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Amikor egy tanintézet felveszi egy tudós, művész, államférfi, egy nagy ember nevét,
egyúttal üzenetet keres annak életútjában, művében. 

Arany János nevének felvétele is alkalmat teremt az elemző gondolkodásra. Miben is
áll az esemény üzenete? Mert városunk eddigi legnagyobb szülöttének életműve két
évszázadon át ma is időszerű. 

Arany Jánosról, életművéről beszélve nem kell állandóan használni a XIX. századi
jelzőt. Értéke, hatása ma is élő. Ma is mondhatjuk: ő a magyar nyelvű elbeszélő költészet leg-
nagyobb alakja, ő a magyar humán gondolkodás egyik nagy kreatív egyénisége, máig az egyik
legszéleslátókörűbb európai polgár. Elszegényedett nemesi családban született, de ez ahhoz
segítette hozzá, hogy egyformán lássa a hatalmat elszenvedők és a régi világ értékeit. Nevel-
tetése szerint a görög, latin, angolszász, német, neolatin nyelvek és irodalmak ismerője, de
embersége, széleslátókörűsége folytán ellátott a skandináv eposzokig, és a kelet európai iro-
dalmakig. Sorsa egész életében munkás élethez kötötte, de a legelfoglaltabb tisztviselő vagy
tanár korában is talált időt klasszikus értékek alkotására és fordítására. Elmondhatjuk, hogy
máig ő a legnagyobb ismerője és tolmácsolója a középkori irodalomnak, Shakespeare-nek, az
ókori görögöknek. Ő oldotta meg először a magyar ritmus kérdését, ő kutatta fel legered-
ményesebben a történelmi múlt emlékeinek narratívába illő hagyományait. Ő nézett legmé-
lyebben az idő kútjába, és ő vezette be a kortárs irodalom tanítását az iskolai gyakorlatba.
Klasszikus kultúrája, klasszicista esztétikai normái harmonikusan vegyültek hajdúnemesi gyö-
kereivel és református világképével. Jellegzetes európai polgár volt: a soknyelvűség és a mul-
tikulturalitás képviselője és terjesztője. Egész életében a harmonikus fejlődés útját kereste. 

Művészetével, gondolkodásával utat épített: az Európába illeszkedő klasszikus magyar
művelődés útját. Ebben áll időszerűsége.

DrDr. Ile Erzsébet. Ile Erzsébet

„Nemes önbizalom, de nem önhittség,„Nemes önbizalom, de nem önhittség,
Rugói lelkedet nagy célra feszítsék:Rugói lelkedet nagy célra feszítsék:
Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,
EmberEmber lenni mindég, minden körülményben.”lenni mindég, minden körülményben.”

Arany János: Domokos napraArany János: Domokos napra

"COPILE, SOARBE CU SUFLETUL"COPILE, SOARBE CU SUFLETUL
CURACURATT CUVINTELE. PĂSTREAZĂ CUCUVINTELE. PĂSTREAZĂ CU
SCUMPĂTSCUMPĂTAATE ÎNVĂŢĂTURATE ÎNVĂŢĂTURA ŞI NU O LĂSA,ŞI NU O LĂSA,
PĂSTREAZ-O, CĂCI EAPĂSTREAZ-O, CĂCI EA ESTEESTE
FRUMUSEŢEAFRUMUSEŢEA CEACEA MAI MAI ALEASĂ, ALEASĂ, AAVEREVERE
ASCUNSĂ ŞI ASCUNSĂ ŞI TĂINUITĂ."TĂINUITĂ."

MIHAILMIHAIL SADOVEANUSADOVEANU
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IIIIMMMMPPPPOOOORRRRTTTTAAAANNNNTTTT!!!! !!!! !!!!
Biletele de tombolă se depun la redacţia

revistei.
Extragerea câştigătorilor va avea loc în data

de 14.06.2007, după festivitatea de premiere. 

Revista apare cu sprijinul fundaţiei şcolii: 

ASOCIAŢIAASOCIAŢIA “PRO L“PRO LYCEUMYCEUM
SALONTSALONTA” A” ALAPITVÁNYALAPITVÁNY

Az újság az iskola alapítványának támogatásá-
val készül.

TTTTOOOOMMMMBBBBOOOOLLLLĂĂĂĂ

Numele.................................................
Prenumele......................................
Clasa.........................

TTuturor cititorilor şi colaboratoriloruturor cititorilor şi colaboratorilor
noştri le urăm noştri le urăm VVVVAAAACCCCAAAANNNNŢŢŢŢĂĂĂĂ    PPPPLLLLĂĂĂĂCCCCUUUUTTTTĂĂĂĂ!!!!

Minden kedves olvasónknakMinden kedves olvasónknak
KKKKEEEELLLLLLLLEEEEMMMMEEEESSSS    VVVVAAAAKKKKÁÁÁÁCCCCIIIIÓÓÓÓTTTT    KKKKííííVVVVÁÁÁÁNNNNUUUUNNNNKKKK!!!!
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All good things must come to an end…All good things must come to an end…

“Toate lucrurile bune trebuie să se sfârşească odată şi odată.”
Şi uite aşa se termină în curând, pentru unii, şi anii de liceu. Se
spune că aceşti ani sunt una din perioadele cele mai frumoase din
viaţă… asta ar însemna însă că perioadele ce urmează nu pot fi fru-
moase?… într-un final am putea ajunge la concluzia simplă: viaţa e
frumoasă, atâta timp însă cât ştii să o trăieşti. 

Rememorez primele ore petrecute la redacţia acestei reviste
şi aş putea spune că se confundă cu primii ani de liceu. Deci…
amintiri calde şi plăcute. Şi cum era început de drum, erau multe şi
visurile şi speranţele… nu ştiu însă câte am reuşit să materializez,
dar nu vreau să plâng după ele, ci doresc să mă bucur de ce am real-
izat.

Am început munca la revistă în calitate de colaborator, apoi ca tehnoredactor, apoi ca
redactor… şi dintr-o dată m-am trezit redactor-şef. Până să ajung acolo mi-era uşor să critic şi
să cred că mereu se putea face mai mult, dar am văzut că treaba nu mai era aşa de uşoară. Şi
la fel am observat că li se întâmplă şi altora… stând deoparte, fără să te implici e uşor să cri-
tici, dar ţin să le mulţumesc totuşi celor care au apreciat eforturile noastre, ale echipei de
redacţie şi, mai ales, celor care s-au săturat să critice stând deoparte şi s-au implicat.
Mulţumesc ca redactor-şef şi criticilor noştri căci datorită lor învăţăm unde mai trebuie să
insistăm. Nu ne-a fost uşor într-un timp în care reviste de renume pentru adolescenţi invadează
piaţa să creăm o revistă citită şi adresată în principal lor… dar măcar am încercat să facem ceva
care să ilustreze timpul şi întâmplările ce ne-au însoţit pe unii şi pe alţii în acest liceu. Şi uite
aşa, storcându-ne mintea pentru articole interesante am observat că, încet-încet, am devenit o
mică familie de care recunosc că îmi va fi dor, căci cu fiecare clipă care trece şi cu fiecare rând
scris realizez că scriu ultimul articol pentru revista Adolescenţa –Tini.

Însă, dacă pentru mine e un sfârşit de drum, vreau să fie pentru alţii un început. Aş vrea
să îi îndemn pe colegii mai mici să vină să umple locurile goale ce vor rămâne în urma noastră
şi să încerce să ne depăşească, să demonstreze că pot mai mult decât am făcut noi şi, inte-
grându-se într-o minifamilie, să creeze o revistă care să fie pe placul vostru, al tuturor. Suntem
mulţi elevi în liceu, şi mulţi suntem implicaţi în foarte multe activităţi de care restul nici nu au
habar aşa că am putea transforma revista într-o cameră de “chat”, unde să mai aflăm ce se
întâmplă în şcoala noastră şi, în acelaşi timp, să facem cunoscută şi altora o mică parte din viaţa
de licean.

Ce a fost revista pentru mine? Un loc de relaxare şi de comunicare, o a doua clasă, o a
doua familie în liceu. Ce poate fi pentru voi: o punte de trecere de pe care să puteţi vedea clar
viaţa de liceu şi să o apreciaţi, un loc în care vă puteţi expune ideile şi opiniile, un mijloc de a
vă integra într-un colectiv şi de a lucra în echipă.

Datoria mea e acum pe sfârşite… vă las acest număr în care am încercat să adun
ultimele gânduri, în care am pus la treabă o parte din noii redactori şi un număr în care sper să
te regăseşti ca elev al liceului nostru… de fapt, de anul acesta Colegiul Naţional.

Şi, cum niciodată nu mi-au plăcut despărţirile, voi încheia scurt, dându-vă un sfat: trăiţi-
vă din plin viaţa de liceu şi aduceţi-vă aminte că în existenţa fiecărui om sunt clipe şi clipe, sunt
visuri şi visuri, sunt oameni şi oameni. Alege însă din fiecare unul, doi… dar să nu uiţi: nici clipe,
nici visuri şi nici oameni.

Pentru ultima dată, redactor-şef, Andra
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Anul şcolar 2006-2007 – anul unor importante schimbări înAnul şcolar 2006-2007 – anul unor importante schimbări în
şcoala noastrăşcoala noastră

Vreme trece, vreme vine, toate-s vechi şi nouă toate… iată că
versurile lui Eminescu îşi găsesc corespondent şi în zilele noastre.
Astfel, am asistat pe parcursul acestui an şcolar la transformarea liceu-
lui nostru în Colegiu Naţional, păstrând însă sufletul său plin de voioşie,
dar schimbând aspectul îmbătrânit şi ars de vreme.

În primăvara anului 2006, conducerea Liceului Teoretic Salonta,
formată pe vremea aceea din d-l director Ioan Herdean şi directorii
adjuncţi Fábián Boglárka şi Liviu Galea, a avut iniţiativa de a propune
revenirea la vechea denumire a Liceului Teoretic, adică Colegiul
Naţional „Arany János”. Propunerea a primit imediat acceptul colegilor
din corpul profesoral, urmând astfel ca persoanele din conducerea
şcolii să prezinte propunerea primarului. Primul pas care trebuia făcut era obţinerea extrasului de carte funciară
care, din păcate, nu a existat niciodată. C.F.-ul a fost obţinut până la urmă în luna august 2006, după care a urmat
întocmirea documentaţiei necesare pentru schimbarea denumirii Liceului Teoretic în Colegiul Naţional „Arany
János”. 

Parcursul nu a fost chiar atât de simplu, având în vedere că, după ce dosarul, destul de consistent în acte
şi documentaţii, a fost prezentat Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean, acesta a ajuns la
concluzia că toată documentaţia trebuia refăcută, deoarece aprobarea era făcută pentru schimbarea denumirii
Liceului Teoretic în Colegiul Naţional, fără „Arany János”. S-a aflat că numele urma să fie distribuit  de către
Comisia de Schimbare a Numelui, la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor şi nu la Ministerul Educaţiei şi
Cercetării, aşa cum ne aşteptam. Dar acesta nu putea emite decât denumirea Colegiul Naţional.

Astfel, a urmat o nouă modificare a pieselor din dosar, pentru obţinerea numelui Colegiul Naţional
„Arany János”. Însă, cu sprijinul Consiliului de administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean, a fost trimisă toată
documentaţia la M.Ed.C, care prin Ordinul Ministrului a luat hotărârea ca începând cu data de 12.02.2007 Liceul
Teoretic să-şi schimbe numele în Colegiul Naţional „Arany János” Salonta.

Mulţumim pe acestă cale Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor şi Primăriei Salonta pentru sprijinul acor-
dat. Sperăm ca elevii colegiului să aprecieze eforturile conducerii de a le oferi posibilitatea de a afirma că s-au
pregătit într-un Colegiu Naţional, căci acesta îşi merită numele şi statutul nu doar prin importanţa clădirii, ci mai
ales prin conţinutul său, adică prin elevii serioşi şi sârguincioşi ce au adus cinste şcolii şi prin cadrele didactice
dedicate procesului educaţional.

Schimbarea numelui coincide însă şi cu o „schimbare la faţă” a clădirii Colegiului. După cum bine ştiţi, în
toamna trecută au început lucrările de reabilitare a faţadei clădirii. La această oră lucrările au avansat şi putem
spune că ne aflăm către faza terminală în ceea ce priveşte faţada dinspre şosea. Termenul de predare al lucrării
este 01.06.2007 însă, datorită şi unor situaţii neprevăzute, s-ar putea amâna această dată. Oricum, sperăm ca vre-
mea bună să dea avânt muncitorilor şi să ne putem bucura cât mai curând de noua înfăţişare a şcolii noastre.
Odată cu inaugurarea faţadei, va avea loc şi dezvelirea bustului lui „Arany János”, statuie ce va trona în faţa liceu-
lui.

Până la această dată pe parcursul acestui an şcolar prin autofinanţare şi cu sprijin financiar din partea
părinţilor, conducerea a reuşit să schimbe mobilierul în 17 săli de clasă şi să amenajeze în fosta magazie de sub-
stanţe chimice un laborator de pregătire pentru elevi, unde au loc orele de excelenţă la fizică, chimie sau geografie,
sau alte ore de pregătire pentru olimpiadă.

În încheiere, dorim să mulţumim pentru amabilitatea cu care ne-a oferit informaţiile domnului director LiviuLiviu
GaleaGalea care, prin intermediul revistei, transmite absolvenţilor mult succes la examenele ce le stau în faţă, iar celor-
laţi elevi o vacanţă plăcută în care însă să nu uite să mai pună mâna şi pe carte din când în când.

AAAA NNNNaaaaggggyyyysssszzzzaaaalllloooonnnnttttaaaaiiii     EEEEllllmmmméééélllleeeetttt iiii     LLLLíííícccceeeeuuuummmmttttóóóóllll     aaaazzzz     AAAArrrraaaannnnyyyy    JJJJáááánnnnoooossss    FFFFőőőőggggiiiimmmmnnnnáááázzzz iiiiuuuummmmiiiigggg
Egy lap az iskola történetébőlEgy lap az iskola történetéből

2006 tavaszán a Nagyszalontai Elméleti Líceum akkori vezetősége: Herdean Ioan igazgató, Fábian
Boglárka és Galea Liviu igazgatóhelyettesek javasolták, hogy iskolánk alakuljon főgimnáziummá, és vegye vissza
Arany János nevét.

Javaslatuk egyhangúlag elnyerte a tanári kar és a polgármester támogatását is. 2006 augusztusától
ezután hosszú procedúra következett, a telekkönyvi kivonat kiállításától egy vaskos iratköteg többszöri összeál-
lításáig. A megyei tanfelügyelőség, melynek hatáskörébe tartozott a névcsere engedélyezése, jóvá is hagyta azt,
majd az iskola kérését felterjesztette a minisztériumba. A Tanügyminisztérium a 328/2007.02.12 -es számú minisz-
teri rendeletben hagyta jóvá, hogy a Nagyszalontai Elméleti Líceum Arany János Főgimnázium legyen.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Bihar megyei Tanfelügyelőségnek és a Nagyszalontai Pol-
gármesteri Hivatalnak a célunk eléréséhez nyújtott segítségért.

Az Arany János Főgimnázium vezetősége nevében:
Fábián BoglárkaFábián Boglárka igazgatóhelyettes
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Arany JánosArany János

Considerat cel mai mare poet epic maghiar şi unul dintre marii gân-
ditori ai perioadei paşoptiste, Arany János se naşte la Salonta, în 2 martie
1817, fiind al zecelea copil al unei familii de nobili săraci. Dintre cei zece fraţi
au rămas în viaţă doar doi, fapt care i-a determinat pe părinţi să aibă
deosebită grijă de educaţia copilului cel mai mic.

La şase ani, când este admis la şcoala reformată din Salonta, ştia
deja să scrie şi să citească.

În aprilie1831 se angajează ca învăţător suplinitor la şcoală pentru
a aduna banii necesari continuării studiilor. Absolvă, între timp, ultimele clase,
iar din 1833 îşi continuă studiile la Colegiul Reformat din Debreţin. În anul

următor, având probleme materiale, se angajează învăţător suplinitor în orăşelul Kisujszállás, renunţând
pentru o perioadă la studii.

La 19 ani intră ca simplu figurant într-o trupă de teatru. Poetul mărturiseşte mai târziu:
“Visam o carieră aventuroasă, începuse să mă plictisească monotonia de la şcoală, să mi se pară prea
lung drumul. Doream să devin când pictor, când sculptor, fără să ştiu cum trebuie să
pornesc la o asemenea treabă...”

În 1836 se angajează suplinitor la fosta lui şcoală. Continuă să citească foarte
mult, preferând clasicii şi literatura străină. Traduce din Sofocle, Aristofan,
Shakespeare. „Mă simţeam îndemnat să caut, fie şi numai pentru simplă distracţie,
ceea ce era mai greu...”. Peste trei ani renunţă la postul de la şcoală, continuându-şi
activitatea pedagogică la familia comerciantului Rozvany.

Se angajează ajutor de notar la primăria orasului în 1840, post ce-l va ocupa
timp de 9 ani. Se căsătoreşte cu Ercsey Julianna, care-l va sprijini în munca de
creaţie, asigurându-i un cămin tihnit.

Epopeea Constituţia pierdută, o satiră împotriva nobilimii, câştigă premiul instituit de „Societatea
literară Kisfaludy”. În 1946 scrie capodopera Toldi, care înfăţisează cu o virtuozitate artistică uimitoare
figura luminoasă a celui mai popular erou maghiar. Opera îi asigură admiraţia întregii naţiuni şi îl va face
celebru.

Este ales membru al „Societăţii literare Kisfaludy” în 1948. Il vizitează pe Petőfi Sándor, mare scri-
itor maghiar, cu care se împrietenise la Budapesta. Înrolându-se în garda naţională, organizată la
Salonta participă la apărarea locuitorilor din Arad.

În 1849 publică poezii revoluţionare într-o ediţie ieftină cu titlul
Harpa răsunătoare a libertăţii. Din mai lucrează în cadrul Ministerului
de Interne la Debreţin şi la Budapesta. După înfrângerea revoluţiei, în
august, e nevoit să se ascundă prin împrejurimi: la Arpăşel şi la Batăr.

Devine mentor la castelul contelui Tisza în 1851, iar din noiem-
brie, timp de 9 ani, este profesor de literatură maghiară şi latină la
Colegiul din Nagykőrös, unde se stabileşte cu familia.

Este ales membru al Academiei Maghiare de Ştiinţă în 1858. Se
recunoaşte valoarea literară a operei Amurgul lui Toldi, poem ce
întregeşte figura legendarului erou. Se gândeşte să evadeze din
Nagykőrös. „Îmi trebuie veselie şi odihnă, altfel simt că mă voi prăbuşi”.

În 1860 se mută cu familia la Budapesta, ocupând postul de director al Societăţii Kisfaludy.
Editează timp de doi ani revista Observatorul literar. „Dorinţa mea este ca această foaie să devină un
centru şi un îndrumător literar. Scriitorii şi cititorii trebuie să fie educaţi...” În paginile revistei apare şi o
baladă populară română Cobzarul.

Este ales secretarul Academiei Maghiare de Ştiinţe în 1865, iar în 1867 apare volumul Opere
complete care peste şase ani va fi distins cu Premiul Academiei.

În 1870 devine prim-secretar al Academiei, funcţie din care se retrage la pensionarea din 1877,
an prolific în activitatea creatoare a poetului. 

Finalizează în 1879 trilogia prin terminarea părţii intitulate Dragostea lui Toldi care este distinsă
de Academie şi de Societatea Kisfaludy.

Trece în eternitate la 22 noiembrie 1882. prof. Zoe Nagy
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Simpozionul ştiinţific al elevilor - ediţia a III-aSimpozionul ştiinţific al elevilor - ediţia a III-a
28 aprilie 200728 aprilie 2007

La sfârşitul lunii aprilie, în cadrul liceului nostru,
a avut loc „simpozionul ştiinţific al elevilor”, aflat la cea
de-a treia ediţie. Inspirată fiind de „Anul internaţional al
fizicii”, prof. Kiss MáriaKiss Mária, organizatoarea simpozionului
a continuat tradiţia începută acum doi ani, iar elevii par-
ticipanţi, componenţi ai claselor IX-XII, s-au întrecut pe
ei înşişi în a prezenta lucrări cât mai interesante.

Elevii participanţi la ediţiile trecute au fost plăcut
impresionaţi de simpozion, astfel că s-a continuat

lucrarea începută. Participând la cele două simpozioane precedente, mi-am dat seama de pro-
gresul realizat, de munca intensă depusă şi de străduinţa
elevilor care au pus multă pasiune în ceea ce au făcut. 

Fiecare elev a avut la dispoziţie 10 minute pentru
prezentarea lucrării şi a experimentului. Punctajul maxim
a fost de 30 de puncte, lucrarea, prezentarea şi experi-
mentul valorând fiecare câte 10 puncte. Elevii au încercat
să convingă juriul format din: preşedinte, Nagy Zoltán
Tamás – profesor la Universitatea din Oradea şi membrii:
Majlinger Enikő – profesoară de biologie la Şcoala cu
clasele I-VIII „Arany János”, Iova Gheorghe – profesor de

chimie la
Colegiul Naţional „Arany János” Salonta şi Kiss Ernő –
profesor de fizică la Grup Şcolar Agricol Salonta, că
lucrarea lor merită locul întâi.

Nu trebuie să-i uităm pe profesorii îndrumători
care au fost în spatele unei serioase munci: prof.
Rodica Păfucan, prof. Kiss Mária, prof. Bődi Kálmán,
prof. Nagy Ella, prof. Domján Laura, prof. Cociubei
Marinela, prof. Dărăban Gheorghe – ISJ Bihor, prof.
Boeriu Romulus.

Multe muţumiri trebuie aduse sponsorilor care
au contribuit la organizarea simpozionului şi la acordarea premiilor: Conducerea Colegiului
Naţional „Arany János”, Comitetul de părinţi al Colegiului, Primăria municipiului Salonta, organi-
zaţia „Midesz”, Asociaţia „Prolyceum Salonta Alapitvany” – fundaţie a Colegiului –, SC Trionix
SRL, SC PC Tech SRL, SC Ventosal SRL, conducerea Grupului Şcolar Agricol Salonta şi colec-
tivului catedrei de fizică al Grupului Şcolar Agricol, dl. Csukás Mátyás – pasionatul astronom din
oraşul nostru şi Todor Tiberiu – fost elev al şcolii.

La final, după ce a luat cuvântul primarul oraşului Török László, care a ţinut să felicite toţi
participanţii, a avut loc festivitatea de premiere. Premianţii simpozionului ştiinţific de fizică,
chimie şi biologie au fost: premiul I – Kubelac Milan-Paulpremiul I – Kubelac Milan-Paul, cls XI C; premiul IIpremiul II – IovanIovan
George şi Ţeudan PaulaGeorge şi Ţeudan Paula, cls. a IX-a D; premiul IIIpremiul III – Iovan GeorgeIovan George, cls a IX-a D şi IovanIovan
AndreiAndrei, cls a XI-a D. MenţiuneMenţiune a fost acordată elevilor: Kolumbán CsabaKolumbán Csaba, cls a X-a F şi

Sárközi ImreSárközi Imre, cls a X-a F. Premiul specialPremiul special a fost obţinut de eleva
Gergely TímeaGergely Tímea, cls a XI-a F, iar premiul publiculuipremiul publicului a ajuns la:
Petruşan RaulPetruşan Raul, Măte Cătălin-IonuţMăte Cătălin-Ionuţ, cls a IX-a D, Papp LillaPapp Lilla,
VVarga Targa Tamásamás, Balogh Beáta-IngridBalogh Beáta-Ingrid, Bozó EmeseBozó Emese, toţi din cls a
XI-a F şi Morgovan Laviniu-VladMorgovan Laviniu-Vlad din clasa a XII-a D.    

Iovan Iovan AndreiAndrei, cls a XI-a D şi Iovan George,Iovan George, cls a IX-a D
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TTTTuuuuddddoooommmmáááánnnnyyyyoooossss    mmmmeeeeggggmmmméééérrrreeeetttt tttteeeettttééééssss
Iskolánkban, április 28-án, immár harmadik alkalommal

került megrendezésre a Tudományos Diákkonferencia. Idén,
a harmadik évfolyam alkalmával, kibővült a tantárgyak sora,
így nemcsak a matematika és fizika kedvelői mutathatták
meg ismereteiket, de a biológia, kémia és informatika élta-
nulói is összemérhették tudásukat.

A konferencia tökéletes lebonyolításáért köszönetet
mondhatunk Mészár JuliannaMészár Julianna és Kiss MáriaKiss Mária fő-
szervezőknek. Minden diák egy-egy dolgozattal készült,

amelynek bemutatására és megvédésére 10 perc állt rendelkezésre. A matematika-informatika
és fizika-kémia-biológia dolgozatok bemutatása egyidejűleg két teremben történt, amelyeket
szakértő zsűri bírált el. A matematika-informatika dolgoza-
tokat  Szíjjártó Tünde, Buftea Claudia, Nagy Olga és
Kozma Ştefan tanárokból álló zsűri értékelte, míg a másik
kategóriában a zsűri tagjai: Nagy Zoltán Tamás, Mailinger
Enikő, Gheorghe Iova és Kiss Ernő.

A bemutatott dolgozatok illetve kísérletek mind
érdekesek és figyelemfelkeltőek voltak, hiszen a diákok
rengeteg munkát és időt fordítottak a konferenciára való
felkészülésre. Minden diák, aki részt vett ezen az
eseményen, elismerést érdemel, ugyanakkor mindenkép-
pen dicséretet érdemelnek a felkészítő tanárok is, akik a
konferencián látott szintre emelték tanítványaikat.

A megmérettetés egész nap tartott, kisebb szünetekkel, remek percekkel tűzdelve, míg
végül elérkezett az eredményhirdetés. Elsőként  Török László polgármester szólt a megjelen-
tekhez, üdvözölve úgy a diákokat, mint a tanárokat és arra bíztatva minket, hogy ne szakítsuk
meg az ím hagyománnyá vált eseményt. Majd a főszervezők mondták el észrevételeiket a kon-
ferenciával kapcsolatban. Tizenegy diák vett részt a fizika-kémia-biológia kategóriában, amelyek
közül első helyezést ért el Kubelac Milan Paul (XI.C), második helyezésben részesült Iovan

George és Ţeudan Paula (IX.D). Harmadik díjat kapott a
Iovan George (IX. D) és Iovan Andrei (XI.D) páros. Dí-
cséretet kapott Sárközi Imre és Kolumbán Csaba (X. F),
valamint különdíjjal jutalmazták Gergely Tímeát (XI. F). A
közönség tetszését nyerték el: Petruşan Raul és Măte
Cătălin Ionuţ (XI.D), Papp Lilla Annamária és Varga
Tamás (XI. F), Balogh Beáta Ingrid és Bozó Emese (XI.
F), Morgovan Laviniu Vlad (XII. D). Könyvjutalomban
részesült Bozó Emese (XI. F).

Matematika-informatika kategóriában 24 tanuló vett
részt. Első helyezést ért el Lung Florentina (XI.C)  illetve Barta Levente (XII. F). Második díjat
nyerte el Papp Lilla Annamária (XI. F) illetve Morgovan Laviniu Vlad (XII. D), harmadikok let-
tek: Lung Manuela (XI. C) és Popescu Róbert (XII. F). Dícséretben részesült Gergely Tímea
(XI. F) és Andrei T. Ursan (XI. C), valamint különdíjasok lettek: Balogh Beáta Ingrid (XI. F) és
Mara Cristian (XI. C). A közönség díját nyerték el: Bakó Anita (IX. F), Kőrösi Csongor (IX. F),
Herpuţ Bogdan (XI. C), Zaha Cristian (XI. C). Könyvjutalomban részesült Gutman Noémi (X.
F) és Bakó Gábor (XII. F). A MIDESZ díjával büszkélkedhet Andor Péter (IX. F).

Meglátásunk szerint egyetlen diák sem veszített azzal, hogy részt vett a konferencián,
hiszen rengeteg tapasztalatot és plusztudást szerzett a felkészülés során, amelyet még tovább
bővíthetnek a július 9-12. közötti tudományos táborban.

Papp Lilla Papp Lilla AnnamáriaAnnamária és Mágori TMágori Tamásamás XI. F



La revedere, dragi colegiLa revedere, dragi colegi

Ne cheamă XII D şi timp de aproape 4 ani am locuit aici pe ace-
laşi coridor cu voi, în sala numărul 2, o sală cam mică şi
neîncăpătoare pentru aproape 30 de elevi dornici, mai mult sau
mai puţin, să înveţe ceva din ceea ce domnii profesori şi domnul
diriginte aveau să le ofere. Poate şi din cauza aceasta nu ne-aţi
văzut foarte des în număr mare pe coridoare sau în sala de
clasă… noi doar ne făceam griji să nu provocăm înghesuială.

Cu toate acestea, împreună am învăţat lucruri care au con-
tribuit măcar la maturizarea noastră. Am învăţat că, indiferent cât
de bun îţi este un prieten, oricum te va răni din când în când, iar

tu trebuie să-l ierţi pentru asta. Am învăţat că nu este întotdeauna de
ajuns să fii iertat de alţii, câteodată trebuie să înveţi să te ierţi pe tine însuţi.

Am învăţat că, indiferent cât de mult suferi, lumea nu se va opri în loc pentru durerea ta.
Am învăţat că şi atunci când crezi că nu mai ai nimic de dat, când te strigă un prieten vei găsi pu-
terea de a-l ajuta. Am învăţat că poţi continua încă mult timp
după ce ai spus că nu mai poţi.

Am învăţat că, oricât mi-ar păsa mie, altora s-ar
putea să nu le pese. Am învăţat că te descurci şi ţi-e de folos
farmecul circa 15 minute, după aceea, însă, ar fi bine să ştii
ceva. Am învăţat că nu trebuie să te compari cu ceea ce pot
alţii mai bine să facă, ci cu ceea ce poţi tu să faci. 

Am învăţat că durează ani să câştigi încredere şi că
doar în câteva secunde poţi să o pierzi. Am învăţat că
oricum ai tăia, orice lucru are doua feţe.

Am învăţat că atunci când sunt supărat am DREPTUL
să fiu supărat, dar nu am dreptul să fiu şi rău.

Am învăţat că trebuie să te desparţi de cei dragi cu cuvinte calde; s-ar putea să fie ultima
oară când îi vezi. Am învăţat că oamenii la care ţii cel mai mult îţi sunt
luaţi prea repede...

Am învăţat că este prea greu să-ţi dai seama unde să tragi linie
între a fi amabil, a nu răni oamenii şi a-ţi susţine părerile. Am învăţat
să iubim ca să putem fi iubiţi. Şi chiar am învăţat,… sau cel puţin am

încercat. Încă nu suntem prea siguri dacă i2 este 1 sau –1, sau care
e personajul principal din „ Enigma Otiliei”, însă noi ne mândrim cu
faptul că am învăţat multe lucruri nescrise. Cu certitudine noi suntem
urmaşii unei generaţii anterioare (nu precizăm care… domnul diriginte
a prezis bine). Despre voi însă nu am auzit că ne-aţi fi călcat pe urme.

Dovadă faptul că nu sunteţi atât de „lăudaţi”  ca noi. Dar e şi acesta un lucru bun… măcar a ştiut
şcoala de existenţa noastră.

Vă mulţumim din suflet pentru gestul simbolic pe care l-aţi
făcut. Un sfat: puneţi-vă pe învăţat şi staţi la şcoală pentru că sala
voastră e suficient de mare. Nici voi nu mai aveţi mult până la
BAC, ce să mai spunem noi… Dumnezeu să ne ajute să trecem
cu bine peste toate încercările acestea şi noi vă promitem că la
toamnă venim să vă vizităm, să vă mai vindem câte un manual,
să vă povestim cum e la facultate.

Vă mulţumim din suflet încă o dată vouă şi doamnei voastre
diriginte. Din partea noastră a tuturor: multă baftă în continuare, împliniri şi numai succese.

Ai voştrii colegi şi veşnic prieteni, XII  D. 
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Április 22., a Föld NapjaÁprilis 22., a Föld Napja

1970-ben tartották meg először a Föld Napját azzal a céllal, hogy a világ
környezetvédőinek lelkiismeretét felébressze – most már nem csupán a
szűkebben értelmezett természet, hanem az egész Föld veszélyeztetettsége

iránt.
A Föld Napján való megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy az emberiség – és az

egyes ember is – mérlegelje, hogy kíméletesen bánik-e környezetével, és mit tesz azért, hogy a
természet és benne az ember egészségesebben éljen.

Elég szomorú, hogy eljutott a világ idáig!
A Föld napját nem csak ünnepelni kell!
Sokkal inkább egész évben úgy kell viselkednünk, úgy kell élnünk, hogy szűkebb és

tágabb környezetünkben óvjuk a növényeket, fákat, madarakat, állatokat.
Nap mint nap szembesülhetünk azzal, hogy a bolygónk veszélyben van. Gondoljunk akár

a televízióra, akár a rádióra, de nem is kell ilyen messzire menni, elég, ha kimegyünk az utcára.
Elegendő csupán levegőt vennünk, körülnéznünk … mindenhol szemét még
ott is, ahol nem kellene. Nyugodt lélekkel sétálunk el egy szemétkupac mel-
lett, mondván: ez nem az én szemetem. Igen, pénz beszél, kutya ugat
alapon, amíg a pénz többet ér egyeseknek a Földnél, addig lesz
környezetszennyezés. Jogosan merül fel a kérdés: mit tehetünk mi, „kisem-
berek”? Elterjeszthetjük ezeket az eszméket, és megállíthatjuk ezt a
pusztítást, ami ma jellemző. 

A legfontosabb persze az, hogy ne csak beszéljünk ezekről a dolgokról, hanem tetteinkkel,
életvitelünkkel mutassunk példát.

Lejegyezte: Bozó EmeseBozó Emese, XI. F
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Compoziţia izotopică a apei sau varietăţi de apăCompoziţia izotopică a apei sau varietăţi de apă
Molecula de apă este formată din 3 atomi: 2 atomi de hidrogen şi 1 atom de

oxigen, legaţi între ei covalent.
S-au identificat, în natură, 3 izotopi ai hidro-

genului care se pot combina cu oxigenul - fapt ce
determină trei feluri de apă: apa de protiu - H2O, apa

de deuteriu - D2O şi  apa de tritiu -T2O. 

În anumite „ape minerale” pot exista şi molecule de apă cu
conţinut de izotopi diferiţi: HDO, HTO, DTO.

Dar şi oxigenul are 3 izotopi:  16O, 17O şi 18O,   dintre care

cel mai răspândit este primul (16O). Ţinând seama de aceste varietăţi de oxigen se mai pot a-
dăuga alte 12 ape posibile.

Se pot obţine, în stare pură, 18 feluri de apă . ( A2
3 = 3 x 2 = 6  Nmolecule = 6 x 3 = 18).

Diferitele feluri de apă diferă între ele prin unele proprietăţi cum ar fi: densitatea, punctul
de fierbere şi de topire, presiunea de vapori etc.

Compoziţia izotopică a apei este diferită, fapt explicabil prin permanentul schimb între izo-
topii existenţi în natură.

Cea mai răspândită formă de apă este  „apa de protiu”.
Varietatea „apă grea” D2O este folosită ca moderator în reactoarele nucleare.

Pe lângă izotopii naturali, oxigenul are şi „izotopi artificiali”  14O, 15O, 19O şi 20O. Dacă
ţinem cont  de faptul că şi hidrogenul mai cunoaşte varietăţile de izotopi 4H   şi 5H (izotopi artifi-
ciali) - se poate vorbi de  peste 100 de specii de apă (A2

5 = 20 deci Nmolecule = 20 x 7=140)

prof. Gheorghe DărăbanGheorghe Dărăban, I.S.J. Bihor şi prof. Gheorghe IovaGheorghe Iova, CN “Arany János”
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SteleStele

Stelele sunt baloane mari de gaz fierbinte, care produc lumină şi căldură
prin reacţii nucleare. Soarele este o stea medie, galbenă, foarte luminoasă.

Naşterea unei stele
O stea îşi începe viaţa prin condensarea materiei unui nor de praf şi de

gaz. Când temperatura stelei este destul de fierbinte, se declanşează reacţiile
nucleare şi hidrogenul se transformă în heliu, creând o lumină constantă. Stelele
galbene, cum ar fi Soarele, pot lumina constant timp de milioane de ani. În final,
ele se prăbuşesc, formând pitici albi mici şi denşi, după care se sting.

Temperatura stelelor
În centrul unei stele, unde are loc fuziunea nucleară, temperatura este de peste 10 milioane grade

Celsius. Stelele pot fi clasificate în funcţie de temperatură. Temperatura de la suprafaţă variază de la o stea la alta.
Un pitic roşu poate avea 3000 grade Celsius, iar un superuriaş albastru poate depăşi temperatura de 20.000 de
grade Celsius. De asemenea, stelele au luminozităţi sau străluciri diferite, astfel că o stea strălucitoare poate părea
a fi mai aproape decât una întunecată din apropiere.

Stele vechi
Când hidrogenul din centrul unei stele este consumat complet, steaua

începe să se schimbe. Straturile ei exterioare se umflă, până când steaua ia pro-
porţii, luminând un uriaş roşu. După aceasta, soarta stelei este determinată de
masa ei. Stele, ca şi Soarele, se sfârşesc ca mici stele fierbinţi, denumite pitici
albi. Un pumn din materialul unei stele cântăreşte milioane de tone. Există posi-
bilitatea ca o stea cu masa mare care se prăbuşeste să devină o gaura neagră,
în formă de pâlnie, care atrage în sine toate materiile care se apropie, chiar şi

lumina.

De unde vine numele planetelor? 

SOARELE - Apollo era în mitologia greacă şi romană zeu al luminii soarelui, al muzi-
cienilor şi poeţilor. Soarele ca obiect se numea în mitologia greacă Helios. 
MERCUR - Pentru că Mercur se învârteşte atât de repede în jurul Soarelui, romanii

l-au numit după zeul mesager. El era curier în ceruri, zeu al negoţului, hoţiei, al călă-
torilor pe mare şi pe uscat. În mitologia greacă, Mercur este similar cu Hermes. 

VENUS - Venus este zeiţa romană a iubirii şi a frumuseţii. În mitologia greacă numele ei
este Afrodita. 
PĂMÂNT - Vine de la cuvântul latinesc "pavimentum" care înseamnă pământ, ţărână. 
MARTE - Marte este zeul roman al războiului şi tatăl lui Romulus şi Remus. În mitologia greacă este Ares. Numele
celor 2 luni ale lui Marte sunt legate tot de război. Phobos înseamnă frică, iar Deimos panică. 
JUPITER - Era considerat zeul luminii şi al tunetului. În mitologia greacă el este Zeus şi era şeful tuturor celorlalţi
zei. 
SATURN - Era tatăl lui Jupiter şi zeu al sădirii şi al recoltelor. În mitologia greacă el este Cronos, deşi ca semnifi-
caţie se potriveste mai mult cu Demetra. 
URANUS - Era zeul întregului cer, tată al lui Saturn şi bunic al lui Jupiter. 
NEPTUN - Era zeul mărilor şi al oceanelor. I s-a dat planetei acest nume de la culoarea ei albastră. În mitologia
greacă Poseidon era zeul mărilor şi al oceanelor. 
PLUTO - Era zeul care făcea regulile în lumea morţii. Este un nume potrivit pen-
tru cea mai întunecată, rece şi depărtată planetă din sistemul nostru solar. În
mitologia greacă este zeul Hades. Luna lui Pluto, Charon, are legătură tot cu
lumea morţii. Charon este numele luntraşului care-i trece pe cei morţi peste
râul Styx, râul care delimitează lumea celor vii de lumea celor morţi. 
LUNA - Şi-a luat numele de la zeiţa Diana care mai este cunoscută şi sub
numele de Luna. Ea era zeiţa luminii dată noaptea de Lună şi sora geamănă
a lui Apollo. În mitologia greacă ea este Artemis. Luna ca obiect, era numită în
mitologia greacă Selena. 

METEOR - Vine de la cuvântul grecesc “meteoron” care înseamnă femomen pe cer. 

Pagină realizată de Sonia Solom (IX C), participantă la Olimpiada de Astronomie 2007



2007. március 9-én az Arany János Főgimnázium XII. F matematika-informatika szaXII. F matematika-informatika sza--
kos osztályakos osztálya izgatottan várta a szalagavató estéjét. 

Amikor végre eljött a nagy
esemény időpontja, izgatottan, de
vidáman vonultak fel a
nagyszámú közönség előtt. A
műsort, melyet saját maguk írtak
és állítottak össze a négy együtt
töltött év emlékei alapján, BertaBerta--
lan Csillalan Csilla konferálta. Az
előadásban minden tanuló részt
vállalt: Szabó MónikaSzabó Mónika és
VVranyec Ritaranyec Rita szavalt, PopoviciPopovici
MelindaMelinda és Kollár Kollár AndrásAndrás tor-
nabemutatóval állt elő, SzegiSzegi
AnikóAnikó zongorázott, mások tán-

coltak, énekeltek. De a komolyabb műfaj is helyet kapott: Göndör Göndör AndreaAndrea és Moldován NorMoldován Nor--
bert bert rendhagyó biológiaórát mutattak be vetítéssel, majd Kajtor Kajtor AnitaAnita nevelőóra-paródiája
következett az osztály egyik csoportjának élethű előadásában. 

Aztán elérkezett az est fénypontja: a szalag feltűzésének pillanata. Osztályfőnökük,
Mészár JuliannaMészár Julianna tanárnő ebből az alkalomból nemcsak egy-egy szülőpótló jótanáccsal látta el
őket, de egy közös kérdést is intézett hozzájuk: mondják el nyilvánosan, mit is jelent számukra a
felnőtté válás. A meghatódott hangú és őszinte válaszok után Popescu RóbertPopescu Róbert képbemutatója
következett az osztály tanulói életének fontosabb állomásairól.

Az estét gyönyörű keringővel zárták (betanította Major Major ArnoldArnold, XI. F). Az ünnepelt és
ünneplő tizenkettedikes diákok egy-egy szál szegfűvel mondtak köszönetet tanáraiknak és a
szintén jelen lévő polgármester úrnak. Azután fergeteges, reggelig tartó buli következett. 

Az eseményt a közönség soraiból nézte: Bereczki NoémiBereczki Noémi és Kőrösi GyörgyiKőrösi Györgyi, X. E
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AA XII. E filológia szakos osztály szalagavató ünnepségeXII. E filológia szakos osztály szalagavató ünnepsége

Eltelt négy hosszú év, és észre se vettük.
A tizenkettedik osztály hamar eltelik. Mindenki izgul az

érettségi miatt, tanul, próbál javítani. Mi is így tettük, kisebb-
nagyobb sikerrel. Viszont a nagy tanulás közben is jutott időnk
arra, hogy időt szánjunk megünnepelni az eltelt négy évet és
azt, hogy felnőttünk. Már senki nem tekint ránk, mint gyer-
mekre. Ezért is rendeztünk szalagavatót.

Nagyon sokáig vitatkoztunk, hogy milyen műsort készítsünk, de végül is büszkén
mondhatjuk, hogy sikerült, és jó lett. Nevettünk, sírtunk, táncoltunk, marakodtunk: egészen mi
voltunk! Kis műsorunkat sokan megtisztelték azzal, hogy eljöttek, és tapsoltak nekünk: szülők,
nagyszülők, barátok. Nagy csalódásunkra nem tudtuk megmutatni minden tanárunknak, hogy
mi is tudunk, ha akarunk!

Bizony tudunk!
Jól éreztük magunkat a színpadon. Voltak bakik, de azt mindenki elnézte nekünk.
A műsor végeztével buliztunk egy nagyot.
Azt elmondhatjuk: hogy mindenki örült annak, hogy nem hagytuk ki a szalagavatást.
Tanácsoljuk minden osztálynak, akik utánunk fognak végezni, hogy ne hagyják ki ezt az

élményt. 
Készítette: Matula Beáta,Matula Beáta, XII.E
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Végzőseink kirepülnekVégzőseink kirepülnek
Idén is elhagyják iskolánkat a XII-esek. E tanév utolsó lapszámában

szerettem volna búcsút venni tőlük, természetesen nem örökre! Megkérdeztem
néhányukat, hogyan gondolnak vissza az elmúlt négy évre, mit jelentett számukra. 
Bertalan Csilla XII. FBertalan Csilla XII. F: Nagyon nehéz volt, sok tanulással járt, és nagyon hamar
eltelt. 
Maurer Sándor XII. EMaurer Sándor XII. E: Volt benne öröm is, bánat is. Mindenesetre tanulságos
volt, mind tanulás szempontjából, mind barátok terén. 
Fenesi Tünde XII. EFenesi Tünde XII. E: Tele volt küzdéssel, lassanként megtapasztaltam, milyen

felnőtté válni. 
Moldován Norbert XII. FMoldován Norbert XII. F: Mindenképpen próba volt.

Megtanultam emberek közt élni. Azt hiszem, mindanny-
iunk világa figyelemre méltó.

Terveikről így nyilatkoztak. 
Mátyási Norbert XII. FMátyási Norbert XII. F: Szeretnék elvégezni egy egyetemet. Olyan szakmát
akarok tanulni, amivel megalapozhatom a családom jövőjét.
Mados Beáta XII. EMados Beáta XII. E: Egyetem, egy jó munkahely, tartani a kapcsolatot a bará-

tokkal és végül, de nem utolsó sorban családdal (legalább két gyerek ?)
Gondolataikról elég szűkszavúan beszéltek:

Bertalan CsillaBertalan Csilla: Örülök, hogy vége ennek a tizenkét évnek, és hogy beléphetek a
nagybetűs ÉLETBE!
Mátyási NorbertMátyási Norbert: Rossz itt hagyni életem szerelmét, jó

volt ide járni, itt nőtt be a fejem lágya!
Mados BeátaMados Beáta: Hát, nem fájó gondolatokkal hagyom itt az iskolát. Örülök, hogy
tovább léphetek, egy új korszak áll előttem. 

Feltettem nekik azt a kérdést is, hogy mit üzennek nekünk, „kicsiknek”.
Íme az üzeneteik:
Mátyási NorbertMátyási Norbert: Sok szórakozást és kevesebb tanulást! Most használjátok ki
az időt, amíg lehet!
Bertalan CsillaBertalan Csilla: Sok-sok erőt gyűjtsetek az utolsó évekhez, és sok sikert!
Moldován NorbertMoldován Norbert: Jaj, nektek! Ezen gondolkoznom kell... Talán azt, hogy
minden mellettetek élőt vegyetek emberszámba, főleg az osztálytársakat,
valamint azt, hogy elsőkből utolsók, utolsókból elsők lesznek!
Maurer SándorMaurer Sándor: Kitartás, sok tanulás, kívánom, hogy álmaitok váljanak valóra!
Fenesi TündeFenesi Tünde: Mindig bátran előre! Ne féljetek semmitől!
Mados BeátaMados Beáta: Csak így tovább, de ne úgy, ahogy a mi osztályunk. Csak összetartóan, egységben,
előre!

Jókívánságaik elég eltérőek, tőlünk függ, melyiket fogadjuk meg. Köszönöm, s mindegyiküknek
sok sikert az érettségin és az életben is, váljanak valóra az álmaitok!

A riportot készítette:
Balogh Beáta Ingrid,Balogh Beáta Ingrid, XI. F

Mátyási NorbertMátyási Norbert

Bertalan CsillaBertalan Csilla

Moldován NorbertMoldován Norbert

LLLLíííícccceeeeuuuummmmiiii     éééévvvveeeekkkk    vvvvééééggggzzzzőőőőssss    ddddiiiiáááákkkksssszzzzeeeemmmmmmmmeeeellll
A IX. osztályban, amikor beléptünk az Arany János Főgimnázium kapuján, egy

kicsit furcsának tűnt, hogy így elszállt az idő a fejünk felett, már IX-esek vagyunk.
Új osztályfőnökünk, új osztálytársaink lettek, összeismerkedtünk. Egy új világ a
nyolcadik után. A tizedik osztály már könnyebb volt, ilyen szempontból csak a ta-
nulnivaló volt több. Egy-egy kis összejövetelt rendeztünk. Kezdtük megszokni
egymást. XI. osztályba kerülve egy páran hiányoztak közülünk, akik más utat
választottak maguknak, de mi, akik maradtunk, még nem tudtuk eldönteni, hogy
mit is akarunk az élettől, hol folytassuk, vagy hol is kezdjük el. 
Már komolyodtunk, nem voltunk annyira gyerekek, tulajdonképpen már XII.

osztályosok voltunk. Mintha már felnőttünk volna, de azért várjuk még mindig, hogy
megfogják a kezünket, vagyis mégsem vagyunk olyan érettek, hogy magunk döntsünk

sorsunkról. Szüleink tanácsát kérjük, de azt hiszem, erre mindig is szükség lesz, egész életünk során.
Pocsai Róbert, XII. EPocsai Róbert, XII. E
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TTTTUUUUDDDDEEEEKKKK    és TTTTUUUUDDDDOOOOKKKK    2222000000006666
2006. november 24-26. között részt vettem a

Sepsiszentgyörgyön megtartott Tudományos Diákkörök
Erdélyi Konferenciáján (TUDEK).

A konferenciára olyan 9-12-es tanulók és első
éves egyetemisták jelentkezhetnek, akik valamilyen
kutatási eredményt tudnak felmutatni. Ez természetesen
nem kell  teljesen új legyen, mivel erre nincsenek meg az
eszközei. Matematika-informatika szakosztályban indul-
tam. Dolgozatom címe, amelyet az iskolánkban idén is
megrendezett és mára már hagyománnyá vált Mate-

matikai Tudományos Konferenciára készítettem: Stabil összevisszaság, avagy a prímszámok.
Mivel a dolgozat már nagyrészt elkészült tavaszra, a helyi konferenciára, nem volt sok dolgom.
Kevés kiegészítéssel pályáztam a Sepsiszentgyörgyön megtartott erdélyi szakaszra. Hamarosan
visszajelezték, hogy a dolgozatomat elfogadták. A versenyre osztálytár-
sammal és barátommal, Barta Leventével utaztunk. Ő fizika szakosztály-
ban indult. Az út szörnyű hosszú volt, és fárasztó, de izgalmas is. Számom-
ra mindig izgalmas új emberekkel találkozni. Az utazás árát az iskolánk
állta. Egy hosszú éjszakai utazás után megérkeztünk a Mikes Kelemen
Líceum kollégiumába, ahol rövid pihenés után elindultunk felfedezni a
várost. A többi versenyző csak késő délután érkezett. A verseny a
következő nap zajlott. Minden tudományág képviseltette magát. A biológia
szekció ülésére én is beültem, mivel a matematika csak később következett. Egy sikeres dolgo-
zatmegvédés után a nap „Chill-out” esttel és filmnézéssel zárult. Az eredményhirdetés másnap
az iskola dísztermében zajlott. Dicséretben részesültem, és akkor még úgy tudtam, hogy ez nem

elegendő a továbbjutáshoz. A hazaút nagyon fárasztó volt.
Kis idő után azonban érkezett a meglepetés, meghívtak a

TUDOK-ra, mely a KUTDIÁK országos kon-
ferenciája. Nagy izgalmakkal készültem a
versenyre, annak a tudatában, hogy a dolgo-
zatom kiegészítésre szorul. A dolgozatot
hosszas kutatás után, az RSA kódolásról
szóló elméleti résszel és az általam végzett
kísérletekkel egészítettem ki.

Az út ez esetben rövidebb volt, és
kellemesebb is. Számomra nagyon érdekes volt, mivel még nem jártam
ilyen távol, az országhatárokon kívül. A program nagyon szoros volt, már
az odaérkezés napján megtartották a Lovassy László Gimnáziumban az
első szekcióüléseket. A matematika szekció vasárnap következett. Azonban az első este
érdekes programokat szerveztek. Lehetőség volt részt venni egy beszélgetésen Csermely Péter
professzorral, a KUDTIÁK mozgalom elindítójával. Volt táncház is. Jómagam azonban a szo-
batársammal való ismerkedést részesítettem előnyben. Egész jó beszélgetés alakult ki. Másnap
kevés izgalom kíséretében előadtam, amit tudni lehetett a dolgozatomról. Sok egyéb érdekes
dolgozattal találkoztam. Volt olyan, amelyben a játékelméletet dolgozták fel Szomjoltó címmel,
volt dolgozat a komplex számok mértani alkalmazásáról és egyéb izgalmas témákról. A zsűrizés
után, a Megyeháza dísztermében volt a díjkiosztó. Sajnos nem jártam szerencsével. Díjat nem
hoztam haza, de annál több élménnyel gazdagodtam ez alatt a két nap alatt is. Szeretném
megköszönni az témavezetőmnek, Mészár JuliannaMészár Julianna matematika tanárnőnek a dolgozat
elkészítésében nyújtott segítségét, és mindenkit arra szeretnék buzdítani, hogy próbálkozzon
hasonló munkák elkészítésével.

Moldován Norbert, XII. FMoldován Norbert, XII. F
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1. Mióta indulsz ilyen jellegű versenyen?1. Mióta indulsz ilyen jellegű versenyen?
Elég régóta, már I-IV. osztályos koromban inkább a reál tantárgyak

iránt érdeklődtem, vagyis a Zrínyi Ilona matematika versenyen már III-os
korom óta indulok.
2. Mi késztet téged, hogy indulj a reál tantárgyú versenyeken?2. Mi késztet téged, hogy indulj a reál tantárgyú versenyeken?

Szeretek gondolkozni, és egy reál tantárgyú verseny kiváló alkalom
a gondolkodásra.

3. Ki segített felkészülni a versenyekre?3. Ki segített felkészülni a versenyekre?
A matematika versenyekre mindig a matematika tanárnő, Mészár JulianMészár Julian--

na na segített felkészülni. Ez úton is szeretnék köszönetet mondani.
4. Mi volt eddig  a legnagyobb eredmény4. Mi volt eddig  a legnagyobb eredmény, amit elértél a versenyeken?, amit elértél a versenyeken?

A matematika versenyeken nagyon erős a mezőny, ezért általában középmezőnyben
szoktam végezni.
5. 5. AA szüleid mit szólnak a lelkesedésedhez a versenyek iránt?szüleid mit szólnak a lelkesedésedhez a versenyek iránt?

A szüleim nagyon örülnek, hogy ilyen versenyekre járok, és minden versenyemre
segítenek az elindulásban.
6. Mik a terveid a jövőre nézve?6. Mik a terveid a jövőre nézve?

A temesvári egyetemre szeretnék felvételizni, ha pedig minden sikerül, infó mérnök
leszek.

Sok sikert kíván az előtted álló nehéz időszakban:
Matei Csilla Matei Csilla és Horvát LeventeHorvát Levente, X. E

A Nagyszalontai Arany János Főgimnázium két
diákját, Andor Pétert és Kőrösi Csongort faggattam a Gróf

Mikó Imre Matematika Konferencia eseményeiről.
Iskolánk két kilencedikes diákját Mészár

Julianna matematika szakos tanárnő kísérte el erre a
nem mindennapi rendezvényre, mely a sepsiszent-
györgyi Székely Mikó Kollégiumban zajlott február 23-
25. között, összesen 91 diák részvételével. Az ország
minden pontjából érkeztek érdeklődők, hogy részt

vehessenek a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem
tanárai által megtartott órákon. A diákok közt akadtak olyanok is, akik a

Nemzetközi Magyar Matematika Olimpiára készültek. A kísérő tanárok sem
maradtak feladat nélkül, továbbképzésen vettek részt.

A konferencián különböző témájú feladatokat beszéltek és oldottak meg.
Ilyenek voltak a skatulyaelvvel kapcsolatos feladatok, transzformációk, rekurzív soroza-

tok és számlálások stb. A következőkben egy kis ízelítőt olvashattok a skatulyaelvvel kapcso-
latos feladatokból.

A nagyon híres magyar matematikus legalább egy cikket írt tudományos aktivitásának
minden hónapjában, de tudjuk, hogy a cikkeinek a havi átlaga kisebb, mint 2. Bizonyítsuk be,
hogy biztosan voltak olyan egymás utáni hónapok, amikor összesen annyi cikket írt, mint ahány
évig tudományos munkát végzett (feltételezzük, hogy legalább 50 évet dolgozott). Várom
megoldásaitokat!

Diákjaink négy előadáson vettek részt, ahol érdekes és szakoztató feladatokkal
„zsonglőrködtek”. Iskolánk diákjai rengeteg élménnyel tértek haza a matematika világából.

Reméljük, hogy ott szerzett tudásukat kamatoztatni tudják úgy matek órán, mint majd
későbbi tanulmányaik során.

Lejegyezte: TTakó Beátaakó Beáta, X. E 
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Muzica reprezintă vocea sufletului, şi astfel vă invităm să vedeţi ce grăieşte sufletul
artiştilor de top ai momentului.

Say it right – Nelly Furtado. O piesă în colaborare cu
Justin Timberlake care a prins foarte bine la public. Nelly Furtado s-a întors
în formă cu albumul „Loose”, iar prin versurile acestei melodii scoate la
iveală caracterul contradictoriu al sentimentelor, dar conchide că persoana
iubită rămâne cea care îţi cunoaşte cu adevărat muzica sufletului şi poate

să îţi cânte melodia atunci când tu ai uitat-o.

I wanna love you – Akon & Snoop Dog. Akon a apărut furtunos şi se menţine la
suprafaţă onorabil. Colaborarea cu Snoop Dog s-a dovedit de bun augur, iar clipul sexy e pe
placul multora. Versurile par mult prea „sweet” pentru un om ca Akon, dar hai să zicem că şi el
şi-a dat seama că dragostea poate vorbi şi prin priviri.

What goes Around – Justin Timberlake. O piesă cu un mesaj foarte
profund. Se pare că Justin vrea să ne dea lecţii de viaţă prin versurile sale.
Ne-a făcut să fim atenţi mai ales datorită clipului în care apare şi  Scarlett
Johansson. Mulţi consideră că această melodie ar putea fi compusă din
amintirea relaţiei cu Britney Spears, ex-prietena artistului, însă sunetele
melodiei lasă în urechea ascultătorului doar o undă lungă de plăcere, nimic ce
să aducă aminte de Britney.

Tell me – P Diddy & Chris Aguillera …nu ne mai surprinde deja această colaborare,
având în vedere că rapper-ul cântă cu toate artistele talentate şi frumoase. Drăguţă piesa,
drăguţ vidoclipul, puternice şi intrigante versurile…, dar, una peste alta, publicului îi place.

Sweet escape – Gwen Stefani & Akon. O
dulce porţie de Gwen Stefani care, după ce a

devenit mămică, a revenit mai
înfloritoare ca niciodată. Cu
toate acestea piesa pare să
evidenţieze dorinţa de
evadare a lui Gwen, probabil
sătulă de viaţa de mămică, şi

sperând cu ardoare să redevină
„that bad girl”, perioadă în care s-a simţit foarte
bine. Piesa este în colaborare cu Akon care ajută
la evadarea artistei în videoclip.

Se observă o tendinţă generală a publicului
care gustă din ce în ce mai mult melodiile de viaţă,
cu multe sentimente, dar care nu uită să combine
frenezia lirică cu ritmul antrenant al melodiei care
vibrează la unison cu bătăile inimii. Deci,
whenever you feel like… just sing and release
your soul! 

Andra

Top 20

1. Say it right – Nelly Furtado
2. I wanna love you – Akon & Snoop Dog
3. What goes around – Justin Timberlake
4. Tell me – P. Diddy & Chris Aguillera
5. Sweet escape – Gwen Stefani & Akon
6. All Good things – Nelly Furtado
7. Irreplaceable – Beyonce
8. Electro – Outwork & Mr Gee
9. Break it off – Rihanna & Sean Paul
10. Que hiciste – Jenifer Lopez
11. Wait a minute – Pussycat Dolls & Timbaland
12. We ride – Rihanna
13. Take it – Iam Novz & Iuma
14. Proper education – Eric Prydz vs Floyd
15. Reasons – Activ
16. Desire – Dj Adrian & Eftemie
17. Put your hands up for Detroit – Fedde Le Grand
18. Nuestro Amor – RBD
19. Eşti tot ce am – Dj Project
20. Nopţi de dor – Anca Badiu.
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Idén Bihar megye adott otthont a Mikes KelemenMikes Kelemen
Magyar Nyelv és Irodalom TMagyar Nyelv és Irodalom Tantárgyversenyantárgyverseny orszá-
gos szakaszának. Míg a zsűri a 200 diák dolgozatát
értékelte, a versenyzők kirándulni jöttek városunkba.

A szervezők Fábián BoglárkaFábián Boglárka igazgatóhelyettes
vezetésével a verseny izgalmait oldó, tartalmas és
kellemes kikapcsolódást teremtettek a szalontai
programokkal.

Érkezésük alkalmából először Török LászlóTörök László pol-
gármester köszöntötte a diákokat és a kísérő tanárokat.
Ezután az országos verseny résztvevői a város
legnagyobb szülötte emlékének nyomába indultak. Az
Arany János Emlékmúzeum megtekintése után városi
sétán ismerkedtek Szalonta történeti emlékeivel a helyi
magyartanárok kalauzolásával

Május 11-12. között a IX. F és X. F osztály
kirándulni volt Bihar, Szilágy és Szatmár
megyében. A szervezők: Kovács GizellaKovács Gizella
földrajz, Nagy IldikóNagy Ildikó informatika és DomjánDomján
LauraLaura kémia szakos tanárnő mindenki számára
érdekes programról gondoskodtak.

Az első megálló Margittán volt, ahol
megtekintettük a Csáky család 18. századi kasté-
lyát. Aztán Szilágysomlyó következett, ahol
érdekes volt a Sólyomvár a Magura hegyen, a
Báthory-kastély, a zsinagóga s a Báthoryak által
épített római katolikus templom. Szállásunk Zila-
hon volt, a Wesselényi Református Kollégium-
ban. Egy városi séta után még aznap megtekin-
tettük a zsibói botanikus kertet. Számos növényi
fajt láttunk.

Második nap Kölcsey Ferenc költő,
reformkori politikus szülőházát tekintettük meg
Sződemeteren. Innen Érmindszentre mentünk,
ahol az Ady Endre Emlékházat látogattuk meg.
Délután érkeztünk Nagykárolyba. Időnkbe még
belefért egy városi séta, melynek legfontosabb
állomása a Károlyi-kastély volt.

Véleményem szerint mindenki jól érezte
magát, de mégiscsak igaz a mondás: 

“ Mindenhol jó, de legjobb otthon!”“ Mindenhol jó, de legjobb otthon!”

Lejegyezte: Türkösi Türkösi AlexandraAlexandra, IX.F

TTTTuuuuddddoooommmmáááánnnnyyyyoooossss    kkkkoooonnnnffffeeeerrrreeeennnncccciiiiaaaa    ssssoooorrrroooozzzzaaaattttooookkkk::::
2006. november2006. november: Sepsiszentgyörgy, Kutató
Diákok Erdélyi Konferenciája (TUDEK),
résztvevők:

-fizika tagozat, Barta LeventeBarta Levente, XII. F
osztály, felkészítő tanára: Bődi KálmánBődi Kálmán

-matematika tagozat, Moldován NorMoldován Nor--
bertbert, XII. F osztály, II. díj, felkészítő tanára:
Mészár JuliannaMészár Julianna
2006. április 1-2.2006. április 1-2. Veszprém, Kutató Diákok
Országos Konferenciája (TUDoK), résztvevő:

-Moldován NorbertMoldován Norbert, XII. F osztály,
dícséret, felkészítő tanára: Mészár JulianMészár Julian--
nana
2007. február 23-25.2007. február 23-25. Sepsiszentgyörgy,
matematika tábor, résztvevők:

Andor PéterAndor Péter, IX. F osztály
Kőrösi CsongorKőrösi Csongor, IX. F osztály
Mészár JuliannaMészár Julianna, kísérő tanár
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Tradiţionalul concurs salontan de scenete Zâmbete de
primăvară a avut loc şi anul acesta în data de 19.04.2007 la Casa  de
Cultură a Municipiului Salonta. Concursul s-a desfăşurat într-o
ambianţă plăcută şi amuzantă.

Participantii acestui concurs au reprezentat Şcoala Generală
“Arany János” (4 scenete), cooordonate de d-na bibliotecară Dorina
Popescu şi Colegiul National “Arany János” (10 scenete), îndrumaţi
de doamnele profesoare Mariana Nistor şi Zoe Nagy.

Deschiderea acestui spectacol a aparţinut elevilor de gimna-
ziu ai Colegiului National “Arany János” pregătiţi de doamna profe-
soară Zoe Nagy care au pus în scenă: Un pedagog de şcoală nouă,
Vizită, D-l Goe şi La şcoală fiind urmati de cei de la Şcoala Generală.
Tot d-na profesoară Zoe Nagy i-a coordonat pe liceeni care au fost la înălţime în piesele: Titanic vals (Actul I
Scena 5 şi Actul III, scenele 13,14), Scara şi Varvara la medic, concursul încheindu-se cu piesele Amintiri din

copilărie şi Procesul lui Nică, în care elevii îndrumaţi de doamna profesoară
Mariana Nistor şi-au demonstrat talentul.

Publicul a fost unul numeros, fiecare susţinându-şi preferaţii, cea mai
apreciată piesă din punctul de vedere al acestuia fiind Varvara la medic ai
cărei protagonişti au fost Bianca Iliş şi Dan Tiurbe din clasa a X-a C, iar la
gimnaziu Procesul lui Nică şi Ce bine că există şcoală.

Participanţii  de la şcoala noastră, elevi în clasele a V-a A, a VI-a A , a
VI-a B, a X-a C şi a XI-a C, au avut farmecul lor, dând dovadă de adevărate
calităţi actoriceşti. Toţi au fost răsplătiţi la finalul concursului cu diplome,
pizza, suc şi prăjituri. 

Spectacolul a fost unul reuşit, iar micii artişti ai oraşului nostru şi-au
putut  arăta talentele în ale actoriei. Ada şi Laura, XI C

Ce ţi-e şi cu şcoala asta ?!Ce ţi-e şi cu şcoala asta ?!

În data de 15 Februarie 2007 a avut loc la Casa de Cultură a municipiului spec-
tacolul-concurs intitulat: „Ce ţi-e şi cu şcoala asta?!”, organizat de clasa a X-a D, sub
atenta îndrumare a doamnei profesoare Ramona Buz.

Spectacolul a avut la bază încercarea de a transpune o parte din literatură şi
personajele ei pe scenă, făcând o paralelă cu viaţa reală,  în încercarea de a vedea
dacă într-adevăr cunoştinţele acumulate la şcoală ne pot ajuta în soluţionarea unor
probleme sau ne pot fi şi lecţii pentru viaţă. Astfel, am încercat să rezolvăm misterul
morţii  Anei, prin procesul lui Ion Pop al Glanetaşului. Pentru că a fost un spectacol li-
terar am pus în scenă şi câteva secvenţe din schiţa Un pedagog de şcoală nouă, scrisă

de I.L. Caragiale. Spectacolul nu a fost lipsit nici de momente comice şi de dansuri.
Actorii care pentru o seară au dat viaţă personajelor literare au fost: Luminiţa Burtic, Raluca Popa,

Alexandru Herman, Monica Lungu în rolul avocaţilor, iar Mihai Fonaghi în rolul judecătorului; David Oros,
Dorel Boldor, Rafael Petrişor, Vlad Heredea, Nicoleta Dudaş au prestat ca şi martori, iar Andrei Creţu a intrat în
pielea acuzatului Ion. În alte roluri au jucat Gabriel Toma,  Ancuţa Peter,  Aurel Foghiţ, Lavinia Vlaşin. 

La finalul spectacolului verdictul juraţilor nu a fost favorabil pentru Ion, acesta fiind declarat vinovat pen-
tru moartea Anei, însă s-a găsit şi o circumstanţă atenuantă, aceasta fiind dragostea mare pe care Ion o mani-
festa pentru pământ, dragoste care l-a făcut să-şi piardă minţile uitând să mai investească sentimente şi în per-
soane.

Le mulţumim pentru prestaţia artistică celor din trupele de dans “NO NAME” şi debutantelor din clasa a
VIII-a, pe care le felicităm pentru încrederea de sine şi talentul artistic de care au dat dovadă!

Sperăm că am reuşit să răspundem şi la întrebarea: “Ce ţi-e şi cu şcoala asta?”, căci am văzut că în
şcoală avem multe de învăţat, şi anume, să nu iubim pământul şi să nu ne lăsăm conduşi de comorile materi-
ale, ci să ne investim sentimentele în persoanele din jurul nostru.

În final, dorim să-i mulţumim doamnei profesoare Ramona Buz pentru sprijinul şi îndrumarea acordată,
dorindu-i multă sănătate şi fericire alături de cei dragi, iar vouă, dragi colegi, vă dorim o vacanţă plăcută în care
să nu uitaţi să mai puneţi mâna şi pe carte din când în când.

A relatat, inculpat Ion (Andrei Creţu, X D)
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SPUNE “NU!” VIOLENŢEI! SPUNE “NU!” VIOLENŢEI! 

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bihor a demarat un program de combatere a violenţei în şcoli, program
în care sunt incluse şi clasele a IX-a C şi a X-a C ale Colegiului Naţional “Arany János”.

Un asemenea program a fost necesar, deoarece cazurile de violenţă juvenilă sunt, în ziua de azi, din ce
în ce mai dese în şcoli.

Programul îşi propune să scadă numărul de acte de violenţă
între tineri.

În data de 20 noiembrie, un reprezentant al Inspectoratului de
Poliţie al Judeţului Bihor ne-a prezentat în ce constă acest program, care
se desfăşoară lunar, în fiecare lună existând altă temă: 
- în decembrie: „Cuvântul care doare”;
- în ianuarie: „Imaginea care şochează”; 
- în februarie: „Gestul care răneşte”;
- în martie: „Violenţa în colectivităţi”;
- în aprilie: „Agresivitate şi sexualitate”;
- în mai: „Toxicomaniile şi violenţa”.

În iunie va avea loc premierea celor mai bune proiecte.
În urma acestei întrevederi, s-au  ales zilele de 13, respectiv 15 decembrie  pentru desfăşurarea activităţilor

având ca temă violenţa verbală.
În data de 13 decembrie, clasa a IX-a C a adunat din fiecare clasă semnăturile celor care sunt de acord

cu Manifestul Nonviolenţei. Pentru a strânge semnăturile, câţiva elevi din colectivul clasei au fost la Colegiul
Naţional “Arany János”, precum şi la Grupul Şcolar Agricol Salonta. La finalul acestei intervenţii s-au adunat 610
semnături de la profesori şi elevi, 463 de semnături provenind din Colegiul Naţional “Arany János”, iar celelalte 147
de semnături de la Grupul Şcolar Agricol Salonta. În sprijinul elevilor din clasa a IX-a C au venit şi alţi colegi care
au prezentat câteva referate şi compuneri referitoare la tema “Cuvântul care doare”.

În ziua de 15 decembrie, între orele 10:50 – 11:10, clasa a X-a C a făcut o serie de afişe ce militau împotri-
va violenţei, afişe care au fost amplasate în coridorul central al clădirii Colegiului Naţional “Arany János”. Toţi ele-
vii şcolii, precum şi profesorii au fost invitaţi pentru a lua parte la prezentarea unor eseuri realizate de
Daiana Szatmari şi George Ghilea, având ca temă violenţa verbală şi efectele sale. Această activitate a fost un real
succes, fiind apreciată la superlativ de participanţi.

În luna ianuarie, s-au ales zilele de 23, respectiv 25 pentru desfăşurarea activi-
tăţii din această lună. În 22 ianuarie elevii clasei a IX-a C au prezentat în sala lor de
clasă o secvenţă dintr-un film ce promovează violenţa şi câteva secvenţe din domeniul
sportiv unde apar scene de violenţă. După vizionarea acestora, a urmat o scenetă
având ca temă violenţa juvenilă, scenetă care a dus la o dezbatere între echipa pro-vio-
lenţă, formată din elevii: Andra Augustin, Kubinyecz Vlad şi Bogdan Vereş, şi echipa
opozantă, din a cărei componenţă au făcut parte elevele: Cristina Cristea, Sonia
Solomon şi Cristina Pârvu.

În ziua de 25 ianuarie, între orele 10:50 – 11:10, clasa a X-a C a prezentat câte-
va scurt-metraje, regizate de către băieţii din colectivul clasei, prin intermediul cărora au
fost evidenţiate imagini care promovează violenţa, tocmai pentru a trage un semnal de
alarmă asupra imaginilor din mass-media care ne influenţează în mod negativ. Eleva
Roxana Mance a prezentat un eseu pe această temă. 

În continuare, clasele a IX-a C şi a X-a C se vor ocupa de organizarea activităţilor lunare, sperând că vor
reuşi să tragă un semnal de alarmă asupra conduitei din ce în ce mai îngrijorătoare a tinerilor din ziua de azi.

Marieta Manolache, X C şi Emanuel Crai, IX C

10 motive pentru care românii nu pot fi terorişti …10 motive pentru care românii nu pot fi terorişti …

1. 8:45 e o oră prea devreme ca să ne trezim.
2. Suntem întotdeauna în întârzâiere, deci am fi ratat toate zborurile de avion.
3. Oamenii frumoşi ne distrag atenţia, deci ne concentrăm pe stewardese nu pe piloţi.
4. Vorbim foarte tare şi am atrage atenţia asupra noastră.
5. Având mâncare şi băutură pe avion, am fi uitat unde suntem.
6. Obişnuim să gesticulăm mult, deci ar fi trebuit să punem armele jos.
7. Am putea începe să ne certăm în avion între noi şi nu ar mai ieşi nimic.
8. Nu putem ţinem un secret… am fi spus la toţi înainte să fi deturnat avionul.
9. Am fi vrut toţi să încercăm să pilotăm avionul, aşa, de distracţie, dacă tot eram acolo.
10. Am fi pus steagul ţării pe aripa avionului, în semn de mândrie pentru faptele noastre.
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Noaptea  a acoperit de mult întreg pământul… totul e trist… mă plimb prin cimi-
tir măcinată de gânduri, preocupată de problemele zilnice… Mă aşez pe o bancă, în lumi-
na palidă a unui felinar… locul e fascinant… mormintele strălucesc, atinse de razele
argintii ale lunii… cimitirul a căpătat o frumuseţe extraordinară… e o linişte profundă… e
atât de bine… Mi-au dispărut din gând toate ideile. Mintea îmi zboară undeva, în
depărtare… M-am deconectat de la orice zgomot, nu mai aud nimic, mă bucur de mi-
nunăţia cimitirului, a acestui loc de veci. Mă simt liberă, simt că aş putea rămâne aici
mereu… Acum nu mai există durere, probleme, obstacole greu de depăşit… sunt doar
eu… fără griji şi gânduri ciudate… viaţa pare mult mai uşoară acum… Mă trezesc din
această stare de reverie la auzul unui zgomot ciudat… nu văd pe nimeni, dar totuşi aud
o voce. Păşesc înainte şi observ o mică umbră la câţiva metri… este o fată… îi ascult
cântecul… suferă enorm, dar nu înţeleg de ce… Rosteşte doar cuvinte fără noimă…
plânge… Nu vreau s-o deranjez, dar îmi aude paşii şi tresare… Se ridică în picioare. E
foarte frumoasă. În lumina lunii părul ei negru străluceşte cu intensitate. Ochii mari mă
privesc cu uimire şi frică. Vrea să fugă, dar o opresc… Cade în genunchi şi începe să
plângă din nou… Chipul ei frumos este scăldat în lacrimi. Printre sughiţuri, îmi cere să
plec, să o las în pace, să o las singură. Vocea ei atât de tristă şi lacrimile mă conving.
Mă îndepărtez şi plec. Ajung la ieşirea din cimintir. Faţa ei îmi apare dintr-o dată în
minte… Vreau să plec, dar ceva mă cheamă, îmi spune să merg din nou în locul în care
am întâlnit acea făptură. Alerg până acolo şi o găsesc spânzurată de un copac. E un
tablou groaznic, deprimant. Ochii îi lucesc… Faţa se scaldă într-o expresie de linişte, de
împlinire. Mă uit şi nu-mi vine să cred… Se pare că şi-a găsit liniştea. Mă întorc să plec,
dar observ scrijelite pe o piatră câteva cuvinte… ”Fără el viaţa mea nu are sens”… Şi eu
care credeam că e o fire puternică. S-a lăsat înfrântă de suferinţă, nu a luptat pentru
viaţă… Acum mă întreb la ce ne foloseşte frumuseţea, dacă nu suntem capabili să apre-
ciem viaţa?... Gîndiţi-vă bine înainte de a lua o decizie. 
Viaţa merită trăită!!!

POISON GIRL XC  

SSSSeeeennnniiiinnnnăăăăttttaaaatttteeee

Mă pierd, dispar în pulberi de praf
murdar… Mă învăluie parfumul tău greu,
pregnant, pe care nu am reuşit să-l şterg
din pielea mea plină de visuri. E atât de
ciudat că totuşi nu te urăsc, că totuşi îmi
eşti drag…

Mă înconjori cu mâinile tale mult
prea mari pentru trupul meu plăpând, de
parcă ai vrea să mă striveşti. Striveşte-
mă, uită-mă, răneşte-mă… Pentru mine
oricum nu mai contează. Dar ştiu că oricât
ai încerca, nu vei putea scăpa de urmele
pe care ţi le-am lăsat în sânge.

Plâng… Oare de ce plâng? Tu nu
meriţi lacrimile mele, dar eu le vărs
totuşi… pentru că încă te simt în
pleoapele mele, în buzele pe care le-ai
sărutat de atâtea ori…

Trăiesc într-un haos total, într-un
amalgam de visuri… Visez. Mereu,
mereu… Pe tine te visez, urâtul meu…

Mari, X C

UUUUMMMMBBBBRRRRAAAA

Plângi… te îneci în propriile lacrimi… te întrebi de ce,
de ce ai pierdut totul, de ce s-a abătut asupra ta atâta sufe-
rinţă… Te văd atât de trist, întins pe betonul rece şi umed…
Eşti palid, ochii-ţi sunt obosiţi, ploapele-ţi atârnă greu. Ai
vrea să scapi de povară, să fii din nou ceea ce ai fost. Eşti
înghiţit de întuneric, te cufunzi în abis… Părul ţi-e răvăşit,
buzele cărnoase şi-au pierdut culoarea… nu te mai
recunosc. Eşti cu totul o altă persoană. Mă priveşti cu
uimire… ochii tăi mă întreabă ce gura nu e capabilă să
spună: De ce eu?... o întrebare atât de stupidă… sângele-mi
fierbe în vene, cinismul tău a ajuns la cote maxime… De ce
tu?... îţi arunc o privire tăioasă şi te îndemn să-ţi priveşti tre-
cutul… ai lăsat în urmă atâtea suflete rănite, atâtea senti-
mente… viaţa îţi cere socoteală, acum e rândul tău să suferi.
Te văd singur, distrus… ura mea pentru tine dispare încet,
încet. Încă te iubesc. Mi-e dor de vocea ta, de atingerea ta…
mi-e dor de tine. Te ridic uşor şi mă iei în braţe. Îmi promiţi
atâtea lucruri… iar eu te cred… trăiesc cu speranţa că
mereu mă vei sprijini. Viaţa mea a devenit un vis alături de
tine… Zâmbesc când îţi văd chipul, tresar când îţi aud
vocea, tremur când îţi simt atingerea… visez… cred în vor-
bele tale, în tot ceea ce-mi spui… şi iar greşesc… ai dispărut
ca prima dată, lăsând un suflet să plângă… ai plecat… acum
te urăsc şi aştept în umbră să te văd din nou acaparat de
suferinţă, de tristeţe…

POISON GIRL XC
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UUNNIIVVEERRSSIITTAATTEEAA  DDEE  VVEESSTT
““VVAASSIILLEE  GGOOLLDDIIŞŞ””  DDIINN  AARRAADD
UUNNIIVVEERRSSIITTAATTEE  EEUURROOPPEEAANNĂĂ

DDIINN  SSFFEERRAA  EEXXCCEELLEENNŢŢEEII  AACCAADDEEMMIICCEE

Înfiinţată în anul 1990 şi având ca patron
spiritual ilustra personalitate istorică Vasile

Goldiş, ideologul Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, Universitatea
de Vest “Vasile Goldiş” din Arad este o universitate inclusă în “Aria
europeană a învăţământului superior”. Cu un management al cal-
ităţii educaţiei certificat european, Universitatea deţine Certifi-
catul de calitate IQ NET recunoscut în 33 de ţări.

Astăzi Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” este membră cu
drepturi depline a Asociaţiei Universităţilor Europene - E.U.A., a
Asociaţiei Universităţilor Dunărene şi a Federaţiei Europene a
Şcolilor Superioare.

Având un număr de 20.000 de studenţi, masteranzi şi docto-
ranzi, cu peste 25.000 de absolvenţi, Universitatea este membră
fondatoare a Uniunii Universităţilor Private din România.

Cu un Curriculum academic modern, centrat pe student,
Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad oferă astăzi, con-
form modelului european Bologna toate cele trei cicluri de
învăţământ superior: licenţă, masterat şi doctorat. Prin sistemul
european al creditelor de studiu transferabile, studenţii, maste-
ranzii şi doctoranzii beneficiază de şanşa mobilităţii în ţară şi în
străinătate. Infrastructura socială este una completă: cămin, can-
tine, club studenţesc, bază sportivă, policlinică studenţească,
Complexul Universitar Macea, cabana “Gaudeamus-Izoi” Moneasa.

Universitatea de Vest “Vasile Goldiş”
este singura universitate din Arad căreia
Ministerul Educaţiei şi Cercetării i-a acor-
dat dreptul de a organiza studii doctorale,
fiind instituţie organizatoare de doctorat.

Cu un corp academic de elită, cu o
infrastructură didactică şi de cercetare la
standarde europene, oferta educaţională a
Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din
Arad pentru anul universitar 2007-2008

răspunde tuturor exigenţelor, oferind şansa
deplinei afirmări pe o piaţă a forţei de muncă globalizată.

RECTOR,
Prof. univ. dr. AUREL ARDELEAN
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CICLUL I DE STUDII UNIVERSITARE -  DE LICENŢĂ
Facultăţile şi specializările care vor funcţiona în cadrul 

Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad în anul universitar 2007-2008

Facultatea de Ştiinţe Juridice

Specializarea: Drept
Forma de învăţământ: zi, fr. id

Informaţii la tel: 0257.210171, 214849

Facultatea de Ştiinţe Economice

Specializări: Marketing; Administrarea Afacerilor;
Contabilitate şi informatică de gestiune; Econo-
mia comerţului, turismului şi serviciilor; Finanţe-
Bănci
Forma de învăţământ: zi, fr. id

Informaţii la tel: 0257.213066

Facultatea de Medicină Generală, Farmacie 
şi Medicină Dentară

Specializări: Medicină Generală; Moaşe; Farma-
cie; Balneofiziokinetoterapie şi recuperare; Asis-
tenţă medicală; Medicină dentară; Tehnică den-
tară
Forma de învăţământ: zi

Informaţii la tel: 0257.212204

Facultatea de Ştiinţe ale Naturii

Specializări: Geografie, Biologie, Ecologie şi
protecţia  mediului, Geografia turismului
Forma de învăţământ: zi

Informaţii la tel: 0257.228622

Facultatea de Psihologie 
şi Ştiinţe ale Educaţiei

Specializări: Psihologie; Pedagogia învăţămân-
tului primar şi preşcolar
Forma de învăţământ: zi

Informaţii la tel: 0257.338533, 250609

Facultatea de Informatică

Specializarea: Informatică
Forma de învăţământ: zi, id.

Informaţii la tel: 0257.214505

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Specializări: Educaţie fizică şi sport; Kinetote-
rapie şi motricitate specială
Forma de învăţământ: zi

Informaţii la tel: 0257.254108

Facultatea de Ştiinţe Umaniste,
Politice şi Administrative

Specializări: Istorie; Jurnalism; Lb. şi lit. engleză;
Limbi moderne aplicate; Asistenţă socială; Comuni-
care şi relaţii publice; Administraţie publică; Relaţii
internaţionale şi studii europene; Ştiinţe politice;
Filosofie; Lb. şi lit. română
Forma de învăţământ: zi, fr. id.

Informaţii la tel: 0257.282324, 250599

Facultatea de Inginerie

Specializări: Silvicultură; Inginerie şi management în
alimentaţia publică şi agroturism;
Forma de învăţământ: zi, fr

Informaţii la tel: 0257.251566

Acte necesare la înscriere:

1. Buletin/Carte de identitate
2. Certificat de naştere (copie xerox legaliza-
tă)
3. Diplomă de bacalaureat (în original) sau
adeverinţă pentru promoţia 2007
4. Adeverinţă medicală privind starea sănătăţii
5. Chitanţă privind plata taxei
6. Trei fotografii 3/4 (tip buletin)
7. Un dosar plic

ÎÎnnvvăăţţăămmâânnttuull  pprreeuunniivveerrssiittaarr

Şcoala PostlicealăŞcoala Postliceală
Specializări: Agent vamal; Agent turism-ghid; Secre-
tariat-Birotică; Asistent de farmacie; Asistent de
gestiune financiar-contabilă; Tehnician cadastru-fun-
ciar-topograf, Secretariat-birotică
Durata studiilor  - 2 ani 
Forma de învăţământ: zi

Informaţii la tel: 0257.256394

Liceul particularLiceul particular
Specializări: matematică-informatică, filologie, eco-
nomic
Forma de învăţământ: zi, seral, fr

Informaţii la tel: 0257.256394
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CICLUL II DE STUDII UNIVERSITARE
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad 
Anul universitar 2007-2008

oo Drept comunitar - 2 semestre;
oo Drept comunitar şi administrarea justiţiei
antidrog - 3 semestre;
oo Drept administrativ şi statutul funcţionaru-
lui public - 2 semestre;
oo Administraţia publică în contextul legis-
laţiei actuale - 2 semestre;
oo  Ocrotirea familiei şi asistenţă socială - 4
semestre;
oo  Drept şi relaţii internaţionale - 4 semestre;
oo Dreptul şi managementul comunitar al
mediului - 4 semestre;
oo Drept vamal - 4 semestre;
oo Dreptul mediului - 4 semestre;
oo Managementul juridic al firmei şi juris-
dicţia asigurărilor - 2 semestre;
oo Drept penal şi procesual penal aprofundat
- 2 semestre;
oo Drept civil şi procesual civil aprofundat - 2
semestre;
oo Dreptul informaţiilor şi al securităţii private
- 3 semestre
oo Management financiar-contabil şi juridic al
firmei - 2 semestre;
oo Marketing, audit şi expertiză contabilă - 3
semestre;
oo Marketingul societăţilor comerciale - 3
semestre;
oo Marketing şi informatică - 4 semestre;
oo Management şi marketing global - 4
semestre;
oo Marketingul şi managementul relaţiilor
internaţionale şi afacerilor comunitare - 4
semestre;
oo Marketing şi administraţie publică euro-
peană - 4 semestre;
oo Management educaţional - 2 semestre;

oo Economia transporturilor ecologice - 2
semestre;
oo Managementul organizaţional şi al
resurselor umane - 4 semestre;
oo Medicină socială şi management sanitar
- 2 semestre;
oo Mutaţiile genetice provocatoare de boli şi
depistarea lor prin metode ale biologiei
moleculare - 2 semestre;
oo Medicina familiei - 3 semestre;
oo Tehnici de biologie moleculară în diag-
nosticul bolilor - 2 semestre;
oo Aplicaţii ale biotehnologiilor moderne în
domeniul biomedical;
oo Limbi moderne aplicate în afaceri - 2
semestre;
oo Istoria Transilvaniei în contextul central-
european - 3 semestre;
oo Istorie şi civilizaţie ebraică - 3 semestre;
oo Jurnalism-Multimedia - 4 semestre;
oo Jurnalism sportiv - 3 semestre;
oo Etnologie europeană - 3 semestre;
oo Sport şi performanţă motrică - 4 semes-
tre;
oo Kinetoterapie şi motricitate specială - 4
semestre;
oo Management şi impresariat sportiv - 3
semestre;
oo Ştiinţa sportului - 2 semestre;

Specializări noi pentru anul universitarSpecializări noi pentru anul universitar
2007-2008:2007-2008:

Construcţii civile, industriale şi agricole, Căi
ferate, drumuri şi poduri, Arhitectură
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SSAALLOONNTTAA
CCEENNTTRRUULL  TTEERRIITTOORRIIAALL  DDEE  IINNFFOORRMMAARREE  ŞŞII  DDOOCCUUMMEENNTTAARREE  PPEENNTTRRUU  II..DD..  AALL  

UUNNIIVVEERRSSIITTĂĂŢŢIIII  DDEE  VVEESSTT  ““VVAASSIILLEE  GGOOLLDDIIŞŞ””  DDIINN  AARRAADD  
--  RREEPPEERREE --

MMaarrttiiee  22000000 - semnarea protocolului de colaborare între Liceul Teoretic Salon-
ta şi Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad

AAnnuull  uunniivveerrssiittaarr  22000000//22000011 - prima serie de studenţi la Drept, Ştiinţe Econom-
ice şi Colegiul Universitar Pedagogic

IIuulliiee  22000033 - prima promoţie a Colegiului Universitar Pedago-gic Salonta - pro-
movabilitate 100%

IIuulliiee  22000055 - prima promoţie a Facultăţii de Drept (60 de studenţi) şi a Facultăţii
de Marketing (60 de studenţi) - promovabilitate 100%

AAnnuull  uunniivveerrssiittaarr  22000055//22000066
DDrreepptt: anul I - 150 de studenţi

anul II - 100 de studenţi
anul III - 40 de studenţi
anul IV - 44 de studenţi

TToottaall  --  333344  ddee  ssttuuddeennţţii
MMMMII  ((ssppeecciiaalliizzaarreeaa  CCIIGG)) - anul I - 78 de studenţi
CCoolleeggiiuulluuii  UUnniivveerrssiittaarr  PPeeddaaggooggiicc - anul II +III - 42 de studenţi

MMAASSTTEERRAATT
DDrreepptt  aaddmmiinniissttrraattiivv  şşii  ssttaattuuttuull  ffuunnccţţiioonnaarruulluuii  ppuubblliicc - 100 de masteranzi
EEdduuccaaţţiioonnaall - 20 de masteranzi

TToottaall  557744  ssttuuddeennţţii
AAnnuull  uunniivveerrssiittaarr  22000066//22000077

DDrreepptt: anul I - 136 de studenţi
anul II - 174 de studenţi
anul III - 105 de studenţi
anul IV - 46 de studenţi

TToottaall  --  446611  ddee  ssttuuddeennţţii
MMMMII  ((ssppeecciiaalliizzaarreeaa  CCIIGG)) - anul I - 166 de studenţi

anul II - 99 de studenţi
TToottaall  --  226655  ddee  ssttuuddeennţţii

MMAASSTTEERRAATT
DDrreepptt  aaddmmiinniissttrraattiivv  şşii  ssttaattuuttuull  ffuunnccţţiioonnaarruulluuii  ppuubblliicc - 78 de masteranzi
MMaarrkkeettiinngg,,  aauuddiitt  şşii  eexxppeerrttiizzăă  ccoonnttaabbiillăăMMaarrkkeettiinngg,,  aauuddiitt  şşii  eexxppeerrttiizzăă  ccoonnttaabbiillăă - 34 de masteranzi
PPeerrffeeccţţiioonnaarree  îînn  iinnffoorrmmaattiiccăă  ((EECCDDLL)) - 36 de studenţi

TToottaall  887744  ssttuuddeennţţii

NNOOUU!!!!!!NNOOUU!!!!!! ::  ÎÎnn  aannuull  şşccoollaarr  22000077--22000088  FFaaccuullttaatteeaa  ddee  iinnffoorrmmaattiiccăă,,  6600  ddee  llooccuurrii,,::  ÎÎnn  aannuull  şşccoollaarr  22000077--22000088  FFaaccuullttaatteeaa  ddee  iinnffoorrmmaattiiccăă,,  6600  ddee  llooccuurrii,,
ffoorrmmaa  ddee  îînnvvăăţţăămmâânntt  IIDDffoorrmmaa  ddee  îînnvvăăţţăămmâânntt  IIDD

Director executiv: pprrooff..  LLIIVVIIUU  GGAALLEEAA
Secretar: prof. FFLLOORREENNTTIINNAA  MMAARRUUŞŞCCAA

****
COLECTIVUL DE REDCOLECTIVUL DE REDAACŢIE MULŢUMEŞTE EDITURII “VCŢIE MULŢUMEŞTE EDITURII “VASILE GOLDIŞ”ASILE GOLDIŞ”

UNIVERSITY PRESS PENTRUNIVERSITY PRESS PENTRU CEL DE U CEL DE AL PAL PAATRTRULEA NUMĂR ULEA NUMĂR AL REVISTEIAL REVISTEI
ADOLESCENŢA - ADOLESCENŢA - TINI TINI TIPĂRIT COLTIPĂRIT COLOROR
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CCCCâââânnnntttteeeecccc    ddddeeeesssspppprrrreeee    mmmmiiiinnnneeee

Simt că plutesc încet, senin, delicat ca un
fulg de ideal… Sunt liberă, în sfârşit liberă… O nouă
viaţă începe pentru mine. O viaţă plină de miros de
libertate şi seninătate…

Un verde crud şi proaspăt mă învăluie în mii
de bucăţi şi mă ajută să respir un aer nou, un aer în
care tu nu eşti… Nu mai eşti, nu mai eşti deloc.
Sunetul sferelor de cristal îmi inundă tot trupul…
trupul meu gol, fără de tine, dar plin de zâmbet, de
adieri, de freamăt, de vis…

Lumea pare alta. Faldurile ei se contopesc
într-un sunet nou, într-o nouă suflare. Cum oare am
putut să cred că tu eşti universul meu, când tu eşti
doar o parte infimă din acest Univers care mi se
destăinuie acum mai mult ca niciodată?! Cum oare
am putut să te preţuiesc mai mult decât propria-mi
viaţă, când tu nu eşti decât o frântură din viaţa
aceasta pe care o iubesc acum mai mult ca nicio-
dată?!

Dar, în sfârşit, am deschis ochii şi văd că tu,
de fapt nu eşti nimic… nu îmi mai spui nimic… Eşti
doar un gol imens, o gaură neagră în vidul din viaţa
mea.

Păşesc uşor pe frânturi de polen, pe pulberi
de aur… Acum sunt doar eu şi doar eu contez.

Mari, X C

EEEELLLL.... .... ....

Acum totul e trist în viaţa mea. Trăiesc în
întuneric, singură, suferind... totul îmi aminteşte de
tine. Urăsc această lume rece şi crudă... văd în
orice om un duşman... tu m-ai învăţat să fac asta.
Nu găsesc nimic care să mă salveze... în lumea
mea nu mai există lumină, doar întuneric... Mă
plimb pe drumul pustiu ca sufletul meu şi aştept
ceva... ceva care să mă trezească din acest coş-
mar. Mă aşez pe o bancă şi mă gândesc la tine, la
tot ceea ce a fost, la dragostea care a murit. Inima
mea şi-a ferecat porţile... Tresar la auzirea unui
zgomot  şi văd un chip blând, cu trăsături de copil,
cu ochi vioi şi ştrengăreşti stând în faţa mea. Se
aşează lângă mine fără să spună niciun cuvânt...
Aşteaptă să-i vorbesc... nu ştiu ce să fac. Mă uit în
ochii lui atât de negri... mă pierd în privirea lui... tim-
pul a trecut. Coşmarul s-a transformat în vis... îl am
pe EL lângă mine acum... nu-mi mai pasă de nimic,
nu-mi mai pasă de tine...

POISON GIRL, XC

BBBBuuuuccccăăăăţţţţ iiii     ddddiiiinnnn    mmmmiiiinnnneeee

Te pierd, mă pierd… Sunt într-o lume gal-
benă, mâncată de viermi, mâncată de noi… În
zarea verde, impregnată cu bucăţi din sufletul meu
mort, te zăresc pe tine… crud, proaspăt, gol…

Simt că apa mă arde, că mă înec în flăcări,
că zbor în întunecime, într-un vid care mă înghite
în nimicul lui. Mă apasă nepăsarea ta. Vreau să
dorm, să dorm, să nu mă mai trezesc… E grea
inima mea de plumb.

Mă cufund încet, încet într-un adânc plin
de lacrimi otrăvite, lacrimi seci, lacrimi ce dor…

Învăţ să mor, învăţ să tac, învăţ să nu mai
plâng…

Mari, X C

BBuuccăăţţii  ddee  ttooaammnnăă

Frunze moarte… Mă plimb prin frunze
moarte, frunze murdare, frunze putrede…

Sufletul meu e mai pustiu decât un cimitir
lugubru. Un negru crud mă absoarbe cu totul şi
smulge lumina din mine…

Sunt goală, iar trupul meu meu gol e
rece… E rece, e trist, e negru… Nu mai respir. Îmi
ridic încet piciorul de gheaţă şi păşesc timid prin
castane ce înţeapă, prin frunze reci şi fără viaţă…

Şi sunt singură, mereu singură în căutarea
unei lumini care să mă salveze… Aştept un surâs,
un gând, un fir de umbră pură care să mă scoată
din întunericul ce mă înconjoară…

E greu, dar le voi găsi…
Mari, X C

Tinereţea e timpul în care admirăm şi ne umilim. E timpul delicateţei de suflet, al pudorii
virginale, al adoraţiei, al curiozităţii, al sfiiciunii metafizice în faţa infinitului, al elanului
generos şi filantrop, al dărniciei de sine şi al iubirii de oameni. Mihai Ralea
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CCCCăăăărrrrăăăăbbbbuuuuşşşşuuuullll     gggghhhhiiiinnnniiiioooonnnniiiisssstttt

Într-o zi de mai, pe când soarele mângâia natura
cu razele lui fine de căldură, un cărăbuş de primăvară
mititel, castaniu, cu aripile fragede, cu ochişorii ca două
neghiniţe, cu picioruşele cât gămălia unui ac, cu corpul
maroniu ca şi ciocolata şi cu căpşorul mititel, stătea pe o
ramură de măr.

Deodată se auzi un vâjâit puternic. Un vârtej
înalt, rapid şi înfricoşător se apropia dinspre sud. Ne-
maiavând timp să zboare, vârtejul a luat pe sus
cărăbuşul ca pe o bărcuţă rătăcind pe mare în timpul unei
furtuni. Acest lucru nu-l deranja, deoarece acum putea să
zboare fără niciun efort. În timp ce era învârtit cu mare
putere de către vârtej, el nu vedea nimic din cauza prafu-
lui, a frunzelor şi a altor mizerii adunate de către vârtej în
călătoria lui până la copacul unde stătea cărăbuşul.

În interiorul vârtejului micul aventurier a întâlnit
două albine şi o vrabie. În timp ce erau ridicaţi la două-
zeci de metri deasupra copacilor şi a caselor, aceştia
tremurau îngroziţi de spaimă şi disperare.

Cei patru tovarăşi au hotărât să se ajute unul pe
altul pentru a reuşi să iasă din acel uragan. Până la
urmă, cu aripile mai mari ale vrabiei sub care s-au adă-
postit, au reuşit să scape din curenţii de aer care îi sus-
pendau deasupra pământului. Din cauza vitezei prea
mari provocate de vârtej, aceştia au aterizat pe margi-
nea geamului camerei unui băieţel. Văzând că sunt răniţi,
el i-a îngrijit până ce toţi au putut să se întoarcă la case-
le şi la familiile lor.

Cărăbuşul îi mulţumi băiatului şi se întoarse pe
ramura lui stând liniştit şi odihnindu-se, gândind în sinea
lui că data viitoare va trebui să fie mult mai precaut. 

Antonio, V A

CCCCooooppppiiii lllluuuullll     nnnneeeemmmmiiii lllloooossss

De obosit ce este, cărăbuşul cade de pe ramu-
ra unui copac pe un fir de iarbă şi începe să strige:

- Auuu! Vai ce m-am lovit! Nu mă mai pot mişca.
Ajutor!
Aceste strigăte au fost auzite de un copil.

- Ce cauti tu aici? Am să te strivesc, piticanie!
- Stai! Nu! Nu poţi face asta! Nu e bine! Nu tre-

buie să-i faci rău unei insecte lipsite de apărare!
- Dar de ce nu? Oricum nu-mi plac cărăbuşii.
- Fie-ţi milă! Trebuie să te gândeşti că şi o

simplă insectă are casă şi familie şi că este şi ea iubtă.
- Asta e problema ta. Nu trebuia să-mi cazi în

cale.
- Dar a fost o întâmplare! Am căzut fără să

vreau de pe creangă din cauza oboselii.
- Nici că-mi pasă! Eu tot am să te strivesc.
- Nu poti fi atât de crud! Chiar şi tu trebuie să ai

inimă! Eşti şi tu un copil ca şi mine. Şi tu ai o mamă, un
tată şi poate fraţi şi surori care ar plânge şi ar suferi
dacă ai păţi ca mine.

- Eu nu pot păţi ca tine. Sunt mult mai mare şi
mă pot apăra singur.

- Dar dacă un copil mai mare ţi-ar face ce-mi
faci tu mie? Cum ai reacţiona? Ai face pe viteazul sau
ai implora milă?

- Păi…?
- Ei vezi, acum nu mai ştii ce să-mi răspunzi. E

adevărat că eu sunt mic şi neînsemnat pentru tine, care
eşti mult mai mare, însă îţi dau un sfat: Să ai grijă de
orice insectă, oricât de mică şi neajutorată ar fi ea!

- Ai dreptate, cărăbuşule, mi-e tare ruşine de tot
ce-am spus şi am făcut. Îmi cer iertar, te las să pleci.

Antonio, V A

Dragul meu,
Trezindu-mă din umbra nopţii, ţi-am văzut în raza soarelui

imaginea, de aceea aş vrea să imprim cu litere de aur în inima ta
cuvintele mele.

Eu am jurat în adâncul mării iubire eternă şi chiar de s-ar
crăpa pământul şi m-ar trimite la celălalt capăt al lumii, eu tot
aceiaşi ochi negri şi plini de mister o să iubesc.

Tu eşti prezent în orice clipă a vieţii mele, de tine îmi
amintesc marea, muntele, câmpiile şi dealurile.

Din privirea ta înţeleg ceea ce este bine şi îmi dau seama că ţie îţi pasă de mine. Sunt raza de
soare care îţi mângâie privirea, sunt ultima silabă pe care aş dori să o rosteşti înainte de a visa şi primul
tău gând... Iubitul meu, ochii tăi deschid spre mine universuri, zâmbetul tău mă îmbată de o beţie
cerească. Atingerea ta e pentru mine curcubeul, sărutul tău... sfârşitul unei lumi şi naşterea alteia. Şi ce
altceva aş mai putea să îţi ofer decât doi ochi albaştri, frumoşi şi un zâmbet cald, care să-ţi călăuzească
paşii zi de zi! 

Sufletul meu nu este aici.... este acolo, oriunde ai fi tu... pentru că aşa cum ai zis odată ţi l-am
dăruit. Dacă viaţa mea ar fi o clipă petrecută alături de tine, nu mi-aş dori alta. O clipă să mă priveşti,
să-mi zâmbeşti, să mă atingi, să mă săruţi. Mi-aş dori ca măcar jumătate din femeile din lumea aceasta
să simtă ce simt eu şi să iubească cum iubesc şi eu.

Alături de tine am plâns, am râs, dar am învăţat ceva nespus de preţios: ce înseamnă iubirea.Tu
eşti totul pentru mine, apă, aer şi lumină şi de aceea îţi spun că TE IUBESC!! 

Mereu a ta, Iulia
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Faza judeţeană a olimpiadelor pe diferite discipline:

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Köteles Antonio, V A, locul II, prof. Zoe Nagy
Olteanu Paul, XII B, menţiune, prof. Antiţa Bota 

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ
Sebesi Enikő, VIII C, locul II, prof. Ile Erzsébet 
Balogh Beáta, XI F, locul II, prof. Coroiu Mária
Gergely Tímea, X F, locul III, prof. Coroiu Mária
Patócs Petra, VIII C, menţiune, prof. Ile Erzsébet
Boros Zsófia, X E, menţiune, prof. Ile Erzsébet
Nagy Evelin, X E, menţiune, prof. Ile Erzsébet
Daru Mircea, X F, menţiune, prof. Ile Erzsébet
Gutman Noémi, X F, menţiune, prof. Ile Erzsébet

LIMBA ENGLEZĂ
Zaha Cristian, XI C, menţiune, prof.  Angela Boeriu

FIZICĂ
Kubelac Milan-Paul, XI C, locul I, cu participare la
Faza Naţională, prof. Romulus Boeriu
Haiduc Dan, VIII A, locul II, prof. Romulus Boeriu

MATEMATICĂ
Buz George, V A, menţiune, prof. Ioan Lung

BIOLOGIE
Moldován Norbert, XII F, locul III, prof. Nagy Ella

EDUCAŢIE FIZICĂ
Istrate Mădălina, X C, locul II la Cros, prof. Mariana
Zsigmond 
Negru Mădălina, VII A, locul III la Tetratlon, prof.
Mariana Zsigmond

CONCURSUL DE MATEMATICĂ “CANGURUL”
Szél Ádám, clasa a III-a, 70,50 p., înv. Veres Andrea
Todea Andrei, clasa a III-a, 62,50 p., înv. Piţigoi Simona
Kriler Yvett, clasa a III-a, 60,00 p., înv. Veres Andrea
Panda Krisztian, clasa a IV-a, 75,00 p., înv. Toth Eva
Caramete David, clasa a IV-a, 73,50 p., înv. Iova Florica
Maruşca Laura, clasa a IV-a, 70,75 p., înv. Iova Florica
Câmpan Larisa, clasa a V-a, 76,25 p., prof. Lung Ioan
Buz George, clasa a V-a, 74,00 p., prof. Lung Ioan
Trăncău  Remus, clasa a V-a, 69,25 p., prof. Lung Ioan 
Lupu Răducu, clasa a VI-a, 72,25 p., prof. Baba Sanda
Cloşcă Andrei,clasa a VII-a, 84,50 p., prof. Baba Sanda
Haiduc  Dănuţ, clasa a VIII-a, 70,50 p., prof. Galea Evelina
Kőrösi Csongor, clasa a IX-a , 77,25 p., prof. Mészár Julianna
Bondár Zsolt, clasa a IX-a , 67,50 p., prof. Mészár Julianna
Lung Manuela, clsasa a XI-a , 77,50 p., prof. Lung Ioan
Mágori  Tamás, clasa a XI-a, 64,00 p., prof. Mészár Julianna
Kollár  András, clasa a XI-a, 74,25 p., prof. Mészár Julianna

CONCURSUL SANITARII PRICEPUŢI
- faza pe sector -

Echipajul liceului format din: Anamaria
Chişe, Bogdan Herpuţ, Cristian Mara, Roxana
Mance şi Ioana Madar, şi echipajul elevilor de gim-
naziu: Marcel Galea, Ioana Păfucan, Szalai
Diana, Szalai Şerban şi Lörinczi Andreea,
ambele coordonate de d-na prof. Rodica  Păfucan
au obţinut locul I. 

CONCURSUL
“Educaţie rutieră - educaţie pentru viaţă”

- faza pe sector -

Echipajul liceului nostru, condus de d-na
profesoară Mariana Zsigmond a obţinut locul II.

Concursul judeţean
“Drepturile copilului”

Echipajul şcolii noastre format din
Marieta Manolache, Szatmari Daiana şi
Mădălina Herdean, coordonat de d-na profe-
soară Zoe Nagy a obţinut Premiul special pen-
tru cel mai bun eseu şi Premiul special pentru
cel mai bun pliant.

CONCURSUL
“Viaţă pentru mediu - viaţă pentru om”

Elevii clasei a IX-a D: George Iovan,
Cristina Manciu, Raul Petruşan şi Paula
Ţeudan coordonaţi de d-na profesoară
Rodica Păfucan au obţinut locul I.

Concursului de recitări 
“Arany János” Salonta

- ediţia 2007 -
Takó Beáta, clasa a X-a E, coordonată de

prof. Ile Elisabeta, a obţinut Premiul Special. 

Conferinţa elevilor cercetători din Transilvania,
Sfântu-Gheorghe - 2007

Moldován Norbert din clasa a XII-a F, coor-
donat de prof. Mészár Julianna, a câştigat premiul
II, participând la Faza Internaţională de la Veszprém
(Ungaria), unde obţine menţiune.
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Niciodată nu e prea devreme pentru a te gândi la viitor. Alegerea profesiei
este primul pas important în viaţă.

Cariera militară este un „teren minat”, cu o mulţime de obstacole, care duce
spre „fortăreaţa” autorealizării, a onoarei şi a respectului. „Forţă şi profesionalism”
– deviza armatei – reprezintă şi atuurile cu care poate fi traversat acest „teren” şi,
într-un final, poate fi cucerită această „fortăreaţă”. Dacă aceasta este şi deviza ta,
alege cariera militară – „singura profesie în care nu poţi bate pasul pe loc.” 

De ce să alegi cariera militară? Privind graficul de mai jos observi de ce au
ales-o alţii.

Cunoştinţele şi experienţa pe care le câştigi în armată te vor ajuta să capeţi
încredere, competenţă şi să-ţi modelezi personalitatea.

Pe lângă aceasta, cariera militară îţi oferă posibili-
tatea să beneficiezi de o serie de avantaje, dintre care cele
mai importante sunt:
•  educaţie gratuită; 
•  calificare profesională; 
•  siguranţa locului de muncă; 
•  salariu lunar care asigură un trai decent; 
•  locuinţă de serviciu sau compensaţie lunară pentru chirie; 
•  echipament şi hrană gratuite; 
•  posibilitate de afirmare; 
•  posibilitatea folosirii facilităţilor de recuperare, sportive şi
recreative; 
•  asistenţă postcarieră.

Accesul şi evoluţia în cariera militară depind doar de
potenţialul tău de dezvoltare, de performanţele, capacitatea de autoperfecţionare şi motivaţia ta. În primul rând, tre-
buie să îndeplineşti câteva condiţii generale minime:

- să ai cetăţenie română şi domiciliul stabil în România; 
- să fii apt medical, fizic şi psihic; 
- să nu fi fost condamnat penal şi să nu fii în curs de urmărire penală etc.
Pe lângă aceasta, pentru a fi admis într-o instituţie militară de învăţământ trebuie să parcurgi trei etape: 

1) Recrutarea
2) Selecţia
3) Admiterea .

Pentru informaţii cu privire la aceste etape şi alte întrebări legate
de cariera militară nu ezita să contactezi biroul/oficiul informare-recrutare
din judeţ, la adresa: Str.Dunărea nr. 2, Oradea, tel. 0259/41.75.48.
Biroul/oficiul informare-recrutare este consilierul tău în cariera militară,
deci are un rol important în îndrumarea ta spre tipul de armă care ţi se
potriveşte.

Iată institituţiile militare de învăţământ din România:
- Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu.
- Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, Braşov.
- Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Constanţa.
- Academia Tehnică Militară, Bucureşti.
- Institutul Medico-Militar, Bucureşti (o secţie la Târgu Mureş).
- Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”, Piteşti.
- Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”, Boboc, judeţul Buzău.
- Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Navale „Amiral Ioan Murgescu”, Constanţa.

Iar pentru viitorii elevi de liceu:
- Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul”, Alba-Iulia.
- Colegiul Militar Liceal „Dimitrie Cantemir”, Breaza.
- Colegiul Militar Liceal „Ştefan cel Mare”, Câmpulung Moldovenesc 

Informaţii suplimentare despre cariera militară şi instituţiile militare de
învăţământ poţi afla accesând site-ul Ministerului Apărării Naţionale: mapn.ro, de
unde poţi accesa site-urile instituţiilor militare de învăţământ.

Drumul spre cariera militară este unul dificil, dar dacă ai încredere în tine,
vei reuşi! Cristi Zaha, XI C
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PLANUL  DE  ŞCOLARIZARE  PENTRU  CLASA  a IX-a
ANUL  ŞCOLAR  2007—2008

AA..  SSEECCŢŢIIAA    RROOMMÂÂNNĂĂ
FFIILLIIEERRAA    TTEEOORREETTIICCĂĂ
PROFIL  UMAN:

ŞTIINŢE  SOCIALE - 28 LOCURI - cod 220
FILOLOGIE - 28 LOCURI - cod 219

PROFIL  REAL
MATEMATICĂ-INFORMATICĂ - 56 LOCURI - cod 217

BB..  SSEECCŢŢIIAA    MMAAGGHHIIAARRĂĂ
FFIILLIIEERRAA    TTEEOORREETTIICCĂĂ
PROFIL  UMAN :

FILOLOGIE - 28 LOCURI - cod 221
PROFIL  REAL

MATEMATICĂ-INFORMATICĂ - 28 LOCURI - 218

VVVVĂĂĂĂ    AAAAŞŞŞŞTTTTEEEEPPPPTTTTĂĂĂĂMMMM    CCCCUUUU    DDDDRRRRAAAAGGGG    ÎÎÎÎNNNN    AAAANNNNUUUULLLL    ŞŞŞŞCCCCOOOOLLLLAAAARRRR
2222000000007777    ----     2222000000008888
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SSSSiiiimmmmppppoooozzzz iiiioooonnnnuuuullll     şşşştttt iiii iiiinnnnţţţţ iiii ffff iiiicccc    ddddeeee    mmmmaaaatttteeeemmmmaaaatttt iiiiccccăăăă---- iiiinnnnffffoooorrrrmmmmaaaatttt iiiiccccăăăă
Ajungând la  a treia ediţie, Simpozionul ştiinţific de matema-

tică-informatică care a avut loc în data de 28.04.2007 a devenit o
tradiţie  în şcoala noastră. Lucrările au fost din: istoria matematicii,
geometrie, algebră, analiză şi informatică. Participanţii concursului,
au avut la dispoziţie 10 minute pentru prezentarea lucrărilor, după
care au răspuns şi unor întrebări legate de referatele lor. Este
demn de subliniat interesul acordat de elevii liceului nostru acestor

discipline, dăruirea cu care au lucrat şi siguranţa cu care au prezentat în faţa publicului lucrările.
La finalul simpozionului, înainte de acordarea premiilor, a luat cuvântul primarul oraşului,

Török László, care a dorit să-i felicite atât pe participanţii concursului, cât şi pe profesorii
îndrumători, pentru eforturile depuse în organizarea acestei activităţi, încurajând şi pentru anii
următori desfăşurarea unor astfel de activităţi.
Locul I a fost obţinut de elevii: Barta Levente, XII F şi Florentina Lung, X C - Dreapta în plan.
Locul II a fost acordat elevilor: Laviniu-Vlad Morgovan, XII D - Jocul de Poker şi Papp Lilla,
XI F. Locul III a revenit elevilor: Manuela Lung, XI C - Rezolvarea unor ecuaţii şi Popescu
Róbert , XII F.

Menţiunile au fost aribuite elevilor: Andrei Ursan, XI C -
Limbaj de programare Ruby şi Gergely Tímea, XI F. Premiul spe-
cial a fost acordat elevilor: Cristian Mara, XI C - Numărul phi şi phi;
Balogh Beáta, XI F, iar premiul publicului a fost obţinut de elevii:
Cristian Zaha, XI C - Pitagora şi intereseul şcolii sale pentru
matematică, Bogdan Herpuţ, XI C - Şiruri definite prin recurenţă,
Körösi Csongor, IX F şi Bakó Anita , IX F.

Îi felicităm pe toţi concurenţii şi mulţumim domnilor profesori
şi doamnelor profesoare implicate în această acţiune.

Flori,Flori, X-CX-C

Amuzamente ştiinţificeAmuzamente ştiinţifice

Fizica vi se pare o materie grea şi plictisitoare? 
Iată un mic “amuzament” ştiinţific care ar putea să vă schimbe părerea:

Firul magicFirul magic ..
Dizolvaţi în apă fierbinte sare de bucătărie până când soluţia devine

suprasaturată. Muiaţi în soluţia caldă un fir de aţă albă, după care lăsaţi-l să se
usuce. Repetaţi această operaţiune de 3-4 ori. Astfel, firul a căpătat proprietăţi

“magice” şi poate fi folosit pentru următoarea scamatorie:
Legaţi la un capăt al său un obiect uşor, cum ar fi un ac de siguranţă sau un inel din sârmă

de aluminiu, iar la celălalt capăt suspendaţi-l de un suport oarecare.
În faţa prietenilor, daţi foc firului cu un chibrit.
Firul va arde cu flacără şi se va preface în fum şi scrum, dar… acul (sau inelul) va con-

tinua să rămână suspendat în aer, susţinut de “fantoma” firului dispărut.
E suficient să suflaţi tare asupra inelului şi “vraja” încetează, iar obiectul cade.
Aţi ghicit explicaţia fenomenului?Aţi ghicit explicaţia fenomenului?
Cereţi şi celor din jur să-şi spună părerea pentru a le verifica perspicacitatea.
De fapt, lucrurile se petrec astfel: deşi firul arde într-adevăr, în urma lui rămâne un fel de

tubuşor fragil şi subţire format din sare, care este capabil să susţină în continuare mica greutate
a inelului sau acului.

O bucată de tifon, tratată cu sare după reţeta de mai sus şi legată la cele patru colţuri cu
câte o sârmă, este capabilă ca, după ardere, să susţină un ou de găină. 

Huple THuple Teodoreodor, IX C
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Iluzia este o percepţie falsă a unui obiect care, spre deosebire de halucinaţie, are loc în
prezenţa obiectului. Totuşi, percepţiile eronate sunt considerate iluzii numai dacă sunt valabile
pentru un număr foarte mare de indivizi. Iluziile comune tuturor indivizilor cu o stare psihofizio-
logică normală sunt determinate de însăşi legile formării percepţiilor. În cele ce urmează vom
prezenta câteva iluzii optice.

Cea mai faimoasă şi studiată iluzie de
lungime este, probabil, iluzia Muller-Lyer, creată de
psihiatrul german Franz Muller-Lyer în 1889. Care
dintre segmentele orizontale AB şi CD pare mai
lung?

Deşi sistemul vizual indică segmentul AB ca
fiind mai lung, în realitate, segmentele sunt egale ca lungime dacă le măsurăm. La realizarea
iluziei contribuie liniile oblice. O explicaţie a iluziei Muller-Lyer este că trecerea de la percepţia
tridimensională la cea bidimensională se face incorect. Din cauza liniilor oblice îndreptate către
exterior, aparatul optic uman (ochiul) interpretează segmentul AB ca fiind mai depărtat de ochi
faţă de segmentul CD, care, din cauza liniilor spre interior, pare mai apropiat. Ochiul uman nu
poate aprecia dimensiunea unui obiect fără a ţine cont de distanţă; de aceea, deşi două obiecte
au ca rezultat proiecţii egale pe retină, tindem să consideram obiectul care pare mai îndepărtat
mai mare.

O altă iluzie cunoscută este iluzia Ponzo, denumită după psihologul italian Mario Ponzo.
Ca şi în iluzia Muller-Lyer, cele două linii orizontale apar
inegale în lungime, deşi în realitate sunt egale. 

Explicaţia acestei iluzii este legată de percepţia
adâncimii. Pentru ochiul uman, liniile oblice creează senzaţia
de adâncime, ceea ce duce la aprecieri diferite a distanţelor
până la cele două segmente (segmentul de sus pare mai înde-
părtat). Cu toate acestea, imaginile formate pe retină de cele
două segmente sunt egale.

O altă iluzie interesantă de lungime este iluzia orizontal-vertical, ce constă în faptul că
oamenii percep o linie verticală mai lungă decât una orizontală de aceeaşi lungime. Un exem-
plu elocvent este Gateway Arch din St. Louis, Missouri. Înălţimea ei pare mai mare decât
lungimea.

Uită-te atent la punctul negru din imaginea următoare. Vei observa că, după un timp, cer-
cul de culoare gri care-l înconjoară va dispărea...

Laviniu Bîrtic, X C

A B

C D
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Ştim cu toţii că şcoala nu se află în topul preferinţelor ado-
lescenţilor… nici vorbă. La această vârstă ei preferă alte lucruri,
unul dintre cele mai importante fiind distracţia. Şi trebuie să
recunoaştem că, fără distracţie, viaţa e cam monotonă, plictisi-
toare… am dreptate, nu-i aşa? 

Ei bine, ce s-au gândit şase fete din clasa a X-a C ca să
scape de rutina obişnuită?... Ei ce credeţi?... S-au hotărât să
formeze o trupă de dans, pentru a-i delecta pe ceilalţi. Zis şi
făcut… Mari, Flori, Alexandra, Crina, Aronela şi Mădălina s-au
adunat într-o zi în casa uneia dintre ele şi au început să facă pla-

nuri, să aleagă melodiile pe care vor realiza coregrafia… în câteva cuvinte, au discutat lucrurile de bază.
După ce au terminat cu acestea au plecat fiecare la casele lor, urmând să se întâlnească în următoarele
zile pentru a-şi începe activitatea… Deşi vorbiseră despre trupă, despre modul de desfăşurare, nu s-au
gândit niciodată că nu va fi atât de uşor să facă o coregrafie, dar mai ales să o şi înveţe şi să se sin-
cronizeze. Fiind o experienţă nouă pentru fete, a fost greu la început, au apărut discuţii aprinse între ele,
nervi mulţi… Dar toate au trecut. Au realizat că nu vor putea continua cu un asemenea comportament.
O trupă trebuie să fie unită şi au hotarât că aşa vor fi şi ele. Odată luată această decizie problemele au
dispărut, lucrurile au început să meargă foarte bine… Grupul era unit, coregrafia era gata, sincronizarea
era perfectă… Lipsea un lucru… Părerea unor alte personae. Pentru că aveau anumite incertitudini, au
decis să prezinte dansul unui public mai restrâns. Şi care era acesta??? Cei mai potriviţi spectatori erau
colegii lor. Hotărârea era luată. În data de 8 martie 2006 au avut prima reprezentaţie, încununată cu suc-
ces. Au primit numeroase felicitări din partea micului public, ba chiar au dansat şi a doua oară, pentru
deliciul celor care priveau. Văzând că munca lor a fost apreciată s-au gândit să continue cu această pasi-
une, să se perfecţioneze, să-şi exploateze talentul. A urmat o serie de spectacole, unde au animat pu-
blicul şi au fost răsplătite cu aplauze şi urale.

În prezent, fetele îşi pregătesc noi coregrafii, repetă intens fiecare dans în parte. Probleme mici
şi discuţii în contradictoriu există încă… e un lucru firesc. Dar e important că sunt unite, iar pe scenă dau
tot ceea ce pot. 

Tot ce pot să vă spun este că ele merită toată admiraţia şi respectul nostru. Nu e uşor, pentru că
nu au mai urmat cursuri de dans, dar totuşi reuşesc să facă  lucruri extraordinare pe scenă. Sunt foarte
mândră că am colege atât de talentate şi ambiţioase. Le admir pentru voinţa şi pentru munca pe care o
depun în realizarea unui dans. Le voi încuraja mereu pentru că sunt chiar bune în ceea ce fac şi ar fi
păcat să renunţe.

Vedeţi că viaţa de elev nu e chiar atât de plictisitoare? Ele au reuşit să spargă monotonia… TU
vei reuşi?

ROCKGIRL X C

NNNNuuuu    ppppooooţţţţ iiii

Nu poţi spune ploii să nu cadă,
Dacă e înnorat.

Nu poţi spune frunzelor să nu cadă,
Dacă există vânt.

Nu poţi face dintr-o zi posomorâtă
Una mai frumoasă.

Deci... nu te poţi împotrivi
Acestei vieţi cumplite.

Cristina Pîrvu, IX C

BBBBaaaannnniiii iiii

Cu bani poţi cumpăra o locuinţă, dar nu poţi
cumpăra un cămin. Poţi cumpăra un ceas, dar nu
poţi cumpăra timp.

Cu banii poţi cumpăra un pat, dar nu poţi
cumpăra odihna; poţi cumpăra o carte, dar nu poţi
cumpăra cultura.

Cu banii poţi cumpăra o poziţie, dar nu poţi
cumpăra respect; poţi cumpăra un medic, dar nu şi
sănătatea.

Cu banii poţi cumpăra sex, dar nu şi iubirea.

Ioana Madar, X C
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Vinul - comparaţie paradoxală cu femeia - plăcere sau păcat? Pro-
duce euforia, duce la filozofie sau iubire, te poate teleporta în stra-
turile superioare ale metafizicii sau coborî în iadul inconştienţei.

Nu s-ar exagera deloc dacă această licoare a bobului de strugure
s-ar suprapune peste istoria milenară a poporului român în spaţiul
danubiano-carpatic. Trinitatea vieţii umane – naşterea, căsătoria sau
chiar moartea - sunt însoţite inevitabil de prezenţa vinului. Altarele bi-
sericilor sunt împodobite cu basoreliefuri ale frunzelor de viţă-de-vie
şi ale strugurilor.

De-a lungul istoriei umane, vinul a fost prezentat în diverse forme
şi în mod diferenţiat pentru clasele sociale existente în perioada
respectivă. De la vase de lemn sau lut la

pocaluri din sticlă sau cristal, această băutură este prezentată  atât la masa celor
mulţi şi necunoscuti până la şefi de state ce conduc destinele omenirii. 

Omul trebuie să cunoască jaloanele elementare referitoare la vin, pentru
a nu transforma această licoare într-o banală băutură servită la repezeală. Diluţia
vinului cu apa este considerată infracţiune şi în “Legea vinului şi a viei” este
pedepsită cu închisoare. Din păcate, la noi în ţară, se serveşte foarte des această
diluţie în pahare numite popular “şpriţ”. Oribil cuvânt, groaznic amestecul. Este o
jignire adusă celor care au pus atât suflet şi efort să aibă grijă de vin ca să nu
ajungă în amestec cu apa .

În lume, omul cunoaşte două tipuri de vin: vinul roşu şi vinul alb, care are
fiecare subcategoriile sale. Însă vinul are mai multe derivate  din care cele mai
importane sunt: vinarsul (coniacul) şi (şampania). Vinarsul  este denumirea
aleasă în Romania pentru echivalentul coniacului. Acesta a apărut, după unele
variante, în urmă cu câteva secole, într-un an de supraproductie viticolă, în
butoaiele de stejar folosite şi la vin. Cea mai bună obţinere a vinarsului sau a co-
niacului este prin arderea vinului.    

Cuvintele sunt prea puţine şi sărace să descrie această minune dată de mama-natură care este
probabil cea mai veche băutură din lunga istorie a omenirii, dar şi cea mai apreciată de cei care au
creat-o. Florin Popescu, X C

De prin lume adunate...De prin lume adunate...

* Primele parbrize de maşină, apărute în anul 1899, erau în general foarte înalte, întrucât maşinile din acea epocă
atingeau adesea 2 m înălţime. Realizate din sticlă obişnuită, ele erau considerate ca accesorii facultative.
* Floarea cea mai aromată este cactusul american. Mirosul său se simte la o distanţă de 1 km.
* Mamiferul cu urechile cele mai mari este elefantul african; suprafaţa totală a urechilor sale este de 8 metri pătraţi.
* Doctorul Merry Delabost, medicul-şef al închisorii de la Bonne-Nouvelle, din Rouen, este cel ce a inventat duşul,
prin 1872, pentru a permite deţinutilor să aibă o mai bună igienă corporală. Era vorba de duşuri colective, dar sis-
temul de jetare a apei era individual.
* Când se simte ameninţat de vreun duşman, ornitorincul, mamifer ce trăieşte în Australia, se scufundă rapid în apă,
unde poate rămâne nemişcat peste 10 minute, fără să respire.
* Sugativa a fost descoperită în Anglia în 1863, dintr-o întâmplare: un muncitor uitând să adauge clei în cazanul cu
hârtie crudă.
* Turul Franţei la ciclism, creat de către Henry Desgranges, lua start pentru prima oară pe 1 iulie 1903. Conţinea 6
etape şi doar 20 de concurenţi au reuşit să treacă linia de sosire, din cei 60 înscrişi.
* Cel mai vechi dicţionar cunoscut datează din anul 600 i.Ch. Găsit în Mesopotamia, e scris în akadiană, limba
folosită de asirieni şi de babilonieni.
* Girafa este animalul terestru cu talia cea mai înaltă; poate atinge 6 m în înălţime.
* Prima pudră de cacao fusese fabricată pentru prima oară de către olandezul Coenraad Johannes Van Houten, la
Amsterdam, în 1828.
* Baikalul este cel mai adânc lac de pe glob (1742 m ) şi cu cel mai mare volum de apă dulce (23 000 km cub).

de Remus Trăncău, V A
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Copilăria… o umbră de parfum purtată în suflete, în gânduri… E perioada de care ne aducem
aminte întotdeauna cu bucurie, dar şi cu regret, cu nostalgie. Când oare îţi dai seama că nu mai eşti
copil? Atunci când îţi părăseşti păpuşa preferată în colţul cel mai întunecat al podului?… Când simţi
prima atingere a braţelor iubirii?… Sau când hazardul, neprevăzutul îţi smulge brutal din minte, din suflet,
şi ultimul licăr al copilăriei?…

Elena era o fată plină de viaţă care, la cei paisprezece ani ai săi, ştia să-şi trăiască copilăria pen-
tru că era conştientă că, în curând, anii aceştia frumoşi se vor duce şi nu se vor mai întoarce niciodată. 

Marea ei pasiune era dansul. Făcea dans sportiv de câţiva ani buni împreună cu partenerul ei,
Mihai. Pe amândoi îi unea acelaşi ţel, acelaşi ideal, de a ajunge campioni mondiali la dans sportiv. Se
antrenau intens pentru îndeplinirea acestui vis şi participau la diverse competiţii naţionale. Părea că
nimic nu putea sta în calea împlinirii visului lor. Ba mai mult încă, pentru prima dată simţeau că acest
ideal nu va mai fi doar atât, un ideal, ci că el va deveni realitate. Această umbră de speranţă le-a încolţit
în suflet când au fost contactaţi de un antrenor de dans din Franţa, în urma unui anunţ pe care Elena şi
Mihai l-au postat pe Internet.

Acest antrenor le-a promis celor doi copii că îi va duce în Franţa, antrenându-i gratis şi pregătin-
du-i pentru competiţii cu adevărat importante. Copiii erau de-a dreptul încântaţi, însă părinţii lor erau
foarte sceptici în această privinţă. 

Cu timpul însă, antrenorul le-a demonstrat că este un om serios, antrenaându-i pe cei doi în ţară.
Astfel, părinţii copiilor au început să aibă încredere în el, lăsându-i pe cei doi să părăsească ţara pentru
o lună.

Elena şi Mihai erau îm culmea fericirii. Când îşi împacheta bagajele, Elena îşi făcea o mulţime de
planuri, o mulţime de gânduri frumoase îi invadau mintea şi sufletul, făcând-o să tremure de emoţie.

“În sfârşit îmi voi îndeplini visul! În sfârşit voi putea dansa aşa cum îmi doresc, aşa cum am visat
mereu!”, se gândea ea.

În ziua plecării cei doi copii şi-au luat cu emoţie rămas-bun de la părinţi şi au plecat în necunos-
cut, simţindu-se asemenea lui Columb, încercând să cucerească întreaga lume cu idealurile lor.

Odată ajunşi în Franţa, antrenorul i-a dus într-un cartier ce nu avea nimic în comun cu strălucirea
Parisului, oraşul în care se aflau. Părea că acest cartier a lipsit atunci când întregul oraş a fost impreg-
nat de splendoare, de măreţie. 

Copiii începeau să devină din ce în ce mai dezolaţi, văzând la fiecare colţ de stradă cerşetori cu
feţe triste, pline de griji. Şi atitudinea aşa-zisului antrenor începea să se schimbe, acesta îmbrâncindu-i
pe cerşetori şi jignindu-i. Dezolarea Elenei se transforma încet-încet în teamă, apoi în disperare, simţind
că omul acela pe care îl credea atât de bun nu e ceea ce credea ea.

Curând, Elena şi Mihai au ajuns şi în camera rezervată pentru ei. Însă acolo au avut parte de o
surpriză şi mai mare, ce le-a mărit teama. În acea cameră mai locuiau vreo douăzeci de copii aproape
dezbrăcaţi, desculţi, flămânzi. Era o imagine sumbră şi un miros greu de suportat.

“- Hai, mucoşilor, intraţi odată şi pregătiţi-vă pentru că în douăzeci de minute mergeţi cu toţii la
cerşit! Hai, mai repede, că timpul înseamnă bani!”

“- Cum…la cerşit?! Dar noi am venit ca să dansăm, nu ca să cerşim.”
“- Aici eu pun întrebările, nu voi! Iar dacă nu vă place, voi încerca şi pe pielea voastră biciul din

cui. Aşa că mai bine aţi face ceea ce vă spun fără alte întrebări inutile.”
Speriaţi, copiii s-au conformat şi au început să-şi dea seama de cruzimea acestei lumi. În fiecare

seară, Elena se gândea la mama ei, cu care nu mai vorbise de trei luni…se gândea că va rămâne mereu
aici şi că nu o va mai vedea niciodată…Nici de Mihai nu mai ştia nimic pentru că el a fost dus în altă ţară
pentru acelaşi lucru. Lacrimi grele şi neputincioase îi acopereau vânătăile şi rănile din ce în ce mai a-
dânci şi mai dureroase. Însă Elena nu plângea din cauza rănilor. Se simţea singură… Singură şi mai ales
neputincioasă… Toate visurile ei, toate planurile, tot ceea ce şi-a dorit vreodată, toate au dispărut ca un
fum. În locul acestora au rămas chinuri, frământări, griji…

În fiecare dimineaţă fata se trezea la ora 5, mânca un colţ de pâine uscată şi mergea la cerşit,
unde trebuia să îndure jignirile şi ghionturile trecătorilor. Nu reuşea să strângă prea mulţi bani, iar când
se întorcea, noi lacrimi vinete şi otrăvite îi apăreau pe corp, fiind bătută cu o brutalitate inimaginabilă.
Adormea mereu plângând, flămândă, cu visurile şi aripile frânte…

continuare în pagina 35
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continuare din pagina 34
Şi tot aşa, mereu, mereu… Aceleaşi vorbe grele, aceleaşi lovituri, aceleaşi speranţe spulberate…

Până când trupul ei plăpând a cedat. Brusc. Subit.
Între timp, familia ei o căuta cu disperare. Una dintre prietenele mele cele mai bune o cunoştea

foarte bine şi s-a implicat şi ea în această căutare. De fapt, întregul orăşel aştepta cu nerăbdare veşti noi
în legătură cu Elena. Când au aflat cumplita veste, părinţii fetei au căzut într-un şoc profund. Mama
Elenei părea total ruptă de această lume, vrând parcă să o părăsească împreună cu fiica ei iubită… Era
o imagine dezolantă…

În cele din urmă părinţii fetei s-au resemnat, punând la loc de cinste în casa lor un caiet zdrenţuit,
găsit de poliţia  franceză într-un tomberon. Familia ştia că Elena ţinuse încă de pe la zece ani un jurnal,
dar nu se mai gândiseră ca va fi găsit. De acolo au aflat despre chinurile pe care fata lor le-a îndurat ca
urmare a încerederii oarbe în necunoscuţi.

E atâta cruzime în lumea aceasta, atâta mizerie!… Dar noi putem schimba asta! Nu mai aştep-
taţi ca trupurile copiilor să cedeze, ca speranţele lor să fie spulberate! Trebuie să facem ceva acum! 

RESPECTAŢI INOCENŢA COPIILOR, 
RESPECTAŢI-LE DREPTURILE,

RESPECTAŢI-LE VISURILE! 
ACUM!

Marieta Manolache, X C

DDDDrrrreeeeppppttttuuuurrrr iiii lllleeee    şşşşiiii     rrrreeeessssppppoooonnnnssssaaaabbbbiiii llll iiii ttttăăăăţţţţ iiii lllleeee    ccccooooppppiiii iiii lllloooorrrr

Copiii au dreptul de a nu fi trataţi neco-
respunzător, dar şi responsabilitatea de a nu
trata necorespunzător alte persoane.

Au dreptul de a nu fi expuşi unor situaţii
de risc, dar şi responsabilitatea de a nu
expune alte persoane la situaţii de risc.

Au dreptul de a fi ascultaţi, dar şi respon-
sabilitatea de a-i asculta pe ceilalţi.

Copiii au dreptul de a nu fi discriminaţi,
dar şi responsabilitatea de a nu discrimina pe
alţii.

Au dreptul la protecţia proprietăţii, dar şi
responsabilitatea de a respecta proprietatea
altora.

Au dreptul la educaţie, dar şi responsabilitatea de a merge la şcoală.
Copiii au dreptul la intimitate, dar şi responsabilitatea de a respecta intimitatea celorlalţi.
Au dreptul de a fi protejaţi împotriva oricărei forme de intimidare verbală sau fizică,

împotriva oricărui abuz sau forme de exploatare, dar şi responsabilitatea de a nu intimida, abuza
sau teroriza pe ceilalţi.

Flori Lung, X C

OOOOaaaammmmeeeennnn iiii iiii     mmmmaaaarrrr iiii     nnnnuuuu    îîîînnnnţţţţeeee lllleeeegggg    nnnn iiii cccc iiiiooooddddaaaattttăăăă
ccccuuuummmm    tttt rrrreeeebbbbuuuu iiiieeee    cccceeeeeeeeaaaa    cccceeee    llll eeee    ssssppppuuuunnnn    ccccoooopppp iiii iiii iiii

mmmmiiii cccc iiii ....

Anatole France

TTTTooooţţţţ iiii     ooooaaaammmmeeeennnniiii iiii     mmmmaaaarrrr iiii     aaaauuuu    ffffoooosssstttt     mmmmaaaaiiii
îîîînnnnttttââââiiii     ccccooooppppiiii iiii ....     ((((DDDDaaaarrrr     ppppuuuuţţţţ iiiinnnniiii     ddddiiiinnnntttt rrrreeee    eeeeiiii

îîîîşşşşiiii     mmmmaaaaiiii     aaaadddduuuucccc    aaaammmmiiiinnnntttteeee))))

Antoine de Saint-Exupery 

OOOOaaaammmmeeeennnniiii iiii     mmmmaaaarrrr iiii     nnnnuuuu    pppprrrr iiiicccceeeepppp    nnnniiiicccciiiiooooddddaaaattttăăăă    nnnniiiimmmmiiiicccc    şşşşiiii     eeeesssstttteeee    oooobbbboooossssiiii ttttoooorrrr     ppppeeeennnntttt rrrruuuu    ccccooooppppiiii iiii     ssssăăăă    lllleeee
ddddeeeeaaaa    îîîînnnntttt rrrruuuunnnnaaaa    eeeexxxxppppllll iiiiccccaaaaţţţţ iiii iiii ....

Antoine de Saint-Exupery
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Belga cserediákok látogatásaBelga cserediákok látogatása
Idén 30 belga cserediák érkezett városunkba két kísérő tanár-

ral. Iskolánk jól megszervezett programmal, szórakoztatással
várta őket. Vasárnap délutáni érkezésük után, szabad progra-
munk volt egész este 9-ig, mert ekkor a helyi lokálban, a VOX
klubban kellett találkozni mindenkinek,  aki belgát fogadott. De
aznap este senki sem maradt sokáig, mert a vendégek a 24 órás
út után nagyon fáradtak voltak.

Hétfőn úgyszintén szabad programunk volt, így bárhova el
lehetett látogatni velük szabadon, tanárok nélkül. Este úgyszintén összejövetel volt a VOX- ban. 

Kedden reggel az iskolánk előtt találkoztunk, mivel kirándulást szerveztünk
vendégeinknek Temesvárra. Ott több mint két órás városnézés után haza indultunk. Este nyolc-
kor találkoztunk a VOX- ban, ahol az egyik belga cserediák születésnapját ünnepeltük meg.

Szerdán reggel 9-től az iskolánkat mutattuk be a belga vendégeknek.  A bemutató után
kisebb műsort szerveztünk, hogy bemutassuk városunk hagyományait, különös tekintettel itteni
táncokra. 12 órától, délután 4-ig szabad program volt. Délután 4-től sportdélutánt szerveztek az
itteni tanárok egész 6-ig. Majd egy része a csoportnak fél nyolckor pizzázni ment az Isola
vendéglőbe. Utána ugyancsak a VOX következett.

Csütörtök reggel újból az iskola előtt találkoztunk. Útirányunk ezúttal először Nagyvárad
volt. Ott meglátogattuk az újonnan épült monostort, majd egy kis szabad program után,
útirányunkat Félix-fürdő felé vettük. Félixen két órát időztünk el, majd elindultunk haza. Majd
nyolcra az iskola kantinjában kellett találkoznunk, mivel ott búcsúvacsorát készítettek nekünk.
Ezután ismét a VOX következett, de a héten már utoljára.

Végül péntekre a javasolt program a piaclátogatás volt, és ugyancsak szabad program,
de már csak délig, mert fél kettőkor az iskolánál kellett lenni, mert indultak haza a cserediákok. 
Sokan sírtak búcsúzkodás közben, de legalább egy dolgot fel lehet vigaszként emlegetni:
szeptemberben újra láthatjuk egymást. Ez a látogatás nagyon hasznos volt számunkra, mivel
gyakorolhattuk az angol nyelvet, és új élményekre, barátságra tehettünk szert. Ők viszont megis-
merhették Romániát és az itteni szokásokat, életmódot.

Az boldogít bennünket leginkább, hogy körülbelül öt hónap múlva mi is meglátogatjuk
őket, és akkor mi is jobban megismerhetjük életmódjukat, városaikat és szokásaikat.

Kolumbán CsabaKolumbán Csaba és Mintenas CsongorMintenas Csongor, X.F

VVVVeeeerrrrsssseeeennnnyyyy    kkkkéééétttt     kkkkeeeerrrréééékkkkeeeennnn

Egy szép tavaszi napon a VI. C osztály kerékpáros
ügyességi versenyt rendezett. A verseny meg-
szervezésében a gyerekeknek segített Tóth Judit

osztályfőnök és Szabó Lóránd tornatanár. A verseny két
részből állt: egy ügyességi és egy gyorsasági szakaszból. Tizenketten versengtek: (felsorolás)

A fiúkat és a lányokat külön díjazták. A lányok közül Boleac Cristina lett az első. Gál Anita
érkezett be másodiknak, a harmadik pedig Hinoráni Krisztina lett. A fiúk közül Bagosi Zsolt volt
a leggyorsabb és a legügyesebb, utána Gavra Cristian és Szabó Levente következett. Ők
pénzjutalmat kaptak: az első helyezettek 200 RON-t a másodikok 150 RON-t, a harmadikok

pedig 10 RON-t találtak a borítékban. Minden résztvevő ajándékcso-
maggal ment haza. 

Támagatói is voltak a versenynek: Szijjártó Tünde, Szijjártó
Zoltán, Doba Lajos és Mogyorós Enikő. Ezúttal is köszönjük segít-
ségüket!

Gál Gál AnitaAnita, VI. C
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Halálos iramban, Taxi, Padlógáz, Need For Speed Carbon.
Ismerős nevek? 

Neon, nitró, légterelő, csúsztatás, gumiégetés: hallottál már
róluk?

Üdvözlünk téged a tuningolt autók
világában. 

Minden egy angol szóval kezdődött: tuning.
Ez a szó hangolást, finom beállítást jelent. Az autó gazdája a vásárlás
után sokkal többet szeretne kihozni a járgányából. Szeretne csikorgó
kerekeket, légterelő szárnyakat és egy olyan utasteret, amilyen csak egy
űrhajóban van. Ha valamit kicserélünk, egyből már egy másik elemet is
vehetünk: a sebességhez kell egy jó motor, a megálláshoz egy jó fék, az úthoz tapadáshoz egy

széles gumi, a biztonságos vezetéshez pedig egy sportkormány, egy
légterelő szárny a stabilitás atyja, a sötét üveg pedig csak jól néz ki.  

A versenyeken nagy szerepet kap egy bizonyos kémiai ve-
gyület, a dinitrogén-oxid (vagyis a nitró). A nitrót tartalmazó egy vagy
több palackot nem rejtik el, hol az utastérbe kerül a sofőr mellé, hol
a csomagtartóban hasal a hangfalak mellett. 

A csúcsautókhoz hozzátartozik az igényes, egyedi belső is. A
gyári, fekete, szürke műanyag elemeket

szinte mindig lecserélik a kocsi színével megegyező elemekre. A
stílus megálmodása után bekerülnek az utastérbe a modern
alumínium és krómozott elemek is, sőt a lelkes sofőrök a különböző
filmekben szereplő autókat is gyakran lemásolják, legyen szó KITT-
ről a Knight Rider-ből, a Vissza a jövőbe szépséges Deloreanjáról
vagy akár a Taxiról.

Kovács ZoltánKovács Zoltán és Szegedi ZoltánSzegedi Zoltán ,, IX. F osztály

Áll az alku?Áll az alku?

Március 22-én rendhagyó eseménynek adott
otthont a Zilahy Lajos Művelődési Ház. A nép-
szerű tévéműsor példájára szervezett Áll az

alku?-t a XI. E osztály.
A játékra sokan jelentkeztek, akik közül huszonegyet sorsoltak ki az est műsorvezetői,

Tóth Andrea és Tálas Levente. Végül a versenyben egyedül maradt Vass Brigitta, aki sorra nyi-
totta ki a nyereményeket rejtő dobozokat. A dobozokban értékes és kevésbé értékes
nyeremények voltak. Mint például nyalókától egészen a színes tévéig. A játékos kétszer élt a
csere lehetőségével, végül a hármas számú dobozt tartotta meg. 

A szerencse teljes mértékben kedvezett a versenyzőnek, mivel a főnyereményt rejtő
doboz maradt nála. 

A szervezők senkit nem hagytak nyeremény nélkül, mivel a megmaradt nyereményeket
kisorsolták a nézők közt. A doboznyitogatások között a műsort táncokkal és ruhabemutatóval
tették színesebbé a szervezők. 

A XI. E osztálynak köszönhetően a szalontaiak nagyon érdekes és egyedülálló műsornak
lehettek tanúi. 

VVeres Lóránderes Lóránd ,, XI. E
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Unde ne petrecem vacanţa?Unde ne petrecem vacanţa?

Ne-am gândit că poate mulţi dintre voi nu ştiţi unde să vă petreceţi
vacanţa de vară, aşa că vrem să vă sugerăm un colţ de rai ce vă
poate satisface setea de aventură, dar vă poate asigura şi o distracţie
pe cinste cu prietenii. Locaţia pe care vi-o recomandăm este aici, chiar
aproape de noi, în munţii Apuseni, mai precis zona Padiş.

Satul de vacanţă Ic Ponor-Padiş este tot ce vă trebuie pentru un
week-end sau o vacanţă de vis. Amplasat într-o zonă carstică renu-
mită (Padiş - Cetăţile Ponorului), la Ic Ponor vă veţi bucura de aer
curat, de linişte, de intimitate, dar şi de bucatele tradiţionale

româneşti, sută la sută naturale.
Ajunşi acolo veţi putea opta pentru cazarea în motel, vilă sau căsuţe de camping. Pentru căsuţe există baie

comună cu duşuri în exterior, în imediata apropiere. De asemenea, există posibilitatea instălarii corturilor proprii.
Satul de vacanţă dispune de o capacitate de cazare de 100 locuri, încălzire centrală, băi, grup sanitar cu duşuri,
bucătărie proprie, sală de mese pentru 100 persoane etc.

Dacă doriţi să organizaţi o excursie cu clasa cazarea este asigurată în
camere cu 1-2 paturi dintr-o vilă rustică sau în cabănuţe de camping cu mansardă,
cu 3-6 paturi paturi în camera de la parter şi 2-4 paturi în cea de la etaj. Fiecare
căbănuţă dispune de chiuvete şi terase exterioare. Există şi trei mansarde cu câte
10-15 locuri fiecare, dotate cu mochetă, lambriuri. Grupul sanitar, dotat cu duşuri,
este situat în exterior. Pensiunea dispune de bucătărie şi sală de mese proprie,
masa de prânz având zilnic 2-3 feluri de mâncare. În zilele în care organizatori vor
programa excursii (plimbări sau vizitarea unor peşteri din zonă) se asigură mâncare
la pachet pentru fiecare elev. În fiecare seară se organizează dans lângă focul de tabără. La cerere se asigură ser-
vicii de ghid, plimbări cu căruţe trase de cai, organizarea de concursuri cu premii (concursuri de cercetaşi, de dans,
tiroliana etc.).

Tariful pentru perioada 15 iunie - 15 septembrie este 35-40 de lei/zi,
cazare şi masă. Rezervarea se face prin comandă fermă şi prin achitarea
unui avans minim de 50% din totalul sumei, diferenţa urmând a fi achitată la
data sosirii în pensiune. Pentru fiecare grup de 10 elevi se asigură gratuitate
pentru un profesor.

Dintre principalele obiective turistice din apropierea satului de vacanţă
amintim: Cetătile Ponorului (rezervaţie naturală) 20 km; Cheile Someşului
Cald 9 km; Peştera Focul Viu 21 km; Peştera Zmeilor (Onceasa) 7 km;
Peştera Alunu 3 km; Peştera Humpleului 7 km; Cascada Vălul Miresei
(Răchitele) 20 km; Lacul de acumulare Beliş Fântânele (coada lacului) 6 km. 

Pe timpul vacanţei voastre veţi putea opta pentru: drumeţii prin împreju-
rimi; vizitarea peşterilor din zonă (unele sunt de o dificultate foarte mică şi pot fi vizitate fără echipament special,
chiar şi de către copii); pescuit; plimbări cu ATV-ul; echitaţie (cursuri de călărie); înot (vara se poate înota în apa
limpede a Someşului Cald); fotbal, volei etc.; dans lângă focul de tabără; Satul de vacanţă Ic Ponor-Padiş este
deschis tot timpul anului. Detalii puteţi obţine la 0720 735 092 sau wwwwww.apusenipadis.ro.apusenipadis.ro. Sperăm că v-am con-
vis că nu merită să mergeţi prea departe de casă ca să aveţi o vacanţă de neuitat.

Să râdem... cu politicienii

“E adevărat că nu am studiile primarului Parisului şi poate nici ale domnului primar Căldărescu care aţi
spus dumneavoastră. (Era vorba de scriitorul Mircea Cărtărescu - n.r.) Pot să conduc poate chiar mai
bun ca amândoi la un loc.”
“La PNA am primit neurmărirea începerii penale. S-a definitivat dosarul definitiv.”
“Măcar atâta lipsă de respect putea să arate şi faţă de mine!!!”
"Nu am făcut afirmaţii generale, ci dimpotrivă am făcut afirmaţii de sens opus."
“Cele publicate este o minciună, un neadevăr inexact.”
“Nu facem privatizare de dragul privatizării, ci din contră.”
“Aş putea să fiu preşendinte pentru o zi, dar o zi polară de şase luni.”
“În decembire 1989 securitatea s-a umanizat prin aderarea la noua putere.”
“Sunt aicea printre noi, în această sală, tineri care au murit în revoluţia din
decembrie 1989.”

Andra, XII C
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Horoscop estivalHoroscop estival

Berbec. Pentru cei născuţi în primul decan, perioada estivală îi va plasa într-o atmosferă de voie bună
şi veselie. Nativii celui de-al doilea decan pur şi simplu se simt vedete. Cei din ultimul decan vor pro-

fita din plin de influxurile benefice ale naturii.
Taur. Toţi nativii acestei zodii sunt preocupaţi, în perioada estivală, de explorarea unor

resurse sau profituri. De aceea lăsaţi călătoriile de plăcere şi preocupaţi-vă mai mult de cele de afa-
ceri. În orice caz este o perioadă propice relaxării. Faceţi vizite şi mai şi distraţi-vă.

Gemeni. Nativii din primul decan au, în vara acestui an, o vacanţă frumoasă. Sunteţi într-o
bună dispoziţie. Dacă vă gândiţi să călătoriţi o şi puteţi face, dar fiţi prudenţi. Celor născuţi în al doilea
şi al treilea decan vă este recomandat un sejur la mare.

Rac. Această perioadă este, pentru cei născuti în primul decan, traversată de un climat
puţin tensionat, dar totul este bine când se termină cu bine! Nativii celui de-al doilea şi al

treilea decan ar trebui să iasă de sub "carapacea" lor. Dacă sunteţi într-o călătorie fiţi atenţi să nu vă
uitaţi biletul sau paşaportul.

Leu. Pentru cei născuţi în primul şi al doilea decan această perioadă este cea mai prielnică sejururilor
în aer liber. Climat fericit pentru călătorii memorabile! Şi pentru cei din al treilea decan, dacă se vor
trezi la timp, pot fi creatorii unui climat favorabil din toate punctele de vedere. Dacă nu,

somn uşor!
Fecioara. Nativii din primul si ultimul decan sunt la egalitate în ceea ce priveste călătoriile, în schimb,
cei din cel de-al doilea decan sunt mai pesimişti în a alege o destinaţie, deşi în scurtele călătorii pe

care le vor face vor întâlni persoana iubită.
Balanţa. Ca aspect general, în această perioadă, nativii primului decan au probleme în cadrul cuplu-
lui. Deşi sunteţi fără chef, armonia şi energia necesară cuplului dvs. se poate găsi numai în mijlocul
naturii. Pentru cei născuţi în al doilea decan este perioada înţelegerii regăsite, renaşte dorinţa de a

merge la munte şi la mare. Cei din ultimul decan vor face multe cheltuieli fără a se gândi că mai bine
s-ar plimba.
Scorpion. Toţi scorpionii în această perioadă sunt fericiţi. Au parte de un cer albastru şi o mare caldă.
Sunt răsfăţaţi, apreciaţi şi au bucuria de a trăi veselia călătorilor. Unii scorpioni se vor lansa într-o

croazieră.
Săgetător. Pentru nativii din primul decan această perioadă vă aduce armonie în rapor-
turile cu anturajul. Aveţi toate motivele să fiţi veseli şi să vă simtiţi bine cu ceilalţi. Totuşi fiţi atenţi la
drum! Cei din al doilea decan au o mare poftă de mişcare. Săgetătorilor din ultimul decan li se prevad

ocazii excelente, mai ales în călătoriile la mare.
Capricorn. Perioada estivală vă avantajează. Exprimaţi-vă, hotarâţi-vă, acţionaţi. În ceea ce priveşte
călătoriile şi drumurile fiţi foarte precauţi şi ar fi bine să staţi acasă. La sfârşitul perioadei de vară veţi

cunoaşte o persoană de care vă veţi îndrăgosti.
Vărsător. Toate drumurile vă sunt deschise! Vânt bun din pupă! Plecaţi şi distraţi-vă la
munte şi la mare. Pentru nativii ultimului decan un sfat: fiţi atenţi la întâlniri şi afaceri.
Peşti. Cei din primul decan se vor simţi deprimaţi, hărţuiţi, obosiţi. Deşi călătoriile nu vă

atrag câtuşi de putin, nu ar strica o ieşire în decorul estival. Nativii din al doilea decan au
chef de ducă... Cei născuţi în ultimul decan trec printr-o perioadă de stres care se poate rezolva îndră-
gostindu-vă.

De-ale elevilorDe-ale elevilor
Călin ţine de mână mireasa care are părul lung de fericire. 
Ea luptă să pună mâna pe dragostea flăcăului. 
Poetul îşi aşteaptă iubita ca împreună să cutremure o barcă. 
Ion Creangă s-a născut între anii 1887-1889. 
Nechifor Lipan a avut fericita ocazie de a nu se mai întoarce
acasă fiind jefuit de nişte oameni invidioşi. 
Dimitrie Cantemir a avut un rol însemnat în viaţa sa. 
Ion suferă că nu are pământ dar o lipsă e că măcar în carte
Rebreanu îl putea împroprietări. 
Capitala SUA este Casa Albă. 
În China trăieşte foarte multă lume care mănâncă o abundenţă de orez, se încheie la gât şi a inventat
guma de la capătul creionului. 
Sahara se află aşezată pe un nisip uscat, lipsa apei având în zonă o prezenţă statornică. 
În pădurile Amazoniei trăieşte o junglă fioroasă. Manu, XI C
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PerlePerle
Ce mai spun profii... 
* Încercuiţi formula cu un dreptunghi.
* Şterge tabla şi las-o udă!
* Nu mai faceţi linişte!
* Vorbiţi, măi, pe rânduri!
* Aşa vă şterg una de vă iese părul prin că-
ciulă!
* Nu vorbi odată cu exerciţiul de la tablă!
* Taci din pixul ăla, că trec maşini pe stradă!
* Du-te şi stoarce tabla!
* La împărţirea manualelor: Limbile vi le dau
profesorii respectivi.
* Şi acum vom începe lecţia, despre care nu
vom avea timp să vorbim.
* Cei mai mulţi au o notă, majoritatea au
două.
* Pune-ţi-mi şi voi o întrebare deşteaptă, ca
de pildă: de ce nu pică Luna în capul meu?
* Hai, fricosule, sari pe capră, că eu asta fac
de ani de zile şi aşa mă menţin în formă!

Ştiaţi că...Ştiaţi că...

- în parlamentul britanic, care numără 650 de
membri, sunt doar 400 de locuri? Cine
întârzie trebuie să stea în picioare. 
- elefanţii sunt singurele mamifere care
nu pot sări?
- peste 10% din bugetul Rusiei provine
din impozitele puse pe comerţul cu
vodcă?
- femeile zâmbesc cu 40% mai mult
decât bărbaţii?
- guma de mestecat conţine cauciuc?
- o persoană râde în medie de circa 15 ori
pe zi?
- pinguinii pot sări la o înălţime de până la 1, 8 metri?
- un strănut iese din gură cu o viteză de peste 965 de km/h?
- plămânul drept primeşte mai mult aer decât cel stâng?  
- statisticile arată că 40% dintre proprietarii de câini sau pisici au
imagini cu animalele lor în portmonee?
- nimeni nu ştie unde este îngropat Mozart?
- palatul Buckingham are 602 încăperi?
- este mai posibil să fii înţepat de o albină pe o vreme cu vânt decât
pe orice altă vreme?
- inima femeii bate mai repede decât cea a bărbatului?
- o casetă audio de 60 minute conţine 188,5 metri de bandă? 
- un om face într-un an aproximativ 2,5 milioane de paşi?
- China reprezintă 25% din populaţia lumii?
- femeile clipesc de aproape două ori mai mult decât bărbaţii? 

BBaannccuurrii
Sidonia, ce aţi făcut astăzi la şcoală?

-Materiale explozibile. 
-Şi mâine ce program aveţi la şcoală? 
-Care şcoală? 

Un ţigan îl întreabă pe Dumnezeu: 
-Dumnezeule, cât durează pentru tine 1 milion de ani? 
-O secundă.
-Dumnezeule, cât înseamnă pentru tine 1 milion de
dolari? 
-Un cent. 
-Doamne, te rog, dă-mi şi mie un cent. 
-Aşteaptă o secundă! 

În lume s-a inventat un robot de prins hoţi: 
- în Spania în 2 ore robotul a prins 100 de hoti; 
- în Franţa în 2 ore robotul a prins 200 de hoţi,   
- iar în România în 10 minute... s-a furat robotul . 

Un moldovean se duce la frizerie:
-Cât costă un tuns?
-5 lei.
-Dar bărbieritul?
-2,5 lei. 

-Atunci bărbiereşte-mă în cap. 

O pisică hipiotă trecea pe stradă când un om îi zise:
- Pis, pis, pis ... 

Pisica răspunde relaxată: Peace, man! 

ÎÎÎÎnnnntttt rrrreeeebbbbăăăărrrr iiii     

*- De ce cârâie cioara când zboară?
- Schimbă viteza.” 
*- De ce crezi că în palatele din Scoţia este câte o fan-
tomă? 
- Fiindcă este mai ieftină decât o cameră de supra-
veghere.”
*- De ce are Trabantul un magnet mare în spate?
- Ca să recupereze piesele ce cad în timpul mersului.”
*- Dacă pasta de ouă e făcută din ouă, pasta de dinţi
din ce e făcută? 
- Probabil din dinţi.” 
*- Din ce e format un preşedinte? 
- Dintr-un “preş”  şi-un “dinte" .”
*- De ce se pune ziarul în frigider?  

- Ca să fie ştirile proaspete!”

Pagină realizată de 
Andra, XII C şi Andrei Creţu, X D 
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Kos (03.21-04.20)Kos (03.21-04.20)
Kedvenc színeKedvenc színe: vörös
SzerencsenapSzerencsenap: kedd
SzerencseszámSzerencseszám: 3 és 7
VVirágirág: vörös rózsa
Hogyan hódítsuk meg a Kost!Hogyan hódítsuk meg a Kost!

Szereti az intellektuális egyéneket,
színház, múzeumba járni szinte kötelező, ha
nyerő akarsz lenni nála. Kreatív természetéből
adódóan elvárja, hogy Te is légy az. Ha
vitatkozásra kerül a sor, légy megalkuvó, még
ha igazad is van, ha nem így tennél, máris cso-
magolhatsz. Légy király, és ne késsél el soha
sem.
Szakítási fortélyokSzakítási fortélyok:

Mondj neki ellen, és már vége is
kapcsolatotoknak.

BikaBika (04.21-05.20)
Kedvenc színeKedvenc színe: napsárga és a zöld
SzerencsenapSzerencsenap: szerda
SzerencseszámSzerencseszám: 5 és 8
Virág: ibolya, krizantém, verbéna
Hogyan hódítsuk meg a Bikát!
Randizz vele az Ő környezetében,
hogy biztonságban érezhesse magát.
Beszélgessél vele mindenről, csak a saját dolgait,
meg ne említsd. Halmozd el ínyencségekkel,
minőség mindenek felett. Kifinomult ízléssel ren-
delkezik, ajándékozáskor ügyelj, hogy hasznos és
egyben ízlésének megfelelő dologgal állj elé.
Szakítási fortélyokSzakítási fortélyok:
Gondold végig, érdemes-e szakítani vele.
Nagyban erotikus beállítottságú, így elég mást
tenned, mint visszautasítani közeledését és
már tudja is hányadán álltok.

IkrekIkrek (05.21-06.21)
Kedvenc színeKedvenc színe: világos
árnyalatok, elsősorban
sárga
SzerencsenapSzerencsenap: csütörtök
SzerencseszámSzerencseszám: 5 és 7
Virág: azálea 
Hogyan hódítsuk meg a Ikreket!Hogyan hódítsuk meg a Ikreket!

Kedvenc témája a tudomány, iro-
dalom, internet. Légy az átlagostól műveltebb,
és már nyert ügyed van. Kíváncsisága kifogy-
hatatlan, és persze nem árt, ha te is ily módon
gondolkozol. Szereti a meglepetéseket kapni
és adni egyaránt.
Szakítási fortélyokSzakítási fortélyok:

Tedd felelőssé, és légy unalmas:
máris útilaput köt, és távozik életünkből.

RákRák (06.22-07.22)
Kedvenc színeKedvenc színe: tört fehér,
ezüst, szürke, világos lila
SzerencsenapSzerencsenap: hétfő
SzerencseszámSzerencseszám: 3 és 7
VVirágirág: fehér rózsa, nárcisz, liliom
Hogyan hódítsuk meg a Rákot!Hogyan hódítsuk meg a Rákot!
Egy szó és máris a miénk: ROMANTIKA! Lágy
hangulatos muzsika, gyertyafényes vacsora és
már el is érted azt, amit még álmaidban sem gon-
doltál. Légy vidám és könnyed. Kérd ki tanácsát,
légy figyelmes hozzá, ne kritizáld Őt. Egy kicsit
gátlásos, de ha megfelelő időpontot és helyszint
választunk, könnyen feloldódik (holdfény, vízpart).
Szakítási fortélyokSzakítási fortélyok:
Kritizáljuk mások előtt, és ha biztonság érzetében
veszélyeztetjük, akkor már is hátrál a Rák.
Vigyázat, a rák hátrálva támad! 

MérlegMérleg (09.24-10.23)
Kedvenc színeKedvenc színe: világos
kék
SzerencsenapSzerencsenap: péntek
SzerencseszámSzerencseszám: 5 és 6
VVirágirág: orchidea, orgona,
gyöngyvirág
Hogyan hódítsuk meg a Mérleget!Hogyan hódítsuk meg a Mérleget!

Igazi életművész. Imádja a bókokat,
még ha tudja is, hogy nem egészen úgy van,
ahogy a valóságban. Szereti az egyéni jellegű
dolgokat, igényes, és szeret költekezni. Kerüli
a konfliktushelyzeteket, és ha belekerül, próbál
kiegyensúlyozott maradni.
Szakítási fortélyokSzakítási fortélyok:

Nem szereti a bizonytalanságot, és
végképp nem tűri, ha személyes dolgairól
mások előtt beszélnek róla. 

BakBak (12.22-01.20)
Kedvenc színeKedvenc színe: sötétzöld, khaki, fekete
SzerencsenapSzerencsenap: szombat
SzerencseszámSzerencseszám: 2 és 4
VVirágirág: fagyöngy, pálma,
borostyán
Hogyan hódítsuk meg a Bakot!Hogyan hódítsuk meg a Bakot!
Vezető típusú személyiség, mely inkább egy diktá-
torra hasonlít a legjobban. Legyél diákja, és figyeld
őt teljes odaadással, és akkor nyert ügyed van.
Szereti a bizalmat, és ha felelősség nyomja a vállát.
Nem kedveli a nagy tömeges rendezvényeket, aján-
lott nívós kis rendezvényekre invitálni. A túlzott
bókolást nem szereti, és vigyázz, mert tisztában van
képességeivel, így csak a valós pozitívumokat di-
csérd. Gyakorlatias természetű, így ajándékozáskor
nagy örömet okozhatunk pl.: konyhai kiegészítőkkel
a Hölgyek esetében, Férfiaknál pedig egy hobbijá-
nak megfelelő eszközzel.
Szakítási fortélyokSzakítási fortélyok:
Szakíts vele őszintén és egyszerűen! Vigyázz, ki ne for-
gasson anyagi javaidból.

OroszlánOroszlán (07.23-08.22)

Kedvenc színeKedvenc színe: Napsárga
és aranysárga
SzerencsenapSzerencsenap: vasárnap
SzerencseszámSzerencseszám: 4 és 6
VVirágirág: pünkösdi rózsa, muskátli, napraforgó,
babér
Hogyan hódítsuk meg az Oroszlánt!Hogyan hódítsuk meg az Oroszlánt!

Meséltessük, legyeztessük
hiúságát. Legyünk alázatosak, és köszönjük
meg, ha ajándékot kapunk tőle. Könnyű
meghódítani, de már megtartani annál
nehezebb. Kerüljük a rikító öltözéket.
Szakítási fortélyokSzakítási fortélyok:

Korlátozzuk szabadságát, és ne
figyeljünk rá, ha kettesben vagyunk vele. 

SzűzSzűz (08.23-09.23)
Kedvenc színeKedvenc színe: barna
SzerencsenapSzerencsenap: szerda
SzerencseszámSzerencseszám: 3 és 7
VVirágirág: árvácska 
Hogyan hódítsuk meg a Szüzet!Hogyan hódítsuk meg a Szüzet!

Fogalmazz mindig pontosan, a
kétértelműséggel csak a bajod lehet. Intelli-
gens, és számára a jó beszélgető partner
elengedhetetlen. Ajándékozd, meg könyvvel,
kulturális programokkal. Kerüld az olcsó
bókokat. 
Szakítási fortélyokSzakítási fortélyok:

A rendetlenség és a pazarlás átok
ellensége. Legkönnyebben szakítani anyagi
érdekeltségeitek keresztezésekor lehet, de
okossága révén nehéz anyagi veszteség
nélkül zárni a kapcsolatot. 

SkorpióSkorpió (10.24-11.22)
Kedvenc színeKedvenc színe: sötétvörös, bordó
SzerencsenapSzerencsenap: kedd
SzerencseszámSzerencseszám: 2 és 9
VVirágirág: aloévera, bazsalikom
Hogyan hódítsuk meg a Skorpiót!Hogyan hódítsuk meg a Skorpiót!
A Skorpió egy olyan vezéralakot vagy ideált
keres, akinek mintájára saját életét mo-
dellezheti. Cselekedetei gyakran rituális jel-
legűek, nehéz rájuk hatást gyakorolni, vagy
nehéz őket megváltoztatni. Eszméihez hű
marad, és másoktól is ezt várja el. Példaszerű
az, ahogy a dolgokat átgondolja, terveket
készít, és végigkíséri őket a megvalósulásig. 
Szakítási fortélyokSzakítási fortélyok:
Utálja a hazugságot, és ha folyamatosan ezt
teszed, akkor észre se fogod venni, amikor
távozik az életedből. 

NyilasNyilas (11.23-12.21)
Kedvenc színeKedvenc színe: vörös és vilá-
goskék
SzerencsenapSzerencsenap: csütörtök
SzerencseszámSzerencseszám: 3 és 6
VVirágirág: liliom, százszorszép, begónia
Hogyan hódítsuk meg a Nyilast!Hogyan hódítsuk meg a Nyilast!

A kreativitás a magánéletben: ez
lehetne a kulcsszó. Hallgasd végig, és légy
bíró, de jól gondold meg, hogy kinek adsz
igazat. Könnyen félrevezethet barátkozó ter-
mészete, sokan már azt sejtik, hogy szerelem-
mel tekint feléjük.
Szakítási fortélyokSzakítási fortélyok:

Vele a legkönnyebb a szakítás. Nem
kötődik senkihez sem, és így kötödése a part-
neréhez igen alacsony. A nyilas inkább sebez,
mint sebezhető.

VízöntőVízöntő (01.21-02.19)
Kedvenc színeKedvenc színe: zöld árnyala-
tok, és indigókék
SzerencsenapSzerencsenap: szombat
SzerencseszámSzerencseszám: 1 és 6
VVirágirág: orgona, alpesi rózsa, pitypang
Hogyan hódítsuk meg a Vízöntőt!Hogyan hódítsuk meg a Vízöntőt!
Szereti a nyüzsgést, ha lehet, mindig vidd
nagy társaságba. Szórakoztasd, és
beszélgessél vele sokat, és érdeklődj az okkult
tudományok iránt. Nem irányíthatod, és ne is
próbálkozzál vele, mert azon nyomban
megérzi, és csak rosszabbodik a helyzeted.
Teázzatok sokat kettesben. 
Szakítási fortélyokSzakítási fortélyok:
Nem szereti a nyers és durva embereket, így
hát, ha tudtára akarod adni szándékodat, kész
a jól bevált recept. Szakítás után szinte nulla
az esélyed, hogy visszakapd.

HalakHalak (02.20-03.20)
Kedvenc színeKedvenc színe: világoskék,
ibolya, barna
SzerencsenapSzerencsenap: csütörtök
SzerencseszámSzerencseszám: 4 és 9
VVirágirág: szegfű, jázmin, pálma, borókabogyó 
Hogyan hódítsuk meg a Halakat!Hogyan hódítsuk meg a Halakat!
Különc és nagy egyéniség egyben. Hallgasd
figyelmesen a problémáit, és ha nem is tudsz
neki segíteni, tégy úgy, és Őt ez megnyugtatja.
Alkoholos állapotban kiönti szívét kedvesének.
Kedveli a sportokat, aktívan éli mindennapjait.
Szakítási fortélyokSzakítási fortélyok:
A bírálatot és a kötöttséget, gúnyt képtelen
elviselni. Érzékeny természetű, sérülékeny,
könnyen válik önmaga mártírjává, kivíva ezzel
mások ellenszenvét is.

Összeállította: Gergely Tímea, XI. FÖsszeállította: Gergely Tímea, XI. F

Figyelem!Figyelem! Az itt olvasható jellemzések per-
sze nem mindenkire vonatkoznak, így kérünk
téged, ne általánosítsd partneredet. Lehet,
hogy pont Ő az IGAZI.
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Prietenii sunt cel mai important ingredient în a face visele
să devină realitate. De aceea vă îndemn să aveţi grijă de prietenii
voştri şi împreună să vă trăiţi la maxim anii de liceu, căci dacă
pentru orice nebunie de acum aveţi scuza că sunteţi adolescenţi,
când se va termina liceul va trebui să vă găsiţi altă scuză! So
enjoy! Vacanţă plăcută! Din partea redactorului-şef, Andra pentru
toţi colegii de redacţie.

Doresc ca tot ce vă doriţi să vi se împlinească, şi fericirea
s-o găsiţi la orice pas în viaţă. Baftă la Bac, succes în viaţă şi
pls...don’t forget the years we’ve spent together! Pentru Nina,
Iulia, Miha, Andrei. Cu prietenie şi drag, Andra (XIIC).

Au trecut anii de liceu, dar nu a fost decât ce-a trebuit să
fie, şi, dacă a fost cu adevărat ceva, n-a fost decât un strop de
veşnicie. Pentru aceşti ani în care ne-au fost aproape cu sfaturi şi
învăţături dorim să le mulţumim profesorilor noştri, şi să le dorim
multă sănătate, răbdare şi curaj să înfrunte următoarele generaţii
de elevi. Cu stimă şi respect, XII C.

Noi împreună am râs şi am plâns, la începutul unui drum.
Tot împreună am râs şi am plâns când ce făceam nu era bun. Dar
acum noi plecăm... păcat. Măcar o zi de-am mai fi stat în clasa în
care altădată visam, trăiam cu adevărat. Succese în viaţă şi baftă
la BAC!
Pentru toţi colegii din XII C, Andra.

Because you made us understand that a man can be
destroied, but he can never be defeated and because you learned
us how to become the people we are today we thank you from all
our heart! For our headmaster, Angela Boeriu. With love and
respect, XII C.

Frumos vă fie viitorul, ca cerul fără pic de nori, frumoşi vă
fie anii vieţii, noroc s-aveţi în viitor. Baftă la Bac, succese şi
împliniri în viaţă. Cu drag Andra (XII C), pentru Dani, Adi, O-zone
& Ceci (XII B).

VVVViiiisssssssszzzzaaaatttteeeekkkkiiiinnnnttttééééssss    aaaa    mmmmúúúúllll ttttbbbbaaaa
Emlékszem, milyen izgatottan vártam azt a napot, amikor bekerülök ebbe

az iskolába a „nagyok” közé.
Évnyitó volt, felöltöztem, és elindultam otthonról. Mikor átléptem az iskola

küszöbét, csodálkozva néztem a hatalmas épületet és udvart, nem tudtam, hogy mi
vár rám, elvegyültem a tömegben, és kerestem az új osztálytársaimat.

A IX. osztály mondhatni az ismerkedés éve volt, új osztálytársak, padtár-
sak, barátok, szerelmek s végül, de nem utolsó sorban új tanárok. Igen, hát a tanárok!

Szokatlan volt számomra, hogy úgy kezeltek minket, mint a felnőtteket, és nem úgy,
mint egy kisiskolás diákot. Érezhető volt a változás, s ez új, de felemelő érzés volt. Az

iskolai szokásoknak megfelelően kilencedikben mi is vándoroltunk (vagyis nem volt
állandó osztálytermünk), s ez tetszett, bár néha nagyon fárasztó volt. Mire elértük a tizediket, már termet
is kaptunk. Eleinte nem tartottuk megfelelőnek, mert nem a főépületben volt, hanem az udvar hátsó
részében. Később viszont rájöttünk, hogy ennek előnyei is vannak.

Ahogy teltek az évek, mi is változtunk, sokat vitatkoztunk, de mindig kibékültünk. Soha nem volt
olyan problémánk, amit ne tudtunk volna megbeszélni. Igaz, hogy kirándulni soha nem voltunk együtt, de
megszerveztünk egy pompás szalagavató estét, amibe szívünket, lelkünket bele tettük, és a végén óriási
sikert arattunk. Ez az esemény lett az, amely minket igazán összehozott, és az emlékek által egy életre
összeköt.

Most ott tartunk, hogy nemsokára el kell hagynunk az iskolát és tanárainkat, hisz nem marad-
hatunk örökre diákok. Számunkra most új élet kezdődik, ahol helyt kell állnunk, küzdenünk és töreked-
nünk kell, hogy céljainkat elérjük, s álmainkat beteljesítsük.

Ebből az alkalomból szeretnék köszönetet mondani osztályfőnökünknek, Pap Angéla tanárnőnek
és mindazoknak a tanároknak, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy a lehető legjobbat hoz-
zák ki belőlünk, és eljuttattak oda, hogy büszkék lehessünk magunkra és egymásra.

Szalontai BettikeSzalontai Bettike, XII. E

Echipa de baschet a şcolii a
“vizitat” Oradea

În data de 31 martie 2007 a
avut loc la Oradea, Liceul Traian
Vuia, concursul de baschet-fete,
faza judeţeană.

Primul meci l-am jucat cu cea
mai bună echipă din judeţ, aşa că nu
a fost de mirare că am pierdut (scor:
32-21).

Al doilea meci, iarăşi l-am
pierdut, deşi diferenţa nu a fost mare
(scor: 22-18).

Cu toate acestea, pentru noi
a fost o experienţă din care am mai
învăţat câte ceva. 

Sperăm că data viitoare vom
avea mai mult succes!

Szilágyi BettiSzilágyi Betti, X B



clasa a IV-a A, învăţătoare Florica Iova

clasa a IV-a C, învăţătoare Mirela Grecu

clasa a IV-a B, învăţătoare Maria Ardelean

clasa a IV-a D, învăţătoare Tóth Éva

clasa a VIII-a A, dirigintă Mariana Zsigmond

clasa a VIII-a B,dirigintă Ramona Buz

clasa a VIII-a C, 
dirigintă Szíjjártó Tünde

Claselor terminale le dorim
Mult succes la examene!



Fondată în anul 2002, sub coordonarea profesoarelor Kiss Mária şi Zoe Nagy
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clasa a XII-a A, 
diriginte Rîndunel Popescu

clasa a XII-a B, dirigintă Adriana Pelea

clasa a XII-a C, dirigintă Angela Boeriu

clasa a XII-a E, dirigintă Pap Angela

clasa a XII-a F, 
dirigintă Mészár Julianna

clasa a XII-a D, diriginte Gheorghe Iova


