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EDITORIAL 

Nevoia de normalitate 

Ministerul Justiţiei a anunţat în data de 14 mai 2019 că un număr de 461 de români au 

renunţat la cetăţenie în 2018. Ne amintim că pe vremea lui Ştefan cel Mare, când năvăleau turcii, 

răzeşii îşi luau familiile şi se ascundeau în codru. Îşi 

salvau sufletele, pentru că în urma lor era prăpăd: 

satele erau jefuite şi arse din temelii. Valorile 

morale şi demnitatea răzeşilor erau singurele bogăţii 

rămase după invazia turcilor. Cum a ajuns ţara 

noastră în această situaţie nedemnă pentru strămoşii 

noştri? Sau, altă întrebare, ce am făcut cu 

moştenirea rămasă de la strămoşii noştri? Credem 

că depopularea României este trecută cu vederea de 

oamenii noştri de stat. Măcar unul dintre noi are un 

unchi, o mătuşă, un părinte sau o cunoştinţă care 

lucrează în străinătate. Adică oferă străinilor mână ieftină de lucru. Cum erau răzeşii lui Ştefan?  

Vigilenţi, curajoşi, luptători, greu de învins şi de manipulat. Şi cum suntem noi azi? O 

întrebare la care răspunsul este cunoscut dinainte, dar care oferă multe explicaţii la starea pe care 

o trăim acum. Am uitat care ne sunt rădăcinile, de aceea nu mai avem nici conştiinţa a ceea ce 

suntem. Se nasc copii puţini, 

suntem pe locul întâi la avorturi 

în Europa. Ţara se pustieşte. De 

aceea alegerile prezidenţiale din 

10 noiembrie 2019, poate, ne 

vor aduce un preşedinte care să 

se gândească să protejeze şi să 

valorifice potenţialul uman. 

Suntem tineri şi plini de 

speranţe. 

Putem construi o ţară „ca 

afară” dacă suntem ajutaţi. Noi 

nu vrem să plecăm în pribegie! 

Ne este de ajuns că apropiaţii 

noştri pleacă şi trăiesc adevărate 

drame printre străini. Vrem să ne punem în valoare aptitudinile aici, în România. Avem nevoia 

de normalitate, ca să trăim uniţi, împreună. 

Membrii Clubului de Jurnalism 
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DASCĂLI DE ALTĂDATĂ 

Profesor universitar doctor, Valeriu Popa 
 

Activitatea didactică și de cercetare. 

Încă de la sosirea la liceul din Borca, duce o bogată activitate de dascăl. Astfel pe lângă  

lecțiile de matematică, va conduce un cerc de matematică și o echipă de teatru, a liceului, dând 

spectacole în satele vecine, de la Poiana Teiului până la Broșteni. Succese deosebite cu această 

echipă, a avut cu piesa ”Nota zero la purtare”, de N.Stoenescu, ai căror excepționali protagoniști 

erau Traian Florea, Mircea Lazăr, Vasile Danielescu, Gheorghe Măntescu, Dumitru Condrea, 

ElenaAflorei, Dorel Rusu, Paraschiva Cristea și Lucia Buruiană. Tot aici, a publicat primul său 

articol în ”Gazeta matematică, seria A”: Modele pentru predarea geometriei și trigonometriei în 

școala medie.   

La 30 august 1963 se transferă, la cerere, la Liceul din Bicaz. Amintiri frumoase are și de 

la acest liceu; și aici am întâlnit un colectiv de profesori de matematică și fizică foarte buni: 

Vasile Țifui, ulterior autor de manuale didactice, Vasile Mihăilescu, Gavril Dumitru, Florica 

Frunzeti, soții Ciubotaru de fizică, și alții. Împreună cu Vasile Țifui, am experimentat, pentru 

prima dată în țară, predarea noțiunii de funcție în școala generală. În această perioadă, am învățat 

să fac cercetare pedagogică și am publicat, în cei 4 ani cât am stat la Bicaz, 7 articole în ”Gazeta 

matematică”. Eram o catedră de matematică și fizică ce ”i-a speriat” pe ceilalți profesori, numită 

ulterior, la aniversarea a 60 de ani de la înființarea liceului, de către un fost director al acestuia, 

”Catedra de aur a liceului”. 

Pasiunea pentru obiectul matematică, înclinaţia spre literatură, munca depusă la catedră şi 

talentul, au făcut ca elevii săi să obţină rezultate deosebite atât la învăţătură, dar şi la alte 

activităţi. Încă de la Borca abordase activitatea teatrală, punând în scenă diverse piese de teatru, 

sau chiar  compunând unele adecvate momentului şi zonei. Îmi amintesc cu nostalgie de aceste 

momente, având şi eu bucuria să „joc” în unele dintre ele; făceam experimente pedagogice, 

stăteam în ultima zi de școală a anului școlar, după ultima lecție, 4 ore ca să discutăm cum este 

mai bine să se predea noțiunea de ecuație, prezentam la ședința de sindicat articolul ”A învăța, a 

preda și a învăța să predai”, de marele matematician Polya.Toți elevii luau examenul de 

bacalaureat la matematică, iar seara împreună cu ceilalți colegi, pregăteam piesa de teatru 

”Catiheții din Humulești”, premiată pe țară la concursuri. Eram tineri,  cam de aceeași vârstă, 

entuziaști, ne respectam unul pe celălalt, deși condițiile de viață nu erau prea grozave: cimentul 

ne cădea pe cap, la piață nu prea găseai de cumpărat cine știe ce, dar munceam. Atmosfera de 

lucru de la Liceul din Bicaz, munca în catedră, colectivele de elevi m-au pregătit să devin un 

profesor bun și de ce nu, un cercetător.  

În august 1967, este invitat de profesorul Hasan, fostul rector al Institutului Pedagogic 

din Bacău, și de profesorulVirgil Radulian, fost director al Liceului din Bicaz și prorector al 

Institutului din Bacău, ca metodist la Bacău. Astfel, din acest an își va începe activitatea de 

universitar. În primul an, a predat cursul de Geometrie elementară și cursul de Geometrie 

analitică, apoi în anii următori, cursul de Metodica predării matematicii în școala generală. <Am 
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înțeles să predau studenților mei, viitori profesori de matematică, ceea ce nimeni nu m-a învățat 

și de care, ca tânăr profesor de matematică, aș fi avut nevoie. Știam că nimeni nu poate fi un bun 

profesor de matematică, dacă nu știe matematică; de aceea la examenul de ”Metodică”, atunci 

când se discuta predarea unei anumite teme, trebuia să se prezinte întâi conținutul temei. Întâi 

”Matematica”, apoi Pedagogia, Psihologia, Logica >. 

În perioada 1972-1975, a predat la o clasă specială de matematică la fostul Liceu ”George 

Bacovia”. Împreună cu Tiberiu Căliman, fostul rector al Universității din Bacău, pe atunci lector 

la catedra de Psihologie-Pedagogie, au studiat ce era general și ce era specific predării 

matematicii la clasele speciale de matematică. În ultimii ani de activitate, a înființat un Cabinet 

de Didactica Matematicii, unde existau 65 de dosare tematice, o mică bibliotecă metodică și 

materiale didactice, publicând 22 de articole, privind predarea matematicii. În 2004, la cererea 

unor foști absolvenți ai fostului Institut Pedagogic, publică pentru ei și pentru tinerii profesori de 

matematică ”Carte pentru tinerii profesori de matematică(și nu numai...)”. Imediat după 

revoluție, împreună cu ceilalți colegi de catedră, matematicieni, fizicieni, Puiu Gabriel,Victor 

Blănuță și Vascan Ioan, a făcut planurile de învățământ pentru secția de Matematică-Fizică a noii 

universități, planuri pe care le-a susținut cu succes la Ministerul Învățământului.  

Familia. Părinții. 

Tatăl: Nicolaie Popa, s-a născut în 1918, în localitatea Bucești. A prins din plin al doilea  

război mondial, fiind participant activ. A fost învățător în satul său. Din păcate s-a stins devreme, 

din viață, în 1980.   

Mama: Catinca(Tinca) Popa(Popa) s-a născut în 1918, în localitatea Grivița, a fost casnică, pe ea 

a căzut greaua muncă a gospodăriei și a creșterii celor trei copii, mai ales în perioada grea a 

razboiului, soțul fiind pe front. S-a stins din viață în anul 2000.  

Frați, surori: Valeriu mai are un frate, Corneliu, născut în 1939, inginer, și o soră, Angela, 

născută în 1941, agent farmaceutic.  

Tânărul Valeriu Popa, se căsătorește în 1962, cu tânăra absolventă a Facultății de 

matematică-mecanică, a Universității Al.I.Cuza din Iași, Maria Năstase, de loc din Piatra Neamț, 

născută pe 6 iulie 1939, care la terminarea studiilor, primește repartiție la școala din Stejaru-

Neamț, iar după căsătorie se transferă la liceul din Borca. A activat la liceul din Borca de la 1 

august 1962, până în 31 august 1963 când împreună cu soțul s-a transferat la Liceul din Bicaz, 

apoi își urmează soțul la Bacău. 

În 1969 pe 21 decembrie, se naște singurul copil, Dan. Si 

acesta urmează cursurile Facultății de matematică-

mecanică a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 

secția Informatică.  De la Dan, familia Valeriu Popa, are 

o nepoată Elena-Teodora, născută în 1996. În prezent 

aceasta este masterandă la Facultatea de Litere a 

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 

În 2011, promoția din 1965, de la liceul din 

Borca,  la care a fost diriginte, l-a avut ca invitat, 
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împreună cu soția sa și cu alti profesori. Câteva 

imagini de atunci: 

 

Profesor Valeriu Popa, profesor Maria Popa,                                        

...la masa festivă 

profesor Vasile Florea, profesor Elena Bondar-

Leșe,  

profesor Virgil Mihăilescu-Bârliba.  

Activitatea universitară de profesor și cercetător 

științific. 

La noua universitate înființată va contribui cu o bogată activitate atât pedagogică cât și 

științifică, după cum putem deduce din declarațiile domniei sale: 

< În calitate de șef de catedră, aproape 10 ani, m-am preocupat în mod deosebit de încadrarea 

catedrei cu noi cadre tinere, absolvenți ai unor facultăți de la Iași și București, cu medii 

excepționale. În plus, am avut grijă ca toți șefii de promoție ai noii facultăți de Matematică-

Fizică, în limita posibilităților, să fie încadrați la noua catedră, cadre care acum sunt doctori în 

științe matematice și informatice. Am avut, de asemenea, grijă să-i încurajez, participând cu ei la 

diferite sesiuni științifice, la Universitatea Politehnică din Iași, Universitatea ”Alexandru Ioan 

Cuza” din Iași,  Universitatea din Galați și Universitatea din Ploiești. În această perioadă, am 

obținut de la Ministerul Învățământului, aprobarea să organizăm perfecționarea cadrelor 

didactice din învățământul preuniversitar la propunerea foștilor noștri absolvenți>.  

De asemenea a cotribuit și în domeniul de cercetare științifică pe domeniul matematicii: 

< După venirea mea la Institutul Pedagogic, am continuat cercetările începute la Bicaz. Am 

experimentat predarea noțiunii de ecuație în două școli generale din Bacău, iar împreună cu soția 

mea, profesor Maria Popa, am experimentat predarea teoriei matricilor în liceul general și în 

liceele economice>.  

Împreună cu profesor Tiberiu Căliman, a experimentat folosirea descoperirii dirijate în 

predarea matematicii la clasele speciale de matematică. Tot în această periodă se ocupă de 

studiul unor clase de numere prime, realizând inițial 3 lucrări științifice, pe care le publică în 

revista ”Studii și cercetări matematice” editată de Academia Română. Din 1973, se ocupă de 

unele teme de topologie generală. Inspirat de o lucrare a profesorului Soloman Marcus, (”Sur les 

fonctions quasicontinues aux sens” de S.Kempisty), Colloq. Math. VIII(1961), 47-53, publică 

lucrarea ”Asupra unei descompuneri a cvasicontinuității în spațiile topologice”, în ”Studii și 

cercetări matematice”, 25, 1 (1973), 41-43. <A fost începutul cercetărilor mele în topologie 

generală. Am introdus diferite forme slabe și tari de funcții și multifuncții: funcții slab 

cvasicontinue, aproape cvasicontinue, rar continue, tari continue și a unor clase de spații 

topologice>.  

În 1975 scrie prima lucrare privind studiul multifuncțiilor în spații topologice, iar în 

1978, publică prima lucrare într-o revistă internațională de mare prestigiu în străinătate, ”Weakly 

continuous multifunctions”, Bull. Uni. Mat. Ital. 5, 15-A (1978), 379-388, în care a introdus 
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noțiunea de multifuncție slab continuă. Studiul multifuncțiilor slab continue l-a continuat și, în 

primă fază, l-a finalizat prin teza de doctorat, pe care o susține în 1980, la 

Universitatea”Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 

Din 1978, începe o colaborarea fructuoasă cu profesorTakashi Noiri Yatsushiro, de la 

National College of Technology, Japonia. Au scris împreună peste 140 de lucrări publicate în 

toată lumea. În anii 2000 și 2001, au publicat tot împreună 3 lucrări, în care au introdus noțiunea 

de structură minimală care generalizează noțiunea de spațiu topologic, de noțiunile de funcții m-

continue și M-continue, etc. Numeroase lucrări de acest tip sunt citate în peste 250 de lucrări ale 

altor matematicieni.  

Un alt domeniu abordat, este cel a teoriei punctelor fixe. În 1974, împreună cu colegul și 

prietenul său, Gabriel Puiu publică primul articol pe această temă: Asupra punctelor fixe 

commune pentru mai multe funcții, în ”Studii și cercetări matematice” 26, 3 (1974), 439 - 444. 

Singur sau în colaborare cu alți colegi din țară sau din străinătate, a continuat studiul acestei 

teme. În cartea I. A. Rus, A. Petrușel și G. Petrușel, Fixed Point Theory 1950-2000, Romanian 

contributions, are citate 42 de lucrări publicate, din care 33 ca singur autor. În 1997, a inițiat 

studiul punctelor fixe pentru funcții satisfăcînd o relație implicită în lucrarea Fixed point 

theorems for implicit contractive mappings, în ”Studii și cercetări științifice, seria matematică, 

Universitatea Bacău”, urmată de alte lucrări. În prezent, această metodă este folosită în studiul 

punctelor fixe în spații metrice, spații simetrice, quasimetrice, spații metrice convexe, spații 

ultrametrice, spații metrice compacte, în două sau trei spații metrice, pentru funcții, pentru 

perechi hibride și multifuncții. Recent, împreună cu colega sa, M. Mocanu, a extins această 

metodă în studiul punctelor fixe pentru funcții, satisfăcând condiții contractive de tip integral. 

Această metodă este folosită pentru studiul punctelor fixe în spații fuzzy, în spații probabilistice, 

spații G-metrice și spații metrice intuiționistice. 

Lucrările sale sunt citate în peste 3522 de lucrări științifice publicate de diferiți 

matematicieni. În 2004, a primit Premiul ”Simion Stoilov” al Academiei Române, pentru un 

grup de lucrări de teoria punctelor fixe, publicate în 2002. 

 Singur sau în colaborare cu alți colegi din țară sau străinătate, a publicat peste 400 de 

articole în jurnalele Academiei Române, ale unor academii din străinătate, ale unor universități, 

ale unor societăți de matematică, ale unor institute de cercetări matematice din 28 de țări. A 

colaborat cu colegii de catedră și cu alți matematicieni din străinătate: T. Noiri (Japonia), G. I. 

Chao (Korea), M. Ganster (Austria), E. Ekici (Turcia), N. Rajesh (India), S. Jafari(Danemarca), 

M. Mocanu, M. Brescan, C. Stan (România); în Teoria punctelor fixe: H. K. Pathak (India), M. 

Telci și D. Turkoglu (Turcia), M. Imdad și J. Ali (India), A. Aliouche și H. Bouhadjera (Algeria), 

M. Akkouchi (Maroc), G. Puiu, C. Berceanu, M. Mocanu, A.-M. Patriciu, C. Stan (România). 

Scrierile sale au fost citate în peste 900 de lucrări. 

Din 1978, până în prezent, este recenzor la revista internațională de referate ”Zentralblatt 

fur Mathematik” (Berlin), făcând anual 2-6 recenzii, în total peste 200 de recenzii. 

Din 1991, a fost redactor principal la revista ”Studii și cercetări științifice, seria matematică, 

Universitatea din Bacău”. După pensionare, a rămas redactor principal onorific al acestei reviste, 
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cu noua ei denumire, în limba engleză ”Scientific  Studies and Research. Series Mathematics and 

Informatics”. 

A făcut și face recenzii pentru lucrări ce urmează să fie publicate în unele reviste din 

străinătate: ”Arab.J.Math.”(Arabia Saudită), ”J.Egyptean Math.Soc.”(Egipt), ”Demonstratio 

Math.”(Polonia), ”Real Analysis Exchange” (S.U.A.), ”Kochi J. Math.” (Japonia), ”Hacettepe J. 

Mathematics and Statistics” (Turcia), ”Novi Sad J.Math.”(Serbia), Fasciculi Mathematici 

(Polonia),” The Aligarh Bull. Of Mathematics” (India). 

A făcut parte din comisii de doctorat atât în țară cât și în străinătate: Universitatea din 

New Delhi, Universitatea Calcutta (India), Universitatea Annaba (Algeria) și altele. 

Biografia sa este publicată în Dicționarul matematicienilor români, în Who’s Who in Romania,  

în  Who’s Who in the World, Ed. 2010,  în  Who’s Who in Science and Engineering 2011-2012 

și Enciclopedia Județului Bacău .    

Despre profesorul universitar, doctor, Valeriu Popa, ar fi suficient sa redăm câteva notări scrise 

în ”Prabook com.” care este o enciclopedie biografică pentru "persoane care au adus o 

contribuție la națiunea, comunitatea locală sau orice domeniu profesional",Valeriu Popa  - 

matematician român. 

Realizările includ cercetarea în topologie, teoria punctelor fixe, teoria numerelor,  

didactica matematică 

Alte pasiuni – Literatură, Șah. 

O prezenatare a persoanei și personalității sale, este frumos făcută de consilierul 

Primăriei Bacău, Stan Gabriel, în ”EXPUNEREA DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind 

conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, domnului Valeriu Popa”. 

Extragem câteva pasaje: 

<...După terminarea facultății, activează o perioadă ca profesor de matematică, continuându-și 

apoi activitatea, din anul 1967, la Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău. 

În 1980 obține titlu de ”doctor în matematică”, la Universitatea ”Al. I. Cuza”  din Iași, cu teza 

”Forme slabe de continuitate pentru multifuncții și aplicații”. 

De-a lungul strălucitei sale cariere didactice a colaborat cu matematicieni din Algeria, 

Austria, Brazilia, Coreea, Danemarca, Italia, Japonia, Maroc, România și Turcia, în mai multe 

domenii de cercetare științifică precum: didactica matematicii, teoria numerelor, teoria punctelor 

fixe pentru funcții și multifuncții, spații bitopologice și clase speciale de spații topologice, etc. 

De asemenea, a fost membru în comisii de doctorat din țară și din străinătate precum: 

Universitatea din New Delhi (India), Universitatea Calcutta (India) și Universitatea Annaba 

(Algeria). 

În calitate de recenzor, membru în comitetele de redacție ale mai multor reviste de 

specialitate din Arabia Saudită, Egipt, India, Japonia, Polonia, Serbia, S.U.A. și Turcia, a facilitat 

apariția a peste 444 de lucrări științifice indexate în baze de date internaționale, a peste 3520 de 

citări și a peste 250 de recenzii. Fiind autor a mai multor cărți de specialitate, biografia acestuia 

este inclusă în ”Dicționarul matematicienilor români”, în ”Who’s Who in Romania” și ” Who’s 
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Who in the world”, ediția a 27-a, ” Who’s Who in Science and Engineering 2011-2012” și în 

”Enciclopedia județului Bacău”. 

Acordarea titlului de ”Cetățean de Onoare al municipilui Bacău”, i-ar aduce astfel un 

omagiu, o recunoaștere a întregii activități și a importantei contribuții aduse în domeniul 

învățământului băcăuan și românesc.  

 

 

 

 Profesor Universitar Doctor Valeriu 

Popa primește, în 2018, titlu de 

Cetățean de Onoare al municipiului 

Bacău. 

 

 

 

Rubrică realizată de Fizician doctor Mihăiță Peptănariu 

 

RELIGIE 

 Controversatul Halloween 

 Îndemnul la sfințenie îl aflăm, atât din Vechiul Testament (”Eu sunt Domnul Dumnezeul 

vostru; fiți Sfinți, cum sfânt sunt și Eu” Levitic 11, 44), cât și în Noul Testament (Fiți, dar voi 

desăvârșiți, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârșit este” Matei5,48). Cele două citate au 

aceeași idee, dobândirea asemănării cu Dumnezeu, nu îmbrăcarea copiilor, oamenilor, cu fel de 

fel de măști și costume înspăimântătoare, denaturând chipul și asemănarea lui Dumnezeu  din 

om. 

 Desfigurarea chipului lui Dumnezeu din om a însemnat întunecarea rațiunii, pervertirea 

inimii și slăbirea voinței, adică afectarea funcțiilor sufletești. Chipul acestuia din om a fost 

desfigurat, alterat, urâțit, dar nu distrus. 

 Trebuie să știm că toate aceste practici de Halloween sunt străine de învățătura Sfintei 

Biserici. Cele mai multe dintre ele au pătruns din Occident, din tradițiile populare care la rândul 

lor le-au preluat de la popoarele păgâne. Omul îmbrățișând practici și obiceiuri străine față de 

credință și neam. Nu le vorbim copiilor despre chinurile iadului deoarece se consideră o traumă 
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pentru ei, dar în același timp părinții își îmbracă copiii în vrăjitori și alte chipuri înfricoșătoare. 

De aceea datoria noastră de învățători, profesori, părinți este de a educa, a cultiva curăția 

sufletească și buna cuviință a copiilor și tinerilor. 

 După Sfântul Ioan Gură de Aur ”Noi facem din copiii noștri adevărate portrete ale lui 

Dumnezeu când îi formăm în practicarea binelui, a blândeții, a iertării, a generozității”. Această 

zi sau această practică a îmbrăcării, a eschivării corpului uman de la frumusețea cu care 

Dumnezeu l-a înzestrat și până la a 

se schimonosi, din păcate chipul 

copiilor cu tot felul de idei din ce în 

ce mai năstrușnice este considerat 

anticreștin, de aceea biserica nu 

recomandă și nu încurajează aceste 

practici de Hallowen și cere tinerilor 

să se întoarcă către tradițiile 

spirituale ale poporului român. 

 Din nefericire pentru țara 

noastră majoritar creștin-ortodoxă, în 

loc de practicarea virtuților și 

închinarea la Dumnezeu, oamenii 

practică obiceiuri păgâne și 

idolatrizează anumite creaturi lipsite 

de practicarea și educarea conștiinței 

morale, sociale, religioase. 

 Este foarte real faptul că omenirea, dar în special tineretul trece printr-o criză foarte mare 

spirituală, care tinde să se dezvolte și mai mut, într-o societate din ce în ce mai afectată de 

elementele globalizării și secularizării. 

 Deși în școală obiectul religie este studiat, chiar dacă opțional, în familie, partea spirituală 

este marginalizată până la extrem, iar ca și consecință credința noastră strămoșească este dată 

uitării. 

 „Nu există artă mai frumoasă decât arta educării. Pictorul și sculptorul fac doar figuri fără 

viață, dar educatorul crează un chip viu, uitându-se la el se bucură și oamenii, se bucură și 

Dumnezeu. 

 Și oricine poate fi dascăl, dacă nu al altora, cel puțin al său”. 

(Sfântul Ioan Gură de Aur) 

Bibliografie: 

1. ”Sfânta Scriptură” 

2. ”Valențele teologice și pedagogice ale educației religioase”, Chirica Mihaela 

Profesor Neculai Grigoraș 
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ESEU 

De ce am ales matematica 

Încă de mică am fost atrasă de literatură. Îmi amintesc și acum entuziasmul pe care l-am 

avut când am reușit să citesc primul roman. Aveam o vârstă fragedă, în jur de 10-11 ani, dar cu 

toate acestea iubeam să-mi petrec timpul liber refugiată în cărți. 

Sunt o persoană sensibilă, îmi pasă de cei din preajma mea, de ei și de ceea ce ii 

afectează. Privind în ochii unui simplu trecător reușesc să-i simt starea, motiv pentru care de cele 

mai multe ori transpun acea trăire într-o poezie. 

Cu toată această pasiune ce dăinuie în interiorul meu, m-

am orientat spre o specializare reală, matematică-

informatică. De ce? Pentru că în momentul în care a 

trebuit să aleg, m-am gândit că matematica, alături de 

științele exacte studiate, pot să-mi ofere un viitor. 

Astăzi, elevă în clasa a XI-a, pot spune că nu m-

am înșelat. Nu pot spune că am transformat din 

matematică o pasiune, dar nici nu pot nega faptul că m-a 

ajutat enorm de mult să-mi descopăr limitele. 

Matematica nu reprezintă doar cifre, calcule, axiome, 

teoreme și așa mai departe. Toate acestea sunt doar niște 

detalii , bineînțeles, importante și ele, dar mai mult de 

atât, matematica te învață să gândești, te învață să-ți evaluezi greșelile și nu în ultimul rând să 

practici într-un mod logic orice meserie, fie ea de medic, profesor, avocat, psiholog și altele. 

În acești trei ani de liceu am învățat că atât matematica cât și poezia reprezintă două arte 

prin intermediul cărora omul își depășește propria zonă de confort și prin cultivarea lor își refuză 

sentința de a rămâne un simplu prizonier al propriei existențe. 

Larisa Măhălău, clasa XI-a A 

 

A fi la modă 

Moda, în principiu, este ceva care trece, se schimbă de la un sezon la altul, cel puțin de 

două ori pe an, dar este o chestiune trecătoare, nu e ceva care e acolo să rămână, ci mai mult 

pentru a experimenta. Moda ar trebui urmărită doar pentru inspirație și pentru a-ți crea propriul 

stil. În niciun caz moda nu trebuie săfie definitorie pentru stilul tău. Chiar dacă aceasta este ușor 

de urmărit, însemnând că odată cu aparițiaunui ”trend” nou este epuizat și expus pe rețelele de 

socializare, moda nu ar trebui să dicteze stilul. Acest ”stil” ar trebui să fie o chestiune a ta, să nu 

aibă legătură cu moda, trendul său cu ce s-a purtat ultima dată pe Catwalk la Milano, capitala 

modei. Pentru mine, un exemplu perfect pentru ceea ce înseamnă stil personal este Dita von 
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Teese; ea are un stil ușor atipic, retro, vintage, dar totuși clasic, 

inspirat din anii ’50. Ea știe foarte bine ce i se potrivește, ce anume 

o avantajează și doar asta poartă. 

În adolescență, moda nu ar trebui să fie neapărat o 

preocupare, însă este de bun gust să alegem cu atenție ceea ce 

purtăm, pentru că ținuta intră în sfera imaginii noastre personale. 

Viața adolescentină este perioada în care începem să ne formăm 

propriul stil, propria imagine și poate începem să punem accent pe 

mult mai multe lucruri decât în trecut. Poate vedem la școală faptul 

că unii colegi vin îmbrăcați diferit, unii mai elegant, alții mai sport, 

dar nu este nimic greșit în asta, căci moda este făcută ca să fie 

împărțită, divizată și dusă la alt nivel, în funcție de gustul fiecăruia dintre noi, în așa fel încât ”de 

gustibus et coloribus non disputandum”. 

Amalia Murariu, clasa XI-a C 

Persoane toxice 

Unele persoane din jurul nostru ne pot strica intenționat starea de spirit. 

Acestea sunt cele ce ne fac să nu mai avem încredere în noi. Ne conving că  nu aparținem acolo 

unde ne dorim, că nu suntem capabil să ne 

atingem visurile. Aceste  persoane toxice 

fac abstracție de sentimentele noastre, 

astfel rănindu-le. 

Putem remarca o persoană toxică 

prin egoismul de care dă dovadă : vor 

totul, însă nu oferă nimic în 

schimb.Răutatea, negativismul și plăcerea 

de a bârfi  le caracterizează.Ne invidiază, 

ne înșeală încrederea și ne trădează atunci 

când ne așteptăm mai puțin.Nu ratează 

niciodată ocazia de a ne face rău, chiar 

dacă trebuie să se abată din drumul lor. 

Ne domină prin agresivitate. 

Ținta aleasă de persoanele toxice 

devine de cele mai multe ori o victimă 

neajutorată a  persecutărilor. 

Din fericire, a scăpa din situații de acest fel nu este imposibil. Trebuie doar să ne 

îndepărtăm de cei ce prezintă aceste simptome, oricât de greu ne-ar putea părea . 

Nu le mai permite să îți facă rău. Evadează ! 

Alexandra Cîrjă, clasa a XI-a C 
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”Bună ziua” este obligatorie? 

 

 Salutul este cea mai simplă formă de atenție sau de respect care poate fi arătată față de o 

persoană sau un grup. Este un gest sau o formulă uzuală de politețe la întâlnirea cu cineva sau la 

despărțire. Salutul este un semn de civilizație. De ce tinerii nu mai salută oamenii vârstnici? Este 

oare salutul o obligație? 

 Poate nu există o lege oficială care să impună salutul, dar există un set de reguli de 

conduită care este”predat” în primii 7 ani de viață. Și, categoric, salutul este unul dintre cele mai 

importante dintre ele. 

 Salutul este primul indiciu al unei bune creșteri. Tinerii din ziua de astăzi neglijează 

faptul că salutul este o formă de respect după care ceilalți își fac o părere despre ei. Tinerii, în 

general, sunt foarte expresivi în formele de manifestare a salutului. Dar acest lucru se întâmplă 

doar în cercurile la care iau parte. 

 Este știut că oamenii din sate se salută toți între ei. Însă în orașe, salutul nu se folosește 

decât dacă cunoști persoana respectivă sau încerci să intri într-o conversație. În oricare din aceste 

locuri s-ar afla, adolescenții sunt aproximativ la fel înconjurați de tehnologie, cu capul în nori. 

Aproape au uitat că vârstnicii merită respect. Astfel stima pentru înaintași dispare. 

 Deși nu este obligație să se folosească ”bună ziua”, salutul a fost și va rămâne o formă de 

a-ți arăta respectul față de cineva. 

Lidia Carază, clasa a X-a C 

 

Emoție de toamnă 

Copaci roșiatici picură pete de culoare peste pământ. Pomii gătiți de gală, se înalță 

falnici, încărcați cu frunze pregătite de vals.Un vânt potolit 

aduce miresme de toamnă. Pe străduțele care șerpuiesc 

printre casele răsfirate, se aud cum foșnesc pașii nesiguri ai 

trecătorilor. 

Lacrimile lui noiembrie, înduioșează natura care stă 

în așteptare. Pădurea, ca un castel din basme se înalță să 

privească cerul. Copacii cu veșminte de aramă sunt pregătiți 

să ofere adăpost pentru iarnă tuturor vietăților. 

Nopțile sunt mai răcoroase și focul din șemineu, deja 

a început să povestească. 

Un stol de păsări negre, se rotește în jurul turnului de 

la biserică. Norii plumburii au furat soarele plăpând de pe 

bolta cerească. Din când în când, câte un tunet răzleț, tulbură liniștea apăsătoare.Emoție de 

toamnă… 

Estera Buzdugan,clasa a X-a C 
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PSIHOLOGIE 

De ce ignoranții și incompetenții se supraapreciază și sunt promovați ? 

 

De multe ori observăm că oameni incompetenți ajung în poziții neconcordante nivelului 

lor de inteligență, iar atitudinea acestora se caracterizează prin aroganță manifestată asupra celor 

din jur. Un alt exemplu este situaţia în care o persoană, întrebată ceva în legătură cu un domeniu 

despre care nu ştie nimic, va da un răspuns, evident eronat, cu aerul că este expertă, în locul unui 

firesc “nu ştiu”.  Prea puțină lume însă cunoaște faptul că aceste comportamente pot fi explicate 

și printr-un fenomen larg răspândit, 

cunoscut ca și efectul Dunning-Kruger și 

care are prea puțină legătură cu 

trăsăturile de caracter individuale sau 

cultura unei țări, însă este strâns legat de 

nivelul competenței și incompetenței 

indivizilor.  

            În 1999 psihologii Justin Kruger 

și David Dunning de la Cornell 

University, au publicat rezultatele unor 

serii de studii în care au investigat 

măsura în care indivizii sunt conștienți 

de limitele competenței sau 

incompetenței lor,  să investigheze 

legătura dintre limitele abilităților unor 

indivizi de a se autoevalua corect și 

nivelul lor de incompetență. Psihologii 

au aplicat o serie de teste prin care au 

evaluat atât performanța indivizilor în 

domenii ca înțelegerea umorului, raționament logic și înțelegerea structurilor gramaticale, cât și 

abilitatea acestora de   a-și autoevalua corect performanța. Rezultatele au arătat că indivizii cei 

mai incompetenți și-au supraestimat în mod dramatic competențele în fiecare dintre cele trei 

domenii în care au fost evaluați, iar indivizii care au obținut scoruri mari la teste, și-au 

subestimat competențele. 

           Psihologii au ajuns la concluzia că indivizii care au competențe scăzute nu doar că își 

supraestimează masiv competențele, dar și sunt incapabili să înțeleagă competențele altora. De 

aici rezultă efectul Dunning-Kruger, numit şi efectul de supraîncredere/supraapreciere, denumind 

un mecanism de gândire care generează o eroare de autoevaluare, în virtutea căreia persoanele 
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ignorante, incompetente îşi apreciază nivelul de cunoaştere, de inteligență şi de competenţă ca 

fiind cu mult mai ridicat decât în realitate. Acest comportament se datorează incapacității 

persoanelor respective de a-și recunoaște nivelul lor, tocmai din cauza lipsei lor de cunoștințe în 

domeniu.Un nivel de cunoștințe ridicat poate submina încrederea în sine, astfel că oamenii 

competenți pot crede în mod fals că și ceilalți cunosc lucrurile la fel ca ei.  Descriu efectul drept 

„aprecierea greșită a incompetenței proprii, precum și aprecierea greșită a înaltei competențe a 

altora”, subliniază cercetătorii.  

         Dunning și Kruger afirmă că, într-un anumit domeniu, cei incompetenți vor tinde să-și 

supraestimeze propriul nivel de competență, nu vor recunoaște înalta competență a celor 

competenți în realitate, nu-și vor da seama de propria lor incompetență și vor recunoaște propria 

incompetență anterioară după ce vor dobândi un nivel înalt în domeniul respectiv. În același 

timp, cei cu adevărat pricepuți au tendința de a-și subestima competența lor. 

          Acest studiu pare să devină foarte relevant în zilele acestea, când competența multor 

români de a analiza critic, independent un text  și implicațiile lui este mult diminuată. Să nu 

uităm de expresia populară „ Prostul nu e prost destul dacă nu e şi fudul” care relevă efectul 

Dunning–Kruger. Alte citate celebre pe această temă sunt cele ale lui Aristotel, observând lumea 

şi meditând asupra ei, era convins că ,,Ignorantul afirmă, savantul se îndoieşte, iar înţeleptul 

reflectează”, Confucius considera că ,,Adevărata cunoaştere este a-ţi şti dimensiunea ignoranţei”, 

Charles Darwin remarca, dezamăgit, că ,,Ignoranţa generează mai des încredere decât 

cunoştinţele”, scriitorul  Charles Bukowski  scria ,,Problema acestei lumi este că oamenii 

inteligenţi sunt plini de îndoieli, în timp ce cei mai proşti sunt plini de încredere, în toate 

împrejurările”,  toate aceste citate traduc pe înţelesul tuturor efectul Dunning – Kruger. 

Bibliografie:  https://ro.wikipedia.org 

Profesor psiholog Mirela Loghin 

https://ro.wikipedia.org/
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SĂNĂTATEA ÎNAINTE DE TOATE 

Alimentația sănătoasă 

Iată mai jos o listă cu alimente de care să te ferești dacă îți dorești un creier sănătos:  

- orice produs sau băutura pe bază de zahăr (în timp, distruge memoria ) 

- alcoolul - pe lângă faptul că distruge ficatul, în timp, alcoolul induce ceea ce se numește 

"ceața creierului" (nu-ți mai poți aminti nume comune de obiecte, etc.) 

 - mâncarea de tip junk food / fast food - în timp, pe lângă faptul că îngrașă, produce 

depresii, anxietate și dependență 

- mâncarea prăjită în orice fel de ulei  ( în timp, 

distruge celulele nervoase din creier)  

- mâncarea pre-procesată, pe care doar o încălzești și 

o mănânci (provoacă Alzheimer) 

- mâncarea foarte sărată (distruge capacitatea 

cognitivă a creierului, precum capacitatea acestuia de a gândi 

logic)  

- făina albă sau cea care nu conține în proporție de 

100% bobul de grâu ( în timp, provoacă îmbătrânirea "ceața 

creierului" ) 

- proteinele procesate (salam, crenvuști, șunca, orice 

fel de mezeluri, etc.)  au o acțiune distructivă asupra 

sistemului nervos  

- nu consuma sub nicio formă mâncare ce conține 

uleiuri vegetale hidrogenate (fast food, snacks, chipsuri, 

prăjituri, produse de patiserie, gogoși, uleiuri dublu rafinate, 

margarine, ulei de canola, etc.). Acestea încetinesc funcțiile creierului și afectează reflexele, iar 

pe lângă faptul că afectează dramatic funcționarea inimii, duc la creșterea colesterolului și la 

obezitate  

- orice produs sau băutură pe baza de îndulcitori artificiali ( în timp, este distrusă 

capacitatea cognitivă a creierului)  

- nicotina - deși nu este un aliment- produce îmbătrânirea prematură, cancer, respirație 

urât mirositoare, împiedică producția de neurotransmițători  

- consumă făină ce conține 100% bobul de grâu  

- consumați carne proaspătă, preparată înainte de consumare, sau și mai bine, pește la 

cuptor sau la grătar (macrou, sardine, somon), nuci și semințe 

Începe să te informezi din mai multe surse înainte de a consuma orice aliment. Începe să 

consumi acele alimente sănătoase, preparate în mod corect (dacănu pot fi consumate proaspete, 

în stare neprelucrată). Și fă mult sport! 

Farmacist toxicolog, Dumitru Nastasă 
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PLEDOARIE PENTRU LECTURĂ 

Laureații Premiului Nobel 

OLGA Tokarczuk 

S-a născut la 29 ianuarie, 1962,la Sulechow, Polonia. A absolvit Facultatea de Psihologie 

a Universităţii din Varşovia.Este romancieră,psiholog,poetă, libretist.Predă versuri în proză 

pentru Studiul Literar –Artistic la Universitatea Jagiellona din Cracovia. Locuieşte în satul 

Krajanov, lângă Nowa Ruda, de unde conduce şi propria editură “Ruta”. Este coorganizatoarea 

Festivalului de poveşti, 

în timpul căruia, autori 

de forme literare scurte 

îşi prezintă 

operele.Este 

deţinătoarea a 

numeroase premii 

literare.În România au 

fost traduse romanele: 

”Străvechiul şi alte 

vremi” ,2002; 

“Călătoria oamenilor cărţii”, 2001; “Rătăcitorii”, 2018, ”Poartă-ţi plugul peste oasele morţilor”, 

2019, în romanul “ Rătăcitorii” , la care a lucrat 3 ani, autoarea spune că a vrut să revizuiască 

“ceea ce înseamnă să călătoreşti, să te mişti, să te muţi. Care este sensul? Ce ne dă nouă?Ce 

înseamnă asta?Scrierea poveştii este pentru mine adusă la maturitate prin povestea însăşi a 

aceleaşi fabule.La fel cum fac copiii până să înceapă. Mă folosesc  prin asta de limba de lângă 

graniţa visului, a trezirii, descriu şi gândesc”. 

Cartea , apărută în 2018 la Editura Polirom, are personaje şi poveşti care se leagă printr-

un fir narativ jucăuş–straniu şi plin de revelaţii.Un anatomist olandez din secolul al XVII-lea 

descoperă tendonul lui Achile, secţionându-şi propriul picior amputat.Inima lui Chopin 

călătoreşte clandestin spre locul de odihnă veşnică, dusă la Varşovia de sora sa.O femeie trebuie 

să se întoarcă în Polonia natală şi să-şi otrăvească iubitul din adolescenţă.Un tânăr îşi caută 

înnebunit soţia şi fiul, care dispar misterios în timpul unei vacanţe şi apar subit. 

Proza Olgăi Tokarczuk nu este deloc una facilă, adresându-se iniţiaţilor şi punând 

cititorul în dificultatea de a alege mai multe variante de răspuns la întrebările existenţiale pe care 

autoarea, în mod ludic, le sugerează. 
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PETER HANDKE 

 

S-a născut la 6 decembrie 1942,la Griffen, Austria. Este romancier, dramaturg, poet, 

traducător, regizor de  film şi scenarist.A absolvit Facultatea de Drept la Universitatea din 

Graz.Este deţinătorul a numeroase premii literare şi pentru regie film.Handke a ocupat diverse 

poziţii controversate pe probleme precum Războaiele Iugoslave.Discursul său la înmormântarea 

lui Slobodan Milosovic a 

fost descris ca o scuză 

pentru naţionalismul sârb 

de extremă dreapta. A 

locuit în Germania, 

Franţa, S.U.A.În 2014, 

Handke a cerut abolirea 

Nobelului, spunând că 

este ”o falsă canonizare a 

literaturii. Faptul că l-a 

obţinut acum, dovedeşte 

că a avut dreptate. 

Scriitorul Hari 

Kunzru spune  că “Handke este o alegere tulburătoare pentru un comitet Nobel care încearcă să 

pună premiul pe seama unor scandaluri recente.Este un scriitor fin, care combină o perspectivă 

deosebită cu o orbire etică şocantă.În România au fost traduse cărţile:”Într-o noapte întunecată 

ies din casa mea liniştit”, 2007, editura Paralela 45;” Don Juan povestit de el însuşi”,2006, 

editura Paralela45; “ Scurtă scrisoare pentru o lungă despărţire”,edituraUnivers; “Frica portarului 

înaintea loviturii de la 11 metri.Femeia stângace”, editura Univers,1993. “ Frica portarului 

înaintea loviturii de la 11 metri” este un roman al însingurării şi al absurdului.Atenţia cititorului 

este deturnată în mod voit către lucruri în aparenţă lipsite de importanţă. Bloch, eroul romanului, 

pare preocupat de lucruri banale, însă el, fostul portar al unei echipe de fotbal, se pregăteşte 

pentru acel şut cu care un atacant isteţ s-ar putea să-l păcălească dacă va fi prins 

nepregătit.Limbajul cărţii abundă în clişee,poncife şi truisme, care îngreunează percepţia.  

Iată că premiul Nobel din acest an a fost acordat celor doi  autori ce scriu într-o tradiţie 

poetică elitistă. Cu siguranţă, această veste a stârnit şi controverse.  

Bibliotecar Iolanda Lupescu 
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CENACLU 

Obscur 

Din inimă să-mi pleci în țările calde 

căci aici e toamnă deja și-n mine se lasă frig... 

și-n caz de-o să mă doară ruptura, eu o să te strig 

dar tu puternic fiind o să fii deja prea departe. 

Promit că o să îți scriu pe aripi de păsări 

întârziate, 

chiar dacă asta înseamnă să rămân fără răspuns 

și să port cu mine pe veci doar un suflet stins 

eu o să trăiesc, pentru noi și pentru a noastre 

vise intacte. 

Îți amintești când ți-am spus că dragostea cere 

sacrificii? 

tu mi-ai zâmbit și m-ai mângâiat dar nu ai spus 

nimic 

derutată te-am privit și ți-am oferit un gest la fel 

de mic 

dovadă că fără un sprijin urma să cad pradă 

fricii. 

Dar te-am iubit și încă o fac, de aceea în ultim 

ceas 

vreau să-ți ofer o a doua șansă la iubire, la viață, 

la tot 

și mă sacrific și te amăgesc că fără tine pot 

când eu, fără a ta prezență, un trup gol am 

rămas. 

Așa-i și omul și natura, toamna-n cuvinte goi 

și-i jale, frig și agonie doar fruntea-mi e caldă 

de-al tău ultim sărut aproape resemnată... 

O toamnă și o iarnă fără povești cu noi. 

Dar trupul înflorește o dată-n primăvară 

și-atunci eu o să te-aștept pe tine-n siguranță 

din țările calde să-mi răsari în inimă, ție dulce speranță 

semnat cu dăruire pe veci a ta domnișoară. 

 Larisa Măhălău, clasa a XI-a A 
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SONDAJ DE OPINIE 

Satul românesc 

Cum Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2019 drept  Anul 

Omagial al satului românesc, ne-am gândit să zăbovim puţin asupra acestui subiect. 

Satele de ieri 

sunt purtătoarele unei 

vieţi interioare pe 

care astăzi abia dacă 

o mai regăsim. 

Delăsarea tinde să ia 

locul hărniciei, 

indiferenţa ia locul 

responsabilităţii. 

Laicizarea satului şi 

modernizarea 

societăţii ne fac uşor, 

uşor să ne pierdem 

identitatea. Încă nu e 

totul pierdut. Avem 

speranţa că într-un sat 

şcoala, biserica şi 

familia creştină vor face tot posibilul să păstreze spiritul locului. Iată câteva întrebări adresate 

unui număr de unsprezece tineri, ce au vârste cuprinse între șaptesprezece şi optsprezece ani şi  

răspunsurile acestora: 

1.Din cele povestite de bunicii voştri , satul era mai frumos şi mai prosper pe vremea 

tinereţii lor? 

Răspunsurile au fost toate afirmative şi chiar concret exemplificate: ”Satul era mai liniştit 

în trecut, datorită faptului că tehnologia nu exista şi tinerii preferau activităţile în natură”, ”era 

frumos datorită prieteniei dintre ţărani”, ”bunicii povesteau că se organiza hora satului şi 

prietenia era foarte strânsă între ei”,” oamenii erau mai buni în vremurile acelea” ,” erau 

obiceiuri păstrate cu sfinţenie”,” amintirile rămân vii, iar eu retrăiesc cele povestite de bunici”. 

2. Făcând comparaţie, cum vedeţi voi satul de astăzi? Mai este „un bazin de material 

genetic veritabil” ? 

Răspunsuri: „Da, doar că satul s-a schimbat foarte mult , s-a urbanizat”, „satul  nu mai 

este un bazin de material genetic” , tinerii părăsindu-l pentru un viitor mai bun în străinătate”, 
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„satul este pustiit de tinerii care l-au părăsit în loc să rămână şi să construiască ceva benefic”. 

Proverbul „omul sfinţeşte locul” nu mai e valabil. Restul răspunsurilor au fost  „ Nu”. 

3.Ordonaţi, în funcţie de importanţa lor, valorile pe care le regăsiţi în sat: credinţa 

creştină,  cinstea, iubirea faţă de aproapele, grija faţă de cei aflaţi în nevoi. 

Iată şi răspunsurile: credinţa creştină, grija faţă de cei aflaţi în nevoi, iubirea faţă de 

aproapele, cinstea. 

4.Enumeraţi elementele negative pe care le vedeţi la unii săteni. 

Răspunsuri: ura, dorinţa de a face 

rău, batjocora, invidia, ranchiuna, lipsa de 

respect, mândria, minciuna, bârfa, beţia, nu 

sunt săritori la nevoie, nu au respect de 

sine, nu mai încap unii de alţii, lipsa de 

educaţie, de cultură, mentalitate învechită. 

5. Doriţi să rămâneţi în satul  

natal? 

Cinci răspunsuri au fost negative. 

Alte răspunsuri:”Niciodată nu–mi voi 

părăsă locul meu de suflet, voi pleca la 

studii, dar mă voi întoarce pentru a profesa, 

am fost şi în alte ţări, dar nu mi-a plăcut 

pentru că este un mediu agitat şi toxic”, ”aş 

vrea să rămân în satul meu, dacă aş găsi de 

lucru”, „nu  voi rămâne, pentru că nu mă 

pot împlini profesional, dar voi fi mereu 

mândră de satul meu”,”voi veni în sat de 

câte ori voi avea ocazia, pentru că este 

locul meu iubit”,”nu îmi este ruşine să 

locuiesc în sat, dar nu am cum să mă 

dezvolt aici”. 

Analizând răspunsurile colegilor 

noştri, am observat că sunt ataşaţi de 

locurile natale, sunt critici cu cei care „sar 

calul” şi nu ştiu ce e aceea moralitate, că au 

nişte valori pe care le respectă. Le dorim să-şi păstreze calităţile sufleteşti şi iubirea faţă de sat, 

să nu-şi uite obiceiurile. 

Poate, cândva, se vor întoarce să pună umărul la dezvoltarea satului şi a civilizaţiei. 

 

Membrii Clubului de jurnalism 
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NOI DESPRE NOI 

Cronica lansării cărții ”Solomonarul” de Ana Bondar 

Ziua de opt noiembrie a fost una foarte încărcată de activități pentru elevii liceului nostru: 

mai întâi a avut loc un schimb de carte organizat de doamna 

profesoară de română Ecaterina Carază, care ne-a pus la dispoziție 

câteva cărți pe care le puteam lua în schimbul altora, din propria 

noastră biblioteca. De altfel, copiii din clasa a V-a A au avut grijă să 

ne lase să admirăm o expoziție a unor fotografii cu elemente din 

zona noastră locală. Activitățile au urmat în număr considerabil la 

Căminul Cultural, unde a avut loc propriu-zis evenimentul. 

Am avut parte și de o altă surpriză plăcută: am avut șansa să 

participăm la o lansare de carte. Evenimentul a ieșit surprinzător de 

plăcut, nici un coleg nu a regretat participarea. Am fost întâmpinați 

cu mici gustări, sucuri si multă căldură de către doamna profesoară 

pensionară Ana Bondar, ce avea să își prezinte ultima carte, apărută la editura Crigarux, Piatra 

Neamț. Foarte mulți invitați și-au 

făcut apariția, de la elevi ai școlii 

noastre, cadre didactice actuale si 

din generația trecută până la 

familie, apropiați și admiratori ai 

doamnei noastre ”scriitoare”. 

Atmosfera a fost una foarte 

plăcută, cu foarte mulți ochi curioși 

și urechi ciulite, pentru a prinde cât 

mai multe detalii. În urma 

feedback-ului elevilor, cartea a fost 

prezentată într-un mod foarte 

interesant încât a stârnit curiozitatea câtorva dintre aceștia, rămânând subiect de discuție printre 

conversațiile din sălile de clasă. Însă nu doar cartea a fost interesantă, ci și scriitoarea în sine. 

După prezentarea făcută doamnei Ana Bondar de către cunoscuți și chiar de ea însăși, fiind 

femeie curajoasă, educată pe multe subiecte și foarte activă, iubind să călătorească în cele mai 

ciudate locuri și să afle cele mai ”picante” informații despre lumea ce ne înconjoară. 

O carte a căror pagini sunt umplute cu poezii pline de umor, carismă și iubire de a scrie, 

merită trecută măcar o dată pe sub ochii fiecăruia dintre noi, mai ales din pricina învățăturilor 

moralizatoare pe care ni le putem însuși. 

Amalia Murariu, clasa a XI-a C 
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Eveniment CDI 

În data de 22 octombrie 2019 a avut loc, cu ocazia "Zilei Internaționale a Biblioteci 

Școlare", la CDI - Centrul de documentare și informare al Liceului ,, Mihail Sadoveanu "-

întâlnirea cu fiii satului. 

Domnii Cobuz Ion și 

Precup Ioachim, invitați ai 

activității propuse, au povestit 

elevilor din clasa a XI-a A 

importante fragmente din viața 

lor. Locuitori a comunei Borca 

încă de când s-au născut, acum 

mai bine de șapte decenii, au 

evoluat simultan cu trecerea 

timpului.Copilăria lor marcată 

de neajunsuri și consecințele 

celui de-al doilea război 

mondial i-a determinat să-și 

petreacă majoritatea timpului cu diferite activități necesare atunci. 

Casa, hrana și familia erau prioritatea generației lor.Bărbaţii se ocupau mai ales cu 

muncile câmpului, iar femeile se dedicau în special treburilor ospodăreşti. Neavând bani să-şi 

cumpere haine de la oraş, ţăranii foloseau îmbrăcămintea confecţionată acasă de soţiile lor.Ele 

torceau mai ales cânepă, in şi lână. 

    La diferitele evenimente din sărbători şi mai ales la slujba de duminică, ţăranii se îmbrăcau cu 

ceea ce aveau mai frumos şi mai bun. În restul timpului, ei purtau adesea haine cârpite şi 

ponosite.Cel mai plăcut prilej de petrecere a timpului liber la sat era reprezentat de  hore. Aici 

era locul unde se întâlneau băieţii şi fetele şi unde îşi făceau în mod discret declaraţii de dragoste. 

La hore veneau şi părinţii tinerilor, ca la un spectacol pentru întregul sat. Horele se organizau în 

aer liber. Familia şi căsătoria erau adevărate instituţii în mediul rural. Băiatul trebuia să meargă 

la părinții fetei ca să o ceară iar numai dacă aceștia erau de acord, căsătoria era posibilă. În 

general, familia se ocupa din timp să le asigure copiilor câte o suprafaţă de teren pentru a o lucra 

atunci când se vor aşeza la casa lor. 

 Domnul Precup Ioachim a mărturisit cum a fost refuzat de părinții fetei dragi, când a 

cerut mâna acesteia, din pricina statului său social scăzut. Pe de alta parte domnul Cobuz Ion a 

destins atmosfera printr-o afirmație de viață , ,,Mai întâi ne drăgostim și după vedem ce-om 

mânca ",  redând prin aceasta importanța familiei în viața țăranului român. 

Întâlnirea cu "fiii satului" a fost una plină de emoție, de o profunzime inconfundabilă.Atât 

elevii cât și doamnele bibliotecare au format o conexiune între trecut și prezent, o legătură 

neîntreruptă de valurile contemporane, datorită celor povestite de invitați. 

Larisa Măhălău, clasa a XI-a A 



22 

Biblioteca din Nord 

- Cu ocazia Anului Omagial al 

Satului Românesc, clasa a XII-aC a 

participat la o conferință care a avut 

ca temă acest subiect. A participat 

preotul Mihai Ifrim da la Parohia 

Sabasa și bibliotecar Iolanda 

Lupescu, care au vorbit despre satul 

nostru, trecut și prezent. 

-În ziua de 21 noiembrie la 

Școala Gimnazială ”Aurel 

Dumitrașcu” Sabasa, elevii și cadrele 

didactice și-au amintit de poetul 

Aurel Dumitrașcu, născut în această zi, în urmă cu 60 de ani. 

-Echipa de fotbal a școlii, clasele a V-VI, a obținut locul al III-lea la Cupa Satelor, etapa 

județeană, formată din 29 de echipe, după disputarea mai multor etape. 

Băieții născuți după 01 ianuarie 2007 au fost selectați pentru a forma echipa de fotbal 

juniori, AS Bradu Borca (în premieră pentru comuna noastră). Cu această ocazie vrem să 

mulțumim autorităților locale( în special domnului primar Ovidiu Niță) pentru sprijinul 

necondiționat. 

-Anul acesta s-au împlinit 160 de ani de la înființarea primei școli publice din localitate. 

Pentru a marca evenimentul, elevii au pregătit cu 

ajutorul profesorilor câteva momente artistice. 

Totodată, scările de la intrarea principală a liceului 

au fost viu colorate, inserându-se titluri din opera 

scriitorului Mihail Sadoveanu. La Căminul Cultural 

s-a organizat o serbare în care, pentru început, 

prezentatorii Estera Buzdugan și Claudiu Drugă au 

mulțumit audienței, apoi au dat cuvântul doamnei 

director Alina Budăi, care a explicat importanța 

acestei zile în istoria comunei. După aceasta 

introducere, clasa întâi a realizat un montaj 

acompaniat de grupul de chitară, coordonat de 

doamna învățătoare Nicoleta Ciubotă. 

Muzica, dansul și poezia celor mici au fost 

urmate de interpretarea piesei de teatru “Chirița în 

provinție” de Ion Luca Caragiale, a elevilor clasei a 

XI-a A, sub atenta îndrumare a doamnei profesoare 

Teodora Candrea. 

S-au omagiat figuri istorice puternice, portul 

popular, cât și tradiții ancestrale, iar eleva Eugenia Petrea  a interpretat un cântec popular. 
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Atracția principală a constat într-o prezentare de modă inspirată din decadele secolului al 

XX-lea, modelele fiind liceenii. Ținutele au fost evaluate cu note de la 1 la 5, de către un juriu 

format din cadre didactice. 

Elevii Claudiu Drugă și Cristina Aprofirei au recitat câteva versuri, omagiindu-l pe 

Mihail Sadoveanu, patronul liceului nostru. Muzica este unul dintre lucrurile care nu se 

demodează. Primii care au demonstrat acest lucru au fost Iustin Platon și colegii săi din clasa a 

VIII-a B, coordonați de doamna profesoară Cristina Chirilă. A urmat sceneta realizată de elevii 

clasei a VI-a A,  intitulată “Cearta legumelor” și coordonată de profesoara  Lenuța Alupei. 

Bianca Dahon, elevă în clasa a XI-a A, s-a alăturat activității cu un cântec popular. 

Școala gimnazială “Mihai Petrescu” Mădei, coordonată de doamna profesoară Elena 

Cuțuhan, a pus în scenă una dintre cele mai frumoase povestiri ale lui Mihail Sadoveanu  - 

“Dumbrava minunată”. În momentele următoare, câteva eleve ale aceleiași școli au îmbinat 

muzica cu dansul. 

Finalul programului artistic a fost marcat de un călduros cântec de “La mulți ani” adresat 

tuturor celor care își sărbătoreau ziua de nume, după o ultimă interpretare a elevei Bianca Dahon. 

Acea zi de vineri, 8 noiembrie, s-a dovedit a fi una plină pentru profesori și liceeni, seara 

având loc Balul Bobocilor. Tema de anul acesta a fost “Masquerade Ball”, fiecare participant 

primind de la elevii organizatori câte o mască de carnaval. 

Cele 6 

perechi s-au 

întrecut în probe 

de dans, cântec, 

creativitate și ,nu 

în ultimul rând, 

cultură generală. 

Participanții și-au 

etalat pentru 

început 

cunoștințele 

muzicale, fiind 

provocați să 

continuie 

versurilor unor 

piese 

contemporane. Mai apoi, băieții și-au invitat partenerele la dans, în moduri originale. 

Au urmat apoi probele de talent și ingeniozitate, când fata a trebuit să-i alcătuiască 

băiatului o mască tematică. 

În final, juriul a desemnat perechea câștigătoare, în aplauzele publicului, aceasta fiind 

formată din  Miruna Amariei și Iustin Cotrigășanu. 

Membrii Clubului de jurnalism 
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Și muntele e o școală 

 

 În data de 5 octombrie 2019 în cadrul Zilei Educației, Liceul ”Mihail Sadoveanu” Borca, 

reprezentat prin directorul acestuia, profesor Vasile Amariei, profesorii coordonatori Ramona 

Spătărescu, Dumitrela Alămîe, Romulus Rășchitor și bibliotecara Despina Gheorghiu, au 

participat la activitatea din cadrul parteneriatului interinstituțional ”Și muntele e o școală”. 

Parteneriatul a fost realizat împreună cu reprezentanții Parcului Națonal Ceahlău și Serviciul 

Public Salvamont Neamț.  

Ca teme de abordare au fost: 

-Muntele Ceahlău – descriere, așezare geografică, flora și fauna, protejarea mediului 

natural, sporturile pe care le pot practica în diferite perioade ale anului. 

-Drumeția montană – echipament, reguli de conduită, alegerea traseului, marcaje turistice, 

noțiuni de prim-ajutor. În prima parte a seminarului copiii au luat parte la o prezentare 

expusă de profesor-biolog Ioan 

Pîrvulescu, asistat de către 

reprezentații Serviciului de pază a 

Parcului Național, Andras 

Constantin. 

Proiectul a avut și o 

continuitate cinematografică, 

prezentându-le un film cu 

descrierea în totaliatate a 

Muntelui Ceahlău și a 

împrejurimilor. 

A urmat o temă practică, 

elevii fiind antrenați într-o drumeție până la Cabana Fântânele. Pe 

traseu aceștia au trebuit să identifice speciile de plante și insecte, 

care au fost prezentate în filmul vizionat. 

 Copiii au fost fascinați de peisajul mirific al muntelui. 

 În partea a doua a proiectului, după ce elevii și-au potolit 

setea și foamea în urma ascensiunii montane, aceștia au participat la 

o demonstrație ținută de către reprezentanții Serviciului Salvamont 

Neamț, Ionuț Pascu, cu câinii din dotare, Erik și Yan. 

Câinii ne-au încântata cu agilitatea, frumusețea și 

promptitudinea răspunsurilor la comenzi. În viziunea elevilor a fost 

cel mai spectaculos moment al activității. 

 Totul a fost la superlativ și toți participanții au plecat entuziasmați, dornici de revenire. 

Profesor Romulus Rășchitor 

Bibliotecar Despina Gheorghiu 
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PAGINA CELOR MICI 

Bună toamnă, prieteni!...Cum era să nu vă trimit scrisoare pe frunza galbenă-aurie? Cum 

să treacă atâta vreme fără să știți de noi, cei de la Școala din Sabasa. 

Că nici bine n-au sunat berzele din pliscul lor, că ne-am și împărțit: ele, cocoarele spre țările 

calde ale sudului, iar noi, purtătorii de ghiozdane am pornit spre școală. Fiecare la treaba lui, așa 

cum se cuvine...mama înșiră pe raftul cămării zacuscă și compot, noi mângâiem sfioși cărțile cele 

noi și le cântăm numele cu emoție: 

-Istooriie, geooografieee… 

Ne-am speriat degeaba, sunt niște cărți foarte prietenoase, știți ce multe am învățat?Să ne fivăzut 

cum căutam vestigii în mușuroaiele de furnici, cum ne orientam după hărți ca să găsim 

comorile…Sau ce planuri și proiecte am realizat, cum am scris noi cu pana cea de gâsca muiată-

n tuș pe hârtii vechi… 

Desigur, am crescut, dar tot dornici de drum și cunoaștere am rămas.Că de unde să înveți cele 

mai multe lucruri despre Valea Bistriței dacă nu de la ea-Bistrița? 

Pașii noștri s-au oprit în Dreptu la Muzeul de Științe ale Naturii. Am reținut toate 

animalele de acolo cu mare ușurință, cu greu ne-am desprins de exponatele împăiate atât de 

bine,de spuneai că-s vii. Apoi am adăugat noi cunoștințe vizitând colțul etnografic din Fărcașa.  

Câtă pricepere aveau strămoșii  noștri! Folosind câteva lucruri făurite chiar de ei, să 

lucreze din zori până în noapte, sănătoși, frumos îmbrăcați, ba și cântând cântece din ce în ce mai 

duioase. 

Apoi biserica din Fărcașa, ocrotită de Sfânta Parascheva de mai bine de 300 de ani, de pe 

când au venit din Ardeal cei mai vrednici dintre ciobani.Bisericuța aceasta plină de Har și istorie 

seamănă leit cu cea din Broșteni, unde ne așteptau prietenii noștri din clasa doamnei profesor 

Gabriela Cortez. 

Apoi am mers mai departe, până la locurile Vrâncioaiei, la Mărășești unde Mausoleul și 

Muzeul ne-au lăsat fără grai câteva ore...În fața eroilor, a mormântului Măriucăi Zaharia au 

încetat toate cuvintele... 

Dar drumul era lung și ne așteptau trenul, aeroportul din Bacău, și ținta fetelor-Arena Mall. Eram 

obosiți și cam flămânzi, că mai urcasem de dimineață și pe pasarela din Parcul Vânători, la zeci 

de metri deasupra brazilor și mai colindasem și prin frumoasa curte a Mânăstirii Horaița-acolo 

unde s-a ”liniștit” chiar regele Carol al II-lea. 

Veți zice că e mult pentru o zi și așa este,dar isprăvile noastre nu s-au terminat.O mai 

țineți minte pe Eugenia Petrea care aduce premii școlii cu cântecele ei? Anul acesta ne-a adus de 
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la Festivalul Internațional „Tezaur Valah” de la Suceava, premiul de autenticitate. Apoi am auzit 

numele școlii noastre și la postul Tele M unde micuța interpretă a fost invitată. 

Și nu ne-am astâmpărat până nu am serbat și noi, pe 8 noiembrie, alături de tot Liceul 

„Mihail Sadoveanu” ziua de naștere a învățământului pe meleagurile noastre. 

Acum, deși am dat un teanc de teste, tot mai vrem să ne amintim de poetul care a dat numele său 

strălucit școlii noastre-pe 21 noiembrie fiind ziua când Aurel Dumitrașcu 

s-a născut... 

Ne tragem sufletul, fiindcă vine Crăciunul și voluntarii din școală  vor dărui și în acest an 

colinde și mici cadouri bătrânilor din azile. 

Vă întrebați dacă suntem obosiți? Nici gând, vă trimitem imediat niște poze... 

Vă dorim tuturor spor și vă așteptăm la Sabasa.                

Poștașul de serviciu- învățătoare Cristina Petrea 
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UMOR 

 L-au numit Facebook pentru că “ terapie de grup pentru psihopaţi cu prieteni imaginari” 

era un nume prea lung. 

 

  Anunţ la megafon: O rugăm pe domnişoara în costum de baie să plece de pe nisip. 

Acesta este un şantier. 

 

 Sunt la CEC de azi dimineaţă şi tot aştept. Am auzit la Horoscopul de la PRO TV că îmi 

intră nişte bani în cont. 
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