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RUGĂ FECIOAREI M ARIA
Preasfântă Fecioară,
Din ceruri coboară,
La noi în pridvor,
Cu-al Tău omofor !
Cu umilinţă
Şi-o caldă credinţă,
În genunchi te primim,
Ca să ne mântuim.
Rugi înălţăm Ţie,
Fecioară Marie.
Din univers coboară,
Preasfântă Fecioară,
Revarsă iubire,
Peste-ntreaga fire,
Pace, muzică divină
Şi-o sfântă lumină !
Tu soare pe necuprins,
Chiar Infinitu-ai învins,
În scutece L-ai înfăşat,
În braţe Tu L-ai purtat.
Ţie azi noi ne rugăm
Şi în inimi Te purtăm,
Ca pe o icoană vie,
Fecioară Marie !
A cerului crăiasă
A noastră-mpărăteasă,
Supuşi ne rugăm Ţie,
Fecioară Marie,
Roagă-L pe Dumnezeu,
El este copilul Tău,
Roagă-Te Tu pentru noi,
Îndată-i vremea de apoi !
Pe noi să ne-ocrotească
Şi să ne mântuiască.
Trimite-ne Sfântă Lumină,
Ca vremuri mai bune să vină.
Spre noi Te arată,
Maică Preacurată,
De sus, din tărie,
Fecioară Marie !

Profesor, M ihai Doroftei

Anul I, nr. 3

”ECOUL HANGULUI”
Revistă culturală și de istorie,
2010
anul I, numărul 3
BIBLIOTECA COMUNALĂ HANGU
HANGU – NEAMŢ
Fondator și Director revistă:
LILIANA PÎNTEA
Mediatizare:
Prof. Vasile Marcoci
Foto: sursa Internet
I.S.S.N. – on-line – 2068 – 4517
I.S.S.N. – format clasic – 2068 - 4878
Telefoane de contact:
Liliana Pîntea – 0722936339
Gavril Lupu – 0233/257524
Toate materialele publicate în această
revistă sunt protejate potrivit Legii nr.
8/1996, actualizată, privind dreptul de
autor și drepturile conexe.
Potrivit art. 206 Cod Penal,
responsabilitatea pentru conţinutul
articolelor publicate aparţine autorilor.

ECOUL HANGULUI
Mai aproape de Cer

pagina 3

Anul I, nr. 3

Mai aproape de Cer

Mai aproape de Cer

ARIPI SPRE LUMINĂ

”Toate faptele pe care nu le săvârşeşti în numele
Cerului şi cu îngăduinţa Cerului, îţi vor aduce doar roade
amare; pentru că Cerul nu le va uda cu ploaia lui
bincuvântată, nici nu le va lumina cu lumina lui făcătoare de
viaţă.
În tot ceea ce ai de gând să faci, întreabă mai întâi
Cerul.
În tot ce vei ţese, leagă iţele de Cer. "
(Sfântul Ierarh Nicolae Velimirovici)
« Iisus a înclinat structural omenirea spre Cer.
Oamenii nu pot scăpa uşor de această înclinare, fie că-l mărturisesc afirmându-L, fie că-l
mărturisesc tăgăduindu-L pe Dumnezeu. Oamenii sunt provocaţi individual să se pronunţe într-un fel
sau altul, în atitudinea lor faţă de Dumnezeu.
Noi trăim în restrişte, pentru că suntem făpturi ale eului, care e aspru, egoist, fără să iradieze
nici o lumină, iar pentru infinit e orb. Eul nu are decât zgomotele şi stridenţele sale; pe strunele sale
nu vibrează niciodată muzica eternităţii. Suspine de nemulţumire şi descurajare, scânciri zadarni ce
după trecut, griji şi nelinişti pentru viitor – astea sunt trăirile derizorii care tulbură inimile noastre mici,
pipernicite, fiindcă nu ne-am descoperit sufletele şi Duhul lui Dumnezeu nu s-a descoperit în noi.
Păcatul e înfrângerea sufletului de către eu. E un mijloc primejdios de păgubitor, în care omul
riscă totul, ca să câştige foarte puţin. Păcatul întunecă adevărul şi tulbură vederea limpede a
conştiinţei. Pierdem astfel, măsura cea dreaptă pentru valoarea lucrurilor şi rătăcim între interesele
felurite şi contradictorii ale vieţii.
Adevărata restrişte a omului este că nu izbuteşte să-şi aducă la expresie, propria-i fiinţă, că e
tulburat de eul său şi-şi pierde vremea cu lucruri de nimic. Iubirea de sine nu trece peste hotarele
personale. Această aspiraţie, după tiparul desăvârşit al fiinţei, e înrădăcinată în om mai profund ca
foamea şi setea.
Înclinarea sufletului face interferenţa cu înclinarea trupului în care a fost trimis. Dacă vine întrun trup în care găseşte numai dezechilibru, nu-şi va putea manifesta înclinarea către Cer, ci va asista
neputincios, lângă un aparat stricat care, în loc să cânte, huruie. Această huruială ascunde în ea
ruperea din structura de icoană, de chip chemat spre Asemănare, o zdrenţuire a preţioasei noastre
integrităţi pe care nu o mai percepem ca pe un dar al iubirii lui Hristos, ci, chiar aşa modestă şi
peticită, o vom socoti lucrarea noastră. Un alt semn că, cine nu pricepe iubirea, o răstigneşte, o
curmă în paralelisme palide, uitând deplin că doar “copilăria rămâne singura noastră vârstă care îl
primeşte pe Iisus.”
(Părintele Arsenie Boca)
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ŞCOALA GROZĂVEŞTI
Scurt istoric
înv. Victor Balan
In anul 1959, locuitorii comunei Hangu au fost strămutati din zona Lacului de
acumulare Izvorul Muntelui-Bicaz. O parte dintre locuitori au refuzat să plece şi şi-au
mutat gospodăriile pe coastele dealului Grozăveşti, formând satul cu acelaşi nume.
În anul şcolar 1959-1960 şcoala a funcţionat în casa învăţătorului Vasile
Arghirescu, din Leua.
În vara anului 1960 s-a construit, prin contribuţie bănească şi prin munca
cetăţenilor, o şcoala cu o singură încăpere cu dedimensiunile 20 m.p., folosindu-se
material lemons rezultat din demolarea ţcolii cu clasele I-IV din Gura Hangului.
Până în anul 1970, şcoala a functionat in acest local in doua schimburi, de
dimineata clasele I - III simultan, iar după amiaza clasele II – IV simultan.
În anul 1970 , luna mai a fost deosebit de ploioasa.În ţară s-au produs inundaţii şi
alunecări de teren. Primar al comunei Hangu era Costica Ungureanu din Buhalniţa.
Într-o seara a trecut pe la mine si mi-a spus că în ziua următoare sa mobilizez câţiva
săteni şi să demolăm şcoala. Aflase că se vor da ajutoare de la stat celor afectaţi de
calamităţi.
După demolarea şcolii, ne-am mutat într-o camera din casa lui Emanoil Iftinca,
sotia lui fiind femeie de serviciu la şcoală. În această locaţie am funcţionat şi în cursul
anilor şcolari 1970-1971 si 1971 -1972.

Verginica Balan în grădina şcolii

Victor Balan la ora de geografie.

În aceasta perioada s-a construit o noua şcoala vizavi de locaţia şcolii vechi, pe
terenul lui Iftinca Emanoil. Aceasta s-a facut din cărămida, având trei săli de clasa (
una pentru grădiniţă), cancelarie şi un hol mare. S-a folosit foarte mult munca
patriotică. Cadrele didactice din comună erau obligate să participe duminica la această
muncă.
Anul şcolar 1972 -1973 l-am început în şcoala nou construită.
Plăcerea de a lucra în această şcoala modernă nu a fost de lunga durată. În
primăvara anului 1973 pereţii clădirii au început să crape din cauza alunecării
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terenului. La un moment dat plafonul era pe cale de a se prăbuşi. Doamna inspectoare
Mihăilescu ne-a recomandat să părăsim imediat localul.
In ultimele zile ale anului şcolar 1972-1973 am făcut lecţiile în aer liber. Pe deal,
lângă şcoala erau două tranşee rămase din cel de al doilea Război mondial. Acum
erau acoperite cu iarbă. Copiii stăteau în tranşeu şi puneau cărţile şi caietele pe
marginea lui. În aceeaşi vară a anului 1973 şcoala a fost demolată şi s-a început
construcţia altei clădiri din lemn în Grozăveşti, pe terenul lui Jănel Ungureanu. O parte
din materialele rezultate din demolare s-au folosit atât pentru şcoala din Grozăveşti cât
şi pentru construcţia şcolii din Audia.
În anii şcolari 1973-1974 şi 1974 -1975 şcoala a funcţionat în casa lui Andrei
Valentin.
Începând cu anul şcolar 1975-1976 şi până în prezent lucram în noua şcoală.
Aceasta are două săli de clasa, cancelarie şi hol. În cancelarie funcţionează grădiniţa.
Deoarece, la construcţie s-a folosit lemn verde şi s-a tencuit iarna, pereţii au început să
putrezească . Din această cauză am avut mereu probleme cu reparaţiile.
În anul scolar 2009-2010 se desfiinţeaza ciclul primar, in clădirea şcolii
funcţionând doar grădiniţa. În anul şcolar 2010 – 2011 se desfiinţează şcoala Grozăveşti.
Cadre didactice la Şcoala Grozăveşti în perioada 1959-2010
An şcolar
1959-1960

Cadre didactice
Ungureanu Viorica
Popescu Rodica

Observaţii
Şcoala a funcţionat la Leua în casa lui Vasile
Arghirescu

In vara anului 1960 s-a construit Şcoala cu o singură încăpere, la Grozăveşti Huiduman
1960-1961

Ungureanu Viorica
Ursu Anica

Primul trimestru funcţioneaza în cabana forestieră din
Grozavesti - pe malul lacului

1961-1963

Ursu Anica
Brinzaru …

Din luna aprilie 1963, în locul lui Brinzaru este Ursache.

1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1969
1969-1970

Ursu Anica
Rotaru Paula
Rotaru Dumitru
Rotaru Paula
Balan Victor
Vlad Rodica
Balan Victor
Birliba Anica
Birliba Anica
Iauta Elisabeta

Din 20 oct. Vlad Rodica şi Chiriac Maria

Din 17 oct. 1968 Balan Victor pleacă în armată, vine
Balan Virginia

ECOUL HANGULUI
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Balan Victor
Birliba Anica
Balan Virginia
(educatoare)
Balan Victor
Balan Virginia
(educatoare )
Balan Victor
Ciubotaru Iuliana
(educatoare)
Samoila Adriana
Ciubotaru Iuliana
(educatoare)

Balan Victor se întoarce din armată
La sfârşitul anului şcolar 1998-1999 Bârliba Anica este
pensionată

Ciubotaru Iuliana
(educatoare)

La sfârşitul anului şcolar se desfiinţeaza ciclul preşcolar

Prezentare de carte

La sfârşitul anului şcolar 2006-2007 Balan Virginia este
pensionată
La sfârşitul anului şcolar Balan Victor este pensionat
La sfârşitul anului şcolar se desfiinţează ciclul primar

Prezentare de carte

Prezentare de carte

D R U M U L (The road)
Cormac McCarthy
Romanul a câştigat premiul Pulitzer în 2007, a fost
ecranizat in 2009, în regia lui John Hilcoat, cu Viggo
Mortensen, Kodi Smit-McPhee, Robert Duvall şi Charlize
Theron, în rolurile principale.
La prima citire ,,Drumul” pare un roman de ficţiune. În
urma unui dezastru nuclear se instalează iarna atomică.
Nopţi mai întunecate decât întunericul, iar zilele, fiecare mai
cenuşie decât cea de dinainte, ”Ca şi când se instala un
glaucom îngheţat, făcând lumea să pălească.” Puţinii
supravieţuitori pleacă în pribegie, cu speranţa că undeva mai există viaţă.
Personajele principale, un tată (fara nume) şi fiul lui, merg spre sud, să caute
marea.Traversează un peisaj cu vegetaţie carbonizată, cu clădiri care cândva au fost
funcţionale. Totul este ruinat. Maşini, obiecte care au uşurat munca locuitorilor acestui
ţinut, zac în dezordine şi părăsire. Mizeria şi degradarea au luat locul super-civilizaţiei
în care omul a crezut că este singurul stăpân.
Prăpădul nu le mai creează celor doi oroare, pentru că se au unul pe altul.
Iubirea este singurul şi ultimul sentiment uman neatins de cataclism. Întâlnirile cu
alţi oameni îi fac pe cei doi prudenţi şi temători. Foamea i-a transformat pe cei care au
supravieţuit acestui dezastru, în canibali. Pentru momentul când nu vor mai putea trăi,
au un pistol cu două gloanţe. Mama copilului s-a sinucis pentru că nu se mai putea
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întoarce în lumea simplă şi prea săracă de după apocalipsă.
Câteva resturi de mâncare, câteva pături vechi, un opaiţ şi o carte sunt singurele
obiecte care-i mai ţin legaţi de lumea veche. Cartea este semnul civilizaţiei dispărute
Si, desigur, simbolul lucrurilor care rămân în urma marilor nenorociri.
Gesturile tandre şi ocrotitoare dintre cei doi, mai ales refuzul orgolios al tatălui de
a nu mânca pentru a se sătura fiul, sunt cele mai emoţionante momente într o lume
fără repere precise. Tatăl se îmbolnăveşte şi moare, iar copilul este preluat de altă
familie. În toate peregrinările lor, tatăl şi fiul şi-au salvat sufletele. Le era mai uşor să se
sinucidă, dar au ales să aibă grijă de viaţa lor.
Sfârşitul este într-o notă optimistă şi plină de speranţă: copilul lăsându-se în voia
lui Dumnezeu:,, El încerca să-i vorbească lui Dumnezeu, dar cel mai bine era să-i
vorbească tatălui său…Îi spunea că răsuflarea lui Dumnezeu este răsuflarea lui şi că
răsuflarea asta trece de la om la om, din toate timpurile şi pentru totdeauna.”
,,Drumul” este o carte neliniştitoare pentru toţi cei care uită că lumea este creaţia lui
Dumnezeu, pentru toţi cei care uită că speranţa, credinţa şi dragostea trebuie să-I
preocupe mai mult decât orice pretenţii trecătoare. Lumea din carte este şi lumea
noastră, iar drumul nostru, cu siguranţă, nu duce la Dumnezeu.
Vrem să ne fie mai bine decât ne este, vrem să avem totul, chiar dacă aplicăm
metode necreştine. Când realizam că avem de suferit, noi şi întreaga creaţie, este
deja pra tarziu.
Bibliotecar, Iolanda Lupescu
Adolescenţa

Adolescenţa

Irimia Bianca, Colegiul Naţional „Petru Rareş”

Adolscenţa

Adolescenţa

Adolescenţa - între vise şi tentaţii
Adolescenţa, acest subiect privilegiat şi
controversat, este generatoare de opinii şi
discuţii contradictorii. Unii o consideră „vârsta
ingrată”, alţii, dimpotrivă, „vârsta de aur”.
Pentru unii este vârsta crizelor de
personalitate, a nesiguranţei, a curiozităţii, a
îndoielilor, a marilor întrebări, pentru alţii este
vârsta marilor elanuri, a viselor gata să prindă
aripi, a idealurilor, dar şi vârsta tentaţiilor, a
iubirilor platonice, a furtunilor afective.
Adolescentul, rupând-se de familie, chiar
dacă numai parţial (este încă dependent de
ajutorul matererial al acesteia), depăşeşte
graniţele unui univers liniştit, lipsit de
responsabilităţi şi griji – copilăria,
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responsabilităţi şi griji – copilăria, îndreptându-se, de cele mai multe ori, încet şi
şovăielnic, către un tărâm necunoscut – lumea adulţilor, o lume în care pot exista zeci
de aspiraţii, de idealuri dar şi tot atâtea obstacole. De aici pornesc uneori trăirile
contradictorii, de la discrepanţa dintre idealuri şi posibilităţile de materializare a
acestora. Pe un fond destul de instabil psihic, fizic şi emoţional, în care, uneori
nereuşitele duc la nemulţumire şi deprimare, tentaţiile adolescenţei, atât de multe, atât
de diverse şi atât de periculoase găsesc foarte uşor, la această vârstă, terenul propice
să încolţească. Cine răspunde conştient sau mai puţin conştient acestor tentaţii e un
om pierdut, un individ care se condamnă singur la distrugere. E greu, desigur, să fii tu
însuţi, când anturajul, când conjuncturile lasă loc liber tuturor acestor provocări. Cele
mai la îndemână tentaţii sunt consumul de tutun şi de alcool. Puţini adolescenţi sunt
conştienţi de efectele pe care le determină consumul de tutun, de mulţimea afecţiunilor
fizice pe care le poate provoca, în timp. Efecte consumului de alcool sunt în primul
rând, psihice. Devii dintr-o dată al om şi te întrebi ce se întâmplă? Simţi că eşti anihilat
ca individ, ca membru al unui grup de prieteni, ca şi coleg de clasă. Urmează ruperile
spectaculoase şi dramatice de prieteni şi abia târziu realizezi singur, odată ce ai
acceptat să pleci pe acest „drum spre iad”, cât de aproape este prăpastia în care te
poţi prăbuşi uneori, definitiv, chiar dacă aveai în faţă o existenţă întreagă plină de
satisfacţii, de ani în care bucuriile ar fi fost măsura timpului tău.
Cel mai mare rău pe care îl fac adolescenţii şi de care nu sunt conştienţi, este
consumul de droguri. Efectele produse de droguri par să deţină supremaţia în ceea ce
priveşte distrugerea rapidă a adolescenţilor. E atât de scurt drumul de la începerea
ocazională a consumului de droguri până la dependenţă şi autodistrugere, încât abia
dacă realizezi că lucrurile se schimbă în jurul tău, că tu ca individ, eşti izolat de cei
care ţi-au fost prieteni, că ai făcut din a căuta bani pentru a-ţi procura câteva secunde
de euforie artificială, de bucurii efemere, raţiunea ta de a exista. Rătăceşti pe un drum
sinuos şi chinuitor, aşteptând la capătul străzii, indivizi cu chipuri stranii care ştiu exact
ce cauţi şi de ce ai nevoie, iar cu cât dependenţa de droguri e mai mare cu atât oferta
pare mai săracă, pentru a fi din ce în ce mai costisitoare. Eşti un norocos dacă, în
goana ta nebună pentru bani, în care ai uitat de şcoală, de colegi, de prieteni, de
bucuriile fireşti ale vârstei, eşti descoperit de părinţi şi ajutat, în condiţii destul de
dificile, internat în clinici de specialitate şi sub directa supraveghere a medicilor, să te
ridici şi să redevii tu însuţi. Puţini dintre consumatorii de droguri, au reuşit destul de
greu să revină la viaţa de dinainte şi să uite definitiv de ele. Chinurile sunt îngrozitoare,
durerile fizice sunt greu de suportat şi, peste toate astea tronează teroarea psihică a
gândului că porţi deja o etichetă, într-un cerc mai restrâns de prieteni, acasă, în sânul
familiei, la şcoală, etc.. Cât de mult dor toate aceste trăiri psihice, urmate de zeci de
întrebări fără răspuns, de zeci de nopţi albe, de dialoguri în faţa oglinzii şi dacă
singurătatea te prinde din nou în gheare, o iei de la capăt, acelaşi zbucium, aceeaşi
luptă continuă pentru a-ţi crea artificial, o lume efemeră de bucurii şi trăiri intense.
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Atunci nu mai realizezi că eşti condamnat, că lupţi pentru o cauză deja pierdută
şi că nu-ţi vor mai întinde mână decât părinţii, dar şi ei obosiţi şi gata să capituleze. Ce
faci? Unde îţi sunt visele? Unde sunt prietenii
tăi? Unde e idealul tău cu care ai pornit în
viaţă, plin de entuziasm? Consumul de droguri
a devenit, în prezent cel mai greu de controlat
dar şi cel mai mare duşman al adolescenţei.
Nici chiar „curentul Emo” nu este atât de
agresiv, de dur, de rapid şi de periculos, chiar
dacă şi acest curent face victime. Deşi
adolescenţa este vârsta primelor iubiri, a
idealurilor, a reverberaţiilor, a entuziasmului
pentru cei din ”generaţia emo” nu e decât o
povară, care îi macină. Ei sunt mereu
nemulţumiţi, neânţeleşi, trişti şi deprimaţi şi
pentru a-şi expune starea de spirit se îmbracă
în culori închise, au tunsori care le acoperă
ochii şi par mereu visători, rupţi de realitate,
trăind într-o lume proprie cu reguli impuse şi
respectate doar de ei. De unde atâta
deprimare, care e motivul tristeţii lor, de ce
sunt atât de nemulţumiţi? Poate că nici ei nu
știu să-şi răspundă. E suficient să se lovească de un obstacol în realizarea aspiraţiilor,
ca să se izoleze, să se simtă abandonaţi, să simtă că realitatea din imediata lor
apropiere nu e aşa cum şi-au imaginat-o, că speranţele lor nu devin atât de simplu şi
de uşor vise împlinite, ca să treacă de partea cealaltă a baricadei. Cu cât trecerea este
mai rapidă şi la o vârstă mai fragedă, cu atât simt că nu se mai pot integra într-o
societatea normală, că firescul lucrurilor înseamnă altceva pentru ei. Măcinaţi de
asemenea gânduri ciudate, rătăcesc o vreme, între ce e normal în existenţa lor şi ce e
straniu şi dacă atunci, în momentele de rătăcire, nu e nimeni în preajmă care să le
arate drumul corect, există puţine şanse să se scuture definitiv de sentimentele şi de
trăirile emo şi să o ia de la capăt. Poate că o mare vină în crearea acestei lumi cenuşii,
în care frustrarea şi deprimarea deţin supremaţia, o are şi Internetul. Nenumăraţi
adolescenţi devin utilizatorii site-urilor de socializare virtuală (Netlog, Hi 5, Facebook),
unde îşi pot crea o altă identitate, cea pe care uneori şi-o doresc cu adevărat, fără să
realizeze că, la un moment dat, fug de ei înşişi, de prieteni, de colegi, de ceilalţi
membri ai familiei, izolându-se total de tot ce e în jur, făcând din navigarea pe Internet
singura lor opţiune. Grav e că uneori, adulţii din jurul lor, prinşi de grijile cotidiene şi de
propriile lor probleme, îi uită acolo în lumea lor virtuală sau artificială, de unde greu vor
mai reuşi să-i întoarcă la realitate.
Irimia Bianca, elevă în clasa a IX-a - Colegiul Naţional „Petru Rareş”
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de toam nă

Cea de a treia fiică a anului şi-a aşezat mantia de frunze ruginii peste întregul
ţinut. Pădurile s-au îmbrăcat într-o platoşă de aramă, iar frunzele galbene cad de peste
tot, ca nişte fluturi, foşnind uscat din aripi şi lăsând crengile copacilor fără veşmânt.
Cerul e mereu acoperit de nori cenuşii, iar toamna plânge cu lacrimi de ploaie,
pentru toate florile care mor pe rând, pentru toate păsările care pleacă într-o altă lume,
pentru toţi fluturii, pentru toate zilele pline de soare care au trecut…
Nu ar trebui să fie atât de tristă, pentru că fructe pline de culoare atârnă greu de
crengile copacilor, ca nişte bijuterii mari, aşteptând să fie culese.
Rătăcite printre nori, ultimele raze de soare îşi iau rămas bun de la albinuţele
harnice, de la furnicuţe şi chiar de la greieraşii care au cântat toată vara.
Vântul rece, care se strecoară cu repeziciune, printre copacii dezgoliţi, ridică, în
joacă, frunzele căzute pretutindeni.
Magia culorilor risipeşte uşor tristeţea naturii care moare încet, cu fiecare zi de
toamnă.
Mihaela Cădere, Clasa a IV-a
Învăţătoare, Nacu Elena
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COMUNICAT DE PRESĂ
08 noiembrie 2010

ECONOMIA BAZATA PE CUNOASTERE – CONTRIBUTIE LA DEZVOLTAREA AGROTURISMULUI SI
TURISMULUI MONTAN
Primăria comunei Hangu din judeţul Neamţ, în parteneriat cu Primăria oraşului Pătârlagele din
judeţul Buzău, va derula în perioada 1 noiembrie 2010 – 28 februarie 2010 proiectul „ ECONOMIA

BAZATĂ PE CUNOAŞTERE – CONTRIBUŢIE LA DEZVOLTAREA AGROTURISMULUI ŞI TURISMULUI
MONTAN”.

Proiectul este finanţat de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale în cadrul
programului „Economia Bazată pe Cunoaştere” (EBC), iniţiat de Guvernul României cu sprijinul Băncii
Mondiale.
Prin derularea proiectului „Economia bazată pe cunoaştere – contribuţie la dezvoltarea
agroturismului şi turismului montan”, ne propunem să promovăm tradiţiile, obiceiurile şi obiectivele locale
din zonele subcarpatice şi carpatice ale judeţului Neamţ şi ale judeţului Buzău. De asemenea, dorim ca prin
activităţile propuse să implementam soluţii şi idei în comunităţile partenere, soluţii şi idei ce credem că vor fi
împărtăşite în urma schimbului de experienţă şi bune practici, unde vor participa 20 de persoane din
comunităţile noastre. Vor fi organizate şi cursuri de formare profesională în domenii de activitate ce au legătură
cu turismul montan si agroturismul. Promovarea si pastrarea obiceiurilor si traditiilor locale vor fi facute atat
într-o formă clasică (cataloage) cât şi prin postarea pe portalul e-comunitate.ro a unor filmuleţe de prezentare.
Amintim ca Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere, este un proiect realizat de Ministerul Comunicaţiilor şi
Societăţii Informaţionale, finanţat de Guvernul României printr-un împrumut de la Banca Mondială, cu scopul
de a iniţia şi susţine activităţi bazate pe cunoaştere, prin tehnologia informaţiei şi comunicare în 255 de
comunităţi dezavantajate din acest punct de vedere. Componentele majore ale Proiectului Economia Bazată
pe Cunoaştere vizează toate domeniile care au un rol în societatea cunoaşterii, iar viziunea sa strategică a fost
dimensionată astfel:

Asigurarea accesului la informaţie pentru reducerea decalajului digital (se asigură diseminarea cunoaşterii)

Alfabetizare digitală şi creare de competenţe pentru o societate incluzivă (factorul uman ca producător şi
consumator de cunoaştere)

Promovarea şi furnizarea serviciilor locale de guvernare electronică pentru stabilirea unei relaţii corecte
între contribuabil si Stat

Stimularea iniţiativelor de antreprenoriat pentru o dezvoltare locală durabilă
Persoane de contact:
1 – Mihai Conut - Manager RECL Hangu - Manager proiect – tel.0764439460
2 – Constantin Mircica - Manager RECL Pătârlagele - Asistent proiect – tel.0721603960
Proiect: „ ECONOMIA BAZATA PE CUNOASTERE – CONTRIBUTIE LA DEZVOLTAREA AGROTURISMULUI SI

TURISMULUI MONTAN”

Program: CONECT - Programul de Parteneriat între comunităţile locale EBC
Proiect finanţat de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale în cadrul programului „Economia
Bazată pe Cunoaştere” (EBC), iniţiat de Guvernul României cu sprijinul Băncii Mondiale.
Beneficiar proiect: Comuna Hangu , jud. Neamt

Tel. 0233257524

Fax. 0233257524 , E-mail:primariahangu@yahoo.com

Parteneri proiect: Oraş Pătârlagele, jud. Buzău
Tel. 0238 550 001, Fax. 0238550001, E-mail:primaria.patarlagele@yahoo.com

www.ecomunitate.ro
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CALCULATORUL ŞI IMPACTUL SĂU ASUPRA COPIILOR
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Progresele ştiinţei şi tehnicii din secolul nostru ne afectează pe toţi, indiferent de
voinţa noastră. Pentru a ţine pasul cu noua tehnologie, omul trebuie să se instruiască
continuu.
Cartea este un instrument de care utilizatorii se pot ajuta să se informeze, să se
pregătească pentru diferite domenii de activitate sau pur şi simplu pentru viaţă.
În prezent, mediul electronic a adus cartea într-o altă înfăţişare decât cea
cunoscută – cărţile electonice. Cititul la calculator este mai mult vizualizare, şi nu
garantează individului formarea unei culturi solide, de durată.
Prin intermediul calculatorului, copiii au acces la diferite informaţii utile, mai ales
utilizând Internetul. Datoria părinţilor este de a verifica ce site-uri accesează copiii lor.
În acest fel au informaţii despre ce fac ei în faţa calculatorului, ştiind faptul că pot
naviga pe multe site-uri care le pot influenţa negativ viaţa, acţiunile, comportamentul.
Dar, cu toate astea, este de datoria părinţilor de a lăsa copiii în faţa calculatorului un
timp limitat.
Conform cercetărilor lui AKHIO MORI, profesor de neurologie la Universitatea
Nihon din Japonia, s-a constatat că utilizarea frecventă a calculatorului reduce nivelul
undelor beta ( activitatea cerebrală), copiii sunt irascibili, chiar violenţi, solitari, cu ritmul
cardiac şi al tensiunii ridicat.
Un prim efect al utilizării excesive a calculatorului este cel hipnotic. Copiii sunt
captivaţi de jocurile violente, de acţiune, dar să nu uităm că violenţa naşte violenţă.
Astfel copiii devin tot mai impulsivi, mai puţin capabili să-şi controleze impulsurile
violente. Mai mult decât atât, violenţa nu este doar fizică, ea este şi verbală. Copilul
imită ceea ce vede.
Un alt efect rezultat din utilizarea calculatorului este cel al influenţării sănătăţii.
Se pare că vizionarea în exces frânează ciclul somnului, ceea ce duce la sporirea
riscului de diabet, autism, deficienţe vizuale şi de obezitate.
Mergem pe stradă şi ne înfiorăm de ceea ce observăm – tot mai mulţi tineri
obezi. O parte dintre aceştia renunţă în favoarea calculatorului să-şi mai petreacă
timpul liber în natură, nu mai ies cu prietenii la joacă (discută prin intermediul
calculatorului), nu fac exerciţii fizice, sunt inactivi.
Unii cercetători au constatat că acei copii care petrec mult timp în faţa
calculatorului au o miopie mai mare decât ceilalţi.
Studiile de specialitate ne prezintă efectele simptomatologiei întâlnite la copiii
care, de-a lungul anilor au stat prea multe ore în faţa calculatorului:
 Slăbirea capacităţii de concentrare, de a asculta, de a înţelege, de a reda oral o
lecţie;
 Incapacitatea de a prezenta fapte şi idei într-o formă coerentă;
 Utilizarea unor cuvinte care nu spun nimic, ticuri verbale;
 Dificultatea de a înţelege fraze mai lungi;
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Dintre soluţiile pentru diminuarea efectului negativ al calculatorului amintim:
 Petrecerea timpului în faţa calculatorului să fie limitat;
 Discutarea faptelor care se întâmplă într-un film, joc;
 Discutarea comportamentului violent;
 Explicarea secvenţelor ireale;
 Încurajarea copilului să se uite la programe documentare şi programe
educaţionale;
 Petrecerea mai mult timp în natură, cu prietenii.
Nu trebuie să neglijăm faptul că folosit cu măsură, calculatorul ne poate fi şi
prieten. Părinţii împreună cu copiii trebuie să stabilească reguli de utilizare a
calculatorului. Familia este principalul model al copilului, dar nu este de neglijat nici
influenţa şcolii şi a dascălilor. Colaborarea dintre aceştia trebuie să mobilizeze copiii în
activităţi sănătoase.
Trebuie să privim în sufletele copiilor şi să le stimulăm pozitiv resursele, să-i
ascultăm şi să-i încurajăm, să-i mângâiem şi să-i înţelegem.
A consemnat, Prof. M unteanu Ştefania Carmen
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GENERAŢIA DE AUR
”Nu ştiu alţii cum sunt, dar eu când mă
gândesc” la momentul în care am aterizat în
Hangu, acum 35 de ani, mă cuprinde o
melancolie iremediabilă după vechiul sat, după
atmosfera curată, după gospodarii de altădată,
după gaşca tânără şi nebună de profesori care
ne-am aciuiat aici, din toate colţurile ţării.
Cine nu-şi aminteşte de vechii gospodari,
cu vite multe, cu turme de oi, cu viaţa lor
sănătoasă care i-a ajutat să îmbătrânească frumos, de satul liniştit cu oameni buni,
respectuoşi, de horele de la Căminul cultural cu ocazia diferitelor zile de sărbătoare,
care erau tot atâtea motive de întâlnire între gospodarii satului şi unde cântau cu tot
dragul, bădia Gavril Leţ cu Vica lui şi Costică Dunăroaia, de serile liniştite când se
întâlneau bărbaţii la bufetul din centru unde frumoasele surori Ancuţa şi Tuţa, mereu
zâmbitoare alături de nea Mitică Niţoaia şi Tanti Miluţa, ne serveau cu tot dragul.
Multe lucruri minunate şi importante se puneau la cale, pe cine punem cioban la
stână, cât caş luăm anul acesta pe oi, cine se mai însoară, cine a mai murit, toate se
discutau şi se dezbăteau la bufetul din centrul satului.
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Cine nu-şi aminteşte de familia doctorului Ioan Russe care alături de colega noastră
Marieta şi cele două fete formau o familie minunată, care au slujit 10 ani, cu mare
profesionalism pe oamenii din comuna noastră.
Cine nu-şi aminteşte de instructorul-maistru de la Atelierul Şcoală Hangu Dragoş Bostan – unul dintre cei mai serioşi şi devotaţi instructori, care a învăţat
generaţii întregi de elevi să-ţi facă singuri uneltele şi alte lucruri necesare în
gospodărie. În acea perioadă am apărut şi eu la Hangu, unde am fost primit cu multă
dragoste de noua directoare a şcolii Ecaterina Cojocaru, care şi ea copilă fiind, adică
foarte tânăra, era tare mândră de noua generaţie de profesori calificaţi care se forma la
această şcoala, pe care cu devotament şi afecţiune se pregătea să o conducă.
Anica Floroaia (împreună cu bădia Toader), noua mea gazdă de pe vârful
Mitrofanului, o femeie deşi trecută bine de 70 de ani, era tare frumoasă pentru vârsta
ei, dar o admiram, mai ales pentru spiritualitatea ageră, chiar sclipitoare, care făceau
ca un băiat de 22 de ani să fie pur şi simplu fermecat de această ţărancă minunată, din
toate punctele de vedere.
Pe 28 iulie 1975 am venit în recunoaştere, într-o zonă a ţării în care nu mai
fusesem niciodată. Venind dinspre Gheorghieni, la Bicaz am fost sfătuit de cineva să
vin dimineaţă cu vaporul de 6. Practic, eu am acostat la Hangu nu am aterizat.
Ajungând în centru, am lăsat bagajele ta tanti Aneta lui Petrică Pântea şi am intrat la
bufet unde am comandat o cafea şi un coniac. Tanti Ancuţa mi-a adus cafeaua dar
coniacul ba. Trecând la interogatoriu şi aflând că sunt tânăr profesor imediat m-a servit
şi cu coniacul, ea crezând că sunt încă minor. Tot aici am aflat că voi avea directoare
mai în vârstă, pentru că nu aflaseră încă de schimbarea dintre doamna Olga Savin şi
Catrinuţa Cojocaru. Am ajuns cu greu la directoare casă, unde m-a întâmpinat o
tânără şi frumoasă domnişoară. Am întrebat-o dacă mama ei este acasă. A rămas
foarte surprinsă şi m-a întrebat de ce o caut pe mama ei şi când a aflat a fost foarte
încântată că armata de cadre didactice tinere se măreşte. Tot atunci am făcut
cunoştinţă cu familia Cloţer, cu doamna profesoară de matematică Veluca Buftea şi
doamna învăţătoare Lenocica Popoaia.
Prima zi de şcoală, 1 septembrie 1975, a fost una specială, în care am făcut
cunoştinţă cu aproape toate cadrele didactice ale şcolii Hangu. Primul pe care l-am
cunoscut a fost profesorul de desen George Frânculescu cu care am fost în vizită la
gazda lui, Toma Chele şi am început să-mi cunosc comuna. Venind iar spre centru,
am zărit o tânără, într-o maşină cu număr de Timiş, care, am aflat curând că era
colegă cu noi - profesoara de franceză Sandu Lorica, venită tocmai din Timişoara.
La bufet (punctul de documentare politică) am avut plăcerea să fac cunoştinţă cu acel
bucureştean deosebit - doctorul Ioan Russe.
Încet, încet am făcut cunoştinţă cu toţi cei veniţi din toate regiunile ţării. Familia
Iulia şi Ioska Koncz, Iuliş din Sălaj, Ioska din Sighişoara, veniţi în 1972, formau
nucleul grupului de ”venetici”, pentru că, deşi Csaba, băiatul lor mai mare, abia
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apăruse pe lume, aveau grijă şi de noi, copii ăştia mai mari.
Lorica Sandu, venită din Timişoara, orăşeancă înrăită, s-a acomodat destul de
greu, dar a devenit o hangancă neaoşă.
Ion Pârvulescu (domnul Mao), profesorul de geografie, oltean din Turnu
Severin, a venit în luna martie şi a întregit trupa.
Cu ceilalţi colegi şi colege m-am întâlnit rând pe rând, toţi ne-au primit cu toată
dragostea pe mine şi pe Lorica pentru că George şi Mao veniseră cu un an înainte.
Deocamdată atât, voi continua în numerele viitoare şi am să iau legătura cu
ceilalţi foşti colegi să scrie şi ei păreri despre aventurile lor prin Hangu. Dacă foştii elevi
de-ai noştri vor să-şi spună părerea sunt aşteptaţi cu scrierile lor.
Vă prezint cadrele didactice ale şcolilor din Hangu, în anul şcolar 1975 – 1976:
Didea Didona – istorie
Cojocaru Ecaterina – directoare
Gheorghieș Vasile – ed. fizică
coordonatoare
Russe Marieta – limba română
Scoala Audia:
Brînzucă Teodor – biologie
Popoaia Elena – învăţătoare
Buftea Ioana – matematică
Balan Iftimia – învăţătoare
Koncz Iuliana – chimie
Școala Boboteni:
Cloţer Alixandru – limba română
Alexandroaia Ioana – educatoare
Koncz Iosif – fizică
Schiman Daniel – învăţător
Sandu Lorica – limba francez;
Cloţer Floarea – învăţătoare
Albu Constantin Sebastian Bela –
Caia Neculai – învăţător
muzică
Bîzu Luminiţa – învăţătoare
Andrei Elena – obiecte diverse
Şcoala Chiriţeni:
Chioaru Cleopatra – obiecte
Galinescu Floarea - educatoare
tehnologice;
Galinescu Teoctist – învăţător
Bîzu Iuliana – limba engleză
Amarinei Rodica – învăţătoare
Bostan Dragoş - maistru instructor
Şcoala Grozăveşti:
Iaută Elisabeta – secretara şcolii.
Balan Virginia – educatoare
Balan Victor – învăţător
Bîrliba Anica – învăţătoare
Şcoala Hangu:
Acatrinei Maria – educatoare
Moroşan Natalia – învăţătoare
Bobocea Ioana – învăţătoare
Gheorghieş Iuliana – învăţătoare
Moroşan Mihai – învăţător
Savin Olga – biologie
Pârvulescu Ion – geografie
Frânculescu George Eduard - desen
Titi Albu şi George Frânculescu asisitaţi de Vasile
Conuţ
Matei Mihai – istorie

