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„Nu călcaţi pe partea carosabilă 
a sufletului meu!!!”

În data de 21.04.2008, în Salonta a avut loc
concursul de scenete vesele Zâmbete de primăvară.
În cadrul acestui concurs, au fost descalificate două
momente reprezentând aceeaşi piesă de teatru:
Boul şi viţeii scrisă de Ion Băieşu. Motivul descalificării a fost faptul că, în timpul reprezen-
taţiei, s-au aprins ţigări, necesare pentru recuzită. Aş putea acum să-i numesc pe cei care
au ajuns la această concluzie şi argumentele lor, dar nu o voi face. Vreau doar ca, prin acest
articol, să îmi exercit dreptul la replică şi să explic ceea ce e de explicat. În primul rând,
oricine ştie că un actor, pentru a fi credibil în rolul pe care îl interpretează, trebuie să
respecte cât mai mult caracterul personajului pe care îl întruchipează. De fapt, trebuie să
fie chiar personajul însuşi. În momentul în care începi să te pregăteşti pentru un anumit rol,
trebuie să creezi starea personajului respectiv, să trăieşti, să simţi, să suferi, să iubeşti ca
el. Deja nu mai eşti tu. Tu eşti un altul, un altul care îţi sufocă propria ta fire şi trăieşte în
corpul tău. Trebuie să ai aceleaşi gânduri, aceleaşi gesturi, trebuie, ca nefumător fiind, să
fumezi, dacă asta înseamnă să fii personajul respectiv. 

Bineînţeles că, într-o ţară în care contează doar forma, superficialitatea, şi fondul este
dat naibii, lucrul ăsta nu mai contează. Contează doar lucrurile privite de la suprafaţă, pen-
tru că, desigur, ne e prea greu să ne deschidem ochii pentru a privi în profunzime. Şi astfel
se ajunge ca, dintr-o piesă de teatru, să reţii numai ceea ce te-a scandalizat fără să mai
apreciezi nimic altceva. 

E trist. E trist că le reproşăm tinerilor că nu au iniţiativă, că nu sunt în stare să facă
nimic productiv, nimic frumos şi că, atunci când îşi pun speranţele în ceva şi se mobilizează
pentru ca acel ceva să iasă cât mai bine, noi îi punem la zid şi ne batem joc de munca lor.
Şi uite aşa se pierd visuri, speranţe, dorinţe pe drum. Uite aşa se ajunge ca tinerii capabili,
dar neapreciaţi aici aleg să lucreze “afară” pentru că acolo simt aprecierea celor din jur. E
extrem de trist că nici acum nu ştim să ne păstrăm şi să ne apreciem valorile. E extrem de
trist că încă se practică cenzura chiar şi în domeniul cultural. Ce se va întâmpla oare cu noi
în continuare? Spre ce ne îndreptăm? 

Concluzia: e trist.

MARI, XI C - redactor-şef

Niciodată cultura n-a distrus civilizaţia, dar civilizaNiciodată cultura n-a distrus civilizaţia, dar civiliza--
ţia poate fi moartea culturii şi, de obicei, cultura moareţia poate fi moartea culturii şi, de obicei, cultura moare
din cauza civilizaţiei.din cauza civilizaţiei.

VVasile Băncilăasile Băncilă înîn Filosofia vârstelorFilosofia vârstelor
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IIIInnnntttteeeerrrrvvvviiiiuuuu    ccccuuuu    ddddoooommmmnnnnuuuullll     ddddiiii rrrreeeeccccttttoooorrrr     LLLLiiiivvvviiiiuuuu    GGGGaaaalllleeeeaaaa

1) Ştim că până în anul 2006 aţi fost direc-
tor adjunct al Liceului Teoretic Salonta, după
care aţi ajuns în postul actual, acela de director al
Colegiului Naţional „Arany Janos” Salonta. Cu ce
realizări vă puteţi mândri până în momentul de
faţă?

Principala realizare este, cred, transformarea
Liceului Teoretic Salonta în Colegiul Naţional „Arany
Janos”. Apoi, amenajarea unui spaţiu destinat Con-
siliului elevilor şi alcătuirea unor noi spaţii pentru ele-
vii care studiau în clădirea de pe strada Ion Creangă
sau repararea şi schimbarea mobilierului din sălile de
clasă. 

De asemenea, am reuşit să reamenajăm la-
boratoarele de informatică, care acum au ajuns să fie
cotate la nivel european. Să nu mai vorbim despre
dotarea cu aparatură performantă necesară desfăşurării orelor: laptopuri şi video-proiectoare; ame-
najarea unui spaţiu pentru pregătirea elevilor pentru olimpiadele şcolare, schimbarea conductelor
exterioare de la încălzirea centrală, crearea unui centru de documentare şi informare în colaborare
cu Casa Corpului Didactic Bihor, pentru perfecţionarea învăţătorilor şi a profesorilor.

O altă realizare este dotarea laboratoarelor, a cabinetelor şi a bibliotecii din fondurile MECT
sau reabilitarea sălii de sport a şcolii de pe strada Ion Creangă. De asemenea, un lucru foarte
important este acela al depunerii proiectului pentru reabilitarea totală a clădirii principale, lucrările
fiind în valoare de 100 miliarde ROL, urmând ca, în acest an, să primim aproximativ 20 de miliarde
ROL. Obţinerea unor sponsorizări (3000 $ de la o firmă din America, 20 de calculatoare noi de la
Universitatea Goldiş etc.) reprezintă un alt scop atins.

2) Având în vedere că de luna trecută sunteţi numit director prin concurs, pe mandat
de 4 ani, ce obiective v-aţi propus în continuare?

În primul rând, doresc creşterea calităţii educaţiei în şcoală prin: stimularea implicării
cadrelor didactice şi a personalului din unitate în procesul instructiv-educativ, sprijinirea elevilor
care doresc să participe la olimpiade, concursuri şcolare şi sportive şi, bineînţeles, recompensarea
lor, sau transformarea simpozionului ştiinţific în simpozion internaţional cu participarea elevilor din
Ungaria, Belgia, Republica Moldova şi România. 

De asemenea, dorim să atragem elevi din Republica Moldova pentru a studia la liceul nos-
tru, asigurându-le condiţii optime de cazare în internat în timpul săptămânii, week-endul petrecân-
du-l la familiile colegilor lor.

În ceea ce priveşte reabilitarea clădirii principale şi a împrejurimilor, mi-am propus amena-
jarea unui parc în faţa liceului, lângă statuia poetului Arany Janos, apoi schimbarea mobilierului
exterior, din curte, reamenajarea terenului mic, de bitum, de către firma orădeană 5X5 FOTBAL,
teren care, în urma acestei reamenajări, va avea instalaţie nocturnă. Doresc să duc la îndeplinire
reabilitarea vestiarelor şi a grupului sanitar de lângă sala de sport, transformarea internatului în săli
de clasă pentru elevii claselor I-IV şi aducerea lor în incinta liceului, schimbarea geamurilor canti-
nei în geamuri termopan, amenajarea holului central şi montarea unui monitor LCD pe care vor fi
proiectate ştiri pentru elevi, documentare, videoclipuri etc. 

Îmi propun ca spaţiul de la subsol să devină funcţional, prin transformarea lui în săli pentru
dans, ateliere de pictură ş.a. Organizarea cursurilor şi examenelor ECDL este un alt obiectiv care
va fi dus la îndeplinire, acest lucru depinzând doar de bunăvoinţa şi dorinţa elevilor. La profilurile
matematică-informatică intensiv informatică, respectiv intensiv limba engleză, orele de intensiv vor
fi făcute pe grupe şi, spre deosebire de anii precedenţi, elevii de la profilul matematică-informatică  

continuare în pagina 5
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continuare din pagina 4
intensiv limba engleză vor da la sfârşitul celor 4 ani atestat din
limba engleză.

Proiecte bineînţeles că mai sunt, însă cele menţionate
mai sus se vor desfăşura cu siguranţă în timp ce la celelalte
mai avem nevoie de aprobări şi finanţări. 

3) Ştim că sistemul românesc de învăţământ este
mereu în schimbare. Credeţi că acest lucru este sănătos
pentru factorii implicaţi?

Dacă aveam mintea limpede, în 1990, ne propuneam
să facem reformă din cls I. După 12 ani, aveam reformă ade-
vărată în învăţământul românesc. E normal să fie mereu în
schimbare şi e sănătos acest lucru. Şcoala formează tinerii
pentru viaţă, prin urmre ar trebui pus accentul nu pe teorie, ci pe practică. 

4) Ce aţi schimba în învăţământ, dacă aţi fi ministru?
Aş reduce programa şcolară, numărul de ore, cel mult 6 ore pe zi, aş mări numărul de ore

de educaţie fizică şi sport, aş sprijini activităţile sportive în şcoală prin crearea de cercuri sportive
de exemplu: handbal, fotbal..., bineînteles sub supravegherea profesorului de sport. Cel mai impor-
tant dintre toate: aş schimba sistemul de admitere în liceu, şcoli de arte şi meserii prin admiterea
în 3 etape, iar admiterea să aibă loc doar în cazul în care numărul elevilor depăşeste numărul
locurilor disponibile: etapa întâi ar consta în organizarea admiterii la liceele mai prestigioase. În cea
de-a doua etapă, ar avea loc selecţia făcută de către şcoală. Elevii care nu intră/nu reuşesc în etapa
întâi, au posibilitatea să încerce la etapa a 2-a, la licee mai puţin pretenţioase. Cea de-a treia etapă
ar fi admiterea la şcolile de arte şi meserii. 

În învăţământul universitar aş păstra admiterea, dar aş dori să fie crescută calitatea
învăţământului prin seriozitate.

5) Unde aţi absolvit liceul şi, dacă puteţi, să ne povestiţi o întâmplare din perioada
liceală?

Am absolvit liceul „Emanuel Gojdu” din Oradea, în anul 1978, iar în acest an se împlinesc
30 de ani de la terminarea liceului, întâlnirea cu foştii colegi având loc pe 7 iunie.

În amintesc cu drag de momentele petrecute în liceu, mai ales excursia la Stâna de Vale, la
motelul Iadolina. Am mers cu clasa şi unii profesori. Într-o seară, noi, vreo 5-6 băieţi, ne-am dus la
restaurant şi ne-am comandat Pepsi, peste care ne-am  turnat ţuică de prune. La un moment dat,
nefiind obişnuiţi cu alcoolul, am ameţit. Profesorii au observat comportamentul nostru bizar şi nu au
ştiut ce se întâmplă cu noi. Ei au avut impresia că sufeream de toxiinfecţie alimentară din cauza
sucului expirat. Când am văzut că sunt foarte speriaţi, le-am explicat motivul dezechilibrului nostru,
ei liniştindu-se oarecum.

5) Ce părere aveţi despre elevii din ziua de azi? Ce apreciaţi la ei şi ce aveţi să le
reproşaţi?

Nu am nimic de reproşat elevilor, pentru că ei acţionează conform vârstei şi conform modu-
lui în care sunt îndrumaţi. Consider că elevii trebuie încurajaţi să-şi spună părerea, însă să fie o
părere bine argumentată. 

La elevi apreciez sinceritatea, hărnicia (dacă sunt îndrumaţi corect), iniţiativa, dorinţa de
competiţie, respectul pe care îl acordă cadrelor didactice şi dorinţa
de autodepăşire. Sunt mândru că în şcoala noastră sunt elevi cu
asemenea calităţi.

7) Ce sfaturi ne daţi nouă, elevilor?
Să vă bucuraţi de viaţa de elev, să învăţaţi a învăţa, să fiţi

corecţi şi cinstiţi.
Vă mulţumim pentru interviul acordat şi vă urăm mult

succes în îndeplinirea obiectivelor!
Florentina Lung şi Marieta Manolache, XI C
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BBUZĂUUZĂU -- 29 aprilie – 4 mai 200829 aprilie – 4 mai 2008

Olimpiada Naţională de Geografie a avut loc în munici-
piul Buzău. Din Bihor am participat 6 elevi, Răzvan Rotaru,
respectiv Manuela Gavriţ (Oradea) din clasa a VIII-a, eu din
a IX-a, Boldi Tibor (Salonta) din a X-a, Daciana Deac (Oradea) din
a XI-a, Mircea Talpoţ (Oradea) din a XII-a şi doamna profesoară
însoţitoare Alina Mitran de la şcoala noastră. Luni, la ora 6
dimineaţa am pornit cu trenul din Oradea pe ruta Oradea-Cluj-
Mediaş-Sighişoara-Braşov-Ploieşti-Buzău. Pe tren am făcut
cunoştinţă unul cu altul. După 12 ore am ajuns la gara Buzău.
Acolo ne aşteptau microbuzele care ne-au dus la internatele în
care am fost repartizaţi. Au fost 4 internate în care toţi elevii şi pro-
fesorii au fost cazaţi: Gr. Şc. “C. Neiţescu” (97 elevi şi 11 profe-
sori), Colegiul Tehnic (78 elevi şi 11 profesori), C. Agricol “Dr. C.
Anghelescu” (62 elevi şi 11 profesori) şi Gr. Şc. “Transporturi CFR”

(62 elevi şi 9 profesori). În total am fost 299 de elevi participanţi şi 42  de profesori însoţitori. 
Participanţii dintr-un judeţ aveau un profesor însoţitor, excepţie făcând Bucureştiul care a avut 2 pro-

fesori însoţitori, deoarece ei aveau câte 6 reprezentanţi din fiecare sector. Noi, cei din Bihor, am fost cazaţi
la Colegiul Tehnic, aflat pe Aleea Industriei, stradă cu nume predestinat. Era un internat cu un etaj şi canti-
na se afla în curtea acestuia, curte păzită de vreo 4 câini cu puii lor. Toate fetele au fost cazate la etaj, iar
noi, cei 4 băieţi din Bihor, am fost într-o cameră cu 3 băieţi din Maramureş, de treabă şi ei.

Marţi de la ora 10 a fost festivitatea de deschidere, organizată în cea mai mare sală a Consiliului
Judeţean Buzău, unde şi-au ţinut discursurile cei din juriu şi organizatorii. După discursuri a urmat un spec-
tacol de muzică şi dans, organizat de elevii liceului de artă din Buzău. De la ora 16.00 până la ora 19.00
s-a desfăşurat proba teoretică scrisă. Au fost 5 subiecte, accesibile, cu dificultate mai mare deoarece, totuşi,
era o olimpadă naţională, unde trebuia să scriem despre relieful glaciar, să explicăm diferenţa de zi-lumină
şi noapte la solstiţii, mai erau 3 climatograme pe care trebuia să le explicăm, o problemă cu cerc şi mai tre-
buia să scriem mările arctice şi fluviile care se varsă în ele (fără hartă). După ce am ieşit din săli, s-au afişat
baremele care ne-au dat pe spate pe toţi, deoarece erau mult prea detaliate. De exemplu, era un subiect la
care ne cerea să scriem principalele lacuri din Marele Rift African, însă pe barem apăreau toate lacurile gru-
pate, unele pe Riftul de Est şi altele pe Riftul de Vest...

Miercuri, la ora 8 am început să ne deplasăm spre Valea Slănicului, deoarece în această zi era pro-
gramată deplasarea pe teren pentru proba practică. Aceasta s-a făcut cu ajutorul unor autocare bine
echipate şi era diferenţiată, adică fiecare clasă avea
un alt traseu şi fiecare autocar câte un profesor care
explica şi arăta ceea ce trebuia să observăm. Noi,
cei din clasa a IX-a, am început prin a trece vestitul
pod de la Mărăcineni şi ne îndreptam spre Valea
Slănicului. Ni s-a enumerat o mulţime de rezervaţii
naturale şi florale, faptul că în zonă există vegetaţie
mediteraneană, deoarece bate vântul cald numit
“Foen”. Ne-am oprit în unele locuri pentru a face
profilul transversal al râului sau să observăm
alunecări de teren. În localitatea Mânzăleşti am
întâlnit ceva mai deosebit: un martor de eroziune
constituit din tuf vulcanic alb.Acesta se afla la con-
fuenţa a două râuri. Localnicii spun că acum 100 de
ani în vârful acestuia se afla o cârciumă şi că acolo
se ţineau horele satului. Acest monument natural
însă va dispărea aproape complet în următorii 50 de ani dacă nu va fi ferit în vreun fel de eroziunea agenţilor
externi. Am vizitat şi Platoul Meledic unde am putut observa o vale formată prin prăbuşirea unei peşteri de
sare. Sarea albă intră în contrast cu celelalte roci de pe versant de culoare închisă. Aici nu creşte vegetaţie
din cauza prezenţei sării.

continuare în pagina 7
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Întorcându-ne de pe Valea Slănic ne-am dus la Vul-
canii Noroioşi aflaţi la 12 km de comuna Berca. Aceşti
pseudovulcani se află în 2 locuri: Pâclele Mari şi Pâclele
Mici, însă absolut nimeni nu a înţeles care sunt cele mari şi
care sunt cele mici, deoarece profesorii, prin explicaţiile lor,
au creat confuzii... Fenomenul care se întâmplă la vulcani
este unul rar întâlnit în lume: din adâncurile pământului, prin
craterele lor, ies gaze naturale care se infiltrează printre
rocile fisurate. La suprafaţă ajunge un material vâscos, de
culoare cenuşie, câteodată însoţit de fosile, urme de petrol
sau calcare şi ghips. Această “lavă” vâscoasă provine din
dizolvarea argilelor întâlnite în cale de apa antrenată spre
suprafaţă de presiunea gazelor, deci este rece. Conurile au dimensiuni variabile, cel mai înalt con are vreo
9 metri şi diametrul cel mai mare al unui con este de 4-5 metri. Nici în perimetrul acestei rezervaţii naturale
nu există vegetaţie (cu excepţia a 2 specii de plante halofile care cresc şi în deşert) deoarece solul are în
compoziţia lui sare.

Joi dimineaţă am dat şi proba practică, durând 90 de minute, care a constat în ceea ce am văzut pe
teren. După aceea, s-au afişat baremele, fără a mai putea depune contestaţii la această probă. 

După ce am scăpat de aceste probe, puteam spune că a venit vacanţa şi pentru noi. Ne-am mai plim-
bat prin oraş, am fost la o pizza unde a trebuit să aşteptăm
o oră. După aceea, am mers la internat unde am chefuit
împreună cu restul.

Vineri am mers toţi elevii şi profesorii într-o
excursie de relaxare, aproape identică cu excursia de
marţi. Am văzut, în plus, doar ce a mai rămas din nişte
livezi, cartierul rezidenţial din Buzau şi o “fabrică de
legume” după cum a precizat ghidul nostru. Am vizitat şi
Muzeul chihlimbarului de la Colţi unde erau expuse diferite
colecţii de chihlimbar, coliere şi bijuterii. Am vizitat şi Mănă-
stirea Ciolanu şi împrejurimile decorate cu sculpturi în aer
liber, deoarece acolo se afla şi tabăra de sculpturi.

După excursie, ne-am dus la internat, iar pe urmă ne-au
dus pe toţi, în afară de profesori, la sala de sport a liceului,

unde s-au ţinut probele scrise, ca să vedem rezultatele, iar după aceea la un club din centrul oraşului. În club
am încăput toţi 299 lejer, deoarece era destul de mare şi ne-am distrat destul de bine, atmosfera făcută de
DJ fiind cât se poate de plăcută, el lăudându-ne că suntem olimpici învingători. Noi bihorenii am fost cam pe
la mijlocul clasamentului, asta deducând noi, deoarece rezultatele au fost afişate în ordine alfabetică şi nu
în ordinea notelor. Nota finală era formată din nota de la proba teoretică scrisă care valora 75% din total şi
nota de la proba practică scrisă care valora 25% din total.

Sâmbătă a fost o zi în care fiecare putea să meargă unde voia prin oraş sau la meci, iar duminică
era festivitatea de încheiere. Noi ne-am cerut permisiunea să
plecăm mai repede acasă deoarece 12 ore pe tren totuşi
înseamnă jumătate de zi şi, astfel, am pornit sâmbătă spre
casă. Pe tren am tras concluziile finale şi a reieşit că organi-
zarea a fost cât de cât bună, infrastructura oraşului şi judeţu-
lui Buzău lasă puţin de dorit, dar cel mai groaznic lucru a fost
mâncarea de la internat care a fost “semiincomestibilă”... mai
bine îi lăsa pe profesorii şi profesoarele noastre să ne
gătească mâcarea. Noaptea pe la ora 12:30 am respirat aerul
Salontei.

Olimpiada Naţională de Geografie 2008 a fost o expe-
rienţă frumoasă în care am vizitat multe locuri,  mi-am făcut
mulţi prieteni din ţară şi aş dori ca şi la anul să mai trăiesc
clipe asemănătoare.

Bogdan-Vasile Petrila, IX D
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Încă o dată ne-am propus să descoperim alte şi
alte taine din fascinantul univers al ştiinţei. O nouă ediţie
a simpozionului ştiinţific al elevilor a avut loc în data de 10
mai 2008 în cadrul liceului nostru.

La iniţiativa organizatorilor simpozionului, domnii
profesori Kiss Mária, Meszar Iuliana, Ioan Lung şi sub
îndrumarea profesorilor coordonatori  am început să ne
pregătim cu multă seriozitate lucrările ştiinţifice în domeni-
ile: fizică, chimie, biologie, matematică şi informatică.

Dar, iată că a sosit şi ziua în care am avut posibilitatea să ne prezentăm rezultatele muncii
noastre.

În cadrul deschiderii festive, animaţi de cuvintele frumoase ale organizatorilor, ale conducerii
şcolii şi ale domnului primar care ne-a adus în dar bufniţa, simbol al înţelepciunii, am retrăit atmos-
fera înălţătoare a simpozionului.

În continuare a avut loc prezentarea
lucrărilor, astfel că timp de zece minute fiecare par-
ticipant a încercat să convingă atât juriul cât şi pub-
licul, de valoarea lucrării sale şi să obţină un punc-
taj cât mai mare. Am pătruns în lumea fizicii cu
fascinaţia zborului, a roboticii, şi alte lucruri intere-
sante care ne- au captat atenţia. În domeniul chimiei
colegii noştri ne-au adus informaţii despre apă,
acest miracol al vieţii, am aflat despre istoria tabelu-
lui periodic, precum şi alte experimente interesante.
Lucrările de biologie au prezentat  aspecte inedite

despre efectele monoxidului de carbon asupra
sănătăţii oamenilor; despre câine şi pisică; prob-
leme actuale ale oraşului Salonta cum ar fi: speciile

de arbori şi arbuşti ornamentali cultivaţi în Salonta, calitatea apei potabile din fântânile oraşului.
Juriul a fost alcătuit din: preşedinte dl. Nagy Zoltán Tamás - profesor universitar la Universi-

tatea din Oradea, Májlinger Enikő - profesoară de biologie la Şcoala cu clasele I-VIII ”Arany János”,
Kiss Ernő - profesor de fizică la Grupul Şcolar Agricol Salonta şi doamna Victoria Jiga - profesoară
de biologie.

Festivitatea de premiere, momentul aşteptatat cu nerăbdare de toată lumea ne-a prezentat
câştigătorii: la specializarea fizică, locul întâi - Andrei Todor, locul II - Fazekas Szabolcs şi Barna
ÁdÁm, locul III - Andor Péter şi Boros Krisztina, menţiune Lucian Martin, Ionuţ Jurcan, Lőrincz
Lóránt şi Kőrösi Norbert .

La specializarea biologie: locul I - Andreea Cotrău
şi Ioana Păfucan, locul II - Jámbor Timea, Szél Dóra şi
Szabó Csenge, locul III – Paula Ţeudan şi George Iovan.

La chimie locul I – Diana Szalai, locul II - Varga
Roland, locul III - Paula Ţeudan şi George Iovan.

Le mulţumim sponsorilor: dl. director Liviu Galea,
Comitetul de părinţi al Colegiului Naţional ”Arany János”,
primarul municipiului - dl. Török László, Consiliul local al
municipiului Salonta, SC  PC ”Tech” SRL, reprezentat
prin dl. profesor Illyés Lajos, SC ”Trionix” SRL, reprezen-
tat prin dl. profesor Vasile Trăncău şi Organizaţia UTDM.

Ioana Păfucan, IX C
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SIMPOZIONULSIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC DEŞTIINŢIFIC DE
MAMATEMATEMATICĂ-INFORMATICĂ-INFORMATICĂTICĂ

În data de 10.05.2008, în
cadrul liceului nostru, a avut loc “Sim-
pozionul ştiinţific al elevilor”, aflat la
cea de-a patra ediţie. Elevii partici-
panţi s-au întrecut pe ei înşişi în a
prezenta lucrări cât mai interesante.

Participând la simpozionul
precedent, am observat munca inten-
să şi străduinţa elevilor, precum şi
progresul realizat, aceştia punând
multă pasiune în ceea ce au făcut.

Elevii au avut la dispoziţie 10
minute pentru prezentarea lucrării,
după care au răspuns şi unor întrebări legate de referatele lor. Este demnă de subliniat siguranţa

cu care au prezentat lucrările în faţa publicului.
Înainte de acordarea premiilor, preşedintele juriu-

lui, doamna profesoară Claudia Buftea a dorit să-i felicite
atât pe concurenţi, cât şi pe profesorii îndrumători, care s-
au aflat în spatele unei munci serioase, pentru eforturile
depuse în organizarea acestei activităţi.

Locul I a fost acordat elevilor: Cristina Cristea, X C
- Calcularea unor sume şi Jámbor Timea,  - Criptografie.

Locul II a fost obţinut de elevii: Marieta Manolache,
XI C - Pătratul magic
şi Balázs Norbert,   -
Viaţa şi activitatea lui

Bolyai János.
Locul III a revenit elevilor: Cezara Lucaciu, IX C - Inega-

lităţi interesante şi Mészár Tamás  - Sudoku. 
Menţiunile au fost acordate elevilor: Daiana Szatmari, XI

C - Formula lui Leibniz pentru derivate de ordin superior, Florin
Popescu, XI C - Leonhard Euler şi Gál Benjamin,  - Viaţa şi
activitatea lui Gauss.

La matematică - informatică, secţia maghiară: 
Locul I a fost obţinut de eleva Nagy

Csenge, IX F - Numere interesante.
Locul II a fost acordat elevului

Szilágyi Norbert, - Numere prime.
Locul III a revenit elevilor: Solymosi

Ernő şi Petrovszki Gergő, - Şiruri, serii,
probleme interesante.

Menţiunea a fost acordată elevului
Varga Rolland, - Şirul lui Fibonacci.

Îi felicităm pe toţi concurenţii şi le
mulţumim domnilor profesori implicaţi în
această activitate.

Cristina Cristea, XC
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Május 10-én került megrendezésre a
Matematika-Informatika Konferencia.

A megmérettetés a 20-as  teremben zajlott.
A rendezvény kezdetén  a ha-

gyományápolás jegyében a polgármester úr
egy kedves bagolyszobrot adott át az iskolá-
nak, hogy a tudást jelképezze.

Miután a tanárnők elmondták
nyitóbeszédüket, elkezdődött a verseny. 

Sokféle érdekességet láthattak a kedves jelenlevők. Nagy Csengétől különböző érdekes
számokról lehetett hallani, Varga Roland a Fibonacci-számokat mutatta be, Barna Ádám a prím-
számokat, Kovács Zoltán a  rekurzió világát, Andor Péter a Pi számot, Kőrösi Csongor
valószínűség-feladatokat, Szilágyi Norbert a prímszámokat, Solymosi Ernő és Petrovszki Gergő  a
sorozatok, sorok érdekességeit ismertette. 

Szerintem nagyon jó dolog a konferencia, mert a diák kipróbálhatja magát, mint előadó, tanul
az összeszedett anyag elolvasásával, a dolgozat illetve a bemutató elkészítésével, látja ahogy a
nagyobbak adnak elő, és tanulhat tőlük.

Egy kis szünet után a zsűri meghozta nehéz döntését, és kihirdette a nyerteseket. Senki nem
ment haza üres kézzel, mindenki kapott valamit, még ha nem is tárgyi értéket,  de nyert tudást és
tapasztalatot. 

Nagy Csenge, IX. F
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Iskolánk 2008. május 10-én negyedik
alkalommal adott helyett a Tudományos
Diákkonferenciának. A megmérettetések négy
teremben történtek. A dolgozatokat  öt külön-
böző tantárgyban lehetett benevezni: mate-
matika, matematika-informatika, fizika, kémia
és biológia. A konferencia megszervezésében
köszönetet mondhatunk Mészár Julianna és
Kiss Mária tanárnőknek valamint húsz diáknak,

akik segítették őket. A dolgozatok maximum 10 oldalasak lehettek, bemutatására a diákoknak  10
perc állt a rendelkezésre és 5 perc a zsűri és a közönség által feltett kérdések megválaszolására.
Kémiából Berte Ioan és Halász Katalin,
biólógiából Jiga Victoria,  Mailinger Enikő, míg a
fizika dolgozatokat Nagy Zoltán Tamás és Kiss
Ernő értékelte.

A dolgozatok rendkívül érdekesek, a
kísérletek tanulságosak és figyelemfelkeltőek
voltak. A diákok nagyon sokat dolgoztak rajtuk,
mindenképp dicséretet és elismerést érdelmel-
nek, a felkészítő tanárokkal együtt.

A megmérettetések kilenc órakor Török
László polgármester ünnepi megnyitó
beszédével kezdődtek. Megajándékozta az
iskolánkat egy bronz bagollyal, és elmondott
róla egy legendát. A bagoly a porta felett volt, és ha valaki belenézett a szemébe, akkor  aznap jó
jegyet kapott. Ezek után elkezdődött a konferencia, amelyen összesen 55 diák vett részt: 8 dolgo-
zat fizikából, 4 biológiából, 11 kémiából készült,  32 diák  pedig matematika-informatikából indult.

Nem lehetett mindenki nyertes, viszont mindenki nyert, ha nem mást, legalább tapasztala-
tot. Voltak viszont nagyon ügyes versenyzők is:
biológiából Păfucan Ioana és Cotrău Andrea
első díjazottak lettek A második helyen Jámbor
Tímea és Szél Dóra dolgozata holtversenyben
végzett a Szabó Csengéével. A harmadik
helyen Ţeudan Paula és Iovan George végzett.
Kémiából Szalai Diana bizonyult a legjobbnak.
A második helyezett Varga Roland lett, a har-
madik pedig  Ţeudan Paula és Iovan George.
Dicséretben részesült: Bakó Anita, Szőke Anikó
és Balogh Bea. Fizikából Todor Andrei lett az
első, második helyen Fazekas Szabolcs és
Barna Ádám, a harmadik helyen pedig Andor

Péter és Boros Krisztina végzett, és dicséretben részesült: Martin Lucian, Jurcan Ionuţ, Lőrincz
Lóránt és Kőrösi Norbert. A MIDESZ különdíját Sebesi Enikő adta át, Türkösi Alexandrának és
Kovács Kingának kémia  dolgozatukért .     

Mi is nagyon örültünk, hogy részt vehettünk ezen a rendezvényen, és ha minden jól megy,
jövőre is ott leszünk. 

Jámbor Tímea és Szél Dóra, IX. F
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Pe data de 16 aprilie, anul curent, elevii Colegiului
Naţional "Arany Janos" au avut deosebita plăcere de a-l întâlni
pe Alteţa Sa Regală Principele Radu al României, venit într-o
scurtă vizită de lucru la Salonta.

Alteţa Sa, în calitate de Reprezentant Special al Guver-
nului, însoţit de Excelenţa Sa Nicolae al României, a efectuat
această vizită de lucru în cadrul programului „Oraşele
României”, destinat dezvoltării relaţiilor europene ale aşezărilor
româneşti urbane. Membrii Familiei Regale s-au întâlnit cu
peste 200 de elevi şi profesori din şcoala noastră şi au discutat
cu ei despre valorile pe care le promovează Casa Regală.

Pentru cei care încă nu au auzit de Alteţa Sa Regală
Principele Radu, vom prezenta un scurt istoric despre viaţa
acestuia. Radu Duda s-a născut la 7 iunie 1960, în municipiul
Iaşi, într-o familie de medici. A absolvit Liceul Internat "Costache
Negruzzi" din Iaşi în 1979 şi a fost admis pe locul patru la
Universitatea de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti,

pe care a absolvit-o în anul 1984, la clasa prof. Olga Tudorache. Printre colegii săi de promoţie s-au numărat
Carmen Tănase, Bogdan Gheorghiu, Oana Pellea, Carmen Ciorcilă, Carmen Trocan, Marina Procopie,
Mihai Verbiţchi, Adrian Păduraru şi Dan Bădărău.

După absolvirea facultăţii, tânărul actor a fost repartizat la Teatrul Municipal din Suceava, apoi a fost
transferat ca actor la Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri" din Iaşi. În perioada în care a evoluat ca actor, Radu
Duda a locuit la bloc, ca majoritatea românilor. În anul 1988, se mută la Bucureşti, părăsind scena Teatrului
Naţional din Iaşi. Din 1974 ş până în 1999, Radu Duda a susţinut o bogată carieră artistică în teatru, film şi
televiziune, în ţară dar şi în Franţa, Belgia, Elveţia, Luxemburg, S.U.A., Israel, Macedonia şi Camerun. A
lucrat ca asistent universitar între 1990 şi 1994 la Universitatea de Artă Teatrală şi Cinematografică din
Bucureşti, la clasa prof. univ. Dem Rădulescu.

Printre rolurile interpretate de actorul Radu Duda sunt de remarcat: rolul lui Gigi Stamatescu (ofiţer,
iubitul Mizei) în piesa de teatru "Titanic Vals" de Tudor Muşatescu, un rol în piesa de teatru "Trei surori” de
A. P. Cehov.

A realizat în anul 1993 (în calitate de director artistic) primul proiect de terapie prin artă "Artécole",
pentru orfanii din România. Proiectul s-a desfăşurat în opt localităţi din România în decursul a şase ani. În
1999, Radu Duda a înfiinţat în Elveţia asociaţia culturală "Spectacolul Secolului XXI", consacrată promovării
culturii Europei de Est.

În anul 1996 s-a căsătorit cu Alteţa Sa
Regală Margareta de România. La data de 1 ian-
uarie 1999 a fost numit „Prinţ de Hohenzollern-
Veringen” de către Alteţa Sa Regală Prinţul
Friedrich Wilhelm, şeful casei princiare de Hohen-
zollern-Sigmaringen, numele său legal devenind
Radu Hohenzollern Veringen Duda. Prinţul Radu
nu are blazon, deoarece nu i-a fost specificat vre-
unul prin decretul princiar care i-a acordat noul
nume. De asemenea, decretul nu i-a acordat lui
Radu nici apelativul de "Alteţă". Alte familii regale,
însă, i-au recunoscut folosirea de către acesta a
apelativului de "Alteţă Serenissimă". Prin noul
Statut al Casei Regale, semnat de Regele Mihai al
României la 30 decembrie 2007, Radu a primit
titlul de "Principe al României" cu apelativul de
"Alteţă Regală" şi urmează să poarte titlul de "Alteţa Sa Regală Principele Consort al României" începând
de la moartea Regelui Mihai. Fiind membru al Familiei Regale Române, fie acompaniat de soţia sa,
Principesa Margareta, fie, cel mai adesea singur, prinţul reprezintă Familia Regală cu diverse ocazii.

Tania Buzgău şi Cristian Vanţa, XII C
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Iubind poezia…Iubind poezia…

În data de 27.03.2008,
în incinta liceului nostru, a avut
loc concursul de recitări
„FASCINAŢIA POEZIEI”, faza
pe şcoală. Organizarea unui
astfel de concurs era necesară
pentru că, fără falsă modestie,
în acest liceu chiar sunt elevi
pricepuţi la recitat. Şi candidaţi
au fost, fără îndoială. 

E foarte bine că elevii
sunt încurajaţi să facă ce le place, chiar dacă acele pasiuni nu mai sunt considerate „trendy” (şi să
sperăm că cei care s-au prezentat la concurs au făcut-o pentru că au vrut-o şi nu pentru că au fost
obligaţi de anumite circumstanţe – în orice caz, noi suntem optimişti). Poezia e… poezie, iar dacă

încă mai sunt elevi atraşi de astfel
de competiţii, înseamnă că
mergem pe drumul cel bun. 

Regulile concursului au fost
destul de permisive, singura
condiţie fiind aceea ca poeziile
recitate să fie scrise de poeţi
români. Scriitorii preferaţi ai con-
curenţilor au fost cei prolifici, ca
Mihai Eminescu, George Coşbuc,
Vasile Alecsandri sau Nichita Stă-
nescu. Desigur, au fost recitate şi
lucrări scrise de poeţi mai puţin
cunoscuţi, cum ar fi Cincinat
Pavelescu. 

Concursul s-a desfăşurat pe
două secţiuni, secţiunea gim-

nazială şi cea liceală. Premiile la categoria gimnazială le-au obţinut, în ordine: premiul I, Octavian
Popescu (clasa a V-a A), premiul II, Diana Ţirigan (clasa a VI-a A), iar premiul III, Mădălina Pap
(clasa a VIII-a A).

La liceu, premiul I a
fost obţinut de Marieta
Manolache (clasa a XI-a C),
premiul al II-lea de Ioana
Păfucan (clasa a IX-a C),
premiul al III-lea Cristina
Manciu (clasa a X-a D), iar
menţiunea a fost obţinută de
către Florentina Lung (clasa
a XI-a C).

Următoarea fază a
concursului, cea pe zonă,
are loc la Casa de Cultură, în
decursul lunii mai. 

Le urăm succes tuturor participanţilor! Mari, XI C
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My favourite “animal” is the butterfly
Oh! It’s flying so nice in the sky!
No one knows where it goes
I wish I knew…
Can it fly over the rainbow?
And what is there…?

Kites are flying like butterflies
I’d like to be there to see…
Rainbows, trees, flowers
And lots of children playing
Love and peace in the air,
Yummy cookies everywhere!

(Monica Kiraly- IX B)

Our country is polluted
Anyone would like to be somewhere green
Nobody dares to dream of
A land with beautiful trees.

(Oana Popa- IX D)

L is for luxurious
A is for articulate
V is for vibrant
I is for innocent
N is for naïve
I is for intelligent
A is for adventurous.

(Lavinia Todinca- IX D)

ORIGIN OF CERTAIN PLACE NAMES

Asia - the largest continent- takes its name
from the district Smyrma in Turkey. We sometimes
refer to the eastern part of the continent as the
“Orient” (Land of the Rising Sun)

America is named after Amerigo Vespucci,
who explored parts of the coastline of the New
World, shortly after its discovery by Columbus.

Australia means the “Southern Continent”
National Emblems: Kangaroo, Eme and Mimosa.

Canada comes from the red Indian word
“Kannata”, meaning “a number of settlers’ huts”.
National Emblems: Maple Leaf, Beaver.

China - the word is said to have come from
“Tsin”, the ruler who build the Great Wall of China.
National Emblems: Dragon, Plum Blossom.

England - land of the Angles, who invaded
and conquered South Britain in the 5-th century.
National Emblems: Lion, Rose and Bulldog.

Europe - some say the Phoenicians named
it “Eref”, meaning “The Land of the Setting Sun”,
others say that it was named after Europus, a town
in Macedonia.

France - its old name is Gail (land of the
Gauls). The present name comes from the Franks,
who later conquered the country. National
Emblems: Lily, Cock and Eagle.

Germany - Germanus (neighbours), a
Roman word borrowed from the Gauls. Germans
call their country “Deutschland”. National
Emblems: Eagle, Corn Flower.

India is the land through the River Indus
has its course. National Emblems: Elephant, Star,
Lotus, Jasmine.

Ireland, Gaelic name- Eire, means the
Land of  the Irish tribe. National Emblems:
Shamrock, Harp.

prof. Claudia Pop

PPrroovveerrbbss::

1. A bird in the hand is worth two in the
bush.
2. A drowning man will clutch at a straw.
3. A fool and his money are soon parted.
4. A penny saved is a penny gained.
5. A small leak will sink a great ship.
6. A rolling stone gathers no moss.
7. All’s well that ends well.

AAAAddddoooolllleeeesssscccceeeennnnţţţţaaaa    ----     TTTTiiiinnnniiii
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EEIIFFFFEELL TTOOWWEERR

In 1884, under the Third Republic, the French government decided to hold a
World Fair in 1889, for which it wished to have constructed a monument  unlike anything
ever seen before. Several projects arrived on the desk of the minister, Lockroy, inclu-
ding plaines by Bourdais, architect of the Trocadero, who proposed the construction of
a "Sun Tower" one thousand feet high. Maurice Koechlin and Emile Nouguier, col-
leagues of Eiffel, with whom the architect Stephen Sauvestre was to be associated, had the idea of a metal
tower some 300 m high. Interested in the project, Gustave Eiffel took it over and won the competition held
by the government in 1886. Work began on 26 January I887, despite the protests of many proeminent peo-
ple, including Guy de Maupassant, Charles Gounod, Victorien Sardou and others. 

The site employed hundreds of workers and it necessitated 700 drawings to make the 18,000 parts
of the tower. These were assembled using 2,500,000 rivets and work progressed at an average 15 m per
month. It was officially opened on 30 March 1889. The result was spectacularly light: despite weighing
10,000 tonnes, the tower only exerts the same pressure on the ground as a man seated in a chair (4

kg/cm2)! Nevertheless, in order to reach the first floor at 57 m, 360 steps must be
climbed, then 380 to reach the second at 155 m, and another 1062 to reach the top
at a height of 300 m. Fortunately lifts were installed whose machinery is still function-
ing today. Built as part of the exhibition, the tower was to have been demolished at
the end of the concession obtained by Eiffel, in 1909. 

It was saved by radiotelegraphy and its military applications, among others:
the interception of coded messages during the Great War, which most notably led to
the arrest of the spy Mata-Hari. Continuing its career on the airwaves, the tower was

improved in 1957 with television equipment which took its height to 320.75 m.
Flori Lung, XI C

The Cambridge PET ExamThe Cambridge PET Exam

On the 15th of March, some of the pupils from our high school, from 11th to 12th grade, had the CAM-
BRIDGE PET EXAM. We were two of those pupils and we are going to give you a brief description about it.

The exam took place, for the first time, in our high school, on Saturday morning, from 9 am till 4 pm.
First of all, we had the reading and writing part, which consists in vocabulary exercises, rephrases

and 2 compositions: a letter and another composition where we had to choose between answering to a let-
ter or to write based on a given topic, using between 80 and 100 words. The title was ‘An Interesting Bus
Trip’.

Then we had a 15-minute break, and after that the second part started. It was the listening and com-
prehension. There we had to listen to a CD and to choose the correct answer, or to fill in with the missing
words.

After that, we had a 20-minute break and then the last part started. It was the speaking part. We
entered in pairs, in alphabetical order and first we had to answer to a few questions like: ‘What is your
name?’, ‘Where do you live?’, ‘What do you enjoy doing in your free time?’ etc. Then, we had to describe a
picture, to tell everything we could see in it. For example: ‘This is a photograph of a man sitting at a table in
a restaurant. The restaurant has a lot of plants and looks very nice, although there are not many people at
the moment. The man is young and slim, with short, fair hair. He is wearing a black jacket and a white shirt,
so I think he is a business man. He is also reading a newspaper, probably the business page’ etc. 

And well, after this description, we had to discuss upon a given subject, where we had some pictures
that helped us and in the end we had to discuss upon another different subject: ‘What can you do on
Saturdays at home with your family?’ We have to mention that, at the speaking part, everyone had a differ-
ent topic, and the topic mentioned above is the one that we received.

When we arrived there, we were all nervous, but also excited to see our test paper, but when we fin-
ished, we realized it wasn’t so difficult.

All the pupils who had the exam passed it, most of them passed it with merit and our teacher Angela
Boeriu is very proud of us.

We are sure that this diploma will help us in the future, we advise all the pupils to take it in the next
edition and we wish them GOOD LUCK!

Oana Gherţan and Celoria Pantea, XI B

AAAAddddoooolllleeeesssscccceeeennnnţţţţaaaa    ----     TTTTiiiinnnniiii
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CCCCUUUULLLLOOOOAAAARRRREEEEAAAA SSSSUUUUFFFFLLLLEEEETTTTUUUULLLLUUUUIIII

Motto: În micile universuri în care copiii îşi  duc existenţa…  
nimic nu este resimţit mai acut decât nedreptatea”.

Charles Dickens
Un mare scriitor, A. Gramsci, afirma că a renunţa să formezi copilul înseamnă a renunţa ca perso-

nalitatea lui să se dezvolte, el însuşindu-şi haotic din mediul înconjurător toate motivele vieţii. Aceste cuvinte
cu un real, evident şi trist înţeles relevă adevărata faţă a lumii în care trăim. Noi am primit lumea ca pe o
moştenire şi nu îi este nimănui îngăduit s-o deterioreze, ci fiecare generaţie este obligată să o lase mai bună
posterităţii. Cum putem pretinde lumii să ne ofere toate bunurile ei, când aceasta nu primeşte nimic de la
noi? Ba chiar, copiii - aceste suflete nevinovate - sunt supuse egoismului nostru anormal şi, poate, fără leac.

În timp ce milioane de copii din această lume suferă, noi citim lumea pe dos şi ne minţim că e bine.
Da! Din păcate, sunt mulţi copii nenorociţi, lipsiţi de drepturile cuvenite, de viitor,  copii care, în inocenţa lor,
caută răspunsuri acolo unde nu le sunt oferite decât iluzii. 

Mă aflam la biblioteca din oraşul meu pentru a procura o carte. În faţa mea se aflau încă trei copii,
printre care şi un băiat rrom. El cere o carte . Bibliotecara îi răspunde,  pe un ton ciudat, că nu o are (fără
măcar să verifice acest lucru). Trece şi al doilea copil, îşi ia cartea şi pleacă. Acest copil cere exact aceeaţi
carte ca şi primul băiat. Dar… minune! Acum are cartea! M-am uitat mirată, dar nu am îndrăznit să comentez
nimic.

M-a impresionat  atât de mult privirea acelui băiat care trăda o suferintă cumplită, încât nu am putut
să rămân nepăsătoare. Am cerut aceeaşi carte: Singur pe lume de Hector Malot. Când bibliotecara mi-a
înmânat cartea, ochii băiatului s-au umplut de lacrimi. Am vrut să mă apropii, dar şi-a întors  privirea. I-am
pus mâna pe umăr şi l-am rugat să nu plece. Foarte mirat, s-a întors, cu mâinile la ochi şi, plângând, m-a
întrebat ce vreau. L-am liniştit că nu vreau să-i fac niciun rău şi i-am dat cartea. Impresionat de gestul meu,
mi-a  oferit un zâmbet sincer, pentru mine cel mai frumos pe care îl văzusem pe chipul unui copil. Atunci
l-am luat de mână şi ne-am retras într-un colţ. Curioasă, l-am întrebat de ce a ales acest roman. Băiatul a
tresărit la întrebarea mea, iar privirea i s-a întunecat. A urmat o tăcere şi credeam că mă va părăsi. Acesta
însă, cu o voce emoţionată, a început să-mi spună povestea lui. Mi-a mărturisit că părinţii lui au plecat la
muncă în Spania şi că de 2 ani nu a mai primit nicio veste. El locuieşte cu bunicii lui, care sunt bătrâni şi bol-
navi. A izbucnit într-un bocet ce mi-a sfâşiat inima. Îmi spunea cât de singur se simte, părăsit de fiinţele la
care ţine cel mai mult. Mi-a mărturisit cât de mult avea nevoie de părinţii lui, să-i fie alături, să-i spună o vorbă
bună, să-l mângâie. Mi-a mai povestit faptul că a fost respins şi de colegi şi chiar de unii profesori...

Nu mi-a venit să cred cât de mult a avut de îndurat acest copil. În ochii lui însă am văzut curajul,
ambiţia şi dorinţa de a merge mai departe cu orice preţ. Am fost impresionată de felul în care gândea . Deşi
i-au fost încălcate multe drepturi, nimeni nu va putea să-i ia dreptul la visuri, la speranţe, la viaţă. Am aflat
că marea lui plăcere este lectura, în lumea căreia a pătruns încă de când era mic, iar, înainte de culcare,
mama sa îi spunea poveşti.  Am înţeles că pentru el amintirea mamei sale era vie prin puterea magică a
cărţii. Pentru el cartea a rămas ca o punte peste valurile învolburate ale vieţii, ca  un soare care îi încălzeşte
şi îi luminează sufletul.

Era nerăbdător să înceapă romanul Singur pe lume. I-am spus că a ales cartea potrivită pentru el, în
care va descoperi o poveste de viaţă emoţionantă, va afla cum să depăşească greutăţile, cum să devină mai
puternic, pentru ca în final şi povestea sa de viaţă să fie una fericită, la fel ca a personajului principal, care
şi-a regăsit părinţii. Copilul m-a ascultat ţinându-şi răsuflarea, iar într-un final i-au apărut lacrimi în ochi.
M-am întristat, pentru că nu mai doream să-l văd suferind, însă el m-a asigurat că sunt lacrimi de fericire,
deoarece nu se gândea că cineva îl va asculta şi-l va înţelege. L-am îmbrăţişat şi i-am spus că rămânem
prieteni şi că, oricând are nevoie de ajutorul meu, îi voi fi aproape.

De multe ori mă întreb dacă s-ar putea schimba ceva din ce e scris deja în povestea acestor fiinţe
fragede. Dar poate că în această poveste nu trebuie schimbat nimic, tocmai pentru a o înţelege. De ce con-
tinuăm să-i judecăm, cu toate că  viaţa la care au fost supuşi să trăiască n-a fost alegerea lor? De ce con-
tinuăm să-i ignorăm, doar pentru că realitatea lor o zguduie şi o incomodează pe a noastră?

Responsabilitatea noastră este de a-i ajuta, pentru că trebuie să avem puterea de a înţelege că în
cazul fiecăruia dintre noi, într-un anumit moment, viaţa poate alege greşit.

Culoarea pielii nu ne spune nimic despre cât de puternici, generoşi, harnici, responsabili, atenţi, cin-
stiţi, curajoşi, deştepţi sau sensibili suntem. În minte şi-n inimă zac toate acestea. Speranţa le dă viaţă şi
aripi să ne înalţe. Sufletul este elanul către mai binele din fiecare om. Culoarea lui este nemărginirea.

Ioana Păfucan şi Cezara Lucaciu, IX C
Întâmplările relatate sunt fictive.
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CCCCaaaarrrraaaacccctttteeeerrrruuuullll

Un caracter bun este ca oţelul armat într-o structură de beton. Nu poţi vedea oţelul dinăuntru, dar,
fără el, betonul este slab.

Un caracter bun nu reprezintă ceea ce spune sau pretinde cineva că este. Înseamnă ceea ce
sălăşuieşte în spatele a ceea ce se vede.

Caracterul este produsul principiilor cărora le permiţi să-ţi domine viaţa. Nu este ceea ce vorbeşti, ci
ceea ce pui în practică în viaţa de zi cu zi.

Ceea ce practici în viaţă, aceea vei deveni. Dacă trăieşti în chip nobil, vei avea un caracter nobil.
Dacă trăieşti doar pentru tine, caracterul tău va fi unul egoist. Dacă trăieşti fără niciun orizont, caracterul tău
va fi pesimist. Dacă trăieşti pentru alţii, caracterul tău va fi unul altruist...

Caracterul tău este, în mare parte, rezultatul alegerilor tale. Paula Ţeudan, X D

PPPPllllooooaaaaiiiieeee        aaaallllbbbbăăăă

Am căzut…da, am căzut 
Pe firul tău de iarbă...
Mă doare...
Mă doare pentru că nu ai fost acolo...
Nu ai fost acolo când am căzut 
Pe firul tău de iarbă...

Picur... strop cu stop cad peste tine...
Degeaba… nu eşti aici, nu vei fi aici…
Dar unde eşti? De ce te ascunzi sub pământ ?
De ce nu încerci să mă prinzi,
Să nu mai doară aşa de tare?
Picur… strop cu strop cad peste tine…

Acum zbor… vântul mă poartă peste alte fire…
Alte fire de iarbă… ale altora.
Dar nu vreau… chiar dacă doare vreau sa te ud pe tine
Vreau sa mă doară… dar să plâng din cauza ta,
Nu din cauza altor fire de iarbă...
Acum zbor...

Gabi Manolache, VII A

SSSSăăăă    rrrrââââddddeeeemmmm    ccccuuuu    rrrreeeeggggiiiioooonnnnaaaallll iiiissssmmmmeeee

Bunicii mei locuiesc în satul Budureasa, nu departe de Beiuş.
Desigur, fiind ţărani, se ocupă cu lucratul pământului şi folosesc limba populară, regionalisme speci-

fice acestei zone.
Taica si maica vorovăsc ca şi aciea dă pă la Binş. Taica zâce că samănă tenchi dân care dâpă ce

dărălii la da pisat la porci, urălău la vaci, dânt-o parthe baba a face mămăligă cu lapthe ori boşoloane
învălithe în curechi. În grădhina lor pun tăt felu’ dă verdheţuri: ceapă, ai, petrenjel, morcovi, cârstaveţi,
părădăici, pipărci, curechi, şelată. 

Pă o bună parthe pun croampe, păsulă şi althili.
Doamnie, binie sânthem ominiţi când merem la bătrâni. Maica nie punie la masă, nie umple blidu’ cu

leveşe după ghină bătrână, apoi croampe zolithe cu carnie friptă. Apoi nie ominieşthe cu colaci umpluţi cu
mac, nucă sau scoacă. Althieori nie face pancove, iară primăvara când coace pită în cuptor, coace şi vărzar
cu morărel, şelată şi cozi dă ceapă verdhie.

Doamnie, binie nie mai umplem pântecele că să nie ajungă pân’ ce-om mai mere la ii. Maica nie ţucă
şi nie sfătuieşte să fim oamini dă ominie şi cu thiamă dă Dumnezo’.

Elvis Iordan, IX C

LIMBA ROMÂNĂ

„Apărarea intereselor limbii româneşti
e una din garanţiile viitorului nostru naţional şi,
prin urmare, o sfântă datorie patriotică” este o
afirmaţie a lui A. Basarabescu.

Eforturile şi zbaterile strămoşilor noştri
de a forma propria cultură, limbă şi istorie se
evidenţiază în frumuseţea, complexitatea şi
naturaleţea limbii noastre româneşti. 
O importantă caracteristică a limbii române
este scrierea fonetică, rar întâlnită în cultura
lingvistică a altor popoare, ceea ce face ca
limba română să fie una specială, cu tradiţie şi
istorie latină, înrudită cu limba popoarelor
latine. Deşi neologismele şi celelalte mijloace
de îmbogăţire a vocabularului au modificat
originalitatea şi simplitatea limbii, totuşi, limba
română şi-a păstrat esenţa latină.

Pentru a păstra frumuseţea limbii
româneşti trebuie să apărăm interesele limbii
noastre, pentru că numai noi putem influenţa
viitorul lingvistic naţional.

Eu cred că, în ciuda influenţelor
modernităţii, limba română a păstrat esenţa,
frumuseţea şi unicitatea sacră a istoriei noas-
tre latine.

George Iovan, X D
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Meserie frumoasăMeserie frumoasă

Un copil, la gradiniţă, încearcă să îşi încalţe cizmuliţele. Pentru că nu se descurca, a cerut
ajutor educatoarei. Cu tot trasul şi împinsul, cizmulitele nu voiau nicidecum să intre. Până când a
reuşit totuşi să îl încalţe, educatoarei i-au apărut broboane de transpiraţie pe frunte. De aceea,
aproape că i-au dat lacrimile când copilul i-a zis: “Doamna, dar sunt puse invers… “Într-adevăr, erau
pe picior greşit… Nu a fost cu nimic mai uşor să îi scoată cizmuliţele decât să i le pună, totuşi a
reuşit să îşi păstreze calmul până când iar cizmuliţele erau încălţate, tot cu sudoare pe frunte, dar
de data aceasta aşa cum trebuia. Însă atunci băieţelul a zis: “Cizmuliţele astea nu sunt ale mele!!!”
În loc să strige la el: ”De ce nu mi-ai spus???”, educatoarea şi-a muşcat buza şi încă o dată s-a chi-
nuit să îl descalţe. Când s-a terminat chinul descălţatului, baieţelul i-a spus: “Sunt cizmuliţele fratelui
meu. Mama mi-a zis să le încalţ pe astea azi.” Acum ea nu mai ştia ce să facă… Să plangă sau să
râdă? A reuşit totuşi să strângă suficientă răbdare pentru a se lupta din nou cu cizmuliţele. Când,
în sfârşit, l-a încălţat, înainte de a-l trimite afară la joacă, l-a întrebat: “Şi acum, unde îţi sunt
mănuşile? Trebuie să ţi le pun în mâini ca să poţi pleca afară!” Răspunsul? “Le-am băgat în ciz-
muliţe ca să nu le pierd…” Meserie frumoasă…

SFÂRŞITULSFÂRŞITUL

Pe-al morţii tărâm aş vrea să fiu,
De nimeni şi nimic să nu mai ştiu.
Să mă pierd pe tarâmuri neumblate,
Nu vreau să-mi mai simt inima cum bate.

De ce să vii tu să mă trezeşti?
De ce să nu mă laşi să amorţesc?
Să-mi fie bine, să ştiu că nu exişti,
Să-mi astâmpăr cumva ochii trişti.

Şi sufletul de mi l-ai lua…
În zări tulburi de l-ai purta,
Să ştiu că tot ce am e la tine, 
Să ştiu că nu mai e nimic din mine!

Sunetul nebuniei mi-a intrat în cap…
Văd imagini spânzurate de copac.
O umbră tristă plânge în adâncuri
Viaţă, te-aş omorî, dar mi-e frică s-o fac!!!

Camelia Mureşeanu, X B

AAAAddddoooolllleeeesssscccceeeennnnţţţţaaaa    ----     TTTTiiiinnnniiii
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ZZZZââââmmmmbbbbeeeetttteeee    ddddeeee    pppprrrr iiiimmmmããããvvvvaaaarrrrãããã

“Zâmbete de primăvară”... frumos titlu, dar, din
păcate, nu reflectă realitatea... Pentru cei care nu ştiu
(majoritatea adică) este vorba despre un spectacol-
concurs, care se desfăşoară în fiecare an, în acelaşi
loc, aceeaşi organizatori, cu acelaşi public (mama, tata,
bunica, pisica, purcelul şi căţelul)... şi da, aceiaşi actori
(bine, gaşca se măreşte în fiecare an cu doi-trei elevi,
care nu ştiu în ce se bagă). După cum am spus, pub-
licul este format din rudele şi apropiaţii actorilor, nicide-
cum din persoane care nu fac parte din cercul lor de pri-
eteni (de ce să susţinem talentele oraşului, când putem
sta foarte comod în faţa calculatorului, pe mess?!)... 

Aşa... deci publicul, ca de obicei, sub nivelul
aşteptărilor. Acum atmosfera din sală: îngrozitoare evi-
dent, doar trebuia să completeze tabloul... plictiseală
mare, ici colo aplauze (când îşi mai aminteau cei din
public că sunt la un spectacol, nu într-un bar, cu manele
pe fundal)... Momentele care merită amintite sunt cele
în care pe scenă jucau liceenii (nu înseamnă că cei mici
n-ar fi fost şi ei la înălţime), ei trezind interesul specta-
torilor (chiar şi al celor care dormeau deja)... Bine, două
piese au fost descalificate (era de aşteptat, doar trăim
în România! E datoria noastră să tăiem aripile celor
tineri).

În concluzie: păcat de elevii şi profesorii care
depun efort pentru acest spectacol, chiar nu merită, nu
au pentru cine.

Spitfire, XIC



(-) (-) Alter EgoAlter Ego

Actul I:

O picătură de vin ţi se prelinge pe gât.
Ţi-o sorb.
Cad în extaz.
Visez.
Tresar.
Tremur.
Tu dormi.
Nu ne vorbim niciodată.
Zâmbesc.
Eşti in mine.
Te indepărtezi.
Plâng.
Înnebunesc.
Tu râzi.

Actul II:

Vreau să dansez. Tu, nu.
Suntem doi poli cu ecuatoare opuse
care, ciudat, nu se contrazic.
Îţi întind piciorul gol să mi-l săruţi.
Tu iar nu vrei şi mă săruţi în talpă.
Eu, evident, şchiopătez.

Actul III:

Ne contopim într-o îmbrăţişare ce mistuie.
Mă dori. Te plâng cu lacrimi dulci.
Un fir de praf ne
împinge unul către
altul.
Eu sunt tu, tu eşti eu –
ne-am pierdut şi ne-am
regăsit în acelaşi timp.
Îmi îndrept privirile
către tine,
tu mi le săruţi.

E linişte. 
(Cortina cade).

Mari, XI C

AAAAddddoooolllleeeesssscccceeeennnnţţţţaaaa    ----     TTTTiiiinnnniiii

Omul geniuOmul geniu

Geniile se nasc din oameni simpli,
Geniile trăiesc pentru a deveni ceva,
Geniile ies în evidenţă pentru a îndeplini
Nevoia omenirii de a progresa. 

Omul fără scop în viaţă
Trăieşte în nefericire…
E un deşert uscat la faţă
Ce va muri în agonie…

Omul care are-o ţintă
E-o rază strălucitoare
Ce răzbate chiar şi-n ceaţă
Dând lumină arzătoare!

Eminescu? E o mare
Ce transportă ADEVĂRUL
Eminescu? E un soare
Ce LUMINEAZĂ tot cerul.

Ce-ar fi viaţa de român, 
Fără Eminescu-n sân?
Un popor cu aspiraţii
Ce nu are meditaţii…

El e cel ce-a demonstrat
Arta de a fi deschis
Şi, cum mulţi l-au remarcat,
El trăieşte chiar şi-n vis. 

Eminescu, tu rămâi
Fiinţa noastră cea dintâi
Tu-ai deschis porţi ferecate,
Tu-ai adus lumini curate.

Ţeudan Paula, X D
11119999

O speranţăO speranţă

Voi mai vedea vreodată faţa caldă, luminată?
Înger rupt din asfinţit, oare de ce m-ai minţit?
Tristă viaţă duci, iubire!
Tristă viaţă! Fericire,
Oare timpul m-a uitat?

Iar aducerile-aminte de pe fruntea-mi încreţită
Cad în picuri de uitare.
A trecut atât de-atuncea... şi azi eu mai strâng la piept
Dragostea nemăsurată şi parfumul înţelept.

Mădălina Pap, VIII A, (Scântei literare)
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Faza judeţeană a olimpiadelor pe diferite discipline:

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Raluca Ţirigan, V A, nota 8,50, prof. Zoe Ngy
Marieta Manolache, XI C, nota 8,40, prof. Zoe Nagy 
Maria-Cezara Lucaciu, IX C, nota 8,00, prof. Adriana Foltuţ

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ
Patócs Petra, IX E, premiul II, prof. Ile Erzsébet
Varga Ibolya, IX E, premiul II, prof. Ile Erzsébet
Nagy Csenge, IX F, premiul II, prof. Ile Erzsébet
Sebesi Enikő, IX F, premiul II, prof. Ile Erzsébet
Szabó Csenge, IX F, menţiune, prof. Ile Erzsébet
Boros Zsófia, XI E, menţiune, prof. Ile Erzsébet
Gutman Noémi, XI F, premiul II, prof. Ile Erzsébet
Balogh Beáta, XII F, premiul III, prof. Sinka Mária
Köteles Jusztina, XII F, menţiune, prof. Sinka Mária

LIMBA ENGLEZĂ
Dan Haiduc, IX D, premiul II, prof. Claudia Pop

MATEMATICĂ
Claudiu Silaghi, VI A, 15 puncte, prof. Ioan Lung
Remus Trăncău, VI A, 12 puncte, prof. Ioan Lung
Andrei Ursan, XII C, prof. Ioan Lung

INFORMATICĂ
Zabolai Zsolt, IX F, menţiune, prof. Nagy Ildikó
Kovács Zoltán, X F, menţiune, prof. Nagy Ildikó şi prof. Illyés Lajos

FIZICĂ
Remus Trăncău, VI A, menţiune, prof. Kiss Mária
Victor Ursan, VI A, menţiune, prof. Kiss Mária
Köteles Antonio, VI A, menţiune, prof. Kiss Mária
George Buz, VI A, menţiune, prof. Kiss Mária
Claudiu Silaghi, VI A, menţiune, prof. Kiss Mária
Andrei Todor, IX C, premiul III, prof. Kiss Mária
Szalai Diana, IX C, menţiune, prof. Kiss Mária
Szalai Şerban, IX C, menţiune, prof. Kiss Mária
Răzvan Petruşan, IX C, menţiune, prof. Kiss Mária
Dan Haiduc, IX D, menţiune, prof. Romulus Boeriu
Bogdan Petrila, IX D, menţiune, prof. Romulus Boeriu
Balázs Norbert, IX F, menţiune, prof. Bődi Kálmán

BIOLOGIE
Ioana Păfucan, IX C, nota 7,40, prof. Rodica Păfucan

GEOGRAFIE
Bogdan Petrila, IX D, premiul I, cu participare la faza naţională, ONG-Buzău, prof. Alina Mitran
Dan Haiduc, IX D, premiul III, prof. Alina Mitran
Boldi Tibor, X F, premiul I, cu participare la faza naţională, ONG-Buzău, prof. Kovács Gizella

EDUCAŢIE FIZICĂ
Kőrösi Csongor, X F, locul I la tenis de masă, cu participare la faza naţională de la Arad unde obţine locul
12, prof. Andor Irina, antrenor Csepregi Sándor
Boros Andrea, X F, locul I la tenis de masă, cu participare la faza naţională de la Arad unde obţine locul 8
şi menţiune, prof. Andor Irina, antrenor Csepregi Sándor
Moşneag Krizstian, IX E, locul V la atletism, prof. Andor Irina

CONCURSUL
“Educaţie rutieră - educaţie pentru viaţă”

- faza pe sector -

Echipajul liceului nostru, coordonat de
prof. Andor Iren, prof. Borze Ioan şi laborant
Cristi Butcă a obţinut locul II. Titularii echipei
au fost: Darius Nagy IV C, Octavian Popescu
V A, Monica Bodea VI A şi Laura Potra VII A
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Concursul naţional de fizică “Vermes Miklós”
-faza pe judeţ-

Todor Andrei, clasa IX C, coordonat de prof.
Kiss Mária, a obţinut locul I şi a participat la faza
naţională, organizată la Tîrgu Mureş, în data de 19
aprilie 2008. 

Concursul de matematică
“Zrinyi Miklós”
-faza pe judeţ-

Krilek Yvett-Nikolett,
clasa a IV-a D, coordonată de
înv. Veres Andrea, a obţinut
locul III.

CONCURSUL
“WINNERS”

Fazekas David, clasa a III-a
B, menţiune, prof. Claudia Pop

Concursul judeţean
“Copiii şi drepturile lor”

Echipajul şcolii noastre format din
Ioana Păfucan (IX C), Maria-Cezara
Lucaciu (IX C) şi Mirela Ţirban (X B), coor-
donat de   d-na profesoară Slava Caramete
a obţinut menţiune.



Concursul de matematică din Transilvania,
Odorheiul-Secuiesc - 2008

Echipa liceului a fost format din Balázs Norbert
şi Barna Ádám din clasa a IX-a F, coordonaţi şi însoţiţi
de doamna profesoară Mészár Julianna

Concursul online de
Fizică ΦΦ - 2008

Acest concurs este organizat anual de Cen-
trul Regional pentru Tineri Capabili de Performanţă,
Iaşi (CRTCPI), în colaborare cu Centrul Regional
de Învăţământ la Distanţă (Iaşi Distance Education
Study Centre – IDESC) din cadrul Universităţii
“Alexandru Ioan Cuza”.

Este prima dată când elevii liceului nostru
participă la acest concurs, coordonaţi de d-na pro-
fesoară Kiss Mária şi cu toţii au obţinut rezultate
frumoase, calificându-se la faza internaţională a
concursului, care va avea loc în luna noiembrie
2008.

Echipajul liceului a fost format din:
Cotrău Andrea, IX C, premiul I
Lucaciu Maria-Cezara, IX C, premiul I
Szalai Diana, IX C, premiul II
Szalai Şerban, IX C, premiul II
Petruşan Răzvan, IX C, premiul II
Todor Andrei, IX C, premiul II
Huple Teodor, X C, premiul III
Ciontescu Bogdan, X C, premiul III
Martiniuc Gicu, X C, premiul III

AAAAddddoooolllleeeesssscccceeeennnnţţţţaaaa    ----     TTTTiiiinnnniiii

Concursul interdisciplinar de
Ştiinţele Naturii 

“Na U Ti Lu S”
- faza judeţeană -

În jur de 140 elevi
din judeţ au participat la

acest concurs, iar primii
zece au putut participa la

finala organizată de Ziua
Pământului, în data de 22 aprilie

2008, la Liceul Teoretic “Ady Endre” din Oradea.
Din liceul nostru, au participat 14 elevi, iar

Andor Péter, din clasa a X-a F, a ajuns în finală
câştigând premiul III.

Încă patru elevi au fost foarte aproape de
intrarea în finală:

Varga Roland, clasa a IX-a F, locul 11
Magyar Levente, clasa a X-a F, locul 15
Bondár Zsolt, clasa a X-a F, locul 16
Bakó Anita, clasa a X-a F, locul 17

Concursul memorial “Karoly-Jozsef Irenaeus”
LICEUL TEORETIC “ADY ENDRE” ORADEA

Todor Andrei, clasa IX C, coordonat de prof. Kiss Mária, a obţinut
premiul II.

Elevii clasei a IX-a C,cu
diplomele obţinute la con-
cursul Fizică Φ - 2008

CONCURSUL DE MATEMATICĂ
“CANGURUL”

Krilek Yvet-Nikolett, clasa a III-a, 112,5 p.
Herdelo Matyas, clasa a III-a, 87 p.
Szel Adam-Marc, clasa a III-a, 92 p.
Kadleţ Bogdan, clasa a V-a, 82 p. 
Csosz Krisztian, clasa a V-a, 80,50 p. 
Ţoca Florentina, clasa a V-a, 76 p. 
Köteles  Antonio, clasa a VI-a, 94 p
Buz George, clasa a VI-a, 90,75 p
Ursan Victor, clasa a VI-a, 86,50 p. 
Capătă Adriana, clasa a VII-a, 56,25 p.
Chivari Horia, clasa a VIII-a, 67,50 p.
Todor Andrei, clasa a IX-a, 91 p.
Varga Roland, clasa a IX-a, 82,50 p.
Petruşan Gabriel, clasa a IX-a, 76,75 p.
Korosi Csongr, clasa a X-a, 72 p.
Totorean Crina, clasa a XI-a, 65 p.
Varga Tamas, clasa a XII-a, 94,50p.
Magori Tamas, clasa a XII-a, 94,25 p.

Rezultate frumoase pe
plan naţional

Lupu M. Răzvan Andrei,
clasa a X-a, meţiune la
Faza Naţională a concursu-

lui  de Pregătire Sportivă Teoretică, profesor Marius
Popescu

Andrasi Aurelia, clasa a IX-a, menţiune la
Olimpiada Naţională de Limba rromani.
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Boldog mosoly az arcomon...

Minden ember életében vannak örömteli pillanatok, idősza-
kok, ezt okozhatja jó jegy, egy kedves ismerős, esetleg egy szuper-
buli, ahol van egy jó baráti társaság.  Ilyen jó társaság vár mindenkit
szombaton délelőtt a KRISZ-be.

Többen úgy ismerik, hogy IKE (Ifjú
Keresztyének Egyesülete). Tulajdonképpen ilyen néven indult, csak a
későbbiekben új nevet kapott, a KRISZ-t (Királyhágómelléki Reformá-
tus Ifjúsági Szövetség). Nálunk 1990 után jött létre Mikló Ferenc
esperes úr Szalontára érkezése után. Tagjainak száma változó, voltak
évek, amikor elérte az 50 tagot is. Mindenki életében vannak hul-
lámvölgyek, ezeket együttes erővel túl lehet élni. A bibliaórákat a
segédlelkészek tartják. Ők személyenként két évet szolgálnak

Nagyszalontán.
Ezért mindig új beállítottságú segédlelkészeket ismerünk meg, és mindig változik az ifi

stílusa is. Minden ifi énekléssel kezdődik, utána a segédlelkészek által kiválasztott témát beszéljük
meg. Mivel különbözünk, más a meglátásunk, a véleményünk,
sokszor nagyon érdekes beszélgetések szoktak kialakulni.
Lehet kérni is témát, hogy miről beszélgessünk következő
héten. Miután mindenki elmondta a gondolatát, véleményét,
imával zárjuk az együttlétet. Ha marad idő, és van kedvünk,
játszunk is.

Ez a jó kis csapat nemcsak ifin szokott találkozni,
hanem szombat esténként kint a parkban is. Kosarazni járunk

a Péter Iskolába, templomi
szolgálatokon veszünk részt.
Volt már példa közös szalon-
nasütésre, strandolásra, és karácsonykor a kántálásra, betlehe-
mezésre. A szilvesztert is együtt töltöttük. A nyár nagy sikere a tábor.
Voltunk már meglátogatni az áthelyezett segédlelkészek új
gyülekezeteit is (Pósalakán,
Krasznán). Nem utolsósorban
szeretnénk megemlíteni a húsvéti

locsolkodást, amikor a fiúk mindig nagyon jól érzik magukat!
Mindenkinek kellenek barátok, ha te is szeretnél egy IGAZ

barátot, látogass el hozzánk. Több mint valószínű, hogy vannak
barátaid, de itt nemcsak egy rövid időre találsz barátokat, hanem
örök időkre. Megismerheted Jézust, aki mindig veled van és segít.
Ha van olyan dolog, ami érdekel vagy ami miatt kételkedsz Isten-
nel kapcsolatban, esetleg szomorú vagy sértődött vagy, bátran
gyere el, és kérdezd meg, hidd el, segíteni fog. A Refomátus
Lelkészi Hivatal (Parókia) Tanácstermében szombaton 11 órakor,
szeretettel várunk mindenkit.  

Jámbor Tímea, IX. F és Ciocan Ioana, IX.E

Bensőmben keresem az Istent, akit a külső világban mindenütt találok.Bensőmben keresem az Istent, akit a külső világban mindenütt találok.
KeplerKepler

Szeretet és az ész két különböző oldal, ahonnan Istent nézhetjük.Szeretet és az ész két különböző oldal, ahonnan Istent nézhetjük.
TTolsztojolsztoj
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PLANUL  DE  ŞCOLARIZARE  PENTRU  CLASA  a IX-a
ANUL  ŞCOLAR  2008—2009

AA..  SSEECCŢŢIIAA    RROOMMÂÂNNĂĂ
FFIILLIIEERRAA    TTEEOORREETTIICCĂĂ
PROFIL  UMAN:

FILOLOGIE (intensiv engleză) - 28 LOCURI - cod 155
ŞTIINŢE  SOCIALE - 28 LOCURI - cod 156

PROFIL  REAL
MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (intensiv engleză) - 28 LOCURI - cod 152
MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (intensiv informatică)- 28 LOCURI - cod 153

BB..  SSEECCŢŢIIAA    MMAAGGHHIIAARRĂĂ
FFIILLIIEERRAA    TTEEOORREETTIICCĂĂ
PROFIL  UMAN :

FILOLOGIE - 28 LOCURI - cod 157
PROFIL  REAL

MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (intensiv informatică)- 28 LOCURI - cod 154

VVVVĂĂĂĂ    AAAAŞŞŞŞTTTTEEEEPPPPTTTTĂĂĂĂMMMM    CCCCUUUU    DDDDRRRRAAAAGGGG    ÎÎÎÎNNNN    AAAANNNNUUUULLLL    ŞŞŞŞCCCCOOOOLLLLAAAARRRR
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LLEEGGEENNDDAA CCOOPPAACCIILLOORR

Odată, demult, trăia pe lume Zâna
Pământului care nu ştia cum să îmbogăţească
vegetaţia din epoca de piatră unde lumea nu
văzuse deloc lemn. Chiar şi mobilele erau din pia-
tră şi foarte incomode.

Jucându-se, un copil a desenat ceva de
forma unui copac. Văzându-l, Zâna Pământului s-
a gândit cum să facă să înfrumuseţeze lumea. A
suflat viaţă peste copac, însufleţindu-l. Deodată
acesta a prins viaţă şi a început a înmuguri, iar

frunzele verzi au început una câte una să apară.
Zâna Pământului i-a vorbit astfel copilului:
- Îţi dăruiesc acest copac înverzit, iar tu ai datoria să-l ocroteşti şi să-l înmulţeşti.
- Îţi mulţumesc, zână bună. Aşa voi face.
- Ca să trăieşti sănătos tu şi întreaga omenire trebuie să umpli lumea de păduri.
- Toţi semenii mei îţi vor fi recunoscători şi vor proteja mereu copacii şi toată vegetaţia.
Din păcate, cu timpul, oamenii au uitat de promisiunea pe care a făcut-o strămoşul lor, iar

acum distrug vegetaţia. Probabil, generaţiile viitoare vor fi mai înţelepte şi îşi vor aminti de bine-
facerea Zânei Pământului şţi de promisiunea făcută acesteia.

Darius Nagy, IV C

Primăvara

Primăvara a sosit
Ghioceii s-au ivit,
Iar soarele provoacă
Copiii la joacă.

Copii-s fericiţi
Că au fost răsplătiţi
Cu acest cadou
De la Dumnezeu.

Primăvara, primăvara
Se aşterne-n toată ţara,
Nu-i tărâm nestrăbătut
De cadoul mult iubit.

Raul-Ionuţ Şinca, IV C

MMMMAAAA MMMM ĂĂĂĂ.... .... ....

Mamă, tu ai fost prima persoană pe care-am văzut-o
Şi eşti persoana pe care-o iubesc foarte mult.
Tu viaţa mi-ai dat şi te port în gândul meu

Mereu.

Mamă, mi se umple inima de bucurie
Când stau cu tine. Eu te iubesc mult, mamă,
Tu eşti pentru mine o icoană

Şi o primăvară.

Cătălina Haiduc, IV C 

22228888



AAAAddddoooolllleeeesssscccceeeennnnţţţţaaaa    ----     TTTTiiiinnnniiii

MMĂĂ AAUUTTOODDIISSTTRRUUGG..

Încerc sa mă îndrept spre lumină.
Nu-mi găsesc adevărul.
Râd, mă joc.

Judec fără să-mi placă.
Unde e peştera mea,
să mă adăpostesc?
Asta vreţi, să mă adăpostesc, 
să tac.
Vreţi să tac.
Eu ce vreau?

Sunt mică, mult prea mică
să mai lupt, să mai am putere.
Când eram mai mare mi-era mai uşor.
Acum…

…degeaba încerc să mă ridic.
Lumina mea păleşte.
Unde mă mai îndrept acum?

Nu mai ştiu să trăiesc.
Sunt prea mică.
Ochii întredeschişi mi se închid.

Mari, XI C

OOOORRRRAAAA 5555

mi se zbârceşte unghia degetului mic de la mâna stângă

azi m-am hotărât să umblu goală prin casă -
tata nu-i acasă şi, chiar dacă ar fi, o să-şi pună o cingătoare la ochi.

mă privesc în oglindă: sunt liniile albe ale trecerii de pietoni
şi zgomotul infernal al tramvaiului de la ora 5.
hiii, deja îl aud cum strigă. E ora 5.
Da.
Eu trebuia să mor azi la ora 5.

Trebuie să-mi colorez în roşu 
unghia degetului mic de la mâna stângă.

Străzile se aliniază în cântec lângă mare.
Tramvaiul tace. e rândul meu să cânt 

Mă simt bine umblând goală prin casă.

Mari, XI C

PPRRIIMMAAVVAARRAA

Primăvară, ocean de verdeaţă 
Mângâiat de-a soarelui dulceaţă,
Tu dai valuri de parfum,
Tu scalzi ţărmul vieţii-acum
Şi ascunzi în adânc cheia spre un nou tărâm,
Un tărâm unde pulsează viaţă, 
Un tărâm plin de culoare, ce ne-ndeamnă la visare!

Ioana Păfucan, IX C
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Bătrâna iarnă se dezbracă de rochia
strălucitoare de zăpadă şi se retrage încet, încet. 

Printre razele palide ale soarelui se iveşte
primăvara, gătită ca o prinţesă, cu o rochie verde
şi strălucitoare. Natura s-a trezit la viaţă: firele de
iarbă ies timide din pământ, copacii înverziţi se
pregătesc să înflorească, florile răspândesc un
miros plăcut, păsările ne încântă cu ciripitul lor
vesel, iar copiii aleargă scăldaţi în razele soare-
lui.

Sosirea primăverii ne aduce multă bucurie
în suflet. Îmi place acest anotimp, deoarece
natura revine la viaţă. Ce frumoasă eşti primă-
vară!

Dorotheea Gloria Foltuţ, III A

PPPPRRRRIIIIMMMMĂĂĂĂVVVVAAAARRRRAAAA

A sosit primăvara, numită, pe bună dreptate, anotimpul
verde.

Soarele crud pătrundea prin norii întunecoşi. Petice negre se
iveau ici-colo pe dealuri, creşteau, cucereau tot mai mult pânza albă
a iernii. Au înflorit ghioceii şi viorelele. Dădură mugurii, se zbici
pământul; plutea boarea caldă a primăverii, cu miros de pământ
umed. Cu martie veniră cocostârcii, rotindu-se pe deasupra smâr-
curilor; rândunelele săgetau prin nesfârşitul de lumină aurie. Dinco-
lo de mal, într-un smârc, umblau cu paşi rari cocostârcii cu pliscuri
portocalii. Oamenii încep să semene în grădină. Animalele pădurii
s-au trezit din bârloguri.

Oamenii se bucură de venirea primăverii care aduce cu ea:
“lumină aurie”, “boare caldă”, “şuvoiuri de lumină”, “vânturi sună-
toare”.

Laura Maruşca, V B

AAAAddddoooolllleeeesssscccceeeennnnţţţţaaaa    ----     TTTTiiiinnnniiii

33330000

PRIMĂVPRIMĂVARAARA

Când martie-n ţară a sosit  
Şi toată neaua a topit,
Când ghioceii-n grădină au albit
Un vânt de primăvară a pornit. 
Când colţul ierbii-a răsărit               
Şi-o rază blândă ne-a-ncălzit,
Atunci ştim bine că afară 
E zvon de primăvară. 
Când cucul cântă-n dumbrăvioară
Şi cornul este-n floare iară,
Când larmă mare e-n lăstar            

E primăvară iar!                   

Anamaria Precup, V B

RAZARAZA PRIMĂVERIIPRIMĂVERII

Uite-o rază de lumină
Sprintenă, prietenoasă,
S-a oprit chiar în grădină
Şi-n livadă, lângă casă.

Mângâie lin ghioceii
Ce-şi ridică floarea dulce,
Cu sfială mititeii,
Vrând să ştie ce le aduce?

Le aduce bucurie
Şi lumina primăverii,
Dând la toate armonia             
Şi simbolul reînvierii.     

Anamaria Precup, V B

PPrriimmăăvvaarraa

Primăvară, vino iară,
Scoate toţi copiii afară,       
Flori şi iarbă să-i încânte       
Să se joace şi să cânte.        
Vino, vino, vino, iară,         
Mult dorită primăvară. 

Laura Maruşca, V B

DDDDeeee    PPPPaaaaşşşştttteeee

E primăvară ! Natura a revenit la viaţă.
Acompaniaţi de ciripitul vesel al păsărilor şi de

parfumul florilor, scăldate în razele de soare, ne
pregătim cu toţii să întâmpinăm sărbătoarea sfântă a
Paştelui.

Acum, toţi creştinii îşi amintesc că a existat o
zi în care Isus Hristos, omorât pentru păcatele noas-
tre, a înviat din morţi. Cu această ocazie, fiecare
creştin merge la biserică pentru a sărbători acest
eveniment. Apoi, duc cu ei acasă lumina sfântă a
învierii. Sărbătoarea continuă cu masa îmbelşugată
de la care nu lipsesc prăjiturile, cozonacii şi ouăle
roşii, care simbolizează sângele lui Isus.

Frumuseţea acestei sărbători este unică, deci
să ne lăsăm cuprinşi de bucurie.

Dorotheea Gloria Foltuţ, III A
nnnnrrrr....     11114444    ----     iiiiuuuunnnniiiieeee    ----     2222000000008888
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Faţa-ţi tristă mă uimeşte, gînditor mă priveşti...
Zâmbet cald s-a dus în noapte,
Vise dulci plecate-n zare.
Mă cufund într-un abis.

Printre valuri speriate de emoţii
Mai apar, din depărtări, dulci lacrimi somnoroase.
Din bolta îngerească se revarsă raze timide.

Mădălina Pap, VIII A, (Scântei literare) 

MMMMiiii rrrraaaajjjjuuuullll     zzzz iiii lllleeeeiiii     ddddeeee    dddduuuuppppăăăă

Dezamăgirile înlocuiesc iubirea
ce m-a legat de tine atâta timp,
Totul se destramă.
Eşti dat uitării...

În ochii mei dăinuie tristeţe
şi un vid infinit,
eu îmi petrec a mea tinereţe
sub un munte de argint.

Zilele cu soare se lasă aşteptate.
Aş vrea să le ajung,
dar durerea e prea mare
ca sufletul meu să-i facă faţă...

Aştept un semn
să ştiu că nu mai are rost
să mă gândesc la tine.

Lasă-mă să zâmbesc,
să simt fericirea,
să-mi regăsesc liniştea
pe care tu mi-ai străpuns-o!

Manuela Lung, XII C

DragosteaDragostea

Ce-i mai pur şi ce-i mai sfânt,
Mai curat pe-acest pământ?
Oare poate cineva să-mi dea 
Răspuns la întrebarea mea?
Cum eram nedumerit,
Uite,colo am zărit,
O puştioaică frumuşică.
Privindu-mă, ea se ridică 
Şi începe-a-mi explica...
Tot ce vrei e DRAGOSTEA!
Dacă vrei s-o ai în viaţă,
Îţi trebuie doar SPERANŢĂ,
Iar de ea va apărea
Viaţa ta se va schimba,
Va fi plină de IUBIRE, BUCURIE, FERICIRE!

Ascultând-o mi-am dat seama,
Tot aşa-mi spusese mama,
Dar pe-atunci cine s-asculte?!
Erau altele mai multe…

Mădălina Gui, IX D

SSeennttiimmeennttee

Stau la fereastră,
Ploaia picură în geam,
Stropi reci cad în inima mea.
Lacrimi îmi învăluie privirea,
Ecoul stropilor reci îmi îngheaţă firea.

Ioana Păfucan, IX C

AAAAddddoooolllleeeesssscccceeeennnnţţţţaaaa    ----     TTTTiiiinnnniiii

TTTTrrrreeeeccccuuuutttt

Ştii câte nopţi s-au scurs fără tine,
fără ca tu să-mi şopteşti un sărut,
fără ca tu să-mi spui dulci poeme,
cum îmi spuneai mereu în trecut?

Nu vreau să uit acele clipe
când ne iubeam sub un mormânt,
care în taină ne-absoarbe
încet, încet în pământ.

Ioana, XII C

De dragosteDe dragoste

Oh, cât aş sta să te privesc!
Să-ţi mângâi tâmplele, rotund,
Cuvinte dulci să îţi şoptesc
Să beau licoarea pân' la fund.

Să simt suflarea-n părul meu,
Şoptindu-mi când şi când:
“Te voi iubi de-acum mereu”,
Cu glasul tău cel blând... .

Să te simt şi să te-ador,
Nu m-aş sătura vreodată,
Să-ţi sărut fiecare por,
De mireasma-ţi îmbătată.

Să-nchid ochii şi să simt,
Degetele pe-a mea piele,
Să mă mângâi, să te-alint,
Când e cerul plin de stele.

Istoviţi să adormim
În cearşafuri moi
Şi în vis să ne iubim,
Pe toţi norii de sub noi... 

Lavinia Todinca, IX D
nnnnrrrr....     11114444    ----     iiiiuuuunnnniiiieeee    ----     2222000000008888 33331111
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Ha nem találkoztál még a grafika műfajával, akkor ideje
megismerkedned vele! 

A grafika alapja tulajdonképpen a rajzosság, pontokat és
vonalakat használ, és ebből alkotja meg a formát. Előnye, hogy
a művészeti alkotást limitált mennyiségben sokszorosítja, de
mivel papírra készül, nem annyira tartós, mint az olajkép.  Több-
fajta technikája ismert: linóleummetszet, fametszet, rézkarc
(aquatinta és aquaforte), kőnyomat és szitanyomat.  A kész le-
nyomatot, elkészítése után berakjuk paszpartuba, amit általában

üveglap alá helyezünk.
A grafika műfaja a X. F-es diákok érdeklődését is felkeltette, mivel a rajzainknak csak

képzeletünk szabhat határokat ebben a műfajban! A téma is szabadabb volt, mint más rajzórákon.
Emberi és állati tulajdonságok ötvözése, egy új lény létrehozása amolyan “ egyéni szörnyecskék ”.
Azért neveztem egyéninek, mert az így létrejött figurák, egyediekké lettek, az alkotók fantáziájának
köszönhetően.

Alkotásaink bárki által megtekinthetőek iskolánk, az Arany János Főgimnázium előterében,
amelyek elkészítésében Náday Katalin rajztanárnő irányított és bizta-
tott bennünket. 

Elmondhatnám, hogy rajzaink készítésével kevesebb időt
töltöttünk, mint a bekeretezésére szánt paszpartukkal, de annál na-
gyobb örömmel, hiszen a grafikai rajz olyan, mint egy játék, játék a
vonalakkal, formákkal, a fekete, fehér foltokkal, no meg a szürkékkel.
Ez a téma amúgy visszavezetett bennünket a korai gyermekkor
játékos formáihoz. De nem csak játék és könnyed szórakozás a
grafikai munkáknak a kiállítása.

A mi műveink, több mint egy hónapig készültek, mivel paszpar-
tut is készítettünk rajzainkhoz. Ez nem más, mint egy kartonkeret, ami arra szolgál, hogy kiemelje
a rajzok lényegét, és adjon nekik egy szebb esztétikai hatást.

Tanárnőnk arra vezetett minket, hogy a paszpartunak pontosnak kell lennie. Hogyan is
készül a paszpartu? Gondolom már többen is feltették magukban a kérdést! Hát ez egy nagyon

precíz munka. Először is veszünk egy kartont, amit kettőbe hajtunk a felénél.
Majd megmérjük annak a lapnak a szélét és hosszát, amire a rajzunkat
készítettük, és veszünk egy rajztömblapot, melyet kivágunk a közepén, úgy,
hogy a rajzunk beleférjen,  majd  beleragasztjuk. Aztán a kartonnak is
kivágjuk a közepét, papírvágó segítségével, hogy a rajzunk a közepére
essen, majd ragasztószalaggal beleragasztjuk, és már kész is a paszpartu.
Ahhoz, hogy műveink időre készen lehessenek, délután is összeültünk az
osztálytermünkben. De megérte, hisz kiállításunk után több pozitív vissza-
jelzést kaptunk ismerőseinktől és tanárainktól. Kiemelkedő színvonalú rajzot
készítettek: Dézsi Andrea, Kovács Zoltán, Bakó Anita, Boros Andrea, Kovács
Kinga, Szőke Anikó, Bondár Zsolt, Andor Péter és talán jómagam Türkösi
Alexandra.

Véleményem szerint a grafika a művészeti technikák közül az egyik
legizgalmasabb. Ezúttal is szeretnék mindenkit arra buzdítani, hogy fordítson nagyobb figyelmet
erre a művészeti eljárásra,  mivel hihetetlen élményt és szórakozást nyújt.  

Türkösi Alexandra, X. F
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Az öregek otthonábanAz öregek otthonában

Míg az ember fiatal, ritkán
gondol az öregségre. Nem mér-
legel: mi lesz velem később, lesz-e
szerető, gondoskodó családom.
Aztán, mikor gyermekeit féltőn
szeretgeti, igyekszik a lehetőségei-
hez képest mindent megtenni értük
– az emberi gyarlóságból, önzésből adódóan – abban bízik,
hogy talán őrá is gondjuk lesz gyermekeinek, ha majd

megöregszik. Sajnos igen sok ember van, aki hiába reménykedett ebben: ősz fejjel, elesetten vala-
hogy mindenki megfeledkezik róla. Nem nyitotta rá az ajtót hónapok, esetleg évek óta sem az
egykor dédelgetett gyermek. Kevéske nyugdíjából nem futja fűtésre, rezsire, örül, ha az ennivalóra
kikerül. A nélkülözés egyenes következménye a betegség. De az orvosságot már végképp nincs
miből megvenni. Sajnos vannak, akik kilátástalan helyzetükből az alkohol rabságába menekülnek.
És közülük sokan – főként így télvíz idején – fagyhalált szenvednek a hideg lakásban, örökre
elszenderülnek.

Szerencséseknek mondhatják magukat azok az egyedülálló,
idős emberek, akiket ismerőseik, szomszédjaik felkarolnak: egy-egy
tál meleg étellel, kevéske tűzifával, jó szóval bekopogtatnak hozzájuk.
Vagy akiket – ha már a szociális gondozó sem tudja ellátni – öregek
otthonába költöztetnek. Csakhogy míg nyugaton vagy Európa
szerencsésebb országaiban válogathatnak a különböző fokozatú, árú
otthonokban, addig Európa eme szerencsétlenebb régiójában, itt a
Kárpátok lábánál jó, ha egyet-kettőt talál az ember.

Nagyszalontán, a kórház mellett, immáron harmadik éve
működik egy idősek otthona. melynek lakói a környék falvainak magányos öregei lettek. Olyan

tisztességben megőszült emberek, akiknek kevés szeretet jutott az
életben.

Felkerestük vidám műsorunkkal a szalontai öregek
otthonát, és fényt, vidámságot próbáltunk hozni mindennapjaikba.
Tóth Judit és Sinka Mária tanárnők segítségével készültünk fel a
látogatásra. Néhányan verset mondtak, utána közösen
énekeltünk. Az előadás végén az osztályfőnök felkérte Mészár
Tamást, hogy gitározzon néhány dalt az öregeknek. A dalok hal-
latára nagyon sokan meghatódtak.

A műsor végén virágokkal köszöntöttük az
időseket.

Érdeklődtünk az idős
emberek életéről. Az ápolónők
szívesen válaszoltak kérdé-
seinkre.

Magukkal az otthon lakóival
is elbeszélgettünk. Itt meleg,
rend, tisztaság van, mindig
finom ételt, s emellé szeretetet
kapunk – mondta Margit néni, amikor hogylétük felől érdeklődtem.

Meglátogattuk az ágyhoz kötött időseket is, és minden szobában tavaszi hangulatot vará-
zsoltunk néhány szál virággal.

Nagyon örültek nekünk, és mi is, hogy jó kedvet hoztunk az otthonukba. Reméljük, jövőre is
eljöhetünk. Lejegyezte: Gál Anita, VII. C

A VII. C osztály, a nagyszalontai
öregek otthona előtt

Közös éneklés

Tamás gitározása

Az öröm pillanatai

Margit néni

Gál Anita, VII. C



Bravo, Marian Crişan şi îţi mulţumim!Bravo, Marian Crişan şi îţi mulţumim!

Cel mai plăcut lucru care i se poate întâmpla unui
profesor este să audă că foşti elevi de-ai lui s-au remar-
cat în profesia lor. Realizările excepţionale ale foştilor
elevi, din oricare domeniu ar fi ele, sunt cea mai mare
răsplată pe care o simte un profesor pentru munca lui.

Aşa cum obişnuiesc să le spun elevilor mei,
există, după părerea mea, doar două feluri de oameni:
oameni care trag lumea înainte şi oameni care trag
lumea înapoi. Care sunt cei care fac lumea să meargă
înainte? Foarte simplu: cei care îşi fac meseria aşa cum

trebuie sau,
mai general, cei care atunci când fac ceva, o fac aşa cum
trebuie. Dacă pot să o facă excepţional, cu atât mai mare
este contribuţia lor la progres. În ştiinţă, în cultură, în
economie, în administraţie, în sport, în artă, în orice
domeniu, există oameni, puţini la număr, care pot face
performanţă. Ei sunt cei cu care trebuie să ne mândrim.
Toţi aceştia au fost odată elevi şi toţi aceştia îi răsplătesc,
prin performanţele lor, pe foştii lor profesori aşa cum
nimic altceva nu poate să o facă.

Un fost elev al şcolii noastre a reuşit o extraordi-
nară performanţă. A reuşit să obţină un premiu la care
visează oricine lucrează în domeniul creaţiei cine-
matografice, domeniu în care competiţia este mai puter-
nică poate decât în oricare altă artă. Regizorul Marian
Crişan a obţinut la Festivalul Internaţional de film de la

Cannes unul dintre cele mai prestigioase premii din lumea filmului, premiul Palm D'Or. Acesta i-a
fost decernat pentru cel mai bun film de scurt metraj prezentat la această ediţie a festivalului, filmul
„Megatron”.

În fotografie, îl putem
vedea la gala de premiere
a festivalului alături de
actriţa americană Kerry
Washington care i-a înmâ-
nat premiul.

Nu putem decât să fim
mândri că cel care a reuşit
o astfel de performaţă a
trecut de la copilărie la
maturitate pe băncile şco-
lii noastre şi să-i mulţumim
pentru realizarea lui cu
totul excepţională care ne
umple inimile de bucurie şi
mândrie.

Marian, îţi mulţumim şi suntem siguri că vom auzi şi despre alte succese ale tale.

Din partea tuturor profesorilor şi elevilor Colegiului Naţional „Arany János”, FELICITĂRI !

prof. Romulus Boeriu
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A nagyváradi Ady
Endre Elméleti Líceum ter-

mészettudományi versenyt szervezett. Ezen iskolánk
diákjai is jól szerepeltek.

A Na U Ti Lu S célja az volt, hogy a játékosok
vetélkedjenek mérjék össze természettudományi

ismereteiket, és minél
közelebb kerüljenek
ehhez a világhoz.

A versenyt egész Bihar
megyében meghirdették,
ahol magyar nyelvű oktatás folyik,  összesen  137-en regisztráltak,
az első forduló interneten keresztül
zajlott. Köztük párbajok folytak. Min-
denkinek legalább 10 és legtöbb 20

párbaja lehetett, ezeken 10 kérdésből álló feladatsort kellett kitöl-
teniük, persze az erre felhasznált idő is fontos volt. Majd
pályaműveket kellett feltölteniük a játékosoknak, melyre szintén
pontokat kaptak, és így kialakult, hogy ki jut be a döntőbe, ahová a
legjobb 10 mehetett. Ezt természetesen szintén az Ady Endre
Elméleti Líceumban rendezték meg április 22-én, a Föld Napján.

A döntőben nagy értékű
nyeremények vártak a
versenyzőkre, és senki sem ment
el üres kézzel. A legnagyobb
értékű nyeremény egy angliai utazás volt, két fő személyére,
majd egy bicikli, navigációs rendszer, emellett voltak kisebb-
nagyobb nyeremények (hátitáskák, labdák, tollas szett stb.). A
döntőben voltak villámkérdések, számolós feladatok és képfelis-
merés is.

A döntőben szerzett pontokat hozzáadták az első forduló
pontjaihoz, és kialakult a végeredmény.

Iskolánkból 14 diák vett részt a versenyben, ebből sokan
álltak közel ahhoz, hogy bejussanak a döntőbe: a X. F osztályból 9-en vetélkedtek, közülük Ma-
gyar Levente (iceman) a 15. helyen végzett, Bondár Zsolt (zsolti) a 16. helyen, Bakó Anita (ancsi)
a 17. helyen végzett, a IX. F osztályból Varga Roland (roly) a 11. helyet érte el, míg a XI. F. osztály-
ból Sárközi Imre (sharky) a 22. helyig jutott. Büszkén mondhatom el, hogy Andor Péter, X. F osztá-

lyos tanuló bejutott a döntőbe a 6. helyen és
kitűnően helyt állt, a végén 3. helyezést ért el, és
egy bicikli tulajdonosa lett, gratulálunk neki.

Az első helyezett Kóródi Róbert lett (Ady E.
Elméleti Líceum, Nagyvárad), ő a kétszemélyes
angliai útra készülődhet, a második Szabó
Levente (székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti
Líceum tanulója), aki egy navigációs rendszerrel
térhetett haza.

A tervek szerint jövőre is megrendezik a
versenyt, tehát hajrá mindeniknek, aki ki akarja
próbálni!

Lejegyezte: Dézsi Andrea, X.F
a lelkes szurkolótábor képviselõje

33335555
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Colegiul Naţional “Arany János” Salonta - clasa a XII-a Colegiul Naţional “Arany János” Salonta - clasa a XII-a AA (ştiinţe sociale)(ştiinţe sociale)

TTTTIIIIMMMMPPPPUUUULLLL

Timpul… timpul… timpul. Se grăbeşte mereu…  nu aşteaptă niciodată după nimeni,  nu-i
pasă de nimic… doar trece. El nu face altceva decât să lase amintiri şi lacrimi vărsate la rememo-
rarea acestora. Parcă ieri ne-am adunat timizi în curtea şcolii, cautând cu privirea fiecare profesor,
întrebându-ne “oare va fi dirigintă/diriginte”? A trecut prea puţin de când  am călcat pentru prima
dată pragul clasei şi m-am aşezat în bancă auzind glasul tremurând al dirigintei care ne ura “bun
venit!” în liceu. Astăzi, când numărăm zilele până la final, îmi dau seama cât de crud este timpul
care a trecut neobservat. Cei patru ani de liceu mi se par acum 4 clipe ce au trecut fără să îmi dau
seama… am impresia că am trăit un vis frumos, dar foarte scurt, un vis ce se transformă într-o
lacrimă plină de amintiri pe care le voi păstra mereu în suflet. 

O amintire frumoasă voi păstra  profesorilor care ne-au îndrumat paşii în aceşti ani, voi păs-
tra vie imaginea doamnei diriginte, care ne-a înţeles mereu şi căreia îi pricinuiam atâtea probleme,
îmi voi aminti mereu de colegii care mi-au fost mereu aproape. Îmi voi aduce mereu aminte, cu
zâmbetul pe buze, de toate năzbâtiile pe care le făceam în compania lor şi mă voi simti mereu copil
atunci când voi retrăi aceste momente nepreţuite.

Anii de liceu reprezintă cea mai frumoasă perioadă a adolescenţei. Acum însă îşi iau zborul,
lăsându-ne să urcăm încă o treaptă a vieţii pentru care ne-am pregatit în toţi aceşti ani: maturitatea. 

Regret nespus  că acest vis, visul de liceean a ajuns la final, că a venit  clipa în care fiecare
o ia pe drumul său şi, cine ştie când şi dacă ne vom mai întâlni. Toate trec şi se schimbă, însă un
singur lucru va rămâne mereu la fel: şcoala în care am intrat copii şi din care am ieşit maturi.

Oana  Brumari, XII A
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Nu cred că există cineva care,
ajuns la maturitate, să nu pri-
vească în urmă şi să aprecieze,
cu sinceritate, că cei mai frumoşi
ani din viaţă au fost aceia din
liceu. Fiecare om trebuie să par-
curgă anumite etape în viaţă,
însă acea etapă scurtă, care nu
am dori să treacă, dar pe care
sperăm să o terminăm cu brio,
este LICEUL.

Prima zi de şcoală din clasa a
IX-a a adus cu sine multe emoţii:
cunoaşterea dirului sau a direi, a
noilor colegi şi profesori, consti-

tuind un prim pas spre maturitate şi marcând
începutul unei etape care durează 4 ani, etapă
în care suntem formaţi pentru viaţa plină de
necunoscut care ne aşteaptă.

Consider că anii de liceu mi-au marcat
viaţa într-un mod special. Am venit în şcoală un
copil şi acum, mă despart de clasa a XII-a, total
diferită, parcă de nerecunoscut chiar şi de pro-
pria persoană. Nu-mi pot da seama cine era
copilul acela dezorientat şi, în acelaşi timp, plin
de viaţă, cu atâta dorinţă de cunoaştere în
suflet.

Acum, copleşită de amintiri, privesc
tăcută în urmă şi constat că nu trebuie să-mi
pară rău de nimic din ce am făcut, ci, mai degrabă, de ceea ce nu am făcut. În acest context, cred

că profa de română ar spune: “Să nu-ţi pară rău
că ai învăţat (chiar dacă nu ai răspuns), ci să
regreţi că nu ai învăţat!” Nu cred că voi regreta
vreodată un lucru făcut în liceu, ci probabil voi
regreta că nu am profitat mai mult de aceşti ani
minunaţi. 

Consider că în liceu am învăţat să fiu opti-
mistă şi, de aceea, nu mă îngrozeşte terminarea
liceului sau viitorul, însă aş dori din tot sufletul să
pot opri timpul, deoarece se scurge prea repede,
iar această trecere nemiloasă a lui ne determină
să recunoaştem cu tristeţe şi regret că liceul, pen-
tru noi cei din clasa a XII-a, “a fost şi nu mai este”!

Livia Iacob, XII B
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UUllttiimmuull  aann  ddee  şşccooaallăă......

Au trecut 11 ani de şcoală şi
iată-ne la sfârşitul clasei a 12-a,
aşteptând cu nerăbdare acest
moment... sau doar unii dintre noi?!
Majoritatea elevilor privesc doar
latura pozitivă a acestei perioade
din viaţa lor, însă noi vă vom
prezenta atât partea pozitivă, cât şi
cea negativă.

Partea pozitivă a vieţii unui
licean este aceea că leagă noi pri-
etenii şi învaţă lucruri interesante
cum ar fi: crearea unei bombe
nucleare, scuze pentru a lipsi de la

ore şi o sută de moduri de a amâna un test. Tot în aceşti ani am învăţat să ne lărgim orizonturile,
să privim lumea din mai multe perspective, însă nu toţi au fost la fel de receptivi în această privinţă.
Din păcate majoritatea elevilor, dar şi a profesorilor, nu se pot „lepăda” de mentalitatea balcanică
încă, dar, bănuim că această schimbare va avea loc peste muuuuulţi ani, şi asta, doar cu mila lui
Dumnezeu. O altă caracteristică „pozitivă” a învăţământului din România este favoritismul, un
exemplu fiind maldărul de elevi de nota 10, un lucru neobişnuit, deoarece un elev nu poate fi bun
la toate obiectele, cu puţine excepţii, de aici reieşind încă o „virtute” a balcanismului.

Putem spune totuşi că am întâlnit şi români fericiţi... mai ales în pauze şi la campionatele
locale de cărţi, de joc bineînţeles, în care îşi pun în practică „ingeniozitatea” cei mai buni cartofori
dintre cei buni. Mulţumită unor elevi cu simţ artistic în domeniul muzicii, am putut să ne delectăm
cu muzică de „cea mai bună calitate” (a.k.a. manele) în unele momente în care duşmanii, maşinile,
banii şi băutura erau pe fir. Aceleaşi făpturi, aparţinând lumii maneliţilor, sunt dominate de un com-
plex de inferioritate, văzând în ceilalţi defectele lor şi încercând să-i schimbe pe ceilalţi în ceva ce
ei nu au fost, nu sunt şi nici nu vor putea deveni vreodată. 

Cu toate acestea, una din bucuriile de a fi elev sunt excursiile, dar şi simpozioanele ştiinţi-
fice organizate de colegiul nostru, oferind o şansă elevului de a-şi demonstra cunoştinţele şi abi-
lităţile, cu toţii fiind răsplătiţi
pentru realizările lor, ştiind cu
siguranţă aceste lucruri,
deoarece am trecut şi noi prin
aceste împrejurări.

Cam aşa este şcoala în
viziunea noastră, o instituţie
care ne-a lăsat un gust
dulce-amărui (...predominant
amărui).

Şi totuşi, ne-a învăţat
să privim realitatea cu ochi
critici şi să nu rămânem
indiferenţi.

Loredana Şireag şi 
Cristian Vanţa



SSTTĂĂVVIILLAARR

Ai nevoie să-ţi pui un stăvilar
Când vrei tone de ambiţii să pui pe cântar,
Şi din ce-ar trebui să fie „cel mai bine”
Devine încet învălmăşeală şi adâncă-ntunecime.

Şi timpul e tâlhar la drumul mare
Nu ne dă totul azi, şi mâine nu mai are,
Acelaşi sentiment de împlinire şi valoare,
E depăşit mult mâine, azi vrem un Soare pentru fiecare.

Dar nici acum ceva tot nu dă bine
Că Dumnezeu e peste noi in lume,
Să fim noi glota doar pe locul doi?
Mândria noastră scumpă se-afundă în noroi!!! 

Felix, XII C

LLLLaaaa    ffff iiiinnnnaaaallll .... .... ....

Odată trecuţi, anii de liceu devin foarte preţioşi. Deodată realizezi că dirigintele, colegii, clasa
au fost sensul drumului până azi şi, pe firul stabil al elevului de până acum, apar bifurcări.

Singura grijă în cei patru ani
era să mai treacă o oră cu bine, să
ne justificăm absenţele. Dar, treptat,
fiecare profesor deschidea porţi de
lumină prin care pătrundeam din
curiozitate, plictiseală sau admiraţie.
Am învăţat de la profesorii noştri să
avem spiritul treaz, să glumim, să fim
responsabili, să iubim metafora, să
respectam eroii, să stimăm limba
engleză. Fiecăruia dintre dumnealor
le dăruim mulţumirile noastre.

În aceşti ani, sufletul este
deschis către prietenii sincere. Sunt
convins că, dacă vom avea ocazia
vreodată să întindem o mână unui fost coleg de liceu,
o vom face cu bucurie. Ne-au legat privirile disperate
din timpul tezelor, zâmbetele de satisfacţie la ter-
minarea orelor, petrecerile care erau un adevărat bal-
sam pentru noi toţi.

Nu ştiu alţii cum sunt, dar promoţia noastră, sunt
convins, că va pune la loc de cinste scumpii ani de
liceu!!!

Cristi Mara
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IMPRESIIIMPRESII
Ce repede a trecut… ceva de neconceput. Dacă am com-

pune nişte versuri despre ceva ce a fost frumos şi a trecut,
probabil că cele mai potrivite cuvinte ar fi acestea. Cu atât mai
mult cu cât acum este vorba despre finalul unuia dintre cele
mai importante momente ale vieţii – liceul – se cuvine să ofer-
im câteva rânduri acestui eveniment....

Cu toţii ne aducem aminte când, pe 15 septembrie 2004,
am păşit pentru prima dată pragul sălii cu numărul 1 a liceului
nostru. Noi, acum clasa a XII-a D, ne-am întâlnit atunci pentru
prima oară. Pe vremea aceea nu ne cunoşteam, dar acum

parcă nici nu realizăm cum ar fi putut să fie fără să ne fi cunoscut. Ne vine fiecăruia în minte prima
poză pe care am făcut-o împreună cu doamna dirigintă Florentina Maruşca. Avand în vedere că, pe
parcurs, s-au mai adaugat 4 noi colegi, care ne spun că nu regretă, putem spune că am fost o clasă
râvnită. De fapt, a fost râvnită doar de elevi, dar nu şi de profesori, care, în majoritatea cazurilor,
aşteptau chiar mai mult decât noi sunetul de clopoţel.

Au fost momente frumoase, momente în care ne-am bucurat împreună, momente în care am
râs împreună... uneori unii de alţii, alteori noi de profesori, dar şi momente în care ne-am susţinut
şi ne-am încurajat atunci când a fost nevoie. Întâmplăriile hazlii sunt dintre cele mai multe. Am putea
scrie un roman despre toate acele momente. Poate nu ne-aţi crede, dacă v-am spune că mulţi au
“părăsit” sala de clasă pe geam. Unii fiindcă aşa au dorit, iar alţii siliţi să o facă, iar în cel mai rău
caz... ”aruncaţi”. Sună ciudat, dar unii au avut “norocul” să fie văzuţi de director în escapadele lor.
Alţii, nu dăm nume, că încă suntem a XII-a, stând pe fereastră au fost auziţi chiar de director
spunând cuvinte “nepotrivite”... şi, bineînţeles, au suportat consecinţele; fie au fost urechiaţi, fie au
primit câte un catalog peste cutiuţa craniană.... 

Despre chiulul de la ore nu vă putem spune prea multe, pentru că înca există posibilitatea
ca profesorii care citesc aceste rânduri să ia măsuri. Propun ca despre asta să vorbim după ulti-
mul sunet de clopoţel. Totuşi voi preciza că aproape toţi colegii suferim de "chiulangită cronică", o
boală care dispare odată cu terminarea liceului sau se manifestă sub alte forme la locul de muncă.
Datorită acestei boli care se transmite prin puterea de convingere sau la auzirea unui fals compli-
ment de genul: "nu eşti tu mai prost ca alţii", am ajuns poate nu chiar campionii acestui liceu, dar
printre primii la numărul de absenţe. De aceea, dacă aveţi nevoie de sfaturi în această privinţă
puteţi apela linistiţi la noi.

Chiar dacă avem în fiecare zi ore până la 15:00, din cauza agendei supraîncărcate reuşim
să onorăm liceul cu prezenţa noastră până pe la amiază, rareori până la 14:00, dar ce mai con-
tează acum, în a XII-a, când la ora 11:00 plecăm toţi acasă, pentru că... ”avem autobuz”!.

Totuşi, să nu credeţi că nu am şi învăţat. În clasă avem cel puţin 4 olimpici (de restul nu
ne-am putut da seama din cauza bolii mai sus amintite) care au participat la faza judeţeană a
olimpiadelor de engleză, fizică, matematică şi chimie, unii dintre ei reuşind chiar să prindă podiu-
mul. Suntem şi o clasă de foarte buni sportivi. Deşi suntem în jur de 15 fotbalişti buni nu ne-am
putut decide asupra titularilor şi a rezervelor, aşa că ne-am împărţit în mai multe echipe, iar în clasa
a X-a am ajuns în finala campionatului de fotbal pe liceu, fiind consideraţi (de ziarişti) surpriza cam-
pionatului. Tot în clasa X-a am mai ajuns într-o finală, de data aceasta la streetball, unde din nou
am avut mai multe echipe. În aceste ultime săptămâni în liceu vă asteptăm cu provocări de ordin
sportiv (fotbal, baschet, handbal, volei, tenis, viteza etc) şi "vă promitem" că profesorii o să fie
binevoitori să ne pună la dispoziţie orele lor pentru aceste dueluri.

Ar fi foarte multe de spus. Parcă din multitudinea de amintiri pe care le avem, nici nu ştim pe
care să le selectăm. Nu ne putem da seama cum au trecut anii. A X-a şi a IX-a parcă au fost ieri şi
iată-ne treziţi, parcă dintr-un vis, şi văzându-ne în pragul examenului de Bacalaureat.

continuare în pag. 41
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Omul valorează exact ceea ce poate deveni.
Antoine de Saint-Exupery

continuare din pag. 40
La începutul clasei a XII-a aveam să descoperim că ni s-a schimbat diriginta. Doamna

Dana Canahai avea să fie noua noastră dirigintă. Ne-a fost frică, parcă, la început să facem
această schimbare, dar cu timpul ne-am acomodat şi am văzut că doamna Dana este o persoană
cu o inimă mare şi care, deşi nu merităm, se implică în tot ceea ce ţine de această clasă.

Clasa a XII-a ni s-a părut cea mai scurtă. Probabil încercarea de a ne obişnui cu ideea că
BAC-ul se apropie şi tentativele noastre să ne pregătim pentru acesta, a făcut ca timpul să treacă
extrem de repede. Atestatul, tezele parcă mai grele ca niciodată şi pretenţiile fiecărui profesor,
ne-au făcut să uităm de timp. Aşa zic toţi... aşa zicem şi noi; şi chiar dacă ai auzit că timpul zboară,
nu este ca atunci când experimentezi tu însuţi acest lucru.

Urmează “primul examen mai serios”... Ne-am pregătit mult şi bine, zicem noi, dar nu cre-
dem că de aceeaşi părere sunt şi profesorii care ne-au pregătit. Totuşi, sperăm să fie bine... că
doar aşa zic toţi că va fi. Şi spun asta ţinând cont de destăinuirile celor care au trecut prin acest
examen în anii precedenţi. Cuvinte de genul “nu te stresa”, “o să fie bine”, nu fac altceva decât să
ne încurajeze.

Asta a fost. Asta ne este “istoria” din liceu, chiar dacă ar fi foarte multe de spus. Ne-a făcut
plăcere să vă cunoaştem şi să vă fim colegi. Bucuraţi-vă de timpul care îl mai aveţi împreună şi
când mai aveţi timp... învăţaţi..., dar nu mult; aşa cât pentru un 5, de trecere.

În final nişte versuri, care sperăm să rămână şi pentru generaţiile viitoare. Este, de fapt, o
cântare adaptată pentru sfârşit de clasa a XII-a. Ver-
surile ne aparţin, iar melodia, deşi majoritatea ştiu că e
manea, a fost plagiată. Pentru cei intersaţi, ne gândim
să v-o cântăm la ultimul sunet de clopoţel. Cei care ştiţi
melodia, cântaţi cu noi!

DE CE PLECĂMDE CE PLECĂM
Refren

//:De ce plecăm,
De ce plecăm,
Când ştim că o să regretăm?
Inima mea doar liceul îl vrea!://

1. N'o să mai recunosc
Liceul unde-am fost...
Unde-am făcut prostii
Şi multe nebunii.
Nu mai e cum a fost
Timpu-a fost nemilos,
Tot ce mai am acum
E-o poză-ntr-un album.

Andrei Iovan, Andrei Cotrău, XII D
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Refren

2. Noi vă urăm succes,
A XII-a s-o treceţi
Şi când veţi fi ca noi...
Mai învăţaţi şi voi.
Şi când o să revin
O să mai plâng puţin,
Când peste 10 ani
Noi vom fi barosani!!
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Egyszer a fost, hol nem a fost egy humán clasă ...Egyszer a fost, hol nem a fost egy humán clasă ...

A fost odată ca-n poveşti, a fost ca niciodată, din rude mari impărăteşti, o prea frumoasă
clasă, ott ahol a kurta farkú kismalac is túr, ott van egy nevezetes város, ahol született a XII. E és
Arany János.

2004 szeptemberében megérkezett az Arany János Főgimnáziumba a humán osztály nagy
létszámával, de útközben fogyatkoztunk, és bővültünk. Első esztendőben sokat vándoroltunk
teremről teremre, és emiatt nem tudtunk tökéletesen megfelelni a tanáraink elvárásainak. A vicc
kedvéért a német tanárnő egy döglött patkányt talált a krétatartóban.

Valamilyen csoda folytán az osztálykulcsok mindig eltűntek, ezért, sajnos, gyakran nem tar-
tottunk órát.

Egész négy év alatt nem tudtunk összehozni egy kirándulást, ebből látható, hogy milyen
összetartóak vagyunk, csak egy osztálybulit tudtunk megszervezni, ami legalább jól sikerült. De
szerveztünk egy ÁLL AZ ALKU című vetélkedőt.

Hagyományok szerint feldíszítettük a végzősök osztályát, és kellőképpen elbúcsúztattuk
őket. Sok lógásnak köszönhetően lett egy fergeteges szalagavatónk.

Az utolsó év nehéznek ígérkezett, attól függetlenül
annál is többet lógtunk és nem féltünk semmitől. Şi am
incălecat pe o căpşună şi v-am spus o mare minciună.:-)

Ilyenek voltunkIlyenek voltunk

Előtted nem titok, hogy ördögökElőtted nem titok, hogy ördögök
voltunk,voltunk,
S nem angyalok, és úgyS nem angyalok, és úgy, mintha nem , mintha nem 
Törődnénk semmivel, táncoltunk azTörődnénk semmivel, táncoltunk az
osztály padjain,osztály padjain,
És néha lusta reggeleken tudtuk, hogy És néha lusta reggeleken tudtuk, hogy 
Nem érünk be időben. Nem érünk be időben. 

Ilyenek voltunk, vadak és jók, bűnösökIlyenek voltunk, vadak és jók, bűnösök
közt is főbűnösök.közt is főbűnösök.
Ilyenek voltunk és marad egy jel, amit ittIlyenek voltunk és marad egy jel, amit itt
hagyunk, ha indulni kellhagyunk, ha indulni kell

Nem féltünk semmitől, bár száz lógás Nem féltünk semmitől, bár száz lógás 
Összejött, mi mégis észrevétlenülÖsszejött, mi mégis észrevétlenül
Tűrjük, hogy a hiányzás bekerül.Tűrjük, hogy a hiányzás bekerül.
És néha fáradt reggeleken tudtuk,És néha fáradt reggeleken tudtuk,
Hogy vár ránk az unalom.Hogy vár ránk az unalom.

Új lógásra vágyunkÚj lógásra vágyunk

Ne félj osztály, veled az osztály felelőse,
Röhögjetek a nagyszájú evezősre.
Lógj el osztály, 
Ne félj osztály, veled az osztály felelőse. 

Lógni, lógni, lógni, egyre 
Új, új, órákról, hosszú-hoszú hetekre.
Lógj el osztály,
Lógni, lógni, lógni egyre.

Új kihívások szállnak elébed, 
Minden percben veszekedés
az élet. 
Lógj el osztály, 
Új kihívások szállnak elébed.

Nem kellenek az unalmas tanárok, 
Új kínok, felmérők, dolgozatok közepette állok.
Lógj el osztály, 
Nem kellenek az unalmas tanárok.

Mi nem leszünk az iskola büszkesége,
Hajtson Szentlélek vagy a kocsma gőze.
Lógj el osztály, 
Mi nem leszünk az iskola büszkesége.
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AA szalagavatószalagavató

Mivel Arany Jani oskolájának hagyománya vagyon, szala-
gavató rendezésére került vala a sor, az Úr 2008. éve
második havának 29. napján.

Az osztály, akárcsak máskor, most sem érte egyet, így tor-
natermünk sok veszekedésnek vala helyszíne. Törzsünk
sámánja Major Renáta bennszülött táncot tanítva, az Úr min-
den áldott napján igen ideges vala törzsünk engedetlensége
miatt, ezért mélységes átkokat szóra reánk. 

Mivel törzsünk nemcsak engedetlen, de lusta is vala, a műsorszámok elkészítése utolsó
napokra maradt. Törzsünk egy-egy lomha tagja messziről
kerülte sámánunkat, mondva néki: ''hagyjál má' lógva! ''
Végezetül mindenki összejöve, a szülők, barátok és tanárok
megkerülve, elkezdődött a műsor végre. Törzsünk lomha
népe sámánunkat felbőszítve, ispotályba juttatta őtet.
Szegény sámán sok munkája, kárba vészni látszik máma.
Szellemekhez fohászkodva sámánunk meggyógyula és

nyomban a segítségünkre
szaladva eltáncolta ősi
rítusunkat, melyet az Úr
2008-as évében szambának hívnak. Törzsünk minden csoportja
készült egy kis műsorral: Hacafán és Kecafán vitte a pálmát,
egész népsereg ujjongott a játszmán. A többi törzsek műsora is
kitűnő vala, volt ott tárgyalás, tánc, ének és színdarab is játszva. 

Törzsünk játéka jól sikerült, s mivel őseinktől tanult ha-
gyomány vala a szalag feltűzése az ünneplő csuhákra, a törzs-
főnökünk fel is rakta hamarjában. Mi pedig eközben him-

nuszainkat kántáltuk. Majd a legvégén mágikus táncokat lejtettünk és XXI. századi monoton
zenéket hallgattunk.

TÉGLÁK TÉGLÁK AA FFALBAN - ALBAN - AA bihar megyei magyar végzős diákok könyvebihar megyei magyar végzős diákok könyve
ARANYARANY JÁNOS FŐGIMNÁZIUM XII. E és F osztályJÁNOS FŐGIMNÁZIUM XII. E és F osztály

-a könyv átadása képekben--a könyv átadása képekben-

A “Téglák a falban” című könyvet a Bihar Megyei Magyar Középiskolás Egyesületek Taná-
csa (MAKET) adta ki, és minden végzős diák kapott egy példányt. Az átadás ünnepélyes keretek
között történt, melyen jelen volt Török László polgármester is.
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FilmnézéseinkFilmnézéseink
Osztályunk négy éven át filmekből tanulhatott, kultúrálódhatott. Számtalan filmet néztünk meg együtt, melyről

mindig el is mondtuk véleményünket. Legemlékezetesebb filmjeink: The Wall - A fal, The Secret - A titok, Ház a tónál,
1984, Le bal - A bál, Édes november, Száll a kakukk fészkére, Rómeó és Júlia, Love Story, A boldogság nyomában, Az
utolsó szamuráj, Éjszaka a múzeumban. Szívünk mélyén azonban örökre gyerekek maradunk, bizonyítja ezt az, hogy
meséket is néztünk. Mint például: Mackótestvér, Madagaszkár, Garfield.

A filmek után mindig izgalmas időszak következett, ahol mindenki elmondhatta a véleményét, gondolatait,
észrevételeit, akár érzelmeit a filmmel kapcsolatosan. Ezek a beszélgetések fontosak voltak számunkra, hiszen egy-
egy elvontabb film esetén segített, ha megbeszélhettük egymással. Persze az is megemlítendő, hogy voltak olyan
esetek, melyben nem tudtuk befejezni a filmvetítést, így a következő órát kellett elkérni a befejezéshez.

Közös filmnézéseink nemcsak szórakoztató jellegűek voltak, hanem segítettek mindennapi életünkben, szemé-
lyiségünk fejlődésében, terveink gazdagításában, ötleteink megvalósításában.

Mindannyiunk számára hiányozni fognak ezek az együtt töltött idők, melyek alatt összeforrt kis társasággá let-
tünk, akár egy nagy család.

MegadanceMegadance
Osztályunk nemcsak az informatika terén tűnik ki, hanem rendezvény -

szervezésben is kiemelkedőt alkotott. 2007. január 18-án este nézők hada lepte el a
Zilahy Lajos Művelődési Ház falait. Lelkes csapatunk egy fergeteges táncvetélkedőt
szervezett: a Megadance című műsort.

Hat csapat versenyzett egymással önálló produkcióval, majd cseles osztályunk
különböző műfajokban tette próbára tánctudásukat. A munkálatokban mindannyian
kivettük a részünket, volt aki támogatókat gyűjtött, mások díszletet terveztek, majd
osztályunk legeredetibb előadói vezették a műsort: románul – Ciote Timea, magyar
nyelven – Pocsai István.

A srácok meglepték a közönséget, egy táncprodukcióval, melytől a lányoknak is
leesett az álluk. Az eredményhirdetést követően fergeteges partyról gondoskodott „Mindenki Istvánkája”, osztályunk
lemezlovasa. Csapatmunkánk hatalmas sikert aratott, különösen a fiatalok körében, de meglepően tapasztaltuk, hogy
tanárainkat legalább annyira lenyűgözte műsorunk.

Legemlékezetesebb esténkLegemlékezetesebb esténk
Kis csapatunk egyik legnagyobb eseménye, a szalagavató március 7-én került megrendezésre. Mindannyian

nagyon izgatottak voltunk a szervezés idején, számtalan ötlettel bombáz-
tuk egymást a jókedv kíséretében.

A szalagavató előtt egy hónappal kezdtünk el készülődni: ter-
veket készítettünk, díszleteket terveztünk, táncoltunk, énekeltünk, szaval-
tunk, színdarabot próbáltunk.

Műsorunkat a „ Valaki mondja meg....” című énekkel indítot-
tuk, miután osztálytársunk Balogh Beáta-Ingrid köszöntötte a
nagyérdeműt, majd aligazgatónőnk, Fábián Boglárka szólt néhány szót.
Ezután idézeteink illetve énekszámaink kavalkádja következett. Ezt
követően osztályunk tánctehetsége, Major Arnold táncpartnerével,
Borzan Iuliaval sambát, rumbát illetve cha-cha-chát mutattak be. Majd
osztályunk felfedhette benne rejlő színészi tehetségét. Közös munkával

gyerekkori meséket: Hófehérke és a hét törpe, Piroska és a farkas, Ludas
Matyi, Mézga család, Balu kapitány történeteit, napjaink vicces reklámjait illetve a Dr.House című filmet parodizáltuk ki.
A színdarab mindenki tetszését elnyerte, de az igazi vastaps csak az osztály táncprodukciója után következett. Kis
közösségünk felelevenítette a 70-es éveket a Grease című musical egyik betétdalára táncolva. A tánc során volt aki tel-
jesen „kivetkőzött magából” ugyanis még a cipőjét is a tanárok ölébe repítette.

Az est fénypontja a maturandusok keringője volt, ahol a lányok szebbnél szebb menyasszonyi ruhában míg a
fiúk öltönyben adták elő a végzősök táncát.

A produkciósorozat közben a közönség újból megtekinthette Arnoldot és Iulia-t amint latin-amerikai táncokat
adtak elő: pasó doublét, jive-ot. A sport világából is ízelítőt adtunk, a fiúk karategyakorlatokat mutattak be Pocsai István
vezetésével. A két István, Balázs és Bihari valamint Bozó Emese kisfilmeket készített: felcseperedésünkről, a négy év
legszórakoztatóbb pillanatairól, a közös kirándulások, bulik során illetve a készülődésekről, próbákról.

A legmeghatóbb pillanat a „szalagtűzés” volt. Az osztályfőnök ünnepi gondolatai után kerültek fel a kitűzők,
melyek a felnőtté válás jelképei.

A „Húsz év múlva...”  című dallal zártuk a műsort könnyek kíséretében. Igen emlékezetes, változatos, érzelem-
mel teli volt mindenki számára ez az est.

AAAAddddoooolllleeeesssscccceeeennnnţţţţaaaa    ----     TTTTiiiinnnniiii
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OsztálykirándulásokOsztálykirándulások

Igazi családi hangulatban teltek el az osztálykirán-
dulásaink. Voltunk Gura Văii-n, de Herkulesfürdő gyógy-
vizeiben is megmártóztunk.

Tizedikes kirándulásunk során felülmúlhatatlan
jókedvünket még az egész nap szakadó eső sem tudta
elrontani. Rengeteget twistereztünk, megtanultunk
kanasztázni. Másnap a srácok „fuvaroztak” minket a tavon át
gumicsónakkal, miközben osztályfőnökünk gondoskodott a

„vacsoráról”: sült hallal töltöttük meg pocakjainkat, miután visz-
szatértünk a vízeséstől. Természetesen szomjasan se maradtunk, az éjszakát kissé ittas mámor-
ban buliztuk át.

Legutóbbi kirándulásunk alkalmával igazán kiismertük
egymást. Az „Adams Family” házában szálltunk meg, ahonnan szinte
csak pár lépésre volt a buszmegálló, mi mégis rendszeresen futottunk a
busz után. Herkules olyan volt számunkra, mint egy maratonpálya, egy
hosszú utca, semmi más. Ezért csak busszal tudtunk közlekedni, a tu-
rista utak kezdőhelyéig. Számtalan vízesést meglátogattunk, hegyről le,
völgyből fel, végül csak nyolcan bírtunk felmenni a Fehér kereszthez,
ahonnan visszajövet csatlakozott hozzánk egy skorpió. A képekkel di-
csekedtünk odalenn, amíg a többiek szárítkoztak, ugyanis lent elkapta őket egy vihar, mi azonban
száraz bőrrel megúsztuk. 

Itt veszélyesebbnek tűnt az éjszakai mulatozás, úgy értesültünk, nem rajonganak a
magyarokért az ott lakók, ezzel ellentétben a diszkóban minden dalt nekünk játszottak,  a mi
„tiszteletünkre”. A fürdők kénes vizétől kellemetlen „illatunk” lett, alig tudtuk lemosni magunkról. Az
egyik túránk után egy új strandot látogattunk meg, ahonnan jégeső kergetett minket haza. A leg-
bosszantóbb az volt, hogy a hűs zápor éppen addigra állt el, mire a busz visszavitt minket a szál-
láshelyünkre. Mégsem csüggedtünk el, otthon tollasozással, focizással ütöttük el a nap hátralévő
részét.

Veszekedések sem maradhattak ki: megsértődtünk a tej miatt, az éjszakai fog-
pasztázások miatt, viccből kizártuk egymást, sőt Varga Tamás józanul nézte a falat ajtónak. A tréfás
locsolkodásból átmentünk vadmacskába, körmünk töredezéséig martuk egymást. Volt ám olyan

konfliktus is, amit sajnos a mai napig sem tudtunk megoldani, talán majd a
búcsúzáskor mindannyiunk szíve meglágyul. Ettől függetlenül az összes
vitánkra mosolyogva gondulunk vissza, s emlegetjük egymásnak.

Voltak ám rövidebb élményeink is, például a tenkei kerékpártúra,
ami úgyszint vidám hangulatban telt. Szalonnát sütöttünk a Körös-parton,
fociztunk, majd hazajövet elromlott egyikünk kerékpárja. Ennek
következtében Bihari Istvánt „átköltöztettük” a Varga Tamás csomag-

tartójára, ahonnan útközben elhagytuk. Szószerint kigurult alóla a kerékpár.
Szerencsére komolyabb baja nem történt, mindenesetre maradandó vidám emlékeket hagyott ben-
nünk. 

Május 1-jén összekötöttük a kellemest a hasznossal: elfutottunk a madarászi fürdőig,
ahol egy nyugodt délutánt töltöttünk el. Minden együtt töltött pillanatra szeretettel emlékezünk,
sohasem fogjuk elfelejteni egymást, hiszen ezt a közösséget nem is lehet! Rengeteg új tapaszta-
lattal gazdagodtunk, ezek az élmények örökké megmaradnak bennünk.

Nagyszalontai Nagyszalontai Arany János Főgimnázium - a XII. F osztály emlékeiArany János Főgimnázium - a XII. F osztály emlékei
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VVenus Dance Hírekenus Dance Hírek

Belényesben járt a Venus Dance, iskolánk diákjainak legeredményesebb tánccsoportja.  Az
idei városnapok keretében három számot adtak elő, köztük azt a táncot, mellyel elnyerték a tavalyi
Ki mit tud? tehetségkutató verseny megyei szakaszát. 

Legközelebbi fellépésük itthon, Nagyszalontán lesz, a piactéri rendezvényen. Meglepetésre
készülnek, amellyel remélik, ismét nagy sikert aratnak, és újból elnyerik a közönség tetszését.

Andrási Andrási AdriennAdrienn, X. E

HHHHDDDDTTTT HírekHírek

Nagy lendülettel indult újra iskolánkban a Hajdú Diáktanács (HDT) tevékenysége.
Az idei tisztújító közgyűlés során szervezetünk számos új taggal is bővült. Ugyanott döntöt-

tük el, hogy ezentúl a nagyváradi MAKET szervezetéhez tartozunk. 
Az új elnök, Szabó Csenge a IX. F-ből. Nagy lelkesedéssel vette kézbe a HDT

tevékenységének irányítását. 
Legnépszerűbb idei rendezvényünk a biliárdverseny volt, mely a Discont étteremben került

megrendezésre. Legeredményesebb résztvevőnk Éles Szabolcs (IX. E) és Miklós Norbert (XI. E).
Sok diákot mozgatott meg a környezetvédelmi tárgyú filmvetítés is március elején. 
Legközelebbi tervünk: főzőverseny szervezése.

Sándor ÁgnesSándor Ágnes, X. E

EEEESSSSEEEEMMMMÉÉÉÉNNNNYYYYEEEEKKKK
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clasa a IV-a A, învăţător Dumitru Beltechi

clasa a IV-a C, învăţătoare Floare Naghi

clasa a IV-a B, învăţătoare Ramona Paina

clasa a IV-a D, învăţătoare Veres Andrea

clasa a VIII-a A,
dirigintă Natalia Handra

clasa a VIII-a B,
dirigintă Mariana Nistor

clasa a VIII-a C, 
dirigintă Nagy Ella

Claselor terminale le dorim
Mult succes la examene!



Fondată în anul 2002, sub coordonarea profesoarelor Kiss Mária şi Zoe Nagy

MMMMUUUULLLLTTTT    SSSSUUUUCCCCCCCCEEEESSSS    LLLLAAAA
EEEEXXXXAAAAMMMMEEEENNNNEEEE!!!!

clasa a XII-a A, 
dirigintă Floare Costea

clasa a XII-a B, diriginte
Ioan Herdean

clasa a XII-a C,
diriginte Romulus Boeriu

clasa a XII-a E,
dirigintă Sinka Mária

clasa a XII-a F, 
diriginte Illyés Lajos

clasa a XII-a D, dirigintă
Dana Canahai


