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EDITORIAL 

E cumva prea târziu? 

 Cu toții știm că cea mai pură și sinceră perioadă din viața fiecăruia a fost copilăria. Prin 

inocența caracteristică a unui copil, orice întâmplare era primită cu căldură, indiferent de 

gravitatea acesteia, și orice lucru spus reprezenta un gând curat. Cu toate că între copiii de peste 

tot există foarte multe diferențe, pornind de la educația primită de acasă și până la viața mai mult 

sau mai puțin fericită pe care aceștia o duc, toți au un lucru comun: energia pură și lipsită de 

orice prejudecăți, griji și plină de entuziasm și speranță. 

 Odată cu înaintarea în vârstă, de cele mai multe ori, pierdem aceste lucruri “pe drum”. 

Până la urmă, este un lucru firesc. 

Începem să cunoaștem și părțile mai 

întunecate ale lumii ce ne 

înconjoară, suntem nevoiți să luăm 

decizii, să ne confruntăm cu lucruri 

străine lumii noastre, suntem puși 

față în față cu realitatea. Debusolați, 

ne vom îndepărta puțin de esența 

noastră interioară, vom face, poate, 

unele alegeri greșite și ne vom simți 

străini de noi și pierduți.  

Cel mai important lucru și, 

totodată, cel care diferențiază o 

viață împlinită și fericită de una 

tristă, lipsită de reușite, este 

reconectarea  noastră cu noi înșine, cu acel copil care, odată cu trecerea timpului s-a afundat tot 

mai mult în străfundurile ființei. Astfel, prin echilibrul personal dobândit, vom privi viața printr-

o prismă diferită, și, poate chiar și involuntar, vom influența pozitiv și oamenii din jurul nostru.  

În final, pacea gândurilor și sentimentul de mulțumire și acceptare este tot ceea ce 

contează. 

Teodora Bordianu, clasa a XII-a A 
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ANIVERSARE 

Marea Unire așa cum nu o știm 

     Pentru a fi posibilă Unirea Transilvaniei cu România, punctată simbolic prin Marea Adunare 

de la 1 decembrie 1918, Vechiul Regat a subvenționat și sprijinit, decenii la rând, începând din 

secolul al XIX-lea, mișcarea națională a compatrioților de peste arcul carpatic. Datorită politicii 

regilor Carol I și Ferdinand și a unor politicieni, în special a familiei Brătianu, românii care au 

luptat pentru emancipare și pentru drepturile națiunii în Transilvania sub dominația austro-

ungară au reușit să țină piept presiunilor exercitate de autoritățile maghiare. Din fondurile secrete 

ale guvernului român s-au construit, printre altele, școli și biserici românești, s-a finanțat 

mișcarea pentru drepturile românilor, s-au plătit amenzile dictate de Budapesta și avocații care i-

au apărat pe fruntașii români judecați în tribunalele maghiare. 

     Adunarea de la Alba Iulia s-a organizat în timp ce asupra românilor se exercita, de către 

autoritățile maghiare, o campanie de intimidare. Sute de patrioți au fost asasinați în numeroase 

orașe transilvane de către unguri pentru că susțineau alipirea la România. În unele cazuri s-au 

comis masacre în masă, torturi și atrocități greu de imaginat, cu fruntași ardeleni schingiuiți, 

mutilați și apoi îngropați de vii. 

     În ciuda hotărârii consemnate la Alba Iulia, unirea n-ar fi fost posibilă fără intervenția trupelor 

române. Conform păcii de la Buftea cu Puterile Centrale, din 5 martie 1918, România se 

angajase, printre altele, să-și reducă drastic puterea militară. Astfel că reluarea ostilităților, în 

noiembrie 1918, a găsit statul român într-o situație militară foarte delicată. În Est, bandele 

bolșevice și naționaliștii ucraineni amenințau granița pe Nistru și Bucovina . În interiorul țării, 

agitatorii socialiști duceau o campanie puternică pentru a provoca o revoluție roșie. Sub arme se 

aflau doar patru contingente. Cu toate acestea, Diviziile VI și VII Infanterie și I și II Vânători au 

intrat în Transilvania și au ocupat linia Mureșului convenită cu aliații. 

 

 

 

 

Regele Ferdinand 

și Regina Maria 

în 1919, la 

trecerea trupelor 

peste Tisa, în 

timpul războiului 

româno-maghiar 
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    Ungaria a reacționat violent, lobbyul pe 

lângă puterile occidentale a avut efect și o 

perioadă trupele române n-au fost lăsate să 

mai înainteze, deși înțelegerea din 1916, când 

României i s-a cerut de către Antantă să intre 

în război, stabilise linia frontierei în 

apropierea Tisei. Trupele maghiare și cele de 

secui au declanșat atacuri asupra zonei 

preluate de români. Au existat numeroase 

victime. În paralel, românii rămași dincolo de 

linia de demarcație au fost supuși unei 

campanii de teroare. 

     Unirea Transilvaniei cu România a fost 

înfăptuită, în realitate, pe câmpul de luptă, în 

urma unui război româno-maghiar deosebit de 

greu, declanșat de guvernul Ungariei și 

încheiat doar după ce trupele române au 

zdrobit armata statului vecin și au ocupat 

Budapesta. 

    În perioada 1919-1921, armatele română și poloneză au stopat răspândirea bolșevismului în 

Europa anarhică și ruinată de război. Propaganda bolșevică n-a găsit aderență în țara noastră, iar 

atacurile forțelor sovietice au fost stopate pe granița de est, în timp ce armata română a eliberat 

Ungaria după ce în această țară venise la putere guvernul sovietic condus de Bela Kuhn. În 

paralel, trupele conduse de generalul Pilsudski au repurtat victorii decisive într-un război foarte 

greu cu Armata Roșie care încerca să invadeze reînființatul stat al Poloniei. 

      Iuliu Maniu nu a jucat niciun rol în Marea Unire. Avocat care profesa la Budapesta, acesta a 

militat, în acea perioadă, pentru o Transilvanie independentă. Date din arhiva serviciilor secrete 

românești arată că el a fost agent plătit de guvernul de la București pentru activitatea de dinainte 

de 1918. 

    Marea Adunare de la Alba Iulia, din 1918, acolo unde 100.000 de emisari reprezentând 

Transilvania au votat unirea cu Regatul României, n-a jucat un rol determinant în evoluția 

evenimentelor. În perioada interbelică, Marile Puteri învingătoare în Primul Război Mondial 

(Franța și Anglia) au considerat că România Mare este o creație artificială, apărută grație 

bunăvoinței lor. 

     Recunoașterea Unirii a fost condiționată de Aliați de o serie de concesii economice ale 

României, între care modificarea Legii Minelor astfel încât resursele de petrol să poată fi 

exploatate de companii precum Standard Oil (trustul lui Rockefeller). 

colonel Petru Nastasa - adaptare după  Matei Udrea 
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SONDAJ DE OPINIE 

Ce reprezintă Centenarul Marii Uniri pentru tine? 

Acest subiect, foarte mediatizat în presă şi la televizor, ne-a făcut curioşi să aflăm ce 

gândesc colegii noştri  despre ziua de 1 Decembrie.  

În ţară, patriotismul se exprimă  cam zgomotos. Nu ne plac exagerările. La vârsta noastră 

contează sinceritatea şi gândurile ”procesate„ la rece. Au participat la sondaj 38 de tineri, cu 

vârste între 17 şi 18 ani. Ca de obicei, fronda specifică vârstei şi-a spus cuvântul. Patru persoane 

au răspuns „ nimic”. Dar spicuim câteva răspunsuri care ne reprezintă  opiniile: 

- Centenarul Marii Uniri reprezintă ceva măreţ pentru că ţara şi-a adunat teritoriile într-un întreg. 

În 1918, bunicul a avut un majorat de vis. 

- Este un moment important în viaţa românilor, dar păcat că prea puţini mai au în suflet această 

mândrie. 

- Un eveniment foarte important pentru ţară, care ar trebui să ne întărească ca naţiune şi care ar 

trebui să ne facă să ne punem câteva întrebări. 

- Un eveniment frumos. Îmi place România, ţara mea de glorie. 

- Un eveniment frumos şi de suflet. 

- Importanţa acestui eveniment istoric  nu vizează numai străbunii, ci şi pe mine. 

- O zi obişnuită de sâmbătă. Dar ,cu toate acestea, îmi reamintesc de faptele eroice ale 

străbunilor. 

- O ocazie potrivită pentru a ne reaminti de identitatea noastră naţională 

-Ideea de Centenar imi demonstrează faptul că acţiunile noastre pot avea semnificaţii importante 

şi urmări pe măsură.Trecutul nu trebuie uitat ! 

- Ceva important, la care voi participa activ. 

Sunt şi câţiva dezamăgiţi printre noi, cărora le respectăm opiniile: 

- Un eveniment istoric şi atât- a răspuns un coleg. 

- Un eveniment care cere atenţie. 

- Nu se întâmplă nimic constructiv, educativ. 

Apreciem părerile colegilor, ne întristăm alături de cei care au îndoieli şi ne punem 

speranţe în viitorul care ne aşteaptă. Suntem siguri că acolo unde lucrurile merg mai greu, vom 

pune umărul să urnim obstacolele. Suntem tineri şi curajoşi. 

”Doamne, ocroteşte-i pe români”, vorba celebrului cântec! 

 

                                     Membrii Clubului de Jurnalism 
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DASCĂLI NEMȚENI DE ALTĂDATĂ 

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

 

                          Studenția  

În 1961 dă admitere la Facultatea de Istorie-Filozofie a 

Universității Al.I.Cuza din Iași și este admis la Secția de 

Filozofie, cu bursă de stat.  

În 1962, după terminarea anului I, este trimis la studii 

în străinătate, în URSS, la Facultatea de Filozofie a 

Universității de Stat din Leningrad, actualmente Sankt-

Petersburg (din 1990), fostă capitală a Rusiei din 1714 până în 1918.   

Pentru el a rămas mult timp o enigmă întrebarea: de ce din toată grupa de la filozofie (mai 

precis – din toată Universitatea de la Iași) a fost trimis el și numai el în acel an în următorul an a 

mai fost trimis de la Iași un student, în China? Probabil că organele de partid de la Iași, care 

verificau dosarele  candidaților nu erau prea  bine informate de  faptul că, tatăl mult timp nu a 

vrut să semneze intrarea la CAP și doar după presiuni și amenințarea cu exmatricularea de la 

liceu a copilului, a fost forțat în 1961 să semneze cerea de intrare la CAP. Probabil primul 

criteriu - notele după primul an de studii, care l-au situat al doilea în grupă a contat, însă atunci la 

“dosar” avea prioritate “originea socială”. 

Da, situația materială a familiei era precară, fiind strămutați forțat din localitatea de 

baștină și nefiind despăgubiți, doar cu o sumă nesemnificativă de 18.000 lei, (necesară 

strămutării dar nu suficientă pentru a intemeia o nouă gospodărie) și teren în zona de șes, dar cu 

condiția de înscriere în colectiv, ceea ce părinții nu au acceptat mult timp, adică atunci când i s-a 

luat bursa tânărului elev în ultimul an de liceu, fiind nevoit să locuiască la un coleg, după primul 

trimestru din clasa a XI-a. Acest lucru, Mihai-Mircea l-a aflat după mulți ani. Situația în care au 

fost puși părinții fiind mult mai gravă, pe lângă pierderea bursei băiatului, li se impusese 

părinților să plătească cheltuielile anterioare obținute prin bursă, și chiar exmatricularea.  

Putem privi și altfel lucrurile, organele de securitate nu credem că nu ar fi cunoscut foarte 

bine situația studentului Lazăr și a părinților, din punct de vedere politic. Așa putea fi și o 

răzbunare pe familie, să le trimită băiatul (singurul din cei doi copii) departe și nu oriunde, ci în 

țara sovietelor! 

Astfel că între 1962 și 1967 studiază filozofia la Leningrad, de altfel un centru cultural și 

științific foarte dezvoltat, cu zeci de muzee, teatre, palate imperiale, biblioteci renumite, instituții 

de învățământ superior și de cercetare. În timpul studiilor învață să vorbească curent limba rusă, 

își perfecționează și limba franceză și puțin limba germană.   

După terminarea studiilor, susține lucrarea de diplomă la Catedra de Istoria Filozofiei, 

consacrată concepției evoluției creatoare în filozofia lui H.Bergson și Th. de Chardin. Susținerea 

lucrării de diplomă a fost notată cu “excelent” și recomandarea de a aplica pentru doctorat 

(aspirantură, pe atunci). 



6 

Biblioteca din Nord 

La întoarcerea în țară, cu întârziere, datorită depunerii cererei de căsătorie cu o studentă 

sovietică, se vede reacția celor care îi cunoșteau bine dosarul, este angajat din noiembrie 1967 

până în iulie 1968 ca profesor-suplinitor de istorie la Școala Generală de 

8 ani din com. Gârcina, Jud. Neamț, cel care la Leningrad era 

recomandat pentru învățământul superior! 

 

 

Mihai G. Lazăr, tânăr licențiat 

al Univ. de Stat din Leningrad. 

 

Revine la Leningrad cu invitație în 8 iulie 1968  cu aprobarea 

Consiliului de Stat, pentru căsătorie, pe care o oficiaiză, și dorește să 

aplice pentru aspirantură, dar condițiile de atunci nu permiteau decât numai la cererea țării al 

cărui cetățean erai, deci ca persoană particulară nu a fost admis (nu a primit sprijinul statului 

român, se vede încă odată acțiunea securității ?!). Doi ani, forțat de împrejurări, a locuit separat 

de soție, în orașul ei natal, Grodno din Belorusia, la granița cu Polonia, la mama-soacră.Cât a 

locuit aici, a lucrat ca bibliograf și lector la Institutul Pedagogic din acest oraș, dar nu pe o 

perioadă bine stabilită. Astfel în perioada august 1968 - iunie 1969, pe când practic era șomer, a 

făcut actorie la studioul local de filme “Leninfilm” în calitate de figurant (masovka). Atunci zile 

și nopți la rând a avut ocazia să vadă intrepretarea artistică a multor actori renumiți, precum 

Vladimir Vîsotski (renumitul poet și bard sovietic, decedat în 1980), Efim Kopelian, Evgheni 

Lebedev, Oleg Basilașvili, Piotr Kadocinikov, Oleg Dal și mulți alții, să vadă cum “se fac”  

filmele. A participat la dublarea fonică din română în rusă a unor filme, iar mai tarziu, stabilit 

definitiv în Leningrad, a lucrat ca translator al filmelor românești care rulau aici fără subtitluri în 

cadrul unor festivaluri ale filmului românesc, a însoțit ca translator mulți oameni de stiință 

români, veniți în Leningrad în schimb de experiență (pe compozitorul român Temistocle Popa). 

Accederea în învățământul superior 

Tânărul Mihai G. Lazăr nu putea rămâne pasiv la studiu și cercetare, așa că este nevoit să 

renunțe la cetățenia română, renunțare care este înregistrată și în documentele stării civile din 

țară în 1970, pentru a putea avea acces în orașul Leningrad și pentru a-și continua studiile 

(recăpătată după revoluție, în 1998). 
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Astfel, în februarie 1971 după ce a primit cetățenia sovietică, a revenit la Leningrad, ceea 

ce i-a dat drept la serviciu și la continuarea studiilor. În consecință, din februarie 1971 a fost 

primit ca cercetător științific la Institutul de Filozofie al Academiei de Științe al URSS, filiala din 

Leningrad (în România nu era posibil?! ). Aici, după 4 ani, în 1975 a pregătit prima teză de 

doctorat în etică, cu tema “Factorii morali în cercetarea stiințifică”, susținută în ianuarie 1976 

la Facultatea de Filozofie a Universității de Stat din Leningrad (pe atunci singura universitate din 

oraș) și primește titlu de doctor în domeniu.  

În cadrul Academiei de Științe a lucrat până în anul 1980, când prin concurs, a trecut, pe 

postul de conferențiar universitar la Catedra de Științe Sociale a Institutului de 

Hidrometeorologie din Leningrad, transformat în anul 1996 în Universitatea Rusă de Stat de 

Hidrometeorologie, unde lucrează fără întrerupere și azi. 

Tot aici își va pregăti a doua teză, de doctor docent în filozofie, cu tema “Aspecte 

filozofico-sociologice ale relațiilor dintre știință și morală”, pe care o susține în octombrie 

1988 la Facultatea de Filozofie a Universității de Stat din Leningrad, rebotezat din nou în 1990 în 

Sankt-Petersburg.  

În 1990 a primit postul și apoi titlul științific de profesor universitar la Catedra de 

Științe Social-Umanitare a sus-numitei universități, unde predă cursurile de sociologie și 

politologie la studenți, sociologia științei – la studenți și masteranzi, istoria și filozofia științei - 

la doctoranzi. 

                    VA URMA… 

       Dr. Fizician Mihăiță Peptanariu 
 

ARHIMANDRITUL IUSTIN PÎRVU 

100 DE ANI DE LA NAȘTERE 

 

Părintele Iustin – o candelă în întunericul acestui veac 

          În aceste vremuri socotite de mulți a fi cele din urmă, Dumnezeu dăruiește fiecărui neam 

părinți cu viață sfântă, care să ne fie pilde de dragoste pentru aproapele, de jertfă pentru neam, de 

foc care arde neîncetat pentru Hristos Mântuitorul. Dumnezeu a blagoslovit acest neam cu cel 

care a fost Arhimandritul Iustin Pârvu de la Petru-Vodă. S-a născut pe 10 februarie 1919. A iubit 

până la jerta de sine neamul acesta și de aceea a fost atât de iubit de oameni. De-a lungul anilor, 

cât a păstorit mănăstirea pe care a întemeiat-o în munții Neamțului, zilnic, zeci, poate chiar sute 

de credincioși îi călcau pragul chiliei. Părintele petrecea peste șaisprezece ore pe zi în chilia sa ca 

să-i primească pe cei aflați în necaz sau într-o cumpănă a vieții, pentru a-i întări duhovnicește și 

a-i mângâia, pentru a-i călăuzi și a-i binecuvânta. Iar părintele se jertfea pentru ca iubea. Printre 

acești oameni care au simțit mângâierea părintelui au fost și părinții mei, și prin ei și eu. 

          Părinții mei de mic m-au dus la părintele Iustin și astfel am avut onoarea și cinstea de a fi 



8 

Biblioteca din Nord 

botezat de el, asemenea si frații mei. Când eram mai mic, mama îmi spunea că Părintele Iustin 

este un sfânt, iar mai târziu mi-am dat seama ce binecuvântare am avut să cunosc un sfânt, să 

vorbesc cu el, să-mi fie duhovnic. Părintele a dobândit mult har de la Dumnezeu. În preajma 

sfinției sale te simțeai în siguranță, cuvântul lui îți dădea curaj,  pentru că aveai dintr-o dată 

încredințarea că, în Hristos, vei birui. Blândețea lui te făcea să nu mai pleci de lângă el, cuvintele 

frumoase pe care le rostea îți mângâiau 

sufletul, chipul senin al părintelui te făcea să 

simți o bucurie sufletească nespusă.  

          Părintele Iustin i-a ajutat foarte mult 

pe părinții mei, chiar de când încă erau 

studenți, și prin ei ne-a ajutat și pe noi – 

copiii. Când mergeam la el, de fiecare dată 

primeam ceva din mâinile lui, fie niște 

dulciuri, fie niște fructe, fie niște iconițe sau 

cruciulițe.  Îmi amintesc că odată ne-a dat 

niște pesmeți făcuți în ceaunul sfântului 

Serafim de Sarov, și noi (frații) nu eram 

chiar așa de încântați de darul primit, dar 

după ce am ieșit de la părintele, ne-am 

gândit să gustăm din acel dar. Spre 

surprinderea noastră ne-a plăcut așa de mult, 

încât am întrebat-o pe mama dacă putem să ne ducem înapoi la părintele ca să-i mai cerem 

pesmeți. Părintele iubea foarte mult copiii. Încă am întipărită în memorie starea de bine pe care o 

simțeam când eram langâ el. Simțeam că numai la Dumnezeu voi găsi liniștea mea sufletească. 

           Îmi amintesc o întâmplare ghidușă ce s-a petrecut la părintele în chilie. De Paști, cum ne 

era și obiceiul, am mers pentru a ciocni un ou roșu cu sfinția sa. Aveam un coșuleț plin cu ouă 

roșii, din care fiecare își alegea câte unul ca să pornească lupta. L-am îndemnat pe părintele să ia 

și el un ou din coșuleț. Fiecare dintre noi am ciocnit cu părintele, dar mereu rămânea cu oul 

spart. Și atunci, părintele Iustin, văzând că lupta e serioasă, a spus: “Măi, eu la mine acasă să iau 

bătaie? Ia stați voi așa!”. Și atunci părintele a scos un ou de prepeliță (se vedea că îl avea 

pregătit) și ne-a spart toate ouălele. Chiar și în jocul cu noi a rămas învingător, cum de altfel îi 

plăcea să fie. Ne-a stârnit râsul la toți. Râdea și el cu drag de noi. Oricum era, trăiam clipe de 

bucurie cerească, deoarece însuși părintele era rupt din cer. 

            Pe când aveam zece ani părintele a trecut la Domnul. Țin minte cum părinții erau plecați 

la mănăstire, ca să fie alături de el în ultimele clipe ale vieții sale de pe pământ și ne-au sunat pe 

noi care eram acasă ca să ne rugăm pentru părintele. Fiind copil, nu știam ce să cer de la 

Dumnezeu pentru părintele Iustin, așa că mă rugam să-l mai țină în viață măcar pentru oamenii 

care aveau nevoie de un om sfânt, ca să-i călăuzească pe calea cea bună. Dar Dumnezeu a socotit 
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că e mai bine așa, iar de acolo de sus ne va ajuta și mai mult. Am fost și noi, toată familia, ca să 

ne luăm rămas bun pentru ultima dată de la sfinția sa. Minunea care se petrecea sub ochii noștri 

era că mâna pe care am sărutat-o era caldă, iar trupu-i izvora mir și era bine mirositor. Acestea se 

întămplă atunci când Dumnezeu binevoiește să sfințească pe om prin harul Sfântului Duh. 

             Dar noi cei care ne-am împărtașit mai mult sau mai 

puțin din roadele duhovnicești ale suferințelor părintelui 

Iustin, ar trebui să-i urmăm lucrarea și să ne asumăm 

cugetarea, credința și dragostea cu care el îmbrățișa lumea. 

Astfel i-am face cea mai mare bucurie. 

              Prin viața sa, Părintele Iustin de la Petru-Vodă ne-a 

dat cu totul altă mărturie: mărturia generației lui, care a 

renunțat la libertate, la tinerețe, la sănătate și chiar la viață, 

pentru Hristos. Pe Părintele Iustin Domnul L-a ținut până la 

94 de ani pentru a ne transmite prin viața sa faptul că și astăzi, 

ca și în trecut, se mai poate trăi într-o continuă stare de jertfă 

prin harul Duhului Sfânt. Iubea pe Hristos mai presus de 

propria viață, iubea neamul nostru românesc - de care se 

leapădă tot mai mulți români astăzi. Părintele Arhimandrit Iustin Pârvu a dat speranță celor ce 

suferă, pentru că el însuși a trecut prin suferință.  

              Pentru mine și pentru familia mea părintele Iustin va rămâne candela veșnic aprinsă care 

ne va călăuzi fiecare pas în viața aceasta, pentru a câștiga viața de dincolo, alături de el. 

Emanuel Platon, clasa a X-a A 

 

RELIGIE 

Un secol de la adoptarea calendarului gregorian în România 

Poporul român este singurul popor din istorie care s-a născut creștin. Credința ortodoxă face 

parte din ființa noastră națională păstrând vie credința unității de neam. 

Fiecare realizare din viața poporului român a fost urmată în mod firesc și de realizări de 

ordin bisericesc. 

Încă de la începuturi, biserica a considerat că are o mare responsabilitate educațională față 

de proprii credincioși, față de lume, dar mai ales față de tineri și față de dumnezeiescul ei 

Învățător, Care întemeind-o a trimis apostolii la propovăduire spunându-le: „Mergeți, învățați 

toate neamurile”. (Matei 19,20) 

Bunurile materiale sunt daruri pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziția omului pentru ca 

acesta, folosindu-se de ele să poată trece prin această lume, spre a ajunge la limanul cel 

desăvârșit, în împărăția lui Dumnezeu. „Căutând Împărăția lui Dumnezeu și Dreptatea Lui toate 

celelalte se vor adăuga vouă”. (Matei 6,33) 
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Sub pelerina bisericii cultura și spiritualitatea română a putut crește, aducând roade bune la 

vreme cuvenită. 

În tinda bisericii pentru o lungă perioadă de timp școala românească s-a putut dezvolta; sub 

oblăduirea ei patrioții români și-au exprimat ideile; cu rugăciunea și binecuvântarea ei soldații 

români și toți luptătorii pentru unitate au reușit să ducă la îndeplinire idealurile lor. 

Din punct de vedere teologic, Hristos Mântuitorul este nu numai Întemeietorul și Capul 

nevăzut al Bisericii ci și axa timpului, centrul istoriei religioase a omenirii. Lumea nu a fost 

creată în timp, ci odată cu timpul. Omul are nevoie de o unitate de măsură a timpului, adică 

CALENDARUL. Calendarul este un sistem de măsură și vine din limba latină și înseamnă „a 

chema”, „a convoca”. 

 Primele calendare se întemeiază pe mișcarea astrelor pe bolta cerească; 

 Unitatea de măsură era ziua solară medie; 

 Anul tropic este intervalul de timp în care Pământul face o rotație în jurul Soarelui. 

 Cu timpul s-a adoptat anul civil (calendaristic). 

Anul tropic și cel civil nu coincid, de unde rezultă problema calendarului. Azi toți folosim 

calendarul Iulian (roman). 

Calendarul Iulian neglija 12 minute pe an. La 128 de ani se mai adaugă o zi. 

 Împarte anul în 12 luni; 

 Denumește lunile și zilele; 

 În secolul XVI, diferența dintre echinocțiul real (astronomic) și cel ipotetic (21 martie, 

cel Iulian) ajunsese la 10 zile ceea ce făcea să se calculeze greșit data Paștelui. 

În secolul XVI Papa Grigorie îndreaptă calendarul: 

 Suprimă 10 zile cu care anul civil rămăsese în urmă, astfel 5 octombrie devine 15 

octombrie. Aduce echinocțiul pe 21 martie. În secolul XX adoptă calendarul nou 

gregorian. 

Astăzi creștinătatea se împarte în 3: 

 Bisericile ortodoxe care folosesc calendarul neîndreptat, cel cu 13 zile în urmă; 

 Bisericile care folosesc calendarul îndreptat; 

 Bisericile care folosesc un calendar mix. 

Un secol de la adoptarea calendarului gregorian în România în biserica ortodoxă, omul 

contemporan este supus atacurilor modernității cu tot ce presupune ea: negarea tradițiilor, a 

valorilor, afirmarea exagerată a libertății individuale, acceptând noutățile occidentului fără 

discernământ, fără o raportare la spiritualitate și tradiția românească. Părintele Iustin Pârvu 

spunea „o țară înflorește din străduința și conștiința fiecărui individ în parte”. 

Pentru creștinism, adevărul suprem este Dumnezeu, Creatorul celor văzute și nevăzute, 

omniprezent și atotputernic, cel care a creat lumea pentru ca omul bucurându-se de ea să-și 

procure existența sa cu dobândirea Împărăției Cerurilor, adică cu reîntoarcerea, precum fiul 

risipitor la Creatorul său. 

Pentru creștinism fiecare faptă, cuvânt, gând au repercusiuni asupra lucrării mântuirii, a 

dobândirii vieții veșnice. 
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„Ceea ce 

numește omul 

postmodern libertate, 

este de fapt libertinaj 

și acesta constă în 

refuzul respectării 

oricărei norme și 

valori sociale și 

morale”. (Serafim 

Rose) 

 Libertatea nu ne 

este dată de regimuri 

politice, nici de 

comunism, nici de 

democrație, ci libertatea ne este dată de Hristos prin eliberarea de patimi. 

Creștinismul nu interzice, nu constrânge, ci călăuzește spre cele de folos duhovnicesc. 

Căci „toate-mi sunt îndrăgite, dar nu toate-mi sunt de folos. Toate-mi sunt îndrăgite, dar eu 

nu voi fi stârpit de ceva” (Corinteni 6,12) 

Concluzionând, soluția pentru depășirea crizei actuale spirituale o constituie reafirmarea 

valorilor duhovnicești a existenței, a primatului sufletului în fața trupului căci „ce-i folosește 

omului să câștige lumea întreagă să-și păgubească sufletul său, ce ar putea să dea omul în schimb 

pentru sufletul său”  (Marcu 8,36-37). 

 Bibliografie: Biblia sau Sfânta Scriptură, Liturgică generală. Volumul I 

Prof. Nicolae Grigoraș 

 

BOBOTEAZA 
 

În suita celor 12 sărbători importante creștine se numără și Boboteaza - Botezul 

Domnului. Aceasta este ținută în fiecare an, în ziua a șasea a lunii ianuarie. Aceasta este menită 

să reamintească ce s-a petrecut în apele Iordanului, înainte ca Mântuitorul să se arate lumii. 

Boboteaza mai este cunoscută și sub numele de Teofanie, Epifanie, Arătarea Domnului sau 

Descoperirea Cuvântului Întrupat  

Asemeni multor alte sărbători creștine,  Boboteaza deține și multe obiceiuri și tradiții care 

încă mențin sau nu, legătura creștină cu sărbătoarea. În unele zone, preotul aruncă crucea în apă. 

Mai mulți bărbați se aruncă în apă ca să o aducă înapoi, iar cel ce va reuși să scoată crucea din 

apa, va avea noroc tot anul. În satele din nordul țării, pe vremuri, femeile se adunau acasă la 

cineva. După ce serveau masa, ele cântau și jucau toată noaptea. Dimineața ieșeau pe stradă și 

luau pe sus bărbații care apăreau întâmplător pe drum, îi luau cu forța la râu amenințând-i cu 
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aruncatul în apă. Acum, în unele regiuni, are loc integrarea 

tinerelor neveste în comunitatea femeilor căsătorite prin 

udarea cu apa din fântână sau dintr-un râu. Se spune că în 

noaptea de Bobotează tinerele fete își visează ursitul. Ele 

își leagă de inelar un fir roșu de mătase și o bucățică de 

busuioc, acesta din urmă se pune și sub pernă. De 

asemenea, fetele care cad pe gheață în ziua de Bobotează 

pot fi sigure că se vor mărita în acel an. 

Exista și un obicei numit "Udatul Ionilor". Acesta 

are loc în Transilvania și Bucovina. În Bucovina, la porțile 

tuturor care poartă acest nume se pune un brad împodobit, 

iar acesta dă o petrecere cu lăutari. În Transilvania cei care 

poarta acest nume sunt purtați cu mare alai prin sat până la 

râu unde sunt botezați /purificați. 

 Flavia Ioana Botezatu, clasa a XII-a A 

 

PUȚINĂ GRAMATICĂ 

VIRGULA INTERZISĂ 

        Paragraful 218 din „Îndreptarul ortografic, ortoepic şi de punctuaţie” (2005) precizează: 

„Nu se desparte prin virgulă subiectul de predicat” şi fixează două situaţii: „a) subiectul poate 

apărea fără determinări: Manoilă se uita la gura ei cu admiraţie. SADOVEANU” (chiar dacă în 

rostire facem o pauză după primul cuvânt, virgula este interzisă pentru că urmează imediat 

predicatul, se uita), respectiv „b) subiectul poate fi însoţit de determinări (un atribut determinativ 

sau o propoziţie atributivă determinativă): Unii mai poznaşi îmi zvârleau câte o glumă. 

SADOVEANU; Câinele care latră nu muşcă” (p. 65). Între subiecte (Unii şi Câinele) şi 

predicatele aflate la distanţă (zvârleau şi nu muşcă) nu s-a pus virgulă. 

       Cei interesaţi trebuie să știe că între subiect şi predicat acţionează primul dintre raporturile 

sintactice: cel de inerenţă. Cu alte cuvinte, părţile principale de propoziţie ne asigură 

fundamentul comunicării verbale, formând o familie: subiectul şi predicatul nu pot exista unul în 

afara celuilalt. Ca urmare, primul îi impune celui de-al doilea numărul şi, în cazul predicatului 

nominal, genul. Atât de autoritare sunt, încât devin interdependente şi, în consecinţă, resping 

izolarea prin vreun semn de punctuaţie. 

Prof. Persida Luța 
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PSIHOLOGIE 

    Analfabetism funcțional 

               Fiecare copil, odată cu vârsta școlarității învață să citească, dar pe parcursul însușirii 

acestei abilități, cu trecerea timpului, constată că nu întotdeauna înțelege textul. Analfabetismul 

funcțional se referă tocmai la acele persoane care știu să citească, dar nu înțeleg ceea ce au citit,  

nu pot să reproducă verbal sau în scris un text, nu îl înțeleg suficient pentru  a-l folosi ca resursă 

în reușita unei acțiuni sau în performanță. Semnele grafice sunt recunoscute, dar conținutul de 

idei nu este înțeles decât la un nivel foarte superficial. De asemenea, analfabetismul funcțional 

vizează dificultatea sau incapacitatea de a înțelege un text citit, de a raporta conținuturile noi la 

fondul de cunoștințe existent, de a formula un punct de vedere cu privire la ce a citit, de a aplica 

cunoștințele obținute în contexte de viață reală. 

              Deci o persoană este considerată ca fiind funcţional analfabetă dacă nu este în stare să 

acceseze sau să proceseze informaţiile in situaţii curente de viață, deci se referă la inabilitatea 

persoanei de a înțelege. Spre exemplu, o persoană funcțional analfabetă are dificultăţi la 

completarea unui formular, citeşte cu greutate ziarele, şi are dificultăţi în consultarea unui 

dicţionar. Analfabetismul funcțional apare atunci când cineva poate reproduce verbal sau în scris 

un text, însă nu are capacitatea de a-l înțelege suficient de bine, încât să îl poată utiliza ulterior, 

în alte situații specifice de viață. Copiii pot citi corect un text, dar au dificultăți în  a explica, în a 

înțelege sensul anumitor cuvinte, în a răspunde la întrebări pe marginea textului. Ei iau de-a gata 

tot ceea ce li se oferă și astfel, când trebuie să folosească informația într-un alt context, se lovesc 

de neputința de a o face. Ei pot să reproducă o definiție memorată mecanic, dar nu pot reformula 

sau explica în cuvintele lor înțelesul sau sensul respectivei definiții. 

            Factori care sunt asociați cu prezența analfabetismului funcțional sunt: tulburările de 

limbaj, tulburările de atenţie, deficiențe socio-emoționale, sistem motivaţional deficitar, 

dificultăţi de învăţare, abilități de gândire  și  deficite de ordin cognitiv. Cauzele analfabetismului 

funcţional se situează la intersecţia dintre individual şi mediu social: economic, cultural, 

educaţional. De exemplu: la nivel educaţional, metodele de învățare precum memorarea 

mecanica, lipsa modalităţilor de predare eficiente, strategii de învăţare deficitare, nivel crescut al 

analfabetismului în rândul părinţilor, duc la aparitia acestui tip de analfabetism. La nivel socio-

economic -  situaţia economică scăzută, sărăcia, iar la nivel socio-cultural - grupuri etnice 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Citire
https://ro.wikipedia.org/wiki/Idee
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(rromi), suport familial scăzut, conflicte familiale, violenţa în familie, sunt cauzele 

analfabetismului functional. 

            Efecte care apar sunt: lipsa de logică în înțelegerea unor teme, orizont limitat de cultură, 

aspiraţii educaţionale scăzute, abandon şcolar, absenteism, rată scăzută de promovabilitate la 

examenele naţionale, vocabular slab dezvoltat, absența motivației și deprinderii de a se informa 

şi forma, stimă de sine scăzută si chiar comportament antisocial deviant. 

            Printre strategiile de intervenție la nivel 

individual mentionam: creșterea stimei de sine prin 

crearea unor oportunităţi prin care elevul să obţină 

succes, activităţi de voluntariat, dezvoltarea 

sentimentului de autoeficacitate, dezvoltarea abilităţilor 

de comunicare, negociere, rezolvare de probleme; 

strategii de dezvoltare a gândirii critice/analiză/sinteză 

de exemplu citirea unui text la prima vedere; 

eficientizarea învățării, formarea si dezvoltarea 

abilitatilor de lectură, dezvoltarea competențelor de 

literație - scris, citit, calcul numeric; creșterea motivației 

pentru învățare, dezvoltarea creativității, dezvoltarea 

abilităților de luarea deciziilor.  

           Este necesara identificarea timpurie a 

dificultăţilor de învăţare ale elevilor şi găsirea soluţiilor pentru remedierea lor, creşterea 

motivaţiei elevilor de a învăţa si implicarea elevilor în învățare;  

           Pentru a preveni analfabetismul functional este necesar să parcurgeţi paşii următori:  

(1) străduiţi-vă să înţelegeţi mesajul pe care a intenţionat autorul să-l comunice şi accepţiunile 

specifice în care utilizează el termenii; 

 (2) memoraţi apoi ideile principale şi noţiunile centrale ca atare, în forma structurile lingvistice 

în care le furnizează autorul;  

(3) abia după aceea începeţi procesul de analiză critică  pentru progresul personal. 

 Înţelegerea, memorarea, analiza critică şi aplicarea - exersarea sunt paşii obligatorii în 

spirala procesului de învăţare. 

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

 Leacurile împotriva răcelii 

 INHALAŢIILE 

Din farmacii se pot cumpăra aparate pentru inhalaţii, dar vă recomand metoda cea mai simplă, 

verificată de bunicii noştri. Într-un vas se toarnă apă fierbinte, în care se adaugă 1-2 picături de 

ulei eteric(de cimbru, de exemplu). Acoperiţi-vă capul cu un prosop şi inspiraţi 5-10 minute 

aburii. Stimulează mucoasele, pune în mişcare irigarea sanguină şi desprinde flegma. Inhalaţia 

se recomandă în caz de nas înfundat şi de inflamare a sinusurilor. Nu se recomandă împotriva 

bronşitei, pentru că nu este eficientă. În timpul nopţii se pot folosi cremele  anti-răceală pentru 

piept şi spate.Conţin uleiuri eterice , care se asimilează prin piele şi prin inspiraţie, combat 

bacteriile şi virusurile şi dilată căile respiratorii. 

 BAIA ÎMPOTRIVA RĂCELII 

Baia totală poate fi obositoare, mai ales pentru tinerii cu o circulaţie sanguină labilă.Cei ce nu 

au probleme cu băile calde, pot profita de ele în continuare. În cadă se pot adăuga câteva 

picături de uleiuri eterice de la farmacie, de exemplu de pin sau de cimbru .Important, uleiurile 

nu trebuie să ajungă nediluate pe piele, pentru că se evaporă uşor în contact cu apa. De aceea se 

diluează cu lapte. Sunt şi adausuri de baie gata preparate.O alternativă la baia totală este baia de 

picioare. Într-un lighean, se toarnă apă călduţă, se bagă picioarele în apă până la jumătatea 

gambei, se lasă să curgă apă din ce în ce mai caldă, până devine călduţă. După câteva minute, se 

dă drumul la un jet de apă rece, se înfăşoară picioarele într-un prosop şi se stă 20 de minute în 

pat. 

 GARGARA 

Gargara cu apă sărată poate irita mucoasele. În cazul durerilor de gât se recomandă ceaiul cald, 

cu efect expectorant, de cimbru, salvie, lemn dulce sau nalbă. Este important ca ceaiul să se 

infuzeze mai mult, adică 10- 15 minute. În farmacii există bomboane de supt pentru durerile în 

gât, eficiente. În cazul în care cele enumerate de mine mai sus nu au efect, se poate apela la 

tablete de supt cu substanţe analgezice. 

Vreau să menţionez că unii folosesc duşurile reci pentru creşterea imunităţii. Aşa zisa  călire a 

organismului. Şi aceştia sunt supuşi răcelilor. E drept, că se simt în formă şi plini de energie. 

Fortifierea organismului în acest caz presupune un timp îndelungat de practică. 

Laptele cald cu miere, alt leac al bunicilor, nu este întotdeauna eficient. Laptele, datorită 

proteinelor sale, pot înfunda gâtul cu flegmă. În schimb mierea conţine substanţe care stopează 

infecţiile şi pot distruge agenţii patogeni. Într-un lichid fierbinte, mierea îşi pierde o parte din 

puterea enzimelor. 

Pentru durerile de urechi recomand un săculeţ încălzit, cu ceapă tăiată mărunt, care se aplică pe 

locul dureros circa o oră.Trebuie să se ştie exact natura durerilor de urechi. În caz de răceală sau 

otită se aplică picături antiinflamatorii pentru nas. 

 

DUMITRUNASTASĂ, farmacist primar de farmacie generală şi toxicologie sanitară 
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PLEDOARIE PENTRU LECTURĂ 

                                              CONSTANTIN ABĂLUŢĂ 

Constantin Abăluţă s-a născut în Bucureşti, pe 8 octombrie, 1938. Este poet, prozator, 

traducător. În 1955 a absolvit Liceul „Dimitrie Cantemir”, iar 1958 a absolvit Instititul de 

Arhitectură din Bucureşti. A lucrat ca arhitect și a  debutat cu versuri în revista „Luceafărul”, în 

1958. A colaborat la pricipalele reviste literare din ţară. În 1964 a 

debutat editorial cu volumul „Lumina pământului”, urmat de „ Piatra” 

(1968), ”Psalmi” (1969),” Unu „(1970),” Pietre şi alte poezii”(1972),” 

Ewww Errre” (1972),” „Exista” (1974),”Iubiri” (1976),”Călătorii” ( 

1977), ”Obiecte de facere” (1978). 

 A scris 60 de cărţi, fiind unul din cei mai prolifici autori 

români. Experimentând încă de la debut diverse stiluri literare, a fost 

etichetat când suprarealist, când poet al banalului, al micilor 

întâmplări de zi cu zi, care se transformă în fabule existenţialiste, în 

episoade ale unui mit personal ce mizează pe simplitate, limbaj direct 

şi repudierea artificiului retoric. S-a impus cu destulă dificultate 

printre scriitorii reprezentativi ai generaţiei sale, datorită stilului său 

minimalist.”Sunt omul momentului, închipui soluţii ieftine şi calmul 

prezent”, se autoironiza el. ”Într-o jumătate de oră/Toate aceste 

versuri/pentru că altfel se veştejeşte ceva/de care sufletul are nevoie/ 

să poată trece/ de la o uşă la un copac/sau de la colţul scrisorii la norul 

alb”, versuri edificatoare pentru lipsa de trăire a realului pe care o experimentează  Constantin 

Abăluţă.  

Singurătatea şi monotonia sunt motive des prezente în poezie:”Aceeaşi zi e zilnic/ 

Aceeaşi  zi nesfârşită/ Cu ceai şi puţină slănină şi multă uitare. ”Sau: „Mai bine să nu pui data/ 

Aşa-mi spunea tatăl meu/ Sunt zile când nu aparţii nimănui/ Şi-o briză descleiează cotoarele 

caietelor/ În care ne e frică să  ne facem rugăciunea” sau „Am temperatură de cât sunt de singur”.  

În toate cărţile sale, versurile subtil evocatoare, trimit spre formula  haikului japonez: ”Cu 

mine s-a întâmplat ceva/geamurile sunt mai subţiri se-aude un/şuierat la capătul străzii/ vine 

măcelarul îmbrăcat în haine noi/ miros de sânge sfârâie spre ceruri/ şi înspăimântă hârtia pe care 

scriu”.  

Nicolae Manolescu spunea despre poezia lui Constantin Abăluţă că „este o perspectivă 

metafizică asupra banalului”.   

În luna ianuarie, 2019, lui Constabtin Abăluţă i s-a conferit Premiul Naţional de Poezie „ 

Mihai Eminescu”. Din cauza vîrstei şi a sănătăţii precare, poetul nu a putut fi prezent la 

decernarea premiului. Ca și poezia sa suprarealistă, premiul a fost „confiscat” şi decernat 

poetului Liviu Ioan Stoiciu.  

Cu toate acestea Constantin Abăluţă rămâne unul din cei mai interesanţi poeţi ai ţării. 

                      Bibliotecar, Iolanda Lupescu 
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CENACLU 

         Echivoc  

 

Ce fac? De ce întrebi? 

Nu vezi că încă doare?  

Nu vezi că încă mă mai pierd  

În amintirea unor vremi  

Cu zâmbete şi soare? 

 

Nu vezi că încă n-am uitat?  

Nu vezi că încă tot mai ard  

Acele flăcări ce-au format  

Cenuşă din lumini de jad  

Şi lacrimi pe obraz?  

 

Cum sunt? Ce-ţi pasă ţie?  

Să mai întrebi e de prisos  

Prezenţa ta e încă vie 

Durerea n-am să ţi-o spun ţie  

Deşi mă doare pân' la os . 

 

De ce priveşti aşa pierdut?  

Ce ţi se pare aşa ciudat?  

Sau poate am exagerat  

Nu-i tot ce-am scris adevărat?  

Sau doar mi s-a părut?  

 

Subestimezi puterea mea,  

Controlul meu în faţa ta. 

Dar ce păcat când vei vedea 

Că ignorând prezenţa mea  

Mi-ai întărit puterea. 

 

Lidia Carază, clasa a IX-a C 
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Orașul Umbrelor 

          Cu ceva vreme în urmă, într-un oraș mai izolat de lume, umbrit de norii plumburii, unde 

lumina soarelui nu pătrunde, locuia o tânără domniță.  

            Aceasta își avea locuința situată undeva pe o străduță pustie, cu pavaj vechi, care nu-ți 

oferea siguranță atunci când pășeai pe el. Blocuri dărăpănate împrejmuiau zona în care locuia 

fata. Singura casă din oraș era casa ei, fiind îngrijită cât de cât. Felinare prăfuite zăceau de mult 

timp de o parte și de alta a aleei care ducea la casa fetei. Frunzele ruginii de toamnă se izbeau 

brutal de toate obiectele care le ieșeau în întâmpinare.  

          În timp ce Alliah stătea tolănită în fotoliul moale și privea pierdută pe fereastră, cu o cană 

de ciocolată caldă în mână, se gândea cu melancolie la viața ei tristă, pe care este nevoită să o 

trăiască singură, într-un oraș părăsit, care nici măcar nu e însemnat pe hartă. Un zgomot ciudat o 

făcu să tresară. Inițial i se păru o iluzie. Se ridică curioasă și păși spre ușă. O deschise cu teamă, 

însă spre surprinderea ei nu era nimeni. Soneria sunase singură? Nu, nu e posibil. În mintea ei, 

începură să se învârtă sute de întrebări. Cuprinsă de frică, izbi cu putere ușa în poziția ei inițială. 

Se ghemui cu fața în palme sprijinindu-se de ușă. Încerca tot posibilul să își facă ordine în 

gânduri, însă oricât ar fi căutat nu găsea o explicație.Cine putea să fi sunat la ușă? Știa prea bine 

faptul că toți locuitorii orașului  erau mult prea bătrâni și cuprinși de neputință trupească pentru a 

se putea deplasa.Orașul Umbrelor era populat doar de persoane foarte înaintate în vârstă,care 

abia își puteau procura hrana de la doamna Henry ce avea un mic chioșc situat pe partea stângă, 

lângă o cafenea dărăpănată. Chioșcul era de fapt o mică încăpere, în interiorul căreia femeia de 

șaizeci de ani își făcea veșnicile plăcinte cu dovlecei, pe care le vindea cu bani puțini locuitorilor.  
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          Alliah, reuși să-și ia inima în dinți și se ridică de lână ușă tremurând ușor, de emoția ce o 

cuprinse. Fără să se mai gândească de două ori, apăsă cu putere mânerul ușii, lăsând-o să se 

izbească de perete. Spre surprinderea ei, pe veranda casei găsi un plic sigilat. Inima începu să îi 

bată cu putere, pulsându-i sângele de două ori mai repede. Înșfăcă cu repeziciune scrisoarea și o 

ascunse iute sub pluoverul gros de toamnă pe care îl purta.Se uită împrejur, dar nu văzu nimic. 

Totul era pustiu.Ea nu vedea pe nimeni și era aproape sigură că nimeni nu o vedea pe ea. Ceața 

groasă îi împiedica vizibilitatea la o distanță prea mare, iar vântul care aducea un nor de frunze 

uscate, nu îmbunătățea situația.Când realiză că vântul îi luase perdelele pe sus și-i băgă un nor de 

praf în casă se grăbi să remedieze cele întâmplate.  

           Curiozitatea o rodea și aruncându-se în pat desfăcu plicul tremurând. Scrisul destul de 

cursiv afișat pe bucata de hârte nu i se părea cunoscut. Singura care deținea un pix în acest oraș 

era domna Henry care își mai făcea mici însemnări, pentru a-și calcula venitul.  

,,Te așteptăm în Cimitirul de lângă Biserica Neagră-semnat:cele trei umbre. "Începuse să-i  

tremure degetele pe hârtia care se evapora încet, încet. În mintea ei stăruia imaginea cimitirului 

în care zăceau de multă vreme membrii familiei ei. Înconjurat cu ziduri negre de piatră și cruci 

schimonosite, împodobite cu pânze de păianjen, reușea să transmită fiorul morții tuturor celor 

care se aflau în trecere pe acolo. Avea de luat o decizie foarte importantă pentru a-și salva orașul. 

Era gata să găsească cu orice chip elixirul vieții. Dorința ei arzătoare era să afle misterul de care 

era înconjurat acest oraș. Avea nevoie de un sfat. Se simțea extenuată. Din momentul în care 

primise scrisoarea nu-și mai putea găsi liniștea. Se ridică anevoie din pat și își îmbrăcă paltonul. 

Porni țintă spre Henry, singura persoană care îi putea fi de ajutor. Când ajunse îndreptul clădirii, 

o zări pe bătrânică stând nemișcată la fereastra încăperii. Privea pierdută peisajul straniu care o 

înconjura. Cum o zări pe Alliah, o sclipire de fericire îi brăzdă chipul umbrit de anii bătrâneții. 

După ce tânăra îi povesti femeii cele întâmplate, aceasta o povățui să facă ceea ce îi spune inima. 

Îi dărui trei plăcinte pentru călătoria ce-i stătea înainte, urându-i noroc în tot ceia ce face. Cu 

inima cât un purice, fata porni cu pași repezi spre cimitir. Afară era destul de întunecat. Norii 

plumburii stăteau așezați ca o mantie de tăciune deasupra boltei cerești. Păsări negre zburau fără 

țintă brăzdând văzduhul în lung și în lat. Vântul bătea cu putere războindu-se cu frunzele 

murdare și încărcate de nisip, pe care abia le ridica de pe suprafața solului.  

             Stropi mari de ploaie începuseră să brăzdeze chipul palid al Allihei. Frigul începu să-i 

pătrundă prin paltonul subțire care nu reușea să câștige în lupta cu acesta. Începuse să își facă 

sute de scenarii în minte. Nu avea nici cea mai mică idee despre ceia ce va urma. Mergând cu 

fața ascunsă pe jumătate în ețarfa pe care și-o pusese, vizibilitata îi era mult mai redusă. Începu 

să meargă din ce înce mai nesigură. Picioarele îi tremurau și simțea cum își pierde stabilitatea. 

Când ridică capul din pământ, auzi un zomot de clopot în surdină; atât de înfundat, încât îți dădea 

impresia că e o iluzie. 

Alliah zări Biserica prin care era nevoită să treacă pentru a ajunge în cimitir. Își luă inima în dinți 

și păși încrezută pe culuarul din satin negru, care făcea trecerea de la o ieșire la cealaltă. De o 
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parte și de alta a culoarului, ardeau mocnit sute e lumânări care erau gata să se stingă. Liniștea de 

mormânt din încăpere îi creia fiori pe șirea spinării. Totuși, reuși să își înfrunte teama  și ieși pe 

partea cealaltă a culoarului, în fața ușii de fier masiv. Deschise ușa cu strângere de inimă și apoi 

o închise în urma ei. Intrase în Cimitirul Negru, pentru a doua oară în viață după moartea 

părinților.                                VA URMA…   

Estera Buzdugan, clasa a IX-a C 

 

 

Doar amintiri 

 

Trag uneori cu ochiul  

În casa prăfuită de vremi apuse 

Şi-o lacrimă stă agățată pe un vârf de geană, 

Gata să cadă şi să sfărâme la impact 

Ultimele zâmbete din colțul de cameră  

În care păstrez amintirea buzelor tale. 

Am încercat să te iubesc şi... 

De fapt, mint... 

Te-am iubit...te-am iubit mai presus de ființa mea 

Şi-am încercat s-o fac fericită pe a ta, 

Uitând de lume...uitând de mine... 

Uneori mă-ntreb dacă încercarea nu a fost de fapt a ta, 

Si ai plecat pentru că nu ți-a ieşit 

Sau poate pentru că ți-a ieşit  

Dar ți s-a făcut teama... 

Tot ce ştiu acum e că teama mea s-a împlinit... 

Teama de a nu-mi mai simți mâinile în mâinile tale, 

De a încerca să-ți uit culoarea ochilor,  

atingerea degetelor și îmbrățişările 

în care ne pierdeam ca într-un vid fără timp şi spațiu... 

Iar teama nu va dispărea, şi uitarea nu va exista, 

Căci n-o să las niciodată acea lacrimă să cadă... 

Dar poate praful va acoperi şi va păstra amorțită 

Amintirea zâmbetelor noastre 

unite într-un sărut etern al tinereții mele. 

                               Ramona Moșuc, clasa a XII-a A 
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ESEU 

Ziua Internațională a Munților 

       Ziua internațională a munților este sărbătorită în fiecare an pe data de 11 decembrie. 

       Regiunile montane  reprezintă aproximativ un sfert din suprafața Pământului, fapt pentru 

care li se atribuie un rol important  în  adăpostirea populației umane și în cea a animalelor. Pe 

lângă acest rol, munții mai contează pentru apa dulce, aerul ozonat, reducerea riscului de 

dezastre naturale, prin împăduriri, turism(economie) și nu în ultimul rând pentru hrană. 

       Această zi poate fi excelentă pentru a recunoaște toate aceste aspecte pozitive dar și pentru a 

spune lumii că nepăsarea actuală în legătură cu zonele și populațiile montane sărăcăcioase 

trebuie să se oprească. Fie ne protejăm cu toții natura, fie lăsăm ca poluoarea, alături de migrație  

și de neglijența politicienilor, să o distrugă. 

      Așadar, încurajați turismul pentru o dezvoltare economică sustenabilă dar totodată și pentru 

satisfacția personală obținută prin admirarea peisajelor din aceste zone alpine. Fiți precauți când 

plecați la drumeție prin a avea asupra voastră echipamentul  potrivit și în același timp respectați 

natura prin a o păstra curată . 

     Fiecare dintre noi poate contribui la salvarea naturii, asigurând condiții de viață locuitorilor de 

mâine ai  Terrei. Să nu uităm că aceasta a reprezentat dintotdeauna  mediul în care omul s-a 

dezvoltat. Tot ceea ce trebuie e să avem voință și pasiune. 

Larisa Măhălău, clasa a X-a A 
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METEO 

La jumătatea lunii ianuarie am fost martorii a două fenomene pe cerul Borcăi, am spune  

nemai văzute de noi până acum. Este vorba de “luna sângerie” şi de “soarele se uită înapoi” . 

 “Luna sângerie” a fost o eclipsă totală de lună, 

vizibilă în întreaga lume. În ziua de 18 ianuarie la ora 

7, 21a.m. a fost maximul atins de eclipsă. Luna s-a 

aflat în umbră, discul fiind mai întunecat ca de obicei. 

La ora 7,43a.m., luna era poziţionată de Orizont, iar 

vizibilitatea a fost maximă. Luna a apus în jurul orei 8 

p.m., când discul a ieşit din umbră. Culoarea lunii 

neatinsă de eclipsă, a fost roşu - portocaliu, ca la 

apusul soarelui. 

“Soarele se uită înapoi” este un 

fenomen de reflectare a razelor solare de 

către anumite formaţiuni noroase, care dau o 

lumină roşie, cu nuanţe albastre şi purpuriu-

oranj. Fenomenul se petrece la apusul 

soarelui, atmosfera devenind incendiară. În 

popor se spune că vor urma, după asfel de 

apariţii, zile călduroase. 

 

prof. pensionar Maria Lungu 

 
 

 

SPORT 

EXERCIŢIUL FIZIC ŞI  ROLUL LUI ÎN DEZVOLTAREA  FIZICĂ ŞI PSIHICĂ 

ARMONIOASĂ A ELEVULUI 

Nicio disciplină din învăţământul obligatoriu nu poate să concureze cu educaţia fizică din 

perspectiva importanţei pe care aceasta o are la nivelul dezvoltării şi desăvârşirii elevului,  

reprezentând „nu numai o necesitate, ci chiar o condiţie a existenţei umane”. 

 Ea este menită să asigure fundamentul psihic pentru o gândire corectă și pentru un 

echilibru sentimental și volitiv. Mintea are nevoie de un corp sănătos pentru a funcționa la 

parametrii așteptați iar un fizic sănătos presupune frumusețea trupească şi o plasticitate a 

corpului capabilă să găzduiască funcționalitatea unei gândiri coerente, logice sau pragmatice. 
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Influența mişcării asupra intelectului este colosală, dezvoltând capacitățile mentale și 

creative, făcând imposibilă detașarea lor una de alta. Capacitățile fizice și psihice nu pot fi 

reflectate în activitate izolat una de cealaltă și trebuie acceptate ca un sistem cu o anumită 

structură. 

În educaţia fizică, noţiunea de exerciţiu are o accepţiune proprie şi o importanţă 

covârşitoare, el fiind mijlocul de bază prin care se realizează obiectivele.  Exerciţiul (latinescul 

exercere - exercitare) presupune repetarea unei activităţi până la câştigarea uşurinţei sau 

îndemânării în efectuarea unei mişcări. El îşi are originea în actul motric general al omului, 

efectuat pentru o relaţie optimă cu mediul natural şi social de existenţă.  

Spre deosebire de celelalte discipline, exerciţiul, ca mijloc specific şi de bază a activităţii, 

reprezintă o acţiune total diferită de tot ce se utilizează ca repetare şi exersare în formarea 

deprinderilor intelectuale. Niciun subiect nu va putea învăţa o mişcare nouă sau nu va putea 

perfecţiona una deja învăţată prin comunicare verbală sau pur şi simplu privind cum altcineva 

efectuează mişcarea respectivă. Dezvoltarea armonioasă, dezvoltarea aptitudinilor psihomotrice, 

însuşirea deprinderilor motrice şi formarea priceperilor şi obişnuinţelor de mişcare depind de 

executarea corectă a exerciţiului. Din această perspectivă, înţelegem că el ocupă un loc 

privilegiat, nu numai pentru că determină în mod hotărâtor orice progres pe linia perfecţionării 

motrice generale ci capătă şi valenţe adaptive, de dezvoltare şi învăţare intelectuală, practic 

angajează subiectul într-un proces de formare şi cultivare. 

 Cercetătorii evidenţiază faptul că exerciţiul fizic contribuie decisiv la îmbunătăţirea 

performanţelor intelectuale ale elevilor. Sufletul omului este înzestrat cu raţiune, voinţă şi 

simţire, trei însuşiri ce constituie fundamentul dezvoltării psihice şi fizice. Prin raţiune se pot 

înţelege cerinţele, prin voinţă se realizează cu succes sarcinile şi ambele sunt geneza 

sentimentelor de bucurie şi împlinire a obiectivelor. 

Multe studii evidenţiază că o pregătire fizică superioară influenţează pozitiv rezultatele 

şcolare. În 2008, specialistul în cinetică umană, Phillip D. Tomporowski de la Universitatea din 

Georgia și colegii săi au studiat rezultatele obținute de 12 echipe de cercetare care au implicat 

elevi de 6-11 ani în programe de exerciții fizice pentru o perioade cuprinse între 20 de zile și 6 

luni. Echipa condusă de Tomporowski a concluzionat că implicarea copiilor în activitățile fizice 

poate spori inteligența, poate crește creativitatea și abilitățile de organizare și poate îmbunătăți 

performanțele școlare - raportat la valorile standard ale acestor trăsături și abilități. 

In urma unei analize realizate în 2008 asupra unui număr de 17 studii (dintre care șapte au 

presupus intensificarea activităților fizice la copii), cercetătorii în domeniul sănătății Franfois 

Trudeau de la Universitatea din Quebec, Canada și Roy J. Shephard, de la Universitatea Toronto, 

Canada, au concluzionat că introducerea în programa școlară a unui program de exerciții fizice 

cu durată de până la o oră pe zi are ca rezultat sporirea performanțelor școlare. În 2007, 

psihologul clinician Catherine L. Davis, de la Universitate Georgia, împreună cu Tomporowski 

și colegii lor au realizat un experiment la care au participat 94 de copii supraponderali, care nu 
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făceau deloc exerciții cu varsta cuprinsă între 7-11 ani, împărțiți aleatoriu în echipe, unii nu 

făceau deloc exerciții, alții făceau câte 20 minute, iar alții câte 40 minute. Analiza rezultatelor a 

demonstrat că efortul fizic îmbunătățește starea de bine a copilului, care nu numai că pierde din 

greutate, dar devine mai rezistent la solicitare, cu voință și randament școlar sporit. 

Conform rezultatelor studiilor menționate, alergarea și alte exerciții aerobe pot avea 

efecte benefice asupra performanțelor școlare. Cercetătorii sugerează că unele dintre efectele cele 

mai importante se înregistrează la nivelul abilităților de planificare și organizare. Steve Ayan, 

psiholog din Germania, afirmă următoarele: atunci când fac exerciții fizice, pe lângă forța 

musculară, copiii își sporesc și capacitatea de funcționare a creierului. Sportul face copilul mai 

inteligent. Studiile sugerează că tinerii trebuie să depună mai mult decât un efort minim pentru a 

beneficia la nivel cognitiv de efectele acestuia. Înainte și după 15 săptămâni de aplicare a 

programului, copiii au susținut un test standard care a măsurat capacitatea de planificare, de 

concentrare a atenției și de a procesa informația. La copiii supuși programului de 40 de minute s-

a înregistrat o îmbunătățire semnificativă la nivelul componentei de planificare, însă la cei care 

participaseră la programul de 20 minute ca și la cei care nu avuseseră nici un fel de activitate 

fizică nu s-au înregistrat îmbunătățiri la nici unul din indicatorii menționați. În general, copiii 

care se află spre limita inferioară a performanțelor fizice și cognitive pot beneficia mai mult de 

efectele activităților fizice, decât cei care se plasează la un nivel rezonabil de performanță atât în 

sala de clasă, cât și în sala de sport. 

Toate aceste rezultate statistice demonstrează valoarea exerciţiului fizic în dezvoltarea 

fiinţei umane. Capacităţile fizice şi psihice nu pot fi reflectate în activitate izolat una de cealaltă, 

ci trebuie înţelese ca un sistem cu o anumită structură. I. Cerghit evidenţia că “exerciţiul nu se 

reduce doar la formarea deprinderilor ci şi la realizarea altor sarcini: înţelegerea raţiunii 

efectuării într-o anumită structură şi dezvoltarea capacităţii de asociere imaginativă a diferitelor 

secvenţe de mişcare”. 

Dacă educaţia religioasă pune accent pe desăvârşirea spirituală a omului, folosind 

exerciţiul mai ales cu scopul cultivării unor calităţi morale şi a trăsăturilor de caracter, educaţia 

fizică urmăreşte, prin folosirea exerciţiului, desăvârşirea persoanei în întreg ansamblul ei: o 

dezvoltare fizică armonioasă dublată de o gândire sănătoasă. 

Astfel, elevul, viitorul societăţii noastre, se antrenează pentru a fi capabil de a îndeplini 

sarcini complexe şi de a dispune de rezerve mai mari pentru pregătirea sa neîntreruptă şi pentru 

desfăşurarea unei activităţi sociale multilaterale.  
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ANCHETĂ 

Teatrul folcloric, prezenţă de sărbători şi subiect de studiu în judeţul Neamţ 

Un alt An Nou, alte Sărbători de iarnă, dar tot mai puţine tradiţii ancestrale care să fie 

ascultate pe la case de gospodari. Fie că gospodarii nu mai primesc alaiurile, fie că nu mai are 

cine să mai umble din poartă-n poartă ca odinioară. Teatrul folcloric al Sărbătorilor de iarnă este 

cel mai vitregit. Aproape că a dispărut din satele nemţene şi el are o istorie seculară pe aceste 

locuri, în special cel haiducesc, la care ne vom referi în rîndurile următoare. Teatrul folcloric 

haiducesc a apărut în lumea veche românească odată cu haiducii. Deşi am fi tentaţi a crede că s-a 

născut mai întîi în mediul rural, am aflat că era la început un apanaj al orăşenilor. Se jucau astfel 

de piese în cîrciumile din mahalale, la tîrguri, bîlciuri şi iarmaroace, cu actori amatori şi scenarii 

anonime. Dar şi mediile mai elevate erau sensibile la acest fel de artă, bineînţeles, sub o altă 

formă. La 1858 s-a făcut chiar şi un vodevil – „Tunsu Haiducul“, realizat de S. Mihăilescu, în 

rolul principal fiind celebrul Matei Millo. În august 1911, cînd jandarmeria era în alertă maximă 

alergînd pe urmele lui 

Pantelimon Toader, la 

Bucureşti, la grădina de vară 

Rîşca, se juca o piesă de 

teatru în trei acte cu actorul 

Victor Antonescu în rolul 

principal. „Pantelimon de la 

Rîşca“ s-a jucat la 24 august 

1911 şi, după cum anunţa 

afişul, oferea comic şi 

dramatic din belşug. Dacă 

teatrul folcloric haiducesc s-

a născut la oraş, cei care i-au 

îmbogăţit zestrea şi l-au 

păstrat, transmiţîndu-l din 

generaţie în generaţie, au 

fost oamenii satului. Ei au fost creatorii baladelor şi, atunci cînd au preluat arhitectura dramatică, 

au adăugat doine şi cântece neştiute de orăşeni. Alături de versuri ce erau cunoscute din cărţile 

lui Russo, Alecsandri, G. Dem- Teodorescu, au pus altele neştiute de mulţi. Piesele de teatru 

folcloric conţin fragmente din baladele lui Jianu, Tunsu, Bujor, Codreanu, Miu Copilul, Radu 

Anghel, Gheorghelaş, Ion ăl Mare, publicate în culegeri de folclor, dar în fiecare zonă sînt şi 

unele ale locului. Ba mai mult, după cum remarca V. Adăscăliţei, celebrul haiduc de origine 

sîrbă Baba Novac din timpul lui Mihai Viteazul, adoptat în întregime de români, a ajuns la 

început de secol XX să apară în piese de teatru folcloric din nordul Moldovei, dar ca un erou 

local, luptînd pentru năzuinţe autohtone. Timpul şi-a pus pecetea asupra creaţiei şi schimbările 

au fost de multe ori după vremuri şi de aceea apar, pentru cunoscători, inadvertenţe şi chiar 

exprimări ridicole (prea actualizate, cu elemente argotice etc.) În judeţul Neamţ, teatrul folcloric 
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haiducesc a cunoscut o desfăşurare şi o dezvoltare cum n-a mai fost în alt judeţ şi acest fapt a 

fost ilustrat cel mai bine de H.B. Oprişan, care a făcut cercetări, a cules piese în perioada 1940-

1967, din întreg spaţiul românesc, dar în special din acest judeţ. Cercetătorul amintit a descoperit 

piese de teatru folcloric haiducesc „Jianu“ şi „Bujor“ şi în judeţul Teleorman, în Muntenia 

(puţine cazuri), în Oltenia (cu un „inventar“ destul de sărac, uimitor), dar şi pe Valea Trotuşului. 

În judeţul Suceava circulă atît „Banda lui Bujor“, cît şi „Banda lui Darie“ (sau „Ceata lui 

Darie“), un haiduc vestit, originar din acest judeţ. Teatrul folcloric haiducesc a apărut mai întîi în 

oraşe, în Piatra Neamţ, Roman sau Tîrgu Neamţ, fiind consemnat în presă încă înainte de 1900, 

iar la începutul secolului al XX-lea a început să se răspîndească şi în sate. Prima piesa cunoscută 

a fost „Jianu“, care la 1904 era jucată pentru prima dată la Bicaz de un grup de tineri de la şcoala 

profesională din acea comună rurală aflată la intrarea în munţi, artizanii fiind Haralambie 

Iosifescu şi Vasile Breţcanu. 

Banda lui Pantelimon, Banda lui Coroiu, Banda lui Mihai Florea, Haiducii din Carpaţi… 

La 31 decembrie 1904, „Jianu“ a ajuns la Administraţia Domeniilor Coroanei, unde au primit 

două monede de 5 lei de argint, iar apoi au fost chemaţi de gospodarii impresionaţi de costume, 

de cîntece, de atmosfera pe care o degajau „actorii“. Haralambie Iosifescu a terminat în 1906 

şcoala profesională şi s-a întors în satul natal, Poiana Teiului, ducînd cu el şi piesa, făcînd un 

adevărat turneu în Largu, Topoliceni, Galu, Bistricioara, Răpciune, în 1907 închegîndu-se o 

trupă şi la Bistricioara, condusă de Vasile Alexandrescu, care a fost coleg cu Iosifescu la Bicaz. 

La 1908, „Jianuc ajunge şi la Borca şi Sabasa, o piesă întocmită de Niculae Vartic. În această 

perioadă, se formează „bante“ şi la Tarcău şi astfel se ajunge ca unele dintre ele să fie silite să 

organizeze adevărate „turnee“, în special pe valea Bicazului. Din Mărceni, Bicaz, a mers o 

bandă condusă de Vasile Marc pe valea Bicazului, unde se încetăţeneşte după 1920, la Bicazu 

Ardelean. La Hangu, „Jianu“, apare la 1936, adus de învăţătorul Teoctist Galinescu de la 

Şcoala Normală din Piatra Neamţ. În comuna Ceahlău se joacă prima dată în 1921, iniţiatorul 

fiind Ghiţă Ciocănel (n. 1898). „Banda lui Bujor“ a apărut mai tîrziu, după război, deşi spre 

deosebire de olteanul Iancu Jianu, Ştefan Bujor a haiducit în Moldova. Această piesă de teatru 

folcloric urmează modelul „Jianului“. S-a răspîndit pe o zonă largă, descoperindu-se chiar şi în 

Vlaşca şi Teleorman, pe Valea Trotuşului, în Transilvania şi, bineînţeles, în Moldova, în judeţul 

Neamţ cunoscînd cea mai largă dezvoltare. La 1919, apărea „Banda lui Bujor“ la Ceahlău, mai 

apoi la Grinţieş, Poiana Teiului, Hangu, Borca, iar mai tîrziu şi în comunele de „şes“. În judeţul 

Neamţ, graţie etnologului George Brăescu, au fost cercetate şi publicate multe din piesele de 

teatru folcloric ale zonei şi nu doar „Jienii“ şi „Bujorul“, ci şi „Banda lui Pantelimon“, 

„Banda lui Coroiu“, „Banda lui Mihai Florea“, „Haiducii din Carpaţi“, „Banda lui Luncan“, 

„Banda lui Grozea“, chiar şi „Banda lui Terente“, culese din sate de la Borca la Costişa şi de 

la Icuşeşti la Drăgăneşti sau Grinţieş. Piesa „Banda lui Bujor“ a circulat şi circulă încă în 

satele Grinţieşului, o comună situată pe coronamentul lacului Bicaz, la poalele munţilor 

Ceahlău şi Grinţieş, lîngă vechea graniţă a Moldovei cu Ardealul timp de cîteva trecute veacuri. 

S-a transmis din generaţie în generaţie şi actorii amatori, care se prezintă în faţa gospodarilor 

de Anul Nou, nu sînt numai bărbaţi, oameni în putere, ci şi copii, care şi-au făcut banda lor şi 
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merg din casă-n casă, mai nou participînd şi la festivaluri şi concursuri, în 2001 primind 

Premiul I la secţiunea Teatru folcloric al Festivalului şi concursului Steaua sus răsare, 

organizat de Centrul Carmen Saeculare din Piatra Neamţ, repetînd isprava şi în decembrie 

2010, iar în 2012 au participat, cu mare succes, banda compusă din gospodarii Grinţieşului. În 

2009, într-un decor mirific pe pîrîul Bradului, printre nămeţi s-a filmat de 1Tv, apoi în 2012 şi 

2013 au fost EST Tv şi 1Tv să-i filmeze, iar la lansarea cărţii „Haiduci şi tîlhari“ din 2013, 

piesa a fost filmată şi prezentată de TVR 3. În 2016, Cristian Tabără a dedicat o emisiune 

„Exclusiv în România“ pentru „Teatru haiducesc… ca la Grinţieş“, iar apoi, în 2017, să 

participe la prima ediţie a „Festivalului Haiducilor“, desfăşurat într-o poiană sub muntele 

Grinţieşului. Anul acesta s-au auzit din nou cîntece haiduceşti în Poiana lui Vasile cel Mare şi o 

emisiune „Descriptio Moldaviae“ a fost realizată de Vasile Arhire. Iar gospodarii din Grinţieş au 

făcut un grup folcloric – „Ceata lui Vasile cel Mare“ şi au cîntat doine haiduceşti precum 

„Frunză verde de negară“, „Cîntecul Grinţieşului“, „Mugur mugurel“, „Pe poteca din pădure“ 

la Crăcăoani, la Corbu, la Dămuc cu mare succes la public, dovadă că vestiţii haiduci de 

odinioară nu au fost uitaţi… 

 Prof. dr. D. Dieaconu 

Directorul Școlii Gimnaziale ” Constantin Panțiru” Grințieș 

 

PAGINA CELOR MICI 

 

 Zăpadă, sărbători, școală, bucurii, iată toată recuzita iernii. Din toate laolaltă, noi, 

școlarii din Sabasa, reușim să facem lucruri frumoase. 

Emoții, de la mic la mare… Patriotism, 

istorie, cunoaștere, cântec, poezie, , chiar 

și o piesă de teatru, adusă de ” Fluierașii 

Sabasei”, au ținut într-o plăcută 

încordare o sală plină. De parcă tot ce 

are zona mai frumos a ieșit pe scena 

pregătită de domnul Petrică Iliescu… 

Așa s-a aflat că avem o formație de 25 

de chitariști, conduși de preot Ciprian 

Mitocariu, foarte pricepuți la cântece 

patriotice, că avem permanent un prieten 

de nădejde, în persoana doamnei 

bibliotecar Iolanda Lupescu, că Eugenia 

Petrea și doamna învătoare Nicoleta Ciubotă, pot cânta minunat împreună. Despre tradițiile 

minunate ne-a povestit doamna învățătoare Gabriela Vanda Cortez, iar filmarera sărbătorii a 

făcut-o chiar domnul Vasile Lungu, care ne-a făcut vedete pe net… O atmosferă minunată, de 

parcă nu ne mai puteam lăsa duși acasă. Dar și acasă ne așteptau altele… Trebuia să facem 
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pachete cu dulciuri și felicitări pentru copii de la Centrul Fundației ”Iustin Pârvu”, de la Petru 

Vodă. Apoi să pregătim colinde pentru bătrânii din azil. 

 Chiar din prima zi de iarnă, 1 Decembrie, care e și ziua țării noastre, am pregătit o 

serbare preafrumoasă, închinată Centenarului Marii Uniri. Cu invitați de seamă, colegi și prieteni 

de la Liceul "Nicolai Nanu" din Broșteni, cu sprijinul și participarea domnului primar Ovidiu 

Niță, alături de corul Parohiei Sabasa și de formația corala ,,Hartonia" a cadrelor didactice din 

Liceul ”Mihail Sadoveanu”, cu implicarea profesorilor de istorie și a celor de limba română, cu o 

sală a Căminului Cultural neîncăpătoare, am pornit serbare fără de pereche, a satului nostru 

Sabasa. Tot noi, ”Fluierașii Sabasei” și tot noi am bucurat părinții cu o serbare minunată de 

Crăciun, invitați fiind la Pensiunea Victoria, pentru a face cunoscută frumusețea zonei noastre în 

fața celor adunați de prin toată Moldova. Și nu puține lacrimi de bucurie am adunat… Apoi, cu 

frumoasele colinde din zonă am urat de bine și de success la Primăria Borca, la Ocolul Silvic, la 

domnul director al liceului nostru, chiar și trecătorii. Iar de Sfântul Nicolae, cine cânta frumos în 

mândra biserică?! 

             Și de mai vreți să știți despre noi, aflați că am fost pe la concursuri( ”Amintiri din 

copilărie”, ”Comper”), că am schimbat din experiența noastră de meșteri artizani cu colegii de la 

Bicazul Ardelean conduși de doamna ănvățătoare Liliana Țepeș, fiindcă am uitat să vă spunem, 

dar noi facem parte și din ”Club Acces Cels”.  

Toate au fost bune și frumoase, dar cea mai frumoasă tot vacanța rămâne, mai ales că am 

meritat-o cu prisosință. 

înv. Cristina Petrea, coordonator Scoala "Aurel Dumitrașcu" Sabasa 

   
NOI DESPRE NOI 

 
 Ziua Națională a României am sărbătorit–o printr-o manifestare la Căminul Cultural 

Borca, aceasta fiind organizată de profesoarele Lenuța Alupei, Anișoara Calu, Teodora Harton, 

Persida Luța, Alina Budăi, Cristina Chirilă, Ana-Maria Gheorghiasa. Liceenii au participat la un 

marș care a pornit din curtea școlii  și s-a terminat la Monumentul Eroilor, unde s-a oficializat o 
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slujbă de pomenire. Elevii de la  clasele V-VIII și liceu au mers apoi la Căminul Cultural, unde 

au susținut un program artistic. Programul a cuprins scenete istorice, recitări, cântece interpretate 

de corul” Allegria”. 

 Spectacolul dedicat sărbătorilor de iarnă, organizat de profesoarele Alina Budăi, Ana 

Maria Gheorghiasa, Teodora Harton s-a desfășurat la Căminul Cultural Borca.  

Corul ”Hartonia” a deschis spectacolul cu un concert de colinde, urmat de corul Parohiei 

Sabasa, corul Parohiei Soci. A urmat teatrul folcloric coordonat de profesorul Florin Popescu, 

un fragment din ”Pacea Generală”. Apoi au fost  interpretate colinde de elevele Bianca Dahon și 

CameliaTodosia. 

 Ansamblul " Izvoarele Borcutului", din care fac parte elevi şi cadre didactice ale liceului, 

a fost invitat în Republica Moldova, la  TV Moldova1, în emisiunea Silviei Zăgoreanu, pentru a 

prezenta obiceiurile şi datinile locale. Emisiunea a durat 60 de minute. 

 Pentru a sărbători ziua de 24 Ianuarie, profesorii și elevii s-au prins în Hora Unirii, apoi 

au pus în scenă un mic program artistic, dând  viață personalităților acelei epoci (Alexandru 

Ioan Cuza, Moș Ion Roată) .  

 La sfârşitul anului 2018, echipa de fotbal a liceului, alcătuită din elevi din clasa a V-a şi a 

VI -a, a participat la "Cupa Satelor", organizată de F.R.F. Echipa a  ocupat locul al III-lea pe 

judeţ, iar după două grupe preliminare s-au clasat pe locul I.  
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Competiţiile s-au desfăşurat pe parcursul a 5 week-end-uri. Elevii au fost antrenați de către 

prof. Ionuţ Ursu. 

 Colegul nostru Alexandru Mujdei, din clasa a XII-a D, a avut curajul ca într-un interviu 

dat ziarului " Ceahlăul" să ia atitudine împotriva introducerii educaţiei sexuale în şcoli. Alex 

spunea că nu putem să fim de acord cu ceva, dacă nu ni se cere părerea. 

 În lunile ianuarie şi februarie au fost 

omagiaţi, la CDI, scriitorii Mihai  Eminescu 

şi Grigore Vieru. Bibliotecarele Iolanda 

Lupescu și Despina Gheorghiu au organizat 

aceste activități cu elevii claselor a XI- a C 

și a X-a C, coordonați de prof. Ecaterina 

Țupu. 

 La începutul anului 2019 s-au 

desfăşurat  olimpiadele pe discipline 

şcolare, cu următoarele rezultate la nivel 

județean : Marian Alexandra, clasa a XII-a A – mențiune la Matematică, Mujdei Alexandru, 

clasa a XII-a B- premiul II la Silvicultură, Goleanu Alfred, clasa a XII-a B – premiul III la 

Silvicultură. Felicitări ! 

Membrii Clubului de Jurnalism 

 

 

UMOR 

La bacalaureat, un elev trage un bilet, renunţă la el şi trage altul. Renunţă şi la acesta. Profesorul 

îi dă nota cinci. Ceilalţi elevi se revoltă. Profesorul spune: “După felul cum caută, ştie el ceva!” 

 

- Alo, doamna profesoară, Popescu nu poate veni azi la şcoală. 

-Dar cine sunteţi? 

-Tatăl meu. 

 

Este ora 3 dimineaţa şi pe stradă a trecut un buldozer cu senile, care se 

îndrepta spre şantier.  

M-am gândit că ar fi bine să ştii şi tu. Noapte bună şi somn uşor în 

continuare... 

Membrii Clubului de Jurnalism 
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