timp de 15 

secole. La 24 februarie 1583, papa Grigore al XIII-lea a făcut o 

reformă, suprimând zece zile din calendar astfel încât data de 5 

octombrie a devenit 14 octombrie. De atunci calendarul a devenit 

"gregorian". Biserica noastră făcând parte din rândul Bisericilor 

Ortodoxe, n-a purces singură la adoptarea calendarului gregorian 

odată cu adoptarea lui de către Stat în 1919, ci abia după 

Consfătuirea de la Constantinopol din 1923. Praznicul Anului 

Nou bisericesc s-a așezat de către Sf. Părinți la Conciliul I de la 

Niceea, ca un început al mântuirii creștinilor.  Așadar, nu 

sărbătorim praznicul Legii Vechi pe 1 septembrie, ci prăznuim 

intrarea Domnului, când singur dătătorul Legii S-a arătat pe Sine lumii, pogorîndu-Se din cele de 

sus şi purtând în Sine pe Duhul Tatălui.  

Sursa:Doxologia.ro Creștin /Ortodox.Ro 

Alexandra Coadă-Lată, clasa a XII- a C 

 

APOLOGIA ÎNVĂȚĂTURII ȘI MORALEI CREȘTINE 

 

 ”Cel ce voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze 

Mie”.( Marcu 8,34).  

Creștinismul are la bază învățătura supremă a Mântuitorului Iisus Hristos. Dumnezeu ne 

aduce în față o nouă lege a evreilor și anume legea talionului, “ochi pentru ochi și dinte pentru 

dinte”. Această lege a iubirii este una a jertfei, a iertării și plină de virtuțile credinței. 

 Morala creștină se conturează în primul rând pe modelul jertfei hristice, care este unic în 

istoria și literatura mondială a tuturor veacurilor. A iubi creștinește pe cineva presupune a ne 

jertfi trup și suflet pentru cei de lângă noi. Mântuirea se face în colectivitate, căci, unde sunt doi 

sau trei adunați în numele Meu, acolo sunt și Eu în mijlocul lor,( Matei 18,20), și nu în egoism 
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individual, așa cum deseori societatea desacralizată și înverșunată împotriva valorilor morale ne 

oferă zilnic.  

 Creștinismul primează în fața tututror religiilor lumii, căci Hristos ne spune “Eu sunt 

Calea, Adevărul și Viața”( Ioan 

14,6). Ne sunt lăsate moștenire 

Calea cea dreaptă, Adevărul 

suprem și Viața veșnică. Din 

păcate, mulți creștini aleg calea 

cea largă, a păcatului. Calea aleasă 

de Hristos este una îngustă, în care 

fiecare se sprijină pe fiecare, 

ungându-și rănile cu untdelemn și 

mir, într-o asiduă căutare a iertării 

și iubirii lui Dumnezeu. 

 Libertatea ca al doilea dar divin, după VIAȚĂ, face ca în ființa umană să se ducă o luptă 

dintre bine și rău, în care cel mai puternic câștigă. 

 Omul decide prin libertatea proprie înclinarea balanței în favoarea sau defavoarea 

mântuirii sale. Lupta virtuților cu patimile se duce pe un teren sacru: inima omului, locul din care 

izvorăsc temerile, sentimentele, iertările și sacrificiile personale. Definitoriu în mântuirea omului 

vor sta faptele bune, virtuțile pe care fiecare le acumulează pe parcursul vieții, căci Hristos la 

judecată va spune celor din dreapta Sa: “Veniți binecuvântații Tatălui Meu, căci flămând am fost 

și mi-ați dat să manânc, însetat am fost și M-ați îmbrăcat, bolnav am fost și M-ați cercetat, în 

temniță am fost și ați venit la Mine” (Matei 22, 34-36). Atunci, cei drepți vor răspunde: 

“Doamne, când te-am văzut flămând și Te-am hrănit? S-au însetat și ți-am dat să bei? “ (Matei 

25, 37), iar Hristos Judecătorul le va răspunde: ,,Adevărat zic vouă, întrucât ați făcut unuia dintre 

acești frați ai Mei, prea mici, Mie Mi-ați făcut,,( Matei 25, 40). Este important să înțelegem, că 

virtuțile sunt “semne de circulație” din viața cotidiană, a noastră și că respentându-le vom ajunge 

la finalul călătoriei vieții acesteia: mântuirea în Împărăția lui Dumnezeu. 

 Morala creștină ne învață să-i iubim pe toți oamenii, ca pe noi înșine, indiferent de 

credința, cultura sau neamul lor, față de celelalte religii ale lumii, unde morala proprie se oprește 

doar la semenul său din același neam sau credință. Hristos S-a răstignit pentru întreaga omenire, 

a cuprins cu mâinile Sale umanitatea întreagă de la Adam și până la ultimul on, de la a doua Sa 

venire pe pământ. Fără morală, Creștinismul nu ar exista, iar atingerea scopului vieții, mântuirea, 

ar fi doar un neant. Credința, Nădejdea, Dragostea sunt cele trei mari virtuți ale moralei creștine, 

care definesc caracterul și personalitatea unui creștin, prin simpla înfăptuire și respectare a lor. 

 Morala ne ajută să întelegem sensul vieții, să căutăm Lumina învățăturilor lui Hristos, în 

întunericul păcatelor și al patimilor. Hristos ne așteptă, ne iubește și dorește ca fiecare om să fie 

asemenea samarineanului milostiv, căci “oricine se înalță pe sine, se va smeri, iar cel ce se 

smerește pe sine, se va înălța”.( Luca 14,11).                                                      Prof. Daniel Calu 
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PLEDOARIE PENTRU LECTURĂ 

Andrei Zanca 

Andrei Zanca, pseudonimul literar al lui Andrei Sofalvi, s-a născut la 

13 septembrie 1952, la Sighișoara.În 1978 se înscrie la Facultatea de Filologie 

(secția Limba și literatura română- Limba și literatura germană) a Universității 

” Babeș –Bolyai ”din Cluj- Napoca. Până în 1991 este profesor în Sighișoara și 

în împrejurimi. În 1991 se stabilește în Germania. Ca student frecventează 

cenaclul revistei ” Echinox” și este redactor al revistei cu același nume. 

Debutează publicistic cu poezie în 1978 în revista ” Echinox”. Debutul 

editorial individual are loc cu volumul ”Poemele Nordului” ( Ed. 

Albatros,1984), fiind precedat de prezența în volumul colectiv ”Caietul 

debutanților”, 1980-1981. Colaborează cu poezie și traduceri de poezie din limba germană la 

revistele ”Echinox”, ”Vatra”, ”Contemporanul” ,”Ideea  europeană” ,” Amfiteatru”, ” Convorbiri 

literare”, ”Astra” ș.a. După debut, publică următoarele volume de poezie: ”Un străin în bârlogul 

lupilor” ,”Elegiile de Regensburg”,”Euroblues”, ”După-amiaza cu Branduardi”. Desfășoară o 

bogată activitate de traducător, cu predilecție din literatura germană tânără. În prezent locuiește 

în Germania, fiind scriitor liber- profesionist. Despre poezia sa, Gheorghe Crăciun spunea: ”Un 

elegiac pur sânge, pentru care scrisul înseamnă, înainte de toate, respirație, rostire corporală. El e 

un metafizic al biografiei și un fascinat al indeterminărilor limbajului, afirmând în poezia sa o 

morală melancolică și revoltată prin care europenitatea noastră transilvană dobândește un chip 

liric numai al ei”. 

                                 Eșarfa tibetană 

De ce să-mi propun depărtări 
Când abisul e în mine 
Umblam noapte de noapte  
Și doar insomnia ferestrelor 
Mă însoțea, inima 
Fluturând ca o eșarfă tibetană de rugă, durerea 
Mereu o călăuză trezindu-mă, reamintindu-mi 
Drumul acasă, ascultam cum se zbate zăpada 
Printre trunchiuri, apoi doar tăcerea 
În alb-negru ca o reculegere. 
Acum, e martie și plouă ușor 
Și-n cuibul lor puii își înalță ciocul 
Adânc în bezna abisului mă uit 
Lent inundat de o lumină în fața căreia 
Toate cuvintele sunt ninsoare peste ape. 
Cândva îmi voi întoarce ochii spre nord 
Ca toți cei care-și cunosc dinainte ceasul. 
E lesne să crezi în ceea ce poți zări. 
Sub fluturele care se lasă peste ea 
Mâna mea se mistuie 
În siaj de lebădă 
Mai grăitoare decât 
Muțenia dintotdeauna a lebedelor 
                                                                 Bibliotecar, Iolanda Lupescu 
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PUȚINĂ GRAMATICĂ 

Creind sau creând? 

Dacă vrem să verificăm nivelul cunoştinţelor (mai bine zis, al deprinderilor) ortografice 

deţinute de cineva, îi cerem să conjuge, atât oral cât şi în scris, verbul a crea. Se va poticni, dacă 

nu este stăpân pe logica internă a limbii (filologii îi spun „presiunea sistemului morfologic”), la 

persoanele a III-a singular şi plural şi la persoana I plural (ba chiar şi la a II-a plural). Iar dacă 

pretenţii le merg mai departe, e posibil ca interlocutorul să stea pe gânduri când vine vorba 

despre forma de gerunziu: creind ori creând? 

Să stabilim de la bun început formele corecte: creează, pentru persoanele a III-a singular 

şi plural (el/ea, respectivei/ele), creăm, pentru persoana I plural (noi), şi creaţi, pentru persoana a 

II-a plural (voi). Gerunziul impune o discuţie separată. În general, verbele de conjugarea I 

(terminate la infinitivîn -a) se folosesc de vocala -î (literal, -â-) pentru a-şi forma gerunziul. 

Aşadar, vom obţine forma corectă creând. 

Dicţionarul ortoepic (Academia R.P.R., 1956) include cam totul: creează, creăm, creând, 

Îndreptarul şi vocabularul ortografic (S. Puşcariu, T. A. Naum, 1932) nu-l înregistrează pe 

creând, iar popularul DEX (2016) are încredere că noi stăpânim la perfecţie forma pentru 

indicative prezent la persoanelea III-a şi nu ne oferă decât formele cream şi creând.  

Prof. Persida Luța 

 

PAGINA CELOR MICI 

Călătorie în miez de toamnă 

 

Pe când cei de la clasele primare se pregăteau de vacanță, în calda zi de sâmbătă de la 

finele lui octombrie, un autocar frumos și pus pe aventură a pornit din Sabasa la vale. Pe calea 

cunoașterii și a surprizelor, pe calea prieteniei și a bucuriei. 

 Cu mic, cu mare, ba chiar și cu 

părinții, am ales bine sudul, ca niște 

păsări călătoare, și nu ne-am oprit până 

la Tescani, la Casa Memorială „George 

Enescu”. Vioara, pianul…toate atinse 

de Enescu…Toate gurile au amuțit, 

poate se deschideau a mirare în fața 

casei boierești albă și cochetă, cu un 

parc mare, stăpânit de multe veverițe. 

Abia ne-am stăpânit să nu ne cățărăm în 

brațele statuii marelui muzician. Poate 

ne molipseam de genialitatea acestuia… 

 Ei, dar nu am apucat să visăm 
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bine, că am ajuns la Salina din Târgu-Ocna. Tocmai trecusem pe lângă prima sondă din 

România, când am intrat  în inima pământului pe un tunel de sare…Cuvintele nu mă ajută să vă 

spun cât de frumos a fost…Că nu știai încotro să te duci-în parcul de joacă, la bisericuța de sare a 

Sfintei Varvara-ocrotitoarea minerilor, la Muzeul Sării ori la chioșcul cu suveniruri… 

 Am ieșit într-un târziu la lumina soarelui, că multe ne-am propus să vizităm…Am urcat 

voinicește Muntele Eroilor-Măgura Ocnei, loc sfințit de jertfa soldaților români căzuți pentru 

România Mare. Monumentul în formă de obuz era deschis special pentru noi. Ghidul ne-a 

povestit cu însuflețire că muntele a fost alb de oasele morților, că mulți ani după război au 

explodat grenade rătăcite…că mulți dușmani își duceau somnul de veci sub frunzele aurii de 

fag… Am scris în cartea cu impresii că și noi, elevii școlii „Aurel Dumitrașcu din Sabasa” 

suntem urmașii unor eroi. Și ne dorim să devenim asemenea lor. Cu această emoție am intrat în 

curtea Mânăstirii din vârful muntelui. Ne-am închinat cuviincios și ne-am hrănit cu pacea fără de 

sfârșit a bisericii. Toți vorbeam în șoaptă pe drumul de întoarcere… 

 Autocarul ne-a purtat până la 

„perla Moldovei”- stațiunea Slănic. Fără 

să vorbim de vindecările date de cele 17 

izvoare minerale, frumusețea orășelului 

amintea că aici veneau tot oameni de 

seamă. Am văzut foișorul unde a cântat 

George Enescu, apa Slănicului unde a 

căzut Ion Creangă după o „terapie”cu 

sarmale, turiști străini care parcă 

înghițeau aer și priveliști blând colorate 

de toamnă.  

 De-ar fi stat timpul în loc, bine-ar 

fi fost…dar și burțile noastre cântau a 

foame, că tot alergând și văzând lucruri 

noi, am uitat de mâncare. Unde să te duci 

să mănânci sâmbătă seara dacă nu la 

mall? Așa că, deși asfințise bine soarele, 

am încălcat toate regulile gastronomiei în 

fața meniurilor cu surprize, a burger-ilor 

de tot felul… Fetele au luat cu asalt toate 

sectoarele pentru copii, doar or apuca să 

mai cumpere o brățară, o jucărie. 

 Eram sătui și mulțumiți, mergeam 

spre casă cu gândul la cele văzute, socotind dacă aveam suficiente suveniruri pentru cei dragi. 

Aveam, că pe toate le-am drămuit cu socoteală. Dimineață toți cântam de răsuna, dar acum 

ațipeam obosiți, câte unul întreba buimac: 

 -Am ajuns acasă? 

 Am ajuns, târziu, bucuroși că a doua zi era duminică, că se dădea ceasul înapoi și 

primeam cadou meritat o oră de somn. Da, se pare că ne priesc excursiile… 

                                        Cristina Petrea, prof. coordonator Școala „Aurel Dumitrașcu” Sabasa 
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CENACLU 

Șoapte de toamnă 

 

Ești cântec al frunzelor, 

Ești oglinda viselor, 

Ești o rază de iubire 

Pe-o floare de fericire. 

 

 Mama roadelor tu ești, 

Vântul îți spune povești  

Despre păsări cântătoare, 

Tu dai frunzelor culoare. 

 

Cu papuci de dovlecei  

Și cercei de strugurei 

A pornit un bal mascat, 

Că afară s-a-nnorat. 

 

  Eugenia Petrea, clasa a V-a, Școala „Aurel Dumitrașcu” Sabasa 

 

  

TIMP LIBER 
 

Hollywood-ul bobocilor 

O seară din luna noiembrie a fost de ajuns ca bobocii liceului 

nostru să iasă din anonimat. A fost bal mare la Căminul 

Cultural! Tema aleasă de către elevii clasei a XII-a a fost 

"HOLLYWOOD", fapt pentru care participanții au fost încântați 

să intre în jocurile acestui  spectacol și să se supună unor 

provocări de dans, imaginație, carismă, cultură generală și talent. 

Asemenea anului precedent, câștigătorii Ana Maria 

Carază și Șerban Lostun s-au dovedit a fi tot de la clasa cu profil 

matematică-informatică. Pe lângă cele 4 probe, atât cele șapte 

perechi de boboci, cât și organizatorii alături de spectatori, au 

avut bucuria de a-l avea ca invitat pe Ares, un talentat cântăreț, 

care prin prestația sa a reușit să transmită nemțenilor săi, emoția  

de a fi acasă. 

Așadar, seara de 3 noiembrie a marcat încă un moment plin de surprize printre elevii și 

profesorii liceului nostru și va fi cu siguranță amintită în viitor cu mult drag.  

 Larisa Măhălău, clasa a X-a A 
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APARIȚII EDITORIALE 

 

“PELERINUL” de Ana Bondar 

 După debutul său, în 2009, cu volumul “Vânare de vânt”, 

profesoara pensionară Ana Bondar de la Mădei, ne surprinde cu o 

nouă apariție.  

Volumul “Pelerinul” a apărut la editura “Crigarux” din Piatra 

Neamț, la sfârșitul acestui an, 2018. Este o carte de poezie, eseuri și 

note de călătorie, toate scrise cu mare sensibilitate. Ana Bondar 

transformă banalul în artă cu o profunzime surprinzătoare. 

Lecturile, multe și variate, nu sunt de neuitat, ecourile lor 

găsindu-și locul în eseurile despre timp, religie, mitologie, folclor. 

“Ieri, azi, mâine”, “MoșCrăciun”, “Când vom deveni stele”, 

“Timp infinit”, sunt câteva eseuri care ilustrează cele spuse mai sus. 

Notele de călătorie ne poartă la capătul lumii, pe mare sau la 

Filarmonica din Dublin, la Vatican, în Spania, în Franța, în Maroc. 

Am călătorit cu gândul alături de Ana Bondar. Poezia este prilej de 

reflecție asupra rolului femeii în lume și asupra evenimentelor cotidiene, pe care noi suntem prea 

grăbiți să le observăm.  Vă invităm la bibliotecă să lecturați cartea! 

 

“MOIRE ȘI ÎNGERI” de Emilia Amariei 

 Moirele sunt ursitoarele Hadesului în mitologia greacă. Fiice ale 

lui Zeus și ale zeiței Themis, ele controlau destinele oamenilor de la 

naștere până la moarte. Se spune că Moirele sunt inventatoarele primelor 

7 litere din alfabetul grec, așa cum în alte culturi ele ar fi 

descoperitoarele primei și ultimei litere, cu alte cuvinte ele sunt 

începutul și sfârșitul. De aceea, de multe ori sunt illustrate torcând, în 

cele din urmă rupând firul. De ce “Moire și îngeri”? Tocmai pentru a 

scoate în evidență faptul că până și Moirele pot fi învinse de către îngeri.  

 Destinul poate fi schimbat prin credință. Chiar dacă soarta este prestabilită de aceste trei 

moire, îngerii au puterea de a schimba totul prin autoritatea divină asupra lor. Tocmai această 

luptă între bine și rău, între demonic și divin, între soartă și decizia de a o schimba, este 

evidențiată în poezia “Moire și îngerii”. Puterea divină pe care o au îngerii, are control și asupra 

acestor ursitoare. Și mai presus de atât, puterea Cuvântului care poate întrupa orice, este infinită.  

 Cartea “Moire și îngeri”, apărută la Editura “Vatra veche” din Târgu-Mureș, se naște ca o 

concluzie a unei vieți trăite sub controlul moirelor, viață care nu-și pierde , totuși, aspirația spre 

lumină. Prin intervenția îngerilor ,care închid pe veci moirele în Hades,   lupta se încheie cu 

victoria binelui. 

Fie ca omul să biruiască răul întotdeauna! 
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Moire și îngeri 
Eu sufăr de tristețe prin ursire; 

Trei moire mi-au cobit la căpătâi, 

Mi-au descântat cu praf de părăsire 

Și-n băi amare m-au scăldat întâi, 

 

Dar negăsind în furcă niciun caier, 

Au aruncat și fusul rupt în foc, 

Apoi mi-au atârnat de gât un baier, 

Ca să nu te găsesc nicicând, noroc. 

 

Nu le-au zvârlit bănuți, să le îmbune, 

Și nici colac de grâu în trei sucit, 

De-aceea, ursitoarele nebune 

De doruri și de patimi m-au ursit. 

 

Au alungat din soarta mea iubirea, 

Iar liniștea mi-au rupt-o în bucăți. 

M-au blestemat să nu-mi găsesc menirea, 

Dreptatea s-o primesc prin judecăți. 

 

Dar îngerii, văzând greul menirii, 

Cu aripile-ntinse  m-au cuprins, 

Mi-au pus în mână pana nemuririi, 

Cu-albastrul din poeme m-au încins 

 

Și scut mi-au pus cuvintele pe buze, 

Pe frunte ochiul tainic mi-au deschis, 

M-au înzestrat cu un alai de muze 

Și-apoi pe ursitoare le-au închis. 

                                                             Membrii Clubului de Jurnalism 

 

 

  NOI DESPRE NOI 
 

- În luna septembrie a fost omagiat poetul 

George Coșbuc, care a împlinit 100 de ani 

de la moarte. Activitatea a avut loc la CDI 

și au participat elevii clasei a XI-a C. 

- În luna octombrie a fost omagiat scriitorul 

Mihail Sadoveanu, tot la CDI, în prezența 

elevilor din clasa a XI-a C și XI-a D. 
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- Pe 25 octombrie fostul elev al liceului 

Borca, colonelul Petru Năstasă, a susținut o 

conferință dedicată “Zilei Armatei”. A fost o 

incursiune interesantă în istoria armatei, 

începând cu domnia lui Alexandru Ioan 

Cuza și până în zilele noastre. 

- Elevii clasei a XII-a A au participat la o 

conferință de dezvoltare personală susținută 

de Liliana Văideanu. La chestionarul final, 

participanții au declarat că au fost foarte 

entuziasmați de această întâlnire. 

- Elevii clasei a XI-a C au participat la CDI, 

pe 21 noiembrie la o conferință despre 

poetul Aurel Dumitrașcu. 

- Între 1-7 noiembrie s-au desfășurat activități 

dedicate “Zilele Liceului”: concursul de 

design vestimentar cu materiale reciclabile 

și o expoziție de produse hand-made, un 

flash–mob și Sadoveniana , în cadrul căreia 

au fost prezentate piese de teatru și un recital 

de poezie cu elevii claselor a VIII-a A, a 

VII-a B Școala Borca și a VIII-a B, a VII-a 

Școala Mădei. 

- Anul acesta, Balul Bobocilor a avut tema 

“Hollywood” și a fost organizat de elevii 

claselor a XII-a A și a XII-a C. 

    Membrii Clubului de Jurnalism 
 

UMOR 

CE MAI SCRIU ELEVII… 

-  ”Capitala SUA este Casa Albă”. 

- ”Cristofor Columb a plecat în  America și s-a însurat cu o  băștinoasă”. 

- ”Antarctica este un continent alb din cauza zăpezilor care nu se mai 

topesc odată”.  

- ”În pădurile Amazoniei trăiește o junglă fioroasă”. 

- ”Animalele sălbatice trăiesc în pădurea zoologică”. 

- ”Podul de la Drobeta Turnu –Severin a fost construit de Apollodor din Damasc, al cărui picior 

se mai vede și astăzi”.                                                     
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