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EEEEDDDDIIIITTTTOOOORRRRIIIIAAAALLLL

Zilele trecute, într-una din plimbările mele lungi prin oraş (apropo,
aţi observat ce frumoasă e toamna anul acesta?), cu căştile mp3
playerului în urechi, am trecut pe lângă un grup de fete „şmechere”,
care se strigau prin apelative foarte „colorate”, acompaniate de nelip-
sita manea dată la maximum. (Primul meu gând a fost acela că, din
câte puteam observa, căştile nu se inventaseră pentru toată lumea, ci
doar pentru un anumit număr de oameni, printre care, se pare, mă
aflam şi eu).

Cred că deja nu vă mai miră acest tablou atât de pitoresc, ce a
ajuns să fie, din păcate, reprezentativ pentru România. Însă nu chiar

aici voiam să ajung cu această relatare. Mă opresc doar la un detaliu semnificativ: manelele ca fun-
dal sonor pe oriunde nimereşti să fii: într-un local, pe stradă, la şcoală, în spaţii publice sau private
etc.

Acum îmi vine în minte şi reclama aia complet idioată de la ciocolata ROM, cu fata aceea
care mănâncă un baton de ciocolată şi îşi închipuie că e pe un iaht, stând la soare, iar dintr-o dată
un nene burtos cu un casetofon la care ascultă manele, o deranjează. Şi apoi vine partea cea mai
tare: „ROM Tricolor, senzaţii tari, româneşti!”. Da’ ştiu că sunt româneşti!

Totuşi, băieţii ăştia care au conceput spotul publicitar n-au fost chiar aşa de proşti. E vorba,
până la urmă, de o strategie de marketing, care la noi prinde foarte bine. Şi cum ar putea să nu
prindă în această lume a kitsch-ului, care se extinde, şi se extinde, şi se extinde…

Sincer, nu ştiu în ce moment kitsch-ul a ajuns să fie privit ca artă, din ce moment am ajuns
să promovăm peste tot prostul gust, fără niciun pic de subtilitate, fără să mai fie nevoie să mai
gândim şi noi, spectatorii acestui spectacol derizoriu. Cred că, în principal, mass-media, dar şi alte
mijloace de comunicare şi de promovare, nu îşi dau încă seama că gusturile se formează şi că
deviza asta stupidă cum că: „Dom’le, noi promovăm ceea ce se cere” (adică prostul gust) e o
aberaţie. Repet, gusturile se formează, iar oamenii vor consuma ceea ce le dai. 

Nu vi se pare ciudat că din ce în ce mai multe non-valori sunt promovate, iar cei care
merită într-adevăr să fie cunoscuţi pentru ceea ce fac (şi nu pentru conturile pe care le au în bancă,
pentru vacanţele exotice sau pentru cumpărăturile de mii de euro pe care şi le pot permite), rămân
în umbra acestor non-valori, pentru că asta „dă bine la public”? 

Şi, sincer, cred că tot noi, ăştia mai mici, avem cel mai mult de suferit de pe urma acestui
fenomen pentru că suntem bombardaţi în fiecare zi cu tot felul de pseudo-modele, ajungând să ne
dorim să avem banii lui Becali, sau corpul Nicoletei Luciu, şi să jucăm, la fel ca ea, prin tot felul de
telenovele. Şi e păcat.

Dar, ca să închei într-o notă optimistă, poate că într-un viitor nu prea îndepărtat, lucrurile se
vor schimba şi vom reveni la acel firesc ce ne lipseşte acum, la acel normal care să adeverească
proverbul: „Cine se aseamănă, se adună” (fără compromisuri şi pentru că aşa simt, aş mai adăuga
eu).

Mari, XII C, redactor-şef

Cultura înseamnă lărgirea minţii şi a spiritului.Cultura înseamnă lărgirea minţii şi a spiritului.

Jawaharlal Nehru
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DDDDrrrraaaaggggăăăă    cccciiii tttt iiii ttttoooorrrruuuulllleeee,,,,

Opreşte-te puţin din citit, priveşte în jurul tău. Ce vezi? Oameni ale căror vieţi urmează o simplă rutină. Acum
poţi închide ochii şi să meditezi. Eşti mulţumit de tine? Raportându-te la restul lumii, te simţi mai deosebit decât ei? “Ai
carte, ai parte”. Nu degeaba, cei mai apreciaţi oameni sunt cei citiţi, şcoliţi (nu vreau să  includ acea categorie care con-
sideră minunat orice individ care ajunge “mare” peste noapte). Când eram copil, doream să ajung  “mare”. Acum că am
crescut mare, simt că a trecut copilăria mult prea repede.

Iată un rezumat al anilor, ce şi-au luat zborul întocmai ca o pasăre pe care o sperii şi se ridică la cer, şi ale
momentelor pe care le simt că s-au petrecut doar de o clipă:

Grădiniţa –   tot timpul personajul pozitiv la serbări.
Clasa I –  Ca şi cu avionul,  mereu cu capul în nori. By the way foarte draguţă coroniţă, încă o păstrez. Pacăt

că în anii ce au urmat s-a renunţat la ea şi am primit în schimb doar o diplomă.
Gimnaziul – chin cumplit, fetelor le ies corniţe, băieţii sunt doar fun and games. 
Liceul – cei mai super ani ever.
Aceşti ani s-au scurs, s-au înecat (cum cade luna şi se îneacă în mare) şi s-au dus. Merg la chiuvetă, îmi umplu

pumnul cu apă gândindu-mă că prind toate secundele şi nu le dau drumul. Cum apa se scurge din a mea strâsoare,
aşa şi secundele se duc pe făgaşul lor normal şi altele le iau locul. Când eram în şcoala primară, doamna învăţătoare
încerca să ne explice ce e secunda, astfel: durează cât o clipire a ochilor. Concluzia… o secundă nu ajunge, o clipă
iute se stinge; o oră uşor se pierde, iar o zi… la fel de repede. 

Mă uit (cu atenţie) în oglindă la chipul meu, îmi sprijin mâinile pe mobilier, iar gândurile prind aripi. Ce văd?
Aceşti ochi? Au văzut destule, s-au bucurat şi au plâns.  Această gură? A spus vorbe de vis. Acest cap? Gânduri de
nedescris. Nasul acesta? A simţit florile - mirosul lor neînchipuit, prăjiturile - o adevărată plăcere… iar restul e tăcere.

Aş vrea să presar praf aurit şi să strig în gura mare: “totul e magic”. Fiecare din noi e special în felul lui, nu tre-
buie să-ţi spună cineva că ai ceva aparte, fiindcă şi în tine un talent ascuns aşteaptă să fie descoperit.

Happy new year!
Kiss ya, MagicGirl :*

Sala 5  este cea mai modernă din liceul nos-
tru. Este dotată cu  tablă tactilă (touch board) şi căşti
cu ajutorul cărora este îmbunătăţită eficienţa orelor,
în special a celor de limbi străine, prin exerciţii de
"listening", dar şi a orelor de fizică, prin
reprezentarea unor grafice care ajută la înţelegerea
unor lucruri sau fenomene mai complicate, dar şi
pentru rezolvarea unor probleme. 

Tabla tactilă le este de mare ajutor elevilor
care au o memorie vizuală bine dezvoltată, iar

căştile, elevilor care au o memorie auditivă mai bună. 
Prin folosirea acestor mijloace de

învăţare nu mai este nevoie de vechea şi
obişnuita tablă de sticlă sau din diferite
materiale şi de creta care lasă urme albe
peste tot, iar praful ei se aşterne în
întreaga clasă, de asemenea praful de
cretă inspirat este şi nesănătos, iar
folosirea buretelui este incomodă.

În acelaşi timp, elevii sunt atraşi
de tot ceea ce înseamnă modern şi sunt
mai receptivi la nou, fiind mult mai atenţi
la ceea ce li se predă în laboratorul mul-
timedia, deoarece este o metodă nouă şi
interesantă.

Monica, X B

AAAAddddoooolllleeeesssscccceeeennnnţţţţaaaa    ----     TTTTiiiinnnniiii
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pppprrrroooo    nnnniiiigggghhhhtttt

School time!!! (din păcate)… Offf şi clasa
a XII-a... învăţat peste învăţat, teme, teste, teze
şi temutul BAC… da, da... în fine, mai avem
ceva vreme până la examenul final. Şi dacă tot
avem timp, noi, cei din XII C, am zis să orga-
nizăm “Balul Bobocilor”, just for fun (and for
money, of course, but shhh)... aşa, ideea o
avem, să ne apucăm de lucru... mdaaaa, sigur...
de parcă cineva are chef să caute toată ziua
sponsori, să caute concurenţi, să pregătească
probele, decorul... too much work... dar totuşi,
dacă e să ne gândim: we can skip classes... deci
la posturi toată lumea. Şi uite ce frumos ne organizăm noi, fiecare cu sarcina lui... greu... merge tre-
aba ca unsă... şi iată-ne în ziua balului: joi dimineaţă, vezi doar feţe lungi, obosite, plictisite...
ultimele retuşuri la decor, o ultimă repetiţie cu participanţii... orele au trecut, seara a venit...
ieeeeeee... let the show begin... hmmm: culori tari şi strălucire, tipic anilor ’80... steluţe, cerculeţe,
note muzicale... ce decor nice... prezentatorii, minunaţi, intraţi în atmosferă... concurenţii, deşi reţi-
nuţi la început, şi-au învins emoţiile în timpul spectacolului... probele sunt depăşite cu succes, pre-
miile sunt acordate... the show is over... urmează un party în Vox până dimineaţa...

Da, ăsta a fost balul... adică un rezumat al lui... după multă muncă rezultatul a fost pe
măsură.

Kinky, XIIC

Împreună – spre mai bine!Împreună – spre mai bine!

Numele meu este Miana Ungur, sunt elevă în clasa
a XI-a B şi, din acest an şcolar sunt preşedinta Consiliului
elevilor Colegiului Naţional „Arany Janos” din Salonta. 

Consider că voturile obţinute reprezintă încrederea
acordată în urma prezentării platformei-program, prin care
am expus unele aspecte din şcoala noastră, cu privire la
care voi face demersuri, alături de cei doi colegi vicepreşe-
dinţi, Türkösi Alexandra şi Emanuel Crai, beneficiind, bineînţeles, de înţelegerea şi sprijinul condu-
cerii şcolii.

Printre punctele din platforma-program, consider că este bine să le aduc la cunoştinţa
colegilor pe următoarele: începerea cursurilor de la ora 9 (ceea ce nu este o utopie, ci o propunere
după modelul altor ţări europene), organizarea orarului cu discipline în perechi (de exemplu două
ore matematică, două ore engleză, două ore limba şi literatura română), fapt ce ar însemna
pregătirea doar la trei discipline pentru o singură zi. Bineînţeles, că acum nu este posibil acest
lucru, deoarece orarul deja este întocmit pentru acest an şcolar, însă pentru anul viitor, vom face
demersuri în acest scop.

De asemenea, vom avea în vedere şi propunerea de amenajare a vestiarelor şi de renovare
a toaletelor. Am propus achiziţionarea mai multor bănci în curtea şcolii, dar domnul director ne-a
informat că deja au fost alocate fonduri în acest scop.

Împreună cu cei doi colegi colaboratori am organizat un campionat de volei care se va des-
făşura în mai multe etape. Intenţia noastră este să organizăm şi un campionat de baschet şi unul
de fotbal.

Dragi colegi, vă aşteptăm cu propuneri şi, totodată, vă rugăm să ne sprijiniţi şi voi în acţiu-
nile pe care le vom întreprinde!

AAAAddddoooolllleeeesssscccceeeennnnţţţţaaaa    ----     TTTTiiiinnnniiii
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SWEET BELGIQUE...SWEET BELGIQUE...

14 SEPTEMBRIE... Pornim entuziasmaţi în
aventura mult aşteptată, spre ţări străine, spre sweet
Belgique, ţara ciocolatei, a berii şi a diamantelor. După
ce îi salutăm pe vecinii noştri (Méhkerék, Békéscsaba)
ne îndreptăm spre Viena. Palatul Schonbrunn îşi
dechide larg porţile pentru a ne întâmpina. Pătrundem
în lumea prinţesei Sisi. Suntem impresionaţi de mag-
nificul colorit al florilor, în timp ce ne plimbăm pe aleile
geometric aliniate.

După o noapte ce părea că nu se mai termină
ajungem în Germania. Ne plimbăm pe bulevardele
luxoase admirăm câte o geantă, câte o bijuterie (mai mult nu îndrăznim). Vizităm ”Domul” din Koln, o
capodoperă a stilului gotic. Încet, încet ne apropiem de Belgia…

LEUVEN - reîntâlnirea cu prietenii noştri dragi. Aflăm programul “săptămânii de vis”, plecăm cu
gazdele noastre pentru a face cunoştinţă cu familia. Ne întâmpină ospitalieri gazdele în case frumoase, mari,
confortabile, fapt ce reflectă bunăstarea lor.

După o odihnă binemeritată, mergem la o partidă de bowling. Unii joacă, alţii doar aruncă cu
privirea… Mai târziu, mergem într-un parc unde ne delectăm cu jocuri distractive, belgienii ne cuceresc cu
buna lor dispoziţie.

Fiecare moment a fost unic pentru mine, începând cu
vizitarea locurilor frumoase. A doua zi pornim spre un oraş
plin de viaţă, respirând aer de vechime, Bruges, cu aerul
lui medieval unde  ne-am plimbat pe străduţele înguste .

Belgia este o monarhie constituţională, cu democraţie
parlamentară cu capitala la Bruxelles.

Bruxelles este, de asemenea, şi capitala Uniunii
Europene. Abia când ajungi acolo îţi faci o idee despre ce
înseamnă instituţiile europene. Pe Rue de la Loi, de pildă,
dinspre centru dai mai întâi de un mastodont cu 12 etaje,
pe care scrie “Comisia Europeană”. Sediul principal este o
enormitate de sticlă şi oţel, în formă de Y, de la un capăt la
altul. Iar pe lângă Comisie mai sunt şi alte instituţii: Parla-

mentul European, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor, fiecare cu funcţionarii săi
şi clădirile proprii.

Un alt obiectiv turistic a fost celebra piaţă Grand Place sau Grote Markt. Am escladat şi marele atom,
mărit de 150 de miliarde de ori. Atomium reprezintă o construcţie foarte ciudată, realizată în '58 pentru The
Universal Exhibition. E un atom de fier mărit. Poţi intra în bile şi urca pe scări rulante, scări normale sau cu
liftul. Priveliştea este superbă, poţi privi prin geamurile bilelor. 

Un nou oraş, evident o nouă povestire: Leuvenul (Leuvain, în franceză), un mic oraş, renumit mai
ales din pricina faptului că este un mare centru universitar... oraşul universităţilor, având o statuie simbol,
Fonske (prescurtarea de la Fons Sapientiae - Fântâna Înţelepciunii), care îl reprezintă pe un student care
citeşte şi lasă "înţelepciunea să îi curgă în cap". 

Şi de la Leuven, la Marea Nordului. E specială, frumoasă, plaja mare, distanţa până la apă, cam 30
m din cauza fluxului şi refluxului, apa foarte receeee! 

Dar să nu uităm de serile petrecute în grup şi, în mod special, cea de ziua mea, cu familia; de par-
cul de distracţii cu labirintul oglinzilor pe care l-am comparat cu viaţa. Are şi zile în care îţi place ceea ce vezi
şi reuşeşti să descoperi drumul, sunt şi zile în care ceea ce priveşti în oglindă nu-ţi place. Mai dai şi cu capul,
dar, în final, ajungi la destinaţie.

Consider că Belgia este o ţară minunată, cu oameni harnici, civilizată. O ţară cu multă istorie, cu ritm
rapid al vieţii şi multă bunăstare. 

Dar iată că timpul a trecut şi a sosit şi ultima zi în care am mai făcut ultimile cumpărături, iar la
ora14:00 a venit momentul despărţirii de săptămâna de vis…

Dacă v-am trezit interesul, Belgia vă aşteaptă!
Ioana Păfucan, X C

AAAAddddoooolllleeeesssscccceeeennnnţţţţaaaa    ----     TTTTiiiinnnniiii
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UUUUnnnn    ffffeeeellll     

Gânduri difuze…
Bună… tot eu sunt... am revenit cu acelaşi pix albastru în

mână. Pentru un timp îndelungat mi-a trecut acea bucurie de a scrie,
de a compune. Acum simt din nou nevoia să mă descarc, să-i
împărtăşesc hârtiei ceea ce mă macină, ceea ce nu-mi dă pace. În mine a început o luptă aprigă
între mine şi... tot mine. Explozia de gânduri picură în tot sufletul şi vrea să-l inunde.

Doar un sfat...
Citind diferite bloguri (şi observând lumea), mi-am dat seama câtă lume virtuoasă există,

câtă frumuseţe ne înconjoară, câte nu observăm cu ochii noştri. Totul se petrece prea repede. Ar fi
ideal dacă am putea să mai încetinim puţin timpul sau viteza cu care ne ia anumite clipe frumoase
din viaţa noastră sau să grăbim acest proces în momente de tristeţe. Dacă totul ar depinde de noi...
Nu avem de ales, ci doar să savurăm fiecare secundă care trece, fiecare cuvânt cald, fiecare zâm-
bet ce ne aduce împreună, toate sunetele, culorile care ne fac viaţa mai plăcută. Viva la vida! „Viaţa
e scurtă, încalcă regulile, iartă repede, sărută încet, iubeşte cu adevărat, râde necontrolat şi nu
regreta nimic care te-a făcut să zâmbeşti.” MagicGirl

UUUUnnnn    aaaallll tttt     ffffeeeellll     ddddeeee…………    îîîînnnn    rrrr iiii ttttmmmm    ddddeeee    ddddaaaannnnssss

Îmi aduc aminte perfect. Era vineri seara, o zi absolut nor-
mală, fără să aibă o conotaţie specială. Ringul de dans era, ca de
obicei, gol. Pot spune că e singurul loc unde mă simt în elemen-
tul meu, locul unde îmi pot potoli explozia de energie ce-mi
hrăneşte trupul şi e refugiul ce-mi oferă muzica. 

Close your eyes and dance! Dansul e un mod de expri-
mare. A trecut şi acea vineri şi a mai venit şi altă dată sâmbătă
seara. Tu erai tot acolo, dansând. Îmi doream să te apropii, să
pătrund în lumea ta, să ţi-o pictez în mii de culori, să o modific,
să mai adaug o cheie muzicală pe acel portativ. Într-un sfârşit

te-ai apropiat, dansul nostru s-a armonizat şi a început să capete o formă,  iar acel surâs de pe
chipul tău şi-a făcut loc şi pe al meu. A fost treptat. Încă alte seri, cu întâlniri întâmplătoare şi, totuşi,
intenţionate ne-au regăsit în acelaşi loc. Au urmat multe mesaje scurte, un id de mess, conversaţii
interminabile pe diferite teme, un ceai, o pizza, o nebunie curată. E un început, un alt fel de...

Când te privesc, mă întreb oare ce se ascunde în spatele acelor ochi frumoşi, ce mistere îţi
întunecă gândirea, pe ce raţionament funcţionează totul. Îmi place felul tău de a fi, aşa plin de viaţă,
dar încă nu pricep. E vreun mister sau poate doar mi-l imaginez?  

Oare am renăscut... în ritm de dans?
MagicGirl

Sad song

Vezi? ... plouă... mi-am dorit atât de mult să aud cântecul stropilor trişti... Auzi? ...e refrenul
cel mai dulce şi mai liniştitor... mi-a invadat sufletul pustiu, lipsit de sentimente.. Simţi? ..sunt ca o
mângâiere blândă a dragostei pierdute, a unei iubiri neîmplinite... priveşte-i cum cad, ascultă-le
suferinţa mută, simte-le candoarea şi parfumul purităţii, atât de ameţitor... sunt lacrimile înghiţite cu
sete de crudul trup, sunt cristalele aşternute pe rănile sufletului... sunt urletele unei inimi frânte...

Remember the song and the lyrics? ...nothing lasts forever in
the cold (november) rain..

Kinky XII C
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SSTTOPOP!!!!!!
ÎÎNVNVAŢĂAŢĂ SĂSĂ SPUISPUI NU!NU!

Printre multele vicii care pun stăpânire tot mai mult pe adolescenţii din ziua de azi, cel mai des întâl-
nit este fumatul. Acesta îşi găseşte tot mai mulţi adepţi în rândul tinerilor, care recunosc cu mândrie ca
fumează de la vârste fragede.

Vrând să atragem din nou atenţia asupra efectelor negative generate de fumat, am realizat un ches-
tionar prin care am încercat să aflăm opinia tinerilor şi foarte tinerilor fumători, care nu s-au sfiit să ne
răspundă la întrebări. Le mulţumim pentru curaj celor care ne-au răspuns şi, din respect pentru aceştia, nu
le vom divulga identitatea.

Gabi: Ce te-a influenţat în decizia de a te apuca de fumat?
X: Am început să fumez din cauza anturajului, pentru că m-am simţit diferit faţă de ceilalţi care

fumau, eu fiind singurul care nu încercase.
Y: Şi eu am început să fumez din cauza anturajului, ca majoritatea prietenilor mei.

Cristi: De ce fumezi şi acum?
X: Acum fumez din obişnuinţă, de plăcere, pentru că sunt dependent de nicotină.
Y: Fumez şi acum pentru că, văzându-i pe alţii, nu pot să mă abţin.

Gabi: Ce plăcere îţi generează fumatul?
X: Mie, cel puţin, fumatul îmi dă senzaţia de calm... mi se pare cea mai bună formă de liniştire.
Y: După părerea mea, fumatul nu provoacă nicio plăcere.

Cristi: Nu găsiţi alte modalităţi de calmare?
X: Nu!... nu cred că există o metodă mai bună.
Y: Ba da! Există! Eu ascult muzică sau dorm. Mă calmez mult mai bine aşa.

Gabi: Acum fumezi... pe viitor ai de gând să te droghezi?
X: Nici vorbă! Nu vreau să mor!
Y: Nu! Nici nu mă gândesc la aşa ceva!

Cristi: Ce te-ar determina să te laşi de fumat?
X: Nimic. Nimeni şi nimic nu m-ar determina să mă las de fumat.
Y: Dacă aş vrea, aş putea să mă las oricând de fumat. Dar, deocamdată, nu vreau.

Gabi: Regreţi că te-ai apucat de fumat?
X: Nu regret. De ce aş regreta?
Y: Da. Îmi pare rău, pentru că îmi pierd banii şi, totodată, îmi distrug sănătatea.

Cristi: Ce părere are familia ta despre  acest lucru?
X: Mamei mele nu îi place că fumez... e normal să nu îi placă. Nu cred că vreunui părinte i-ar plăcea

ca fiul său fiica lui să fumeze.
Y: Părinţii mei ştiu că fumez, dar nu pot să facă nimic în legatură cu asta. Când nu mă văd ei, fumez

oricum.
Gabi: Eşti conştient de urmările dependenţei de tutun?

X:  Da! Bineînţeles că sunt conştient, dar până acum nu am avut de suferit aşa că nu cred că am
motive de îngrijorare.”

Y: Ştiu că cei care fumează mor mai repede, dar mai devreme sau mai târziu oricum voi muri.
Cristi: Un sfat pentru cei care vor să se apuce de fumat.

X: Nu vă apucaţi de fumat, pentru că va fi mult mai greu să vă lăsaţi!
Y: Nu cheltuiţi banii pe ţigări! Folosiţi-i cu alt scop.

Ştiati că...
... fiecare ţigară scade viaţa cu 7, 5 minute?
... copiii fumătorilor au tendinţa de a deveni la rândul lor fumători, deoarece urmează "modelul" din casă şi
sunt deprinşi cu gustul fumului?
... tutunul afectează simţul gustului şi al mirosului?
... tutunul provoacă rapid dependenţă. Chiar şi prima ţigară,  deseori aprinsă doar pentru a se integra  într-
un grup, poate fi periculoasă?
... tutunul dă părului un aspect tern şi îmbătrâneşte pielea?

Pentru mai multe informaţii şi sfaturi vizitaţi: www.help-eu.com
Gabriela Manolache şi Cristian Gabor, VIII-a A
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Întrebând prin liceu, am aflat că mulţi dintre elevi preferă să nu vorbească despre
dragoste, deoarece unora le este ruşine, iar alţii încă nu au cunoscut acest sentiment.

Fiecare dintre noi, percepe dragostea într-un mod diferit. Prin urmare, vă prezentăm câte-
va definiţii pe care le-am primit de la colegii noştri.

Şcolăreii din clasele I– IV percep dragostea într-un mod aparte; dragostea lor se manifestă
mai mult pentru părinţi şi animăluţele de companie. Totuşi, am putea spune că sunt cu mult mai
curajoşi şi poate mai sinceri decât colegii noştri din clasele mai mari, care ne-au dat următoarele
definiţii:
1) “Dragostea este un sentiment frumos care vine din inimă şi se bazează pe încredere şi
respect …”
2) “Dragostea nu are definiţie, ea nu se poate exprima prin cuvinte, ea se simte … “
3) “Dragostea este un sentiment plăcut, care îţi provoacă o senzaţie de fluturi în stomac şi te
face să zâmbeşti mereu … “

Într-adevăr, dragostea este un sentiment despre care nu se prea vorbeşte deschis. O
definiţie găsită de noi este aceasta:

Dragostea este un mister care nu poate fi elucidat de nimeni. De ce? Motivul este simplu:
pentru că, de-a lungul timpului, a generat războaie, dar a pus punct multor conflicte; i-a inspirat
pe artişti, dar niciunul nu a fost capabil să o înţeleagă în profunzimea ei, ne-a făcut să avem cele
mai frumoase trăiri, dar şi cele mai mari suferinţe…

Mari scriitori şi oameni de ştiinţă s-au străduit, de-a lungul secolelor să definească iubirea
şi iată ce-a ieşit:

“Când dragostea vorbeşte, vocile tuturor zeilor par a fi adormite în armonia raiului.” 
William Shakespeare

“Ce e dragostea? Nevoia de a ieşi din tine însuţi.” Charles Baudelaire
“Ce sublimă copilărie este şi amorul!” Al. Dumas - fiul
“Cu cât judeci mai mult, cu atât iubeşti mai puţin.” Honore de Balzac
“Dacă vrei să fii iubit, iubeşte.” Seneca
“Dragostea constă în dorinţa de a da ceea ce este al tău altuia şi de a simţi fericirea aces-

tuia ca şi cum ar fi a ta.” Emanuel Swdenborg
“Dragostea e asemeni febrei; nu le putem stăpâni pe niciuna şi nici nu putem limita dura-

ta sau intensitatea lor.” La Rochefocauld
“Dragostea este darul pe care Zeii l-au dat Oamenilor singuri de sub cer.” 

Sir Walter Scott
“Dragostea este frumoasă tocmai pentru că nu cunoaşte nicio silnicie, e preferinţă sin-

ceră.” Camil Petrescu
“Dragostea este sentimentul cel mai măreţ, care face minuni, care făureşte oameni noi,

creează cele mai mari valori morale.” A. S. Makarenko
“Dragostea este spaţiul şi timpul măsurate cu inima.” Marcel Proust
“Iubirea este o stofă a naturii, brodată de imaginaţie.” Voltaire
“Iubirea este pentru oameni şi zei o măreaţă şi minunată divinitate.” Platon
“Omul are nevoie de dragoste. Viaţa fără duioşie şi fără iubire nu e decât un mecanism

uscat, scârţâitor şi sfâşietor.” Victor Hugo
AM PUTEA OARE SĂ O ÎNŢELEGEM VREODATĂ?  

Leni şi Moni, X B



Tabăra Seminar Barajul Leşu - 2008
În perioada 7 – 11 iulie 2008 am avut plăcerea de a

participa la tabăra seminar - Barajul Leş, a doua parte a unui
proiect prin care s-a derulat şi Simpozionul Ştiinţific de
Matematică, Informatică, Fizică, Chimie şi Biologie, din data
de 10 mai 2008. Acest lucru a fost posibil datorită implicării
primăriei oraşului, a conducerii şcolii, prin domnul director
Liviu Galea, a comitetului de părinţi, a doamnelor profe-

soare organizatoare: Kiss Mária şi Mészár Julianna.
Povestea noastră începe în 7 iulie 2008 când 40 de

elevi entuziaşti şi nerăbdători să ajungem la destinaţie am por-
nit în explorarea munţilor Apuseni, însoţiţi de 10 profesori.
După trei ore de mers, ne oprim la Motel Leşu, întâmpinaţi de
o privelişte superbă. Ne cazăm şi aflăm programul taberei
seminar: cursuri, drumeţii, distracţii, din toate câte puţin (ceva
mai multe cursuri). Suntem încântaţi să aflăm că începem cu o
drumeţie. Puţin obosiţi după drum, suntem întâmpinaţi de răcoarea unei peşteri.

A doua zi, începem în forţă. Ne adunăm gândurile şi ora de fizică vine cu probleme
de bacalaureat prezentate de d-na profesoară Kiss Mária.
După problemele de fizică, nici că se poate mai bine! Ne
delectăm cu jocurile ecologice. Ni se cere să identificăm
speciile de plante culese în scurta drumeţie, să le încadrăm
în familii, să le caracterizăm. Lucrăm pe echipe, avem câte
un lider care ne reprezintă, iar juriul desemnează echipa
câştigătoare: Bioshock.

În pauze, ieşim pe terasă, iar peisajul ne încântă
privirea (ne-am mai dori astfel de pauze şi la şcoală). Dar
cum pauzele sunt foarte scurte, iată-ne din nou la curs, de

data aceasta la ora de chimie. D-l profesor Gheorghe Iova ne prezintă materiale interesante despre
E-uri, diferite metode de rezolvare a problemelor de chimie, urmând să ne delectăm apoi cu
rebusuri pe aceeaşi temă. Activitatea noastră se încheie cu o scurtă drumeţie într-o poiană cu flori
multicolore unde identificăm specii de plante şi animale sub
îndrumarea profesoarelor de biologie.

Era cât pe-aici să uit de distracţia din tabără. După ter-
minarea activităţilor din program jucăm biliard, pasionaţii se
înscriu la campionatul de cruce sau de şah, iar spre seară
urmărim filme interesante. Încă din prima zi am montat tele-
scopul performant sub îndrumarea domnilor profesori Kiss
Mária şi Kiss Ernő. Cu ajutorul telescopului am observat
soarele şi luna, iar noaptea am studiat bolta cerească.

O nouă zi începe aşa cum ne-am dorit, cu o drumeţie lungă. Aceia dintre noi care am dorit
să facem trasee mai lungi (27), împreună cu ghizii noştri, profesoarele de biologie d-na Nagy Ella
şi d-na Rodica Păfucan pornim pe traseul turistic Motel Leş - Piatra Bulzului - Coada Lacului. O
aventură de 30 km, mers pe jos prin pădure şi pe şosea, cu multe peripeţii. La răscrucea de dru-
muri părăsim marcajul pentru peştera Meziadului, iar conducătoarele grupului se află în dilemă,
întrucât  traseul spre Coada-Lacului nu este marcat. Pe care să-l alegem? Alegem drumul bun.
După un urcuş greu iată-ne ajunşi la prima destinaţie, Piatra Bulzului, la o altitudine de 800 m, de
unde admirăm Coada-Lacului şi întreg satul de vacanţă. Coborâm panta abruptă şi descoperim săl-
băticia acestui ţinut. Ajungem şi la destinaţia finală, întinderea mare de apă, Coada-Lacului a cărei
grandoare ne va rămâne întipărită în suflet pentru totdeauna. Deşi epuizaţi pe drumul de întoarcere,
am avut mulţumirea că am mai descoperit încă ceva din frumuseţile naturii.

(continuare în pagina 11)
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Ziua de joi începe cu interesantul program GeoGebra,
prezentat de d-na profesoară Kiss Mária, foarte util în
rezolvarea unor probleme de fizică şi matematică. La ora de
biologie, facem o călătorie imaginară pe Valea Iadului printr-
o interesantă prezentare power-point. Urmează ora de infor-
matică. Dar cum să fie informatică în vârf de munte!? Nici
vorbă! Împreună cu domnişoara Molnár Csilla facem o
incursiune în lumea filmului. Ni se prezintă un program de
realizare/editare a filmelor. Ne împărţim în trei echipe,
urmând să realizăm trei filme: ”Natura”, ”Momentele recre-

ative” şi „Orele de curs” – toate de aici la seminarele de la Barajul Leşului.
Programul de după-amiază ne rezervă experimente de chimie care ne captează atenţia,

prezentate de d-na profesoară Domján Laura: ”Grădina chimică”, ”Flori de gheaţă” - realizate pe
geamurile motelului, ”Curse de cai”, ”Cerneala invizibilă”.

Soseşte şi ziua de vineri. Tristeţe şi bucurie. Tristeţe pentru că ne luăm rămas bun (dar nu
înainte de a ne testa cunoştinţele dobândite). Bucurie pentru că organizatoarele taberei seminar,
doamnele profesoare Kiss Mária şi Mészár Julianna ne oferă un program festiv deosebit în care
avem ocazia de a ne exprima impresiile despre tabără. Vizionăm şi unul dintre cele trei filme,
”Momente recreative”, realizat de colegii noştri: Diana Szalai, Cristina Cristea, Bogdan Ciontescu,
Bogdan Vereş, Lucian Martin. Suntem încântaţi şi rememorăm clipe frumoase petrecute împreună.
Toată lumea este foarte mulţumită de ceea ce ne-a oferit
tabăra seminar, de experienţele minunate pe care le-am
trăit, de lucrurile extrem de interesante pe care le-am aflat.

Totul a fost minunat şi am dori să le mulţumim încă o
dată celor care au făcut posibil acest lucru.

Aşteptăm… Nu începutul şcolii!
Aşteptăm vacanţa următoare, următoarea tabără!!!!!

Ioana Păfucan, clasa a X-a C
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Halloween se sărbătoreşte în fiecare an în noaptea de 31

octombrie.
Chiar dacă Halloween nu e o sărbătoare traditională

românească, ea este, pe an ce trece, tot mai populară şi pe
meleagurile noastre. Şi de ce nu? Halloween este o sărbă-
toare a veseliei la care toată lumea participă cu plăcere.

Cu acest scop, au organizat această sărbătoare şi elevii
claselor a VI-a A şi a VI-a B de la colegiul nostru.

Clasa elevilor VI-B a fost ornamentată specific de Hal-
loween, mesele fiind pline cu “bunătăţi”: jeleuri în formă de
vierme, păianjen, bomboane gumate în formă de dantură pen-

tru vampiri, nuci acoperite cu pudră de zahăr, popcorn, pizza, suc. Bineînţe-
les că nu au lipsit dovlecii sculptaţi cu feţe înspăimântătoare, având lumânări
aşezate în interiorul lor pentru efect.

Copiii s-au îmbrăcat în costume reprezentând diverse personaje: fan-
tome, zombi, vrăjitoare, vampiri, prinţese etc. 

Nu a lipsit nici concursul de costume şi jocul de dans care a încins spiritele până la maxi-
mum, făcând ca toată lumea să se simtă bine.

A fost o petrecere pe cinste! Theodora Dumbravă, VIB
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TTudományos szeminárium a Lesi-tónáludományos szeminárium a Lesi-tónál
2008. május 10-én iskolánkban megren-

dezésre került a Tudományos Diákkonferencia,
amelyen a diákok nagy lelkesedéssel vettek részt,
és jutalomként a legjobbak ott lehettek a Lesi-
tónál megszervezett Tudományos Szeminári-
umokon.

Július 7-én, reggel 9-kor egy EU-konfortos
autóbusszal az Arany János Főgimnázium 40
diákja indult a táborba. Mikor megérkeztünk, min-
denki megkapta a szobaszámot tartalmazó kul-

csot, és tanáraink kifüggesztették a mindennapi programot. Az eltöltött hetet három részre
oszthatjuk: hétfőn és szerdán túráztunk, kedden és csütörtökön „tanórákon” vehettünk részt, ame-
lyek tulajdonképpen előadások voltak, pénteken pedig tesztet írtunk. Kémiából kísérleteket
végeztünk, együtt a tanárnővel, ezáltal részesei lehettünk „lóversenynek”, „kertészkedhettünk” és
még tüzet is „csiholtunk”. Matematikából a számok kacskaringós világába kaptunk bepillantást, és
sok-sok érdekes feladatot oldottunk meg. Informatikából a Flesh mozgókép készítésébe kóstolhat-
tunk bele, mely által még jobban kinyílhat számunkra a világ. Fizikából a megmaradási törvényeket
tanulmányoztuk. A biológia előadások voltak a legmozgalmasabbak: mind a két nap egy túrával
indítottunk, és elérve a kitűzött célt, felfedezhettük a mező és a patak növény- és állatvilágának
rejtélyeit. A tanárok és a diákok által talán a legmerészebb vállalkozás a megközelítőleg 30 km-es
túra volt, mely egy egész napot vett igénybe. Nyugodt szívvel elmondhatjuk, hogy a völgytől a
hegycsúcsig mindenütt ott voltunk, hisz lenézhettünk a kilátóról, majd pedig felnéztünk a tó farkától
a kilátóra. Elképesztő élmény volt! Azoknak a diákoknak a számára, akiknek ezek után is maradt
energiájuk, alternatív programokkal is kedveskedtek a minden eshetőségre felkészült tanáraink.
Ilyen alternatív program volt a kártya- és sakkverseny. A komoly kártyaversenyben a pálmát végül
Andor Péter és Kőrösi Norbert vihette el. Ezenkívül lehetett biliárdozni és nem utolsó sorban filmet
nézni. Rengeteg fénykép készült, az egyik csoport filmet is készített, mely talán még jobban tükrözi
a programok lényegét. A hetet egy csodálatos tábortűz zárta, mely ha a valóságban nem is éghetett
örökre, de emlékeinkben örökké erre a felejthetetlen élményre fog emlékeztetni. Utolsó napon
kiértékelés zárta egész heti tevékenységünket. Mindenki véleményt mondott, természetesen csak
jó vélemények születtek, mivel semmi okunk sem volt panaszra.

A legtöbbet a két főszervezőnek, Mészár Julianna és Kiss Mária tanárnőknek köszönhetjük,
szívüket, lelküket beleadva biztattak a konferencián való részvételre, majd pedig megszervezték
ezt a csodálatos tábort. Büszkék vagyunk, hogy ennek az iskolának a diákjai lehetünk és, hogy
olyan tanárok képeznek bennünket, akik által
EMBEREK lehetünk, akik megállják a helyüket az
életben, és tudnak úgy választani és dönteni, hogy
olyanok legyenek, mint ŐK. Ezenkívül, hálásak
vagyunk a többi nyolc tanárnak is, hiszen mind a
magyar tagozat tanárai: Bődi Kálmán (fizika), Domján
Laura (kémia), Nagy Ildikó (informatika), Nagy Ella
(biológia), mind pedig a román tagozatos tanárok:
Kiss Mária (fizika), Iova Gheorghe (kémia), Molnár
Csilla (informatika), Păfucan Rodica (biológia) szám-
talan rejtelem megismerésére buzdítottak, és hívták
fel a figyelmünket. Ezúton is szeretnénk megköszönni az iskola igazgatóságának, Galea Liviu igaz-
gató úrnak, az iskola szülőbizottságának, valamint a Polgármesteri Hivatalnak, hogy támogatták
tanárainkat a szemináriumok megszervezésében, mert bár a lelkesedés és az odaadó munka meg-
volt, az anyagi keretek sok esetben akadályt jelenthettek volna.

Lejegyezte: Jámbor Tímea és Nagy Csenge, X.F
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Belgiumban jártunkBelgiumban jártunk
Iskolánk tanulói diákcsereprogramban vettek részt, és

ennek során szeptemberben ők mehettek vissza Belgiumba,
azaz Leuven városába.

A mintegy 1600 fárasztó kilométer nem telt el unal-
masan, hiszen megálltak Bécsben, ahol a Schönbrunn-
kastély csodálatos kertjét is megtekinthették, illetve
ügyességüket próbára téve kipróbálhatták a kastély labirin-
tusát is.     A Glorietthez felmenvén visszatekinthettek a
kastélyra és annak sok színben pompázó kertjére.

Másodjára Köln városában álltak meg, ahol a világ har-
madik legmagasabb tem-

plomára vetettek pillantást. A következő megálló már Leuven volt, ahol ismét
találkozhattak rég nem látott belga barátaikkal. Betekintést nyertek a leuveni
napokba. Itt sok érdekes dolgot láttak: brazil táncosokat, akrobatákat,
papagájokat, vicces jelmezbe öltözött embereket, sőt akár egy elefántra is
ráülhettek, vagy akinek nem tetszett az elefánt, az a teve hátára is
felmerészkedhetett. Aznap este még ügyességi játékokat is kipróbáltunk.

Vendéglátóink másnap az iskolájukat mutatták meg, majd egy
előadással kedveskedtek: táncoltak, énekeltek, hangszereken játszottak, és
egy bemutatót készítettek Leuvenről és Belgiumról. Aztán nem más mint a
sportolás ideje következett, házigazdák és vendégek focizhattak, teniszezhettek, akár a baseballt is
kipróbálhatták, vagy akinek ez se tetszett, akár frizbizhetett is. Ellátogattak a várva várt vidámparkba, ahol
nagyon sokféle szórakozási lehetőség volt. Valaki bemerészkedett a tükör labirintusba, melyről kiderült, nem
olyan egyszerű kitalálni, mint amennyire azt képzelhetnénk.

A következő nap az egyedi szépségű Bruggebe látogattak, majd
az Északi-tenger vizébe is belemárthatták lábaikat. 

A szerdai napon Leuven nevezetességeit nézték meg. Felmentek
a Szent Péter templom tornyába, ahonnan látható volt egész Leuven.
Ebédjüket nem akárhol fogyasztották el, hanem a leuveni diákok
étkezdéjében. Ezután következett a Stella Artois sörgyár meglátogatása. 

Csütörtökön Brüsszelt látogatták meg. Nagyon sok szép épületet
láttak, a Parlament székeibe is beleülhettek, megtekintették a királyi rezi-
denciát. A szabadidő alatt vásárolgathattak a híres belga csokoládékból.
Az Atomiumhoz is ellátogattak, amelynél éppen koncerteztek. Este Egenhovenben tartották az utolsó közös
vacsorát. Nagyon hamar elérkezett a pénteki nap, amikor el kellett búcsúzniuk belga társaiktól. 

A hazafelé vezető út sem telt unalmasan, hiszen megcsodálhatták Frankfurt nem mindennapi
épületeit és persze a híres
frankfurti repülőteret, ahol
minden percben legalább egy
gép száll fel. 

Nagyon sok élménnyel
gazdagodtak, és egyben új
barátságokra tehettek szert.
Ez alatt a kirándulás alatt
nemcsak sok szép, érdekes
és nem mindennapi dolgot
láttak, hanem egyben
fejlesztették is angol tudá-
sukat. 

Lejegyezte:
Bakó Anita, XI. F
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Nemes TNemes Tihamér Számítástechnika Vihamér Számítástechnika Versenyerseny, 2008, 2008
Idén is megrendezésre került iskolánkban a

Nemes TNemes Tihamér Számítástechnika Vihamér Számítástechnika Versenyerseny, amely
szám szerint már a nyolcadik, hiszen a diákoknak 2001
óta van lehetőségük résztvenni ezen a megmérettetésen,
amely igen nagy népszerűségnek örvend minden évben.
Idén 51 diák törte a fejét az érdekes, viszont olykor be-
csapós feladatokon. Ez a verseny nem konkrétan a prog-
ramozásról szól, hanem inkább logikai ágon közelíti meg

az informatikát, ami nagyobb kihívást jelent a
résztvevőknek, hiszen nem azt kell, hogy bemutassák,
amit az órákon tanulnak, hanem lemérhetik, hogy
milyen jó a logikájuk, és hogy hogyan boldogulnak az
ilyen típusú feladatokkal. Persze az iskolában tanul-
takra is szükség van, hiszen ezekbe a feldatokba ügye-
sen el van rejtve egy kis informatika, de persze arra is
van példa, hogy egy konkrét informatika feladattal
találják szembe magukat a résztvevők. Az ilyen felada-
tok felüdülést jelentenek a sok logikától és csavaros
gondolkodástól megfáradt tanulóknak. Én, amióta
ennek az iskolának vagyok a tanulója, egy ilyen versenyt sem hagytam ki. Idén is részt vettem, és
nagyon érdekes feladatokkal találtam szembe magam.

Végezetül megemlítem annak a két tanár-
nak a nevét, akik minden évben megörvendeztetnek
minket, diákokat, azzal, hogy megszervezik ezt a
versenyt: Nagy IldikóNagy Ildikó és Illyés LajosIllyés Lajos. Bizony,
nélkülük nem lenne Nemes Tihamér Számítástechni-
ka Verseny.

Én ajánlom ezt a versenyt mindazoknak,
akik szeretnek érdekes, informatikával fűszerezett
feladatokat megoldani. Remélem, jövőre is lesz ilyen
verseny. Én ott leszek, remélem, ti is.

Kovács ZoltánKovács Zoltán, XI. F
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Bartalis János VBartalis János Vers- és Énekmondó Vers- és Énekmondó Versenyerseny
2008.11.6-án 15. alkalommal került megrendezésre a Bartalis

János Vers- és Énekmondó Verseny. A rendezvény helyszíne a Brassói
Reménység Háza volt. Iskolánkat jómagam képviseltem. A verseny
november 6-án, péntek délelőtt tíz órakor kezdődött, majd déli egy óra
tájban ért véget. A zsűri öt tagból állt, többségük színész, de volt köztük
ex-rockzenész is. Az ebédet szabad foglalkozás követte, esetemben
családlátogatás és városnézés. Este nyolc óra után vacsorához
készülődtünk. Szombat reggel kilenckor, reggeli után a verseny
kiértékelése következett, ami három órán át tartott. A rendezvény fő
szervezője, aki végig jelen volt, meg is jegyezte, hogy 15 év alatt talán ez
volt a leghosszabb kiértékelés. Ezt követően ismét szabadfoglalkozás

következett, vagy akik kérték, felmehettek a Cenkre. Délután négy órától kezdetét vette a
díjkiosztás, amely egyben a szavalóverseny záró része volt. A díjazottak sok és értékes jutalomban
részesültek.

Mindent összevetve a szavalóverseny és a kirándulás Brassóban számomra rengeteg
élménnyel és tapasztalattal zárult. Külön köszönet Domján LauraDomján Laura kísérő tanárnak.

Patócs PetraPatócs Petra, X.E.
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Interjú Csomós Erzsébet textilművésszelInterjú Csomós Erzsébet textilművésszel

Térben és időben honnan indult ez a pálya?
Gyermekkoromban nagyon szerettem rajzolni, már akkor ragaszkodtam a textilhez. Véleményem szerint a

rajz és a varrás minden divattervezés alapja. Az Arany János Líceumban textil szakra jártam. Divattervező szerettem
volna lenni, de nem gondoltam, hogy ez meg is valósul.
Van-e a pályád alakulásában jelentősége annak, hogy több évi gyakorlati tapasztalat után végezted el az
egyetemet?

Az érettségi után tíz évet varrodában dolgoztam. Közben Nagyváradon elkezdtem egy divattervezői tan-
folyamot, de bizonyos okok miatt két év múlva abba kellett hagynom. A gyári munkaidő szüneteiben babaruhákat varr
tam, majd rendelések következtek. Első megrendelőm a főnökasszonyom volt, aki gyermekruhákat rendelt. A kreati-
vitásom a rendelések hatására bontakozott ki. 
Művészeti érdeklődésedet mennyiben befolyásolta és alakította a Nagyváradi Egyetem?

Fejlődésemben nagyon sokat segített az egyetem. Jó eredményeim voltak, kilencesen felüli átlagom.
Mesélj valamit az előző kiállításaidról!

Első kiállításomat Nagyszalontán, az Arany János Emlékmúzeum galériájában rendeztem be. Hímzéseket és
babaruhákat állítottam ki. A Bihari Művészeti sajá-
tosságok című kulturális rendezvényen hímzéseimmel
első helyezést értem el. További kiállításaim voltak:
Sarkadon, Nagyváradon, az Arcadia Gyermek- és
Ifjúsági Színházban, majd a Tibor Ernő Művészeti
Galériában. 2008 októberében Békéscsabán a Csaba
Centerben a felnőtt ruhamodelljeimet állítottam ki.
Kiállításaim mind sikeresek voltak, kedves emlékeiket
őrzöm.
Milyen terveid vannak a jelenben és a jövőre
vonatkozóan?

Jelenleg Sarkadon élek édesapámmal.
Anyagilag ő segít, ő biztosítja számomra a
lehetőséget, a helyet és a nyugalmat. A magyaros
viseletekhez tőle kapom az inspirációt. Gyulán
szeretnék megnyitni egy divatszalont, mely alkalmi,
esküvői és hétköznapi ruhák kölcsönzésével és
árusításával foglalkozna. Édesapám tanyáján, szép természeti környezetben már épül a műhelyem, amelyben divat-
szalont is berendezek majd, és ha anyagi helyzetem engedi, alkalmazottat is veszek fel. Vásárlásra és kölcsönzésre
szánt kollekcióm már készülőben. Ezek a ruhák majd több színben pompáznak. Kedvenc színem a fehér és az ezüst.
A fehér a nyugalmat szimbolizálja, míg az ezüst a visszafogott fényt jelenti számomra. 

Lejegyezte: Sándor Ágnes, XI. E
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TTudományos Diákkörök VII. Erdélyi Konferenciája (TUDEK 2008)udományos Diákkörök VII. Erdélyi Konferenciája (TUDEK 2008)

Az idén november 21-23. között Marosvásárhelyen került megren-
dezésre a Tudományos Diákkörök VII. Erdélyi Konferenciája (TUDEK 2008). Az
ország húsz középiskolájából érkeztek diákok, és több mint 100 előadás hangzott
el természettudományi és humántudományi témakörben. 

A mi iskolánkat három osztálytársnőm  képviselte: Jámbor Tímea és
Szél Dóra, akik a biológia-orvostudomány
szekcióban mutatták be Ha a kutya beszélni
tudna… című dolgozatukat, illetve Szabó

Csenge-Yvette, aki A csendes gyilkos című dolgozatát a
környezetvédelmi szekcióban adta elő. Mindhármukat Nagy Ella biológia
szakos tanárnő készítette fel. Bár ezúttal nem sikerült díjat nyerniük, sok
mindennel gazdagodtak mind a felkészülés, mind a verseny során.
Elárulták, hazafelé már azon gondolkodtak, milyen témát válasszanak a
következő évi konferenciára.

A lányok csak ajánlani tudják minden érdeklődő diáknak, hogy jövőre ők is vegyenek részt a TUDEK-
en! Bár garantálni nem tudják, hogy olyan izgalmakban lesz részük, mint nekik, kigyulladt mozdony és
hófúvás, de mindenképp MEGÉRI! Mészár TMészár Tamásamás, X. F
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HDTHDT-hírek-hírek

November első hetének végén iskolánk
Hajdú Diáktanácsának képviseletében öt diák
részt vehetett egy, a MAKET által szervezett gó-
lyatáborban, Biharrósán. A tábor célja az volt,
hogy a résztvevőkkel jobban megismertessék a
MAKET-et és annak tevékenységeit, valamint új
szervezeti kapcsolatok és barátságok kötése.

A tevékenységek három napig tartottak. 
Az első nap még csak az ismerkedésről

szólt, meg arról, hogy egy csoportból próbáljunk
csapatot kovácsolni, ami a tábor végére sikerült is.

Második napon reggel nyolckor keltünk, és rögtön tornával kezdtük a programot. Ezután
tevékenységek zöme várt a gólyákra, hogy még szorosabb kapcsolatok alakuljanak ki. Voltak,
akiknek sikerült is barátságot kötniük. A délelőtt folyamán sor került egy MAKET-bemutatóra is,
melynek keretében mi is bemutathattuk iskolánk diáktanácsát. Délután igen komoly feladat várt a
gólyákra. A játék ügyességet, leleményességet és kreativitást igényelt. Palacsintát kellett sütni,
minden létező hozzávalót nekünk kellett a falube-
liektől beszereznünk. Plusz pont járt érte, ha
pillepalackot, plakátot gyűjtöttünk, vagy felkerestük
a falu legidősebb emberét, és információkat
szereztünk tőle a településről. Végül mindenkinek
sikerült megsütnie a maga palacsintáját. Ezzel vi-
szont még nem ért véget a nap. Beavatás
következett. Négy próbából állt. Az első próbán
kérdéseket tettek fel a MAKET-tel kapcsolatban.
Például: Minek a rövidítése a MAKET? Válasz:
Bihar megyei Magyar Diákok Egyesületének
Tanácsa. A második próba már ügyességet
igényelt, mivel a feladat az volt, hogy egy társunk nadrágján úgy vezessünk át egy tojást, hogy az

ne törjön el.  A harmadik próba a szerelemszoba volt, ahol
különböző pózokba kellett beállítani az ott lévő párt, majd
átvenni a fiú vagy a lány helyét. A negyedik próba volt a leg-
durvább. Ezt a szervező kérésére nem árulhatom el, de ha ti
is csatlakoztok a HDT-hez, és velünk együtt részt vesztek egy
ilyen táborban, ti is megtudhatjátok, hogy mi a negyedik
próba. Ezután az eskütétel következett. Gyertyafényben
letérdepelve, egy kulcsra tett kézzel  mindenki megfogadta,
hogy ezentúl is tisztességes tagja lesz a MAKET-nek. Majd
fergeteges buli keletkezett. 

Végül eljött a kiértékelés napja. Véleményem szerint senki
sem távozott üres kézzel, barát nélkül. A csoportból pedig csapat lett. 

Mindenért köszönet a MAKET-nek!
Lejegyezte: Szabó Tímea, X.F
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- Fiam, mikor javítod ki azt az 1-est matematikából?- Fiam, mikor javítod ki azt az 1-est matematikából?
- Nem tudom apa, a tanárnő sose adja ki a naplót a kezéből.- Nem tudom apa, a tanárnő sose adja ki a naplót a kezéből.

- Rossz a monitorom - telefonál panaszosan egy illető.- Rossz a monitorom - telefonál panaszosan egy illető.
- CGA- CGA monitor? - kérdez vissza a szerelő.monitor? - kérdez vissza a szerelő.
- Nem, saját...- Nem, saját...
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ZsákoltunkZsákoltunk
Mivel iskolánkban a diákok köreiben nagy

népszerűségnek örvend a kosárlabda, a HDTHDT
(Hajdú Diáktanács) úgy gondolta, hogy az
ünnepek előtt megmozgatja kicsit az izmokat,
és egy kosárlabda mérkőzés alkalmával
ismerkedik tovább a diákokkal.  November
28-án rendezték meg a diákok a Sándor Péter
Sportcsarnok falai között az izzasztó mecs-
cseket. A szervezők vegyes csapatok jelent-
kezését várták, de többnyire szélsőséges:
vagy nagyon lányos vagy nagyon fiús csapa-
tok jelentkeztek. Azonban ez nem okozott

senkinek gondot, hiszen mindenki rendkívül tehetséges játékosnak bizonyult. A mérkőzéseken
Andor Irén és Kiss Andrea tornatanárnők bíráskodtak. Hat csapat között sorsolás során dőlt el a
sorrend, majd két - két csoportonként játszottak egymással a diákok. Mindkét mezőnyből a
legjobbnak bizonyuló csapat léphetett utoljára pályára, hogy eldőljön: közülük ki a legerősebb. A
lelkes szurkolótábor sem maradhatott el a mérkőzésekről, így a csapatoknak hangos és elismerő
tapsban is részük volt egy - egy kosár alkalmával. Tizenöt perces játék során dőlt el a X. F és XII.
F-es fiúk között, hogy a fiatalabb csapat bizonyult erősebbnek. Minden résztvevő csapat játékosa
egy emléklappal távozhatott. Mindemellett az első helyezett egy érdekes és vicces kupát kapott,
aminek látszólag nagyon örült a csapat, és büszkén térhetett haza az aznapi élményekkel. Mind-
annyian reméljük, hogy jövőre sem marad el ez a rendezvény, és már izgatottan várják a csa-
patok a következő megmérettetést, hogy akár a legjobbnak járó címet is elkobozhassák az idei
nyertes csapattól.

A HDTHDT nagyon sok szeretettel várja a szervezni és aktiválni vágyó diákokat, minden ked-
den délután háromtól tartandó nyílt gyűlésein a diáktanácsteremben. Reméljük, mindenkivel
találkozunk következő programjainkon!

Szabó CsengeSzabó Csenge, X.F
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Szalontai diák a Szegedi EgyetemenSzalontai diák a Szegedi Egyetemen
A Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézete pályázatot hirde-

tett középiskolás diákok (9-12. évfolyam) számára. A pályázat témája:
KÖZÉPISKOLAI MATEMATIKÁHOZ KAPCSOLÓDÓ PROBLÉMÁK,
ÉRDEKESSÉGEK.

A választható témák között szerepelt: régi korok matematikája,
hétköznapok matematikája, a matematika és a természettudományok
kapcsolata, gyakorlati alkalmazások, hogyan lehet egy ismert feladatot
folytatni, újszerű és érdekes feladatok vagy trükkös megoldások, stb.
Pályázni egyénileg lehetett, vagy maximum 3 fős csapattal. A pálya-
munkákat a Bolyai Intézet oktatóiból álló zsűri bírálta el. 

Iskolánkat Balázs NorbertBalázs Norbert X. F osztályos tanuló képviselte, A
körbeírhatóság című dolgozattal, mely dolgozatért dicséretben részesült. A díjkiosztó ünnepségre 2008.
november 29-én került sor az egyetem Bolyai termében. Két díszelőadás meghallgatása között sor került a
díjak átadására is. Norbert a diploma mellett jutalomkönyvet is kapott. Különleges élmény volt számára Dr.
Klukovits Lajos egyetemi docens matematikatörténeti előadása valamint Dr. Németh József egyetemi
docens, A számtani és mértani közép közti egyenlőtlenség néhány alkalmazása című dolgozata.

Pintér Lajos címzetes egyetemi tanár röviden értékelte a dolgozatokat, gratulált a nyerteseknek, és
hangsúlyozta, hogy ismerni kell a múltat (matematikatörténet), a jelent most éljük, de az az okos ember, aki
a jövőt megsejti. Az egyetemen jövőre is várják a jobbnál jobb matematikai dolgozatokat. Norbinak ezúttal
is gratulálunk és köszönet illeti Mészár JuliannaMészár Julianna matematikatanárnőt is, aki segített a dolgozat
elkészítésében, és aki elkísérte Norbit Szegedre. 

Mészár TMészár Tamásamás, X. F
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Interviu cu Vlad KubinyeczInterviu cu Vlad Kubinyecz

Ştim că, începând cu data de 5 septembrie 2008, ai
fost într-o tabără de 3 zile la Predeal, câştigată în urma
depunerii dosarului pentru bursă la Fundaţia Dinu Patriciu
şi a rezultatelor obţinute la şcoală. Ce ne poţi spune despre
această tabără?

Într-adevăr, în data de 5 septembrie am plecat cu trenul
spre Predeal, urmând să fac un drum de 8 ore până acolo.
Ajungând, am fost întâmpinaţi de un grup de organizatori ai
taberei, în frunte cu domnişoara Cristina Cepraga. De acolo, am
fost duşi la hotelul Belvedere, un hotel de 3 stele, situat în capă-
tul de sus al staţiunii.

Ce fel de activităţi s-au desfăşurat în cele 3 zile?
În prima zi am avut program liber până la ora 18, când ne-

am adunat în sala principală la prima conferinţă în plen, urmând
să ascultăm discursul domnişoarei Tincuţa Baltag şi al domnu-

lui Dinu Patriciu. După aceea, am luat cina la restaurantul hotelului. 
A doua zi, după şedinţa de dimineaţă, ne-am organizat în 12 echipe de câte 6-7 membri,

după ecusoanele inscripţionate pe care le-am primit. Domnul Marius de la organizaţia „For people”
ne-a spus că avem de făcut câteva proiecte de finanţare pe o temă la alegere, iar proiectul câştigă-
tor va primi finanţarea necesară punerii în practică. 

Ce temă şi-a ales pentru dezbatere grupul
din care ai făcut parte?

Grupul nostru şi-a ales tema „Reducerea
numărului de consumatori de produse fast-food”. 

De ce v-aţi ales tocmai această temă?
Am considerat că aceasta este,  într-adevăr, o

problemă importantă a zilelor noastre.
Ce alte activităţi aţi mai desfăşurat?
În timp ce primele 6 echipe lucrau la proiect,

celelalte 6 au fost afară pentru desfăşurarea unor activităţi sportive ce aveau să pună în evidenţă
calităţile noastre.

În acea zi, am dat teste IQ pentru stabilirea calităţilor noastre cognitive, rezultatele urmând
să fie trimise acasă fiecărui participant.

Care a fost proiectul câştigător?
O comisie formată din 4 membrii (Tincuţa

Baltag, Dinu Patriciu, Petre Roman şi Ionel Haiduc,
preşedintele Academiei Române) a ales proiectul
câştigător. Marele premiu a fost luat de echipa care
a abordat problema abandonului şcolar.

Te-ai simţit oarecum dezamăgit pentru că
echipa ta nu a fost câştigătoare?

Nu, deoarece şi echipa mea a primit
finanţare din partea fundaţiei, urmând ca noi să
respectăm planul făcut.

Cu ce impresii ai rămas din această
tabără?

Cu impresii foarte bune, iar întreaga tabără a fost foarte bine organizată şi, pe această cale,
doresc să mulţumesc întregii echipe care a depus eforturi mari pentru a face totul posibil.

Interviu realizat de Cristina CristeaCristina Cristea, XI CXI C
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Gólyák bevetésenGólyák bevetésen

„Én a IX. osztály tanulója, az itt megjelentek
színe előtt, a 2008-as év, 10. hónapjának 16. napján
fogadom, hogy tökmagságom elhagyom...” - így
tettek fogadalmat az Arany János Főgimnázium újdon-
sült magyar tagozatos IX-es diákjai. A X-es tanulók úgy
gondolták, hogy folytatva a hagyományt nem kímélik a
gólyákat, és néhány próba elé állítják őket, hogy
kiderüljön, ki mennyire ügyes és rafinált. Mindezek
mellett remek lehetőség adódott ezen az estén, hogy a
négy résztvevő osztály, a 10. reál és humán illetve a 9.

reál és humán diákjai jobban megismerjék egymást, és jól szórakozzanak egymás társaságában.
Első ízben volt „almaevés” hármas csoportonként, majd mustáros banánfogyasztás. A továb-

biakban láthattunk ügyes banántáncos párokat
illetve szorgos hagymareszelő házi tündéreket. Az
utolsó fordulóban pedig „lufifújás durranásig” szám-
ban, majd a későbbiekben manele dalok éneklésé-
vel kellett bizonyítsák a kilencedikesek, hogy méltó
diákjai iskolánknak. Mindezt követően a gólyáink
letették az esküt, melyet biccbe tett kézzel mor-
moltak el, majd egy lovaghoz méltó kardütéssel
igazi tagjaivá váltak közösségünknek.

Minden tizedikes tanúsítja, hogy belevaló és
frappáns gólyákhoz van idén szerencsénk, hiszen
nem hagyták annyiba a megmérettetést, ők is
próbára tettek bennünket egy jól kinéző sütemény-
nyel, melyet  mit sem sejtve elfogadtunk, és nagy
meglepetésben volt részünk, amikor az erőspaprika megcsípte az ízlelőbimbóinkat.

Mindent összevetve jól éreztük magunkat, sok új ismeretségre és kapcsolatra tettünk szert
ennek a rendezvénynek a jóvoltából. Reméljük, jövőre sem marad el a hagyomány, és minden
gólya méltóképpen lesz beavatva iskolánkban.

Írta: Szabó Csenge X. F

BBBBoooollllddddoooogggg
lllleeeesssszzzzeeeellll !!!!

Ha szeretsz, boldog vagyHa szeretsz, boldog vagy..
Ha gyűlölsz, boldogtalan.Ha gyűlölsz, boldogtalan.

Keresd tehát a jót, a szépet,Keresd tehát a jót, a szépet,
S meglásd, boldogabb leszel!S meglásd, boldogabb leszel!

Ne légy önző másokkal szemben,Ne légy önző másokkal szemben,
Inkább adj, mint kapj, teremtsInkább adj, mint kapj, teremts

boldogságot!boldogságot!
Adj, ha van mit, ne sajnáld.Adj, ha van mit, ne sajnáld.
S meglásd, boldog leszel!S meglásd, boldog leszel!

Segíts máson, hogy rajtad is segítSegíts máson, hogy rajtad is segít--
senek,senek,

S meglátod majd, a sok barátS meglátod majd, a sok barát
Akkor terem neked.Akkor terem neked.

S még boldogabb leszel!S még boldogabb leszel!

Oláh Noémi,Oláh Noémi,
X. EX. E

EEEEllll lllleeeennnnőőőőrrrr

Jean és a úr felszállnak a villamosra. Jön
az ellenőr és kéri a jegyeket.
- Mondja, Jean, van nekünk jegyünk?
- Nincs, uram.
- Sajnálom, ellenőr úr, de nincs jegyünk.
- Hát akkor büntetés lesz. Pénzük van?
- Mondja, Jean, van nekünk pénzünk?
- Nincs, uram.
- Sajnálom, ellenőr úr, de pénzünk sincs.
- Hát akkor mijük van?
- Tényleg, Jean, ha nekünk se jegyünk,
se pénzünk, akkor mink van?
- Bérletünk, uram.

nnnneeeevvvveeeessssssssüüüünnnnkkkk    eeeeggggyyyyüüüütttt tttt
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Die Schüler von dem Gymnasium „Arany János“ machen ein Paar Interviews
über Freizeitaktivitäten, über Hobbys. Hier sind die besten und interessantesten Interviews: 

-Hallo!                                                                                                                  
-Hallo!-Wie heißt du?                                                                    
-Ich heiße Liedia. Und was ist dein Name? 
-Mein Name ist Peter.
-Was magst du so?- fragt Liedia.
-Ich mag Hip-Hop Musik, und du?
-Ich mag Rap-Musik. Spielst du gern Schach?
-Nein, ich spiele gern Karten und Basketball. Ich spiele im Park

und am Strand.- antwortet Peter.
-Was liest du gern?
-Ich lese Zeitung, Comics und Krimis gern. Das mache ich drei

Mal in der Woche.
-Wohin gehst du gern?- fragt Liedia.
-Ich gehe gern ins Kino und ins Theater.
-Danke schön für das Interview! –sagt Liedia. – Tschüs!
-Tschüs!                                                                

(von Liedia SimpfLiedia Simpf, IX. E)
Bon: Hallo!
Michael: Hallo! Bist du Bereczki Csaba, der Reporter?
Bon: Ja, ich bin Csaba. Spielst du gern Fußball?                     
Michael:  Ja, ich spiele Fußball gern.
Bon: Wo spielst du Fußball und wann?
Michael: Ich spiele Fußball jeden Tag auf dem Sportplatz.
Bon: Hörst du gern Musik?
Michael: Nein, ich höre nicht gern Musik.
Bon: Spielst du gern Gitarre?
Michael: Ja, ich spiele gern Gitarre.
Bon: Schön, noch eine Frage. Magst du Pizza?
Michael: Natürlich, ich mag Pizza. Wie spät ist es?
Bon: Es ist 12 Uhr.
Michael: Entschuldigung, ich muss jetzt gehen. Tschüß!
Bon: Danke, Michael. Tschüs!                                     

(von Csaba BereczkiCsaba Bereczki, IX. E)
Anette: Hallo! WAnette: Hallo! Was machst du gern?as machst du gern?
Caroline: Ich höre gern Musik im Park und spiele gern Karten.Caroline: Ich höre gern Musik im Park und spiele gern Karten.
Anette: Und was magst du?                                  Anette: Und was magst du?                                  
Caroline: Ich mag Pizza und HamburgerCaroline: Ich mag Pizza und Hamburger.    .    
Anette: Und Cola? Anette: Und Cola? 
Caroline: Ja, natürlich mag ich auch Cola.Caroline: Ja, natürlich mag ich auch Cola.
Anette: Magst du Diskos?Anette: Magst du Diskos?
Caroline: Nein, ich mag Diskos nicht!Caroline: Nein, ich mag Diskos nicht!
Anette: WAnette: Was spielst du gern?as spielst du gern?
Caroline: Ich spiele Monopoly und Klavier gern.Caroline: Ich spiele Monopoly und Klavier gern.
Anette: Danke schön für das Interwiev! Anette: Danke schön für das Interwiev! Auf WAuf Wiedersehen!iedersehen!
Caroline: Caroline: Auf WAuf Wiedersehen, Tiedersehen, Tschüs!                             schüs!                             

(von (von Anette Kecskés, IX.-E)Anette Kecskés, IX.-E)

AAAAddddoooolllleeeesssscccceeeennnnţţţţaaaa    ----     TTTTiiiinnnniiii
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Pagină realizată sub coordonarea doamnei
profesoare Kádár Kádár AnnamáriaAnnamária
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Pagină în limba germanăPagină în limba germanăHHHHoooobbbbbbbbyyyyssss



ÎÎÎÎnnnntttt rrrr ----oooo    sssseeeeaaaarrrrăăăă
----     ppppoooovvvveeeesssstttt iiii rrrreeee    îîîînnnn    aaaarrrrggggoooouuuu    ----

Într-o seară, un grup de hoveri din clasa a X-a C, se plimba prin parc. Bandy era şucărit pe
profu' de mate care l-a beştelit că a chiulit de la oră şi l-a anunţat şi pe babacu-so.

La întrebarea lu' Răz că unde-a fo’, Bandy spune că s-a întâlnit cu o piţipoancă din clasa
paralelă.

- Aaau!!! zice Răz, cu aia mişto?
Lui Bandy prea îi mergea papagalu' atrăgând atenţia unui sticlete de după colţ. Când îi spun

să-şi închidă fleanca, gaborul a şi strigat la noi "Caramba!" şi toţi am tulit-o spre casă.
Elvis Iordan, X - C

AAAAddddoooolllleeeesssscccceeeennnnţţţţaaaa    ----     TTTTiiiinnnniiii
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Counter-Strike - un joc vechi de aproape zece aniCounter-Strike - un joc vechi de aproape zece ani

Counter-Strike a apărut pe 18 iunie 1999 ca o modificare
(MOD) pentru popularul joc Half-Life. Constă într-o echipă de
Counter-Terorişti (CT) şi una de Terorişti (T) care se luptă una
împotriva celeilalte, într-o diversitate de medii exotice sau
urbane.

Ea concepe salvarea ostaticilor sau asasinări unde
echipa T încearcă  să omoare un VIP pe care echipa CT trebuie
să-l protejeze.

Counter-Strike este, la momentul de faţă, cel mai popu-
lar joc de acţiune  on-line, chiar dacă el nu este nici măcar un
joc în sine.

Half-Life, apărut în noiembrie 1998, a fost desemnat "Jocul Anului" pentru grandioasele
moduri Single Player, dar modul Multiplayer nu a fost nicicând aşa popular, până când a apărut
Team Fortress Classic şi Software Developers Kit (SDK).

SDK-ul a permis programatorilor şi artiştilor să poată face modificări în Half-Life. Modificările
sau MOD-urile sunt frecvente în titlurile jocurilor Shooter.

Counter-Strike este o modificare (un MOD) pentru jocul Half-Life şi originalul necesită o
copie a jocului Half-Life pentru a se putea juca. 

Am prezentat aceste informaţii pentru jucătorii de Counter-Strike care poate îl joacă de ani
buni şi nu ştiu decât să tragă cu arma.

Pot să zic că şi eu am fost unul dintre acei maniaci ai jocului, jucam câte patru ore pe zi şi
cum se mai întampla să pierd câte o rundă, săraca tastatură mai încasa câte un pumn, doi.

Într-un final, am realizat că este o pierdere de timp şi de bani (din cauza tastaturii care se
strica şi trebuia înlocuită aproape lunar).

Ce a stricat jocul? Pentru anul `98 era destul de complex, era mult mai bun decât Quake 2.
Aici trebuia să joci în echipă, nu să faci doar frag-uri. Însă, spune asta unui copil de 5 ani al cărui
vis e să fie cel mai tare din parcare la CS, prin orice mijloace! Şi, uite aşa, au apărut "codaţii".

Dacă un joc e atât de simplu, de ce să nu-l faci şi mai simplu? E cam greu să controlezi recu-
lul armei, să tragi foc cu foc să cunoşti fiecare armă în parte şi e mult mai simplu să fii "apăsaci" şi
nici măcar să nu te oboseşti să ţinteşti!!

În ziua de azi, nu cred că mai e jucător de CS care să nu aibă un mic "cod" acolo. A devenit
lege, altfel îţi faci doar nervi pe net. Chiar şi eu, care eram corectitudinea lui peşte, am decis că un
mic WALL (nu să trag prin pereţi), ci doar să văd pe unde vin codaţii. De multe ori, nici nu scoţi capul
după colt că ţi-a şi dat headshot. De unde ştia ăla că eşti fix acolo în secunda aia? Uite ăştia au
stricat jocul... Personal, mi se face rău când mai aud de CS...

Marii jucători de CS nu sunt decât nişte Cheateri care nu ştiu să facă altceva decât să apese
butonul mouse-ului. Şi nici nu vor să înveţe altceva...! Ar fi prea complicat pentru ei.

Aşa că, fraţilor, mai bine citiţi o carte!!!                                       Cristian  Gabor, VIII A



TTTTaaaabbbblllloooouuuu    ddddeeee    ttttooooaaaammmmnnnnăăăă

Mie îmi plac toate anotimpurile. Dar toamna are ceva special.
Este un anotimp melancolic şi tăcut. Frunzele singuratice se plim-
bă împrăştiate de vânt,  trist îngânând doina toamnei. Soarelui, de
atâta tristeţe, îi e ruşine să mai iasă la iveală. Pârâul este învolbu-
rat şi speriat de ce se va întâmpla.
Dar liniştea acoperă totul din cauza copacilor care îmbătrânesc

şi aştern în urma lor amintirile învechite şi îngălbenite ca şi un
covor aşternut la picioarele unui rege, Soarele, care este aşteptat

cu mult drag, dar care nu mai apare.
Din cauza aceasta, păsărelele zgribulite cu trilurile lor melodioase nu mai puteau încânta

auzul bătrânilor copaci care se-apleacă sfios şi domol încercând să-şi adune amintirile căzute cu
fiecare frunză din ramurile lor.

Natura este copleşită, iar norii plâng pentru că acea melancolie a ajuns până şi la ei. Rămân
plângând până când, poate, vreodată, regele Soare va reveni, alinându-le suferinţa.

Rebeca Cociubei, VI B
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LLLLuuuummmmeeeeaaaa    mmmmeeeeaaaa    ppppooooaaaatttteeee    ffff iiii     aaaallll tttt ffffeeeellll

Lumea în care  trăiesc nu este cea pe care şi-
ar dori-o orice copil. Eu sunt un copil de 12 ani care
are o familie, se bucură de iubirea părinţilor, care duce
o viaţă normală, învaţă, se joacă fără să simtă griji şi
greutăţi. Poate, cei mai mulţi copii sunt ca mine, însă
nu toţi. Am văzut, de multe ori, copii a căror viaţă este
departe de ceea ce ar fi trebuit să fie.

În România şi în alte ţări sunt copii abuzaţi de
părinţi, supuşi la muncă, copii care îşi duc viaţa pe
străzi, în canale sau din mila vecinilor. Acest fenomen
este des întâlnit la ştiri. De acolo reiese că nu toţi copiii se bucură de viaţă. Aceştia duc grija zilei
de mâine, nu au avut ocazia să se joace, să înveţe, să fie iubiţi de părinţi.

Ca orice fiinţă, şi aceştia au dreptul de a învăţa, de a se juca, dreptul la o alimentaţie sănă-
toasă, dreptul la un acoperiş şi la sănătate.

UNICEF este cea mai mare organizaţie care se ocupă de drepturile copilului. Membrii
voluntari ai acestei organizaţii desfăşoară campanii de strângere de fonduri pentru vaccinarea
copiilor din Africa. Şi vedete din România şi alte ţări au participat la campanii şi au strâns fonduri
uriaşe, dar nu suficiente pentru a face fericiţi toţi copiii planetei. Una dintre vedete este Gheorghe
Hagi, ambasadorul UNICEF România.

De asemenea, 4156 de copii din 6 judeţe afectate de inundaţii se întorc la şcoală cu aju-
torul UNICEF.

Drepturile copiilor sunt:
1. Dreptul la viaţă.
2. Dreptul la sănătate.
3. Dreptul la o alimentaţie sănătoasă.
4. Dreptul la un acoperiş.
5. Dreptul de a învăţa.
6. Dreptul de a se juca.

Voi, oamenii mari, respectaţi-le!
Octavian Popescu, VI A
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UUNNIIVVEERRSSIITTAATTEEAA  DDEE  VVEESSTT
““VVAASSIILLEE  GGOOLLDDIIŞŞ””  DDIINN  AARRAADD
UUNNIIVVEERRSSIITTAATTEE  EEUURROOPPEEAANNĂĂ

DDIINN  SSFFEERRAA  EEXXCCEELLEENNŢŢEEII  AACCAADDEEMMIICCEE

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

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

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

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

Cu un Curriculum academic modern, centrat pe student, Univer-
sitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad oferă astăzi, conform mo-
delului european Bologna toate cele trei cicluri de învăţământ
superior: licenţă, masterat şi doctorat. Prin sistemul european al
creditelor de studiu transferabile, studenţii, masteranzii şi docto-
ranzii beneficiază de şanşa mobilităţii în ţară şi în străinătate.
Infrastructura socială este una completă: cămin, cantine, club stu-
denţesc, bază sportivă, policlinică studenţească, Complexul Univer-
sitar Macea, cabana “Gaudeamus-Izoi” Moneasa.

Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” este singura univer-
sitate din Arad căreia Ministerul Educaţiei şi Cercetării i-a acordat
dreptul de a organiza studii doctorale, fiind instituţie organizatoare

de doctorat.
Cu un corp academic de elită, cu o

infrastructură didactică şi de cercetare la
standarde europene, oferta educaţională a
Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad
pentru anul universitar 2007-2008 răspunde
tuturor exigenţelor, oferind şansa deplinei
afirmări pe o piaţă a forţei de muncă globa-
lizată.

RECTOR,
Prof. univ. dr. AUREL ARDELEAN
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Facultăţile şi specializările care vor funcţiona în cadrul 
Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad 

în anul universitar 2008-2009

Facultatea de Ştiinţe Juridice

Specializarea: Drept
Forma de învăţământ: zi, id

Informaţii la tel: 0257.210171

Facultatea de Ştiinţe Economice

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

Informaţii la tel: 0257.213066

Facultatea de Medicină, Farmacie 
şi Medicină Dentară

Specializări: Medicină Generală; Medicină Den-
tară; Farmacie; Asistenţă medicală; Moaşe;
Tehnică dentară; Balneofiziokinetoterapie şi
recuperare; 
Forma de învăţământ: zi

Informaţii la tel: 0257.212204

Facultatea de Ştiinţe ale Naturii

Specializări: Biologie, Ecologie şi protecţia
mediului; Geografia Turismului
Forma de învăţământ: zi

Informaţii la tel: 0257.228622

Facultatea de Psihologie 
şi Ştiinţe ale Educaţiei

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

Informaţii la tel: 0257.338533

Facultatea de Informatică

Specializarea: Informatică
Forma de învăţământ: zi, id.

Informaţii la tel: 0257.214505

Facultatea de Ştiinţe Umaniste,
Politice şi Administrative

Specializări: Relaţii internaţionale şi studii europene;
Istorie; Limbi moderne aplicate ( engleză, franceză,
germană); Comunicare şi relaţii publice; Adminis-
traţie publică; Asistenţă socială;  Limba şi literatura
română-Limba şi literatura engleză; Ştiinţe politice;
Istorie, Jurnalism
Forma de învăţământ: zi, id, fr.

Informaţii la tel: 0257.282324

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Specializări: Educaţie fizică şi sport; Kinetoterapie şi
motricitate specială
Forma de învăţământ: zi

Informaţii la tel: 0257.254108

Facultatea de Inginerie

Specializări: Silvicultură; Inginerie şi management în
alimentaţia publică şi agroturism; Conservare şi
restaurare de arhitectură
Forma de învăţământ: zi

Informaţii la tel: 0257.251566

Acte necesare la înscriere:

1. Diplomă de bacalaureat în original sau ade-
verinţă pentru promoţia 2008
2. Certificat de naştere (copie legalizată)
3. Certificat de căsătorie (copie legalizată)
4. Adeverinţă medicală privind starea sănătăţii
5. Trei fotografii 3/4 (tip buletin)
6. Dosar plic

AAAAddddoooolllleeeesssscccceeeennnnţţţţaaaa    ----     TTTTiiiinnnniiii
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Masteratele 
organizate de către

Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad 
în anul universitar 2008-2009

Facultatea de Ştiinţe Juridice

oo Drept comunitar;
oo Drept comunitar şi administrarea justiţiei
antidrog;
oo Drept administrativ şi statutul funcţionarului
public;
oo Drept civil şi procesual civil aprofundat; 
oo Drept penal şi procesual penal aprofundat;
oo Managementul juridic al firmei şi jurisdicţia
asigurărilor;
oo Administraţia publică în contextul legislaţiei
actuale;
oo  Ocrotirea familiei şi asistenţă socială;
oo  Drept şi relaţii internaţionale;
oo Drept vamal;
oo Dreptul informaţiilor şi al securităţii private;
oo Dreptul mediului.

Facultatea de Ştiinţe Economice

oo Managementul financiar-contabil şi juridic
al firmei;
oo Marketing, audit şi expertiză contabilă;
oo Marketingul societăţilor comerciale;
oo Administrarea afacerilor;
oo Economia transporturilor ecologice;
oo Marketing şi informatică;
oo Managementul organizaţional şi al
resurselor umane;
oo Management şi marketing global;
oo Marketingul şi managementul relaţiilor
internaţionale şi afacerilor comunitare;
oo Marketing şi administraţie publică euro-
peană;
oo Dreptul şi managementul comunitar al
mediului;
oo Management educaţional.

Facultatea de Medicină, Farmacie 
şi Medicină Dentară

oo Medicină socială şi management sanitar;

oo Mutaţiile genetice provocatoare de boli şi
depistarea lor prin metode ale biologiei
celulare;
oo  Tehnici de biologie moleculară în diag-
nosticul bolilor;  
oo Medicina familiei;
oo Aplicaţii ale biotehnologiilor moderne în
domeniul biomedical;
oo Psihoterapie medicală.

Facultatea de Ştiinţe Umaniste,
Politice şi Administrative

oo Limbi moderne aplicate în afaceri;
oo Istorie şi civilizaţie ebraică;
oo Jurnalism sportiv;
oo Etnologie europeană;
oo Management educaţional;
oo Jurnalism-Multimedia;
oo Istoria Transilvaniei în contextul central-
european.

Facultatea de Educaţie Fizică şi
Sport

oo Management şi impresariat sportiv;
oo Ştiinţa sportului;
oo Sport şi performanţă motrică;
oo Kinetoterapie şi motricitate specială;
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SSAALLOONNTTAA
CCEENNTTRRUULL  TTEERRIITTOORRIIAALL  DDEE  IINNFFOORRMMAARREE

ŞŞII  DDOOCCUUMMEENNTTAARREE  PPEENNTTRRUU  II..DD..  AALL  
UUNNIIVVEERRSSIITTĂĂŢŢIIII  DDEE  VVEESSTT  ““VVAASSIILLEE

GGOOLLDDIIŞŞ””  DDIINN  AARRAADD  
--  RREEPPEERREE --

MMaarrttiiee  22000000 - semnarea pro-
tocolului de colaborare între
Liceul Teoretic Salonta şi Univer-
sitatea de Vest “Vasile Goldiş” din
Arad

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

IIuulliiee  22000033 - prima promoţie a
Colegiului Universitar Pedagogic
Salonta - promovabilitate 100%

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

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

COLECTIVUL DE REDCOLECTIVUL DE REDAACŢIECŢIE
MULŢUMEŞTE EDITURIIMULŢUMEŞTE EDITURII

“V“VASILE GOLDIŞ”ASILE GOLDIŞ”
UNIVERSITY PRESS UNIVERSITY PRESS 
PENTRPENTRU CEL DE U CEL DE ALAL

ŞAPTELEA NUMĂR ŞAPTELEA NUMĂR ALAL
REVISTEI REVISTEI 

ADOLESCENŢA - ADOLESCENŢA - TINI TINI 
TIPĂRIT COLTIPĂRIT COLOROR

AAAAddddoooolllleeeesssscccceeeennnnţţţţaaaa    ----     TTTTiiiinnnniiii
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TToamnaoamna

Din pomul verde şi frumos
Mai cade-o frunză, încă una...
Şi se aştern covor pufos.
Aşa e toamna-ntotdeauna.

Şi păsări zi de zi se duc
Mai vezi, din când în când, doar una
Precum o frunză-n vârf de nuc.
Aşa e toamna-ntotdeauna.

Pe drum, pe case şi pe flori
Frumoase brume-şi pun cununa.
Se-ascunde soarele în nori.
Aşa e toamna-ntotdeauna.

Andrei Mihok, VI A

Întâmplările toamneiÎntâmplările toamnei

Încet, pe neobservate,
Vântul a-nceput a bate, 
Ziua este iar micuţă
Ca un pui de vrăbiuţă.

Când te uiţi de dimineaţă
Nu vezi marea de verdeaţă,
Vezi pădurea roşioară
Cuprinsă de foc şi pară,
Nu arde şi nu-i nici fum,
Este haina ei de-acum.

Miclo Csongor, VI A

MMiiii  ddee  vviissee  ddee  ttooaammnnăă

Mii de holde aurii, 
Peste tot, peste câmpii,
De-un galben nemărginit
Ca şi soarele pitit.
Este semn că toamna a venit.

Mii de păsări călătoare
Zboară-n văzduh cu furoare
Să ajungă pân’ la soare
Să nu le fie răcoare.

Mii de gutui şi de mere,
De roade strânse-n panere...
Cine are-atâta-avere?
Toamna, plină de mistere.

Raluca Ţirigan, VI A

TTTTooooaaaammmmnnnnaaaa

Toamnă, tu-mi aduci în dar
Prima zi a anului şcolar.
În fiecare an când vii
Umpli şcoala de copii.

O clip-aş vrea să mai rămâi,
Să-mi aminteşti de clasa-ntâi.
Dar timpul repede-a trecut
Şi clasa-a şaşea-am început.

Camelia Bronţ, VI A

TTOAMNAOAMNA
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Anotimpurile reci Anotimpurile reci 

Toamna a sosit, ş-acuma,       
Aşteptăm să cadă bruma.
Vântul bate liniştit,
Atmosfera s-a răcit.

Ziua scade, noaptea creşte,
De frig lumea se fereşte. 
Trei cojoace pun pe mine,
Ca să-mi fie mult mai bine.

Păsările pleacă-n zbor,
Iarna vine-ncetişor.
Peste sat s-a instalat,
Un covor mare şi lat.

Dimineaţa am ieşit,
Către coastă am pornit,
Sus în deal ne-am adunat,
Şi la vale am plecat.  

Săniuţa lin coboară,
Ca o pasăre uşoară,
În vale noi când sosim,
Sus pe deal din nou pornim.

Iarna pentru noi, copiii,
E plină de bucurii,
Moş Crăciun la noi soseşte, 
Cu daruri ne copleşeşte.         

Oana Foica, VI B

IarnaIarna

Iarna cu papuci de gheaţă
Şi cu tâmplele cărunte
S-a pornit de dimineaţă
Lunecând din vârf de munte.

Cu alai de-mpărăteasă,
Pe drum de mărgăritar
Se prezintă viforoasă
Rupând foi din calendar.

Andrei Mihok, VI A

S-a născut MesiaS-a născut Mesia
- Colind -- Colind -

Îngerii de sus
Vestea ne-au adus:
“S-a născut Mesia!”

Refren:  Haideţi să-i cântăm
Să ne bucurăm:
“S-a născut Mesia!”

Păstorii-au venit
La grajd s-au oprit.
“S-a născut Mesia!”

Magii s-au grăbit
Şi l-au preamărit.
“S-a născut Mesia!”.

Dorotheea Foltuţ, IV A

Lacrimă de steaLacrimă de stea

Pe obraz, pe nas, pe umăr,
Tot cad fulgii fără număr,
S-a oprit în palmă unul,
Iute, iute închid pumnul.

Desfac pumnul.
Unde-i fulgul?

Am în mână-un strop de rouă,
Sau un bob de apă?

Plouă?

S-a topit în mâna mea
Ca o lacrimă de stea.

Andrei Mihok, VI A
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NNNNeeeellll iiiinnnniiiişşşştttteeeeaaaa.... .... ....

Deschid ochii şi se pare că sunt înconjurată de un negru
curat, îmbinat cu lumina ce bate pe geam. E lumina pură a lunii
ce te învăluie într-un mister, e liniştea care te ajută să visezi. 

Ajungi să crezi că te-ai rătăcit într-un basm, dar, de fapt,
e doar noapte... mai sunt câteva ore şi coşmarul va începe.

Toată magia dispare în clipa când parcă îi aud acea
voce prefăcută şi acele cuvinte rostite cu intenţia de-a mă
deranja... e doar alarma!

Aproape cu ochii închişi încerc să mă ridic, să încep o nouă zi cu speranţa că va fi mai
bună ca cea de ieri, deşi nici acum nu pot să-mi scot din minte acele cuvinte care mi-au făcut
ziua de ieri posomorâtă şi grea. Gândul că dau prea mare importanţă unor lucruri care chiar
nu-şi au rostul, îmi dă putere să merg mai departe şi să uit cele petrecute. 

Ies din casă cu paşi grăbiţi de parcă cineva m-ar urmări şi pornesc spre şcoală. Azi, nu
îmi mai pasă de ce mi se va întampla, azi nu mai vreau să ştiu de nimeni, tot ce vreau e să mă
plimb şi să visez cu ochii deschişi.

Cu gândul departe şi cu privirea aproape tot timpul în pământ, rătăcesc pe străzi pustii,
uitate parcă de lume. 

Într-un târziu, realizez că drumul meu până la şcoală nu durează mai mult de 15 minute,
iar acum am pierdut timpul, aşa, fără niciun folos. Cum am să le explic celorlalţi că am întârziat
datorită faptului că mintea mea rătăceşte tot în trecut, sau visează cu aripi larg deschise să
zboare cât mai departe. Încerc să caut o scuză bună, însă, sincer, nu-mi vine nimic în minte. 

Ajung în faţa şcolii şi grăbesc paşii până în sala de clasă. Pierdusem o oră, câştigasem o
absenţă şi câteva întrebări curioase care mă plictiseau îngrozitor. Mi se pare absurd să dau expli-
caţii tuturor ca şi cum aş fi greşit cu ceva, astfel, cu un răspuns scurt "se poate întâmpla oricui"
şi cu un zâmbet, am terminat orice discuţie.

Mă ascund în bancă simţind o frică uriaşă, dar nu înţelegeam de ce anume mă temeam.
Îmi scoteam cărţile pe bancă, iar cu privirea căutam parcă ceva, între timp, îi povesteam prietenei
mele cum am pierdut vremea aiurea, bătând străzi necunoscute. Nici ea nu mă mai înţelegea,
de fapt, nimeni, doar eu... de multe ori şi eu mă întrebam ce e cu mine?!?

Mă gândeam ce caut eu la şcoală, când nu sunt capabilă să fiu atentă, parcă mă
cuprindea un somn adânc din care mă trezeam la orice sunet. Apoi, gândul îmi zbura doar la
cuvintele ce-mi provocaseră atâta tristeţe, cu cât mă gândeam mai mult, cu atât mă înfuriam mai
tare. Erau atât de departe acele cuvinte care parcă mă uciseseră pe dinăuntru, dar parcă le
auzeam mereu, aproape de mine.

De dimineaţa, îmi propusesem să am o zi mai bună ca cea de ieri, aşa că, încercam să
mă bucur de timpul petrecut împreună cu prietenii mei, deşi în sufletul meu parcă era o furtună.
Aveam nevoie să fiu singură, să mă descarc. Ceva parcă apăsa pe umerii mei; senzaţia că ceva
nu e în regulă mă neliniştea din ce în ce mai tare. Parcă trebuia să mă trezesc, să plec şi să fiu
eu.

Spre norocul meu, azi ieşisem mai repede, era un lucru care mă făcuse să zâmbesc cu
adevărat şi mă simţeam chiar fericită ştiind că acasă voi avea parte de liniştea pe care atât de
mult mi-o doream în clipa aceea. 

Mă îndreptam spre casă cu privirea în pământ şi nimeni nu mă vedea, parcă nici nu exis-
tam. Cum am ajuns acasă m-am şi trântit în pat, închizând ochii. Toată liniştea dispare când sună
afurisitul de telefon, era alarma!

Abia acum începe adevăratul coşmar în care voi juca rolul principal....

Ioana Asofronie, X B
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ÎnălţareÎnălţare

Am încolţit dintr-un bob...
M-am ridicat dintre frunzele mici.
Ochii mi i-am făcut din lumina cea vie;
Şi am văzut că, alături de mine, aici,
Au răsărit mai mulţi amici...
Toţi încolţiţi dintr-un bob...

Bogdan Petrila, X C

......

Pot să-mi pun în ureche o turmă de puncte plumburii
Pot chiar să scriu despre Auswitz şi despre tramvaiul ce cară damnaţii spre
crematoriul prefixelor “ne” sau “in”
Dar aşez astfel poezia în decorul ei

Simt că sunt pulberea verde
Vreau ca auzul să facă punte cu sufletul
Şi nu concep frumosul fără ambrozia lui Eminescu
Crezul meu este 
Că poezia trăieşte doar în inimile ce frământă
dorurii vii şi patimi multe!

Cristian Mara

Sunt un fluture...Sunt un fluture...

Sunt un fluture venit din amintire
Şi caut puţină fericire,
Mângâi florile şi câmpul,
Mă întrec în zbor cu vântul.

Monica Bodea, VII A

Sunt un fluture...Sunt un fluture...

Sunt un fluture venit din amintire
Un suflet mic, ca o sclipire
Şi pe aripile mele colorate
Praf de vis presărat e.

Cu fraţii mei dansez printre flori,
Când astrul de pe cer străluce
Cu dinţii lui de foc, ca-n aste
veri. 
Doar aripa vântului ne duce.

Larisa Cîmpan, VII A

DDDDaaaaccccăăăă.... .... ....

Dacă lumea ar fi un ocean fără sfârşit,
Mi-ar plăcea să fiu un delfin fericit;
Dacă lumea ar fi un cer infinit,
Mi-ar plăcea să fiu soarele dorit;
Dacă lumea ar fi un râu agitat,
Mi-ar plăcea să fiu cerul înstelat;
Dacă lumea ar fi un munte înalt,
Mi-ar plăcea să fiu o piatră de smarald;
Dacă lumea ar fi un enorm arbore,
Mi-ar plăcea să fiu un cuib de pasăre;
Dacă lumea ar fi aşa cum pare că este,
Mi-ar plăcea să fiu ceea ce sunt?

Anamaria Moţoc, VII A

Lacrima

Din ochiul albastru, lacrima albastră apare,
Pe obrazul roşu se stinge   
Ca pe pământ un fulg, când ninge.

Din ochiul negru, lacrima albastră apare,
Şi umezeşte obrazul îmbujorat,
Ca ploaia, pământul însetat.

Din ochiul căprui, lacrima albastră apare,
Şi curge pe obrazul trandafiriu,
Ca râul printr-un sat pustiu.

Mondek Malvinia, IX B
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CCCChhhhiiiinnnn    ddddeeee    ooooccccttttoooommmmbbbbrrrr iiiieeee

Îngheţ… simt cum mi se atrofiază muşchii, unul câte unul, până când gheaţa mă distruge.
Simt miros de cadavre în putrefacţie, de sânge, de carne vie, miros ce ameninţa tot platoul negru.
Funingine… e plin de funingine în părul alb al doamnei care locuieşte la etajul 3, apartamentul
15, în acelaşi bloc cu moartea. E bătrână… neputincioasă, aproape moartă, dar hibernează în
singurătatea locuinţei, în adâncimea peşterii în care se chinuie să supravieţuiască.

Uşă neagră de metal…! O singură uşă neagră ruginită mă desparte de universul putred
în care trăieşte restul lumii, în care moartea e ceva rău, în care negrul e culoarea morţii, în care
tot ce-i rău e dezastruos, fără a se putea transforma.

În lumea mea, negru e artă, moartea e un dar, singura scăpare din universul mult prea
roz, plin de inimioare şi steluţe al unor copii desprinşi de realitate.

Nu mai există niciun nod verde de realitate… fiecare om devine un zombi… întreaga
omenire se transformă, devenind un imperiu de frunze.

Fiecare frunză adăposteşte câte o furnică râncedă, veche, moartă, dar frumoasă.
Metal… aud doar metal ciobit, ciocnindu-se cu ploaia, ameţindu-şi toţi supuşii, toţi viermii

care tânjesc după o spatulă de suflare… toţi paraziţii care mă infestează, pe care îi iubesc, dar
care mă distrug. Mă distrug cu fiecare sunet pe care îl produce sufletul lor analfabet, cu fiecare
licărire de lumină care le dezvăluie faţa macabră, cu fiecare atingere nucleară ce explodează în
mine ură şi iubire.

Îmi pierd suflarea… încerc să ies din smoală, să nu mă afund în cenuşă, să iert lumina
nevăzătoare pe care am ajutat-o să se transforme, să trăiesc doar pentru a o ajuta, să-i visez
doar moartea, să-i împlinesc dorinţa de a mai trăi, să mănânc stropii de iubire pe care mi-i
trimite în plicuri negre, fără timbru.

Visez… stau în leagănul din curtea casei părăsite de păianjeni, îmi reamintesc de dorul
prăfuit, ascuns în podul plin de biciclete ruginite, mâncate de şoareci imaginari, vrăjit de fantome
cadaverice. Fantome fără pată de răutate, doar pline de gol, doar goale de plin, strălucind negru
în oglinda străvezie cu ramă de ciocolată mucegăită.

Un geam deschis scârţâie ameninţător înspre gaura din peretele spart de vreme, de
nebuni şi de ideile lor. Litere… mii de litere înşirate pe rânduri de cărămidă arsă, gânduri poetice
ale vârcolacilor, idei picurate cu ceară, pe un cearşaf de pânză de păianjeni, pensule pline de
sânge de cărăbuşi, gânduri ascunse printre pietre gri de marmură.

Fără vlagă, şoarecii împânzesc globul roşu de cristal afumat, se luptă cu milioanele de
cuvinte înceţoşate de adevăr, spus sau ascuns de povestitorii vremii, rod note muzicale dân-

du-şi cu părerea despre negrul pătrunzător al
sunetelor.

Buruieni cenuşii acoperite de plastic albastru,
străbat orizonturile lăptoase, dar acoperite de ceaţă
veştedă, înmugurită de speranţa singurului vierme
care îşi cere libertatea profundă.

Încet, dar sigur, pete de culori pietroase îmi aca-
parează gândirea, îmi omoară inorogul cu sânge de
argint, îmi stinge dunga de viată roz şi o preschimbă
într-un somnifer lemnos, ducându-mă spre groapa
destăinuirii, acoperită de gunoaie veşnice, de toate
visele neînfăptuite de cel care ar fi trebuit să le
cearnă printre degete, spre a afla adevărul.

Concluzie: N-am murit ca să aflu adevărul, ci
aflu adevărul pentru a putea muri.

Gabi, VIII-a A
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NNNNuuuu---- ţţţţ iiii     ffff iiiieeee    tttteeeeaaaammmmăăăă…………

Nu-ţi fie teamă, va fi bine,
Nu-ţi fie teamă, crede în tine
Şi soarele te va vedea. 

Crede în glasul din inima ta, 
Crede şi-n ochii ce nu-I pot vedea,
Crede că poţi fi bun tot mereu,
Crede în ochii copilului tău,

Crede în soarele de după nori,
Crede-n surâsul iubitei din zori,
Crede în mine, nu privi înapoi,
Crede în tine, în mine, în noi. 

Tot ce-i frumos e chiar în faţa ta,
Dar crede-n acestea şi-ai să poţi visa!

Mădălina Pap, IX B 

VVVVIIIISSSSEEEE…………

E trecut de miezul nopţii,
Aş vrea să adorm, dar mi-e frică,
Mi-e frică să mai visez… căci…
Mi-am croit viaţa din vise
Şi acum nimic nu mai e la fel…
Trebuie să fac ceva… dar ce?

În liniştea nopţii a început să plouă.
Picăturile de apă care-mi cad în geam
Mi-au venit în ajutor,
Nu mă lasă să adorm…
Mă îndrept spre geam…
Privesc cum plouă şi mă întreb:
De ce mi-e frică să visez?
Poate pentru că am visat prea mult,
Mi-am permis să visez imposibilul
Şi acum stau şi mă gândesc,
La ce mi-a ajutat
Tot ce am visat…

Acum privesc cum cade ploaia,
În loc să fiu una dintre picături…?

Paula, IX C

JJJJooooccccuuuullll     vvvviiiieeeeţţţţ iiii iiii

Viaţa e unică, profită de ea!
Viaţa e frumoasă, admir-o!
Viaţa e bucurie, savureaz-o!
Viaţa e un vis, transformă-l în realitate!
Viaţa e o sfidare, luptă!
Viaţa e o datorie, împlineşte-o!
Viaţa e un joc, joacă-te!
Viaţa e preţioasă, ai grijă de ea!
Viaţa e o bogăţie, protejeaz-o!
Viaţa e iubire, bucură-te de ea!
Viaţa e un mister, încearcă să-l aprofundezi!
Viaţa e o promisiune, nu o lăsa să-ţi scape!
Viaţa e tristeţe, depăşeşte-o cu fruntea sus şi un       
zâmbet fermecător!
Viaţa e o luptă, câstig-o de partea ta!
Viaţa e o aventură, îndrăzneşte să ţi-o asumi!
Viaţa e fericire, fii astfel încât să o meriţi!
Viaţa e viaţă, trăieşte-o!

Mădălina Pap, IX B

UUUUnnnn    ccccooooppppiiii llll

Parcă e-un copil...
Azi râde, mâine plânge.
Unde se ascunde, de cine, de ce?
Lumea îl priveşte, iar chipul lui albeşte.
Iar fuge de lume...
O, e-un biet copil
Azi îl vezi, mâine dispare
Nimeni nu îi dă uitare.
Acum pe chipul lui cel palid,
O lacrimă cade.

Ioana, X B

UUUUllll tttt iiiimmmmaaaa    ssssppppeeeerrrraaaannnnţţţţăăăă.... .... ....

Ridic privirea spre cer şi simt cum inima-mi bate
încet. E ultima speranţă de care sufletul meu se agaţă
pentru că va fi ultima imagine şi ochii mei nu au să mai
vadă. Simt cum o lacrimă cade, dar voi fi tare... Ştiu că
fără culoare lumea pare altfel. Poate mai dură, sau cine
ştie. Doar ploaia va împrăştia culoarea şi va rămâne o
simplă foaie de hârtie. Cu privirea sus spre cer sper
mereu la o zi plină de lumină căci nu vreau să mă pierd.
Vreau să sper...

Ioana, X B



AAAAddddoooolllleeeesssscccceeeennnnţţţţaaaa    ----     TTTTiiiinnnniiii
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SSSSpppp iiii rrrr iiii tttteeee    nnnneeeeggggrrrreeee

Pe-un tărâm blestemat cade un
cer negru de demoni pictat. Norii-s
negri, greu de suflat, iar, din ce în ce mai
tare, se aud în vale tunetele ce cad fără
niciun sprijin. E o crudă tăcere şi o dulce
răzbunare. E-un război fermecat cu
spirite de speriat care atacă fără milă tot
tărâmul cel uitat. Vocea lor cea aspră,
ochii lor ce văd tot nu e-un suflet să-i
oprească, sunt doar spirite negre ce fug.  

Ioana, X B

CCCCeeee    ccccrrrreeeedddd    aaaallll ţţţţ iiii iiii????

Ce cred alţii de ziua de mâine?
Ce cred alţii despre rău sau bine?

Ce cred alţii despre bunătate sau ispită?
Ce cred alţii despre Soarele ce dimineaţa se ridică?

De ce nu toţi au curajul de a spune Adevărul?
De ce nu au toţi curajul de a mărturisi Păcatul?

De ce nu au toţi curajul de a recunoaşte un bine ce i
s-a făcut...

De ce este lumea aşa?

Gali Henrietta, IX D

LLLLaaaa    rrrreeeevvvveeeeddddeeeerrrreeee,,,,     ggggiiiimmmmnnnnaaaazzzz iiiiuuuu.... ....

În ultima zi de şcoală mi s-a părut că toată lumea a luat-o razna. Covorul de flori care ne
aştepta în faţa liceului era dezorientat din cauza mulţimii de spectatori curioşi. Văzduhul plângă-
cios ne-a făcut o surpriză, stropindu-ne puţin în semn de felicitare… până şi furtuna cea curioasă
de cele ce se petreceau acolo ne-a făcut o vizită.

Doamna dirigintă, îmbrăcată viu colorat se zgribulea de frig şi de mulţimnea gândurilor
răvăşite. Pentru noi, elevii, acele momente erau extrem de dificile fiindcă se termina o etapă
importantă a vieţii noastre. Ne despărţeam şi nu ne venea să credem.

Mi s-a părut că vestimentaţia tuturor elevilor avea o mireasmă îmbietoare. Consider că
pentru toată lumea a fost o surpriză foarte placută filmuleţul plănuit cu mare grijă pentru a ne
aminti de momentele petrecute împreună de-a lungul celor patru ani. Până şi porumbeii îşi
povesteau amintirile pe care le-au avut alături de noi în momentele dificile, dar şi în momentele
plăcute.

Cred că acele momente s-au terminat prea repede, abia la sfarşitul serbării ne-am luat
rămas-bun, emotionaţi şi înspăimântaţi de următoarea perioadă, dar cu speranţa că ne vom mai
revedea.

Un reprezentant al fostei clase a-VIII-a A



AAAAddddoooolllleeeesssscccceeeennnnţţţţaaaa    ----     TTTTiiiinnnniiii
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DDDDeeee    cccceeee????        

De câte ori nu ţi-ai pus întrebarea “De ce?”
De ce nu poţi face ce doreşti, de ce nu poţi

călători în întreaga lume, fără a avea nicio grijă?
De ce trebuie să te gândeşti mereu la con-

secinţe?
De ce să fii precaut când ai putea să te bucuri

sută la sută de orice moment?
De ce nu putem fi perfecţi?
De ce nu putem avea totul?
De ce reguli?
De ce suferinţă, deznădejde, când poate fi

fericire, optimism şi pace?
De ce nori, când poate fi un cer albastru-sticlă, senin?
De ce?
De-aia. Acesta e răspunsul dat de însuşi Destinul, ca un “sâc-sâc” adresat într-un moment

de cumpănă, care te deranjează şi, în aceeaşţi măsură, te nelinişteşte. De ce să îţi pese de
urmări? Câte întrebări... Totuşi, am şi un răspuns! Unii cred că viaţa e făcută pentru a fi trăită după
reguli.

Unii, zi de zi, oră de oră, minut de minut, trăiesc după nişte reguli de care se simt, la un
moment dat, sătui. Vor o schimbare, rutina îi plictiseşte. Alţii sunt nonconformişti (la extremă!) şi
nu ascultă de sfaturile nimănui, nu au restricţii, nu au reguli, nu au nimic. Doar o viaţă pe care o
întorc pe toate feţele, o viaţă dezechilibrată, menită să evite plictiseala. Dacă ar face-o cu cap, ar
fi ok. Dar nu o fac. De ce? Le e mai uşor aşa. Nu trebuie să se gândească la consecinţe. Nicio-
dată. Singurul care contează este prezentul, pe care îl trăiesc la maxim.

Şi mai este o categorie de oameni echilibraţi, care, deşi pun mare preţ pe reguli, ştiu să se
bucure de viaţă, dar să fie şi rebeli atunci când trebuie.

Tu în ce categorie te încadrezi? Eşti nonconformist, trăieşti viaţa la maximum? Sau ai o
viaţă ordonată, trăită după un plan, conform căruia orice minut are menirea lui, şi ea legată strâns
de o regulă? Sau eşti undeva la mijloc?

De ce???                                                                            Gali Henrietta, IX D

VVVVaaaagggg

eşti ruptă
şi aruncată'n poze
şi'n măşti
şi'n păpădii suflate
pe buze'ndepărtate.
eşti risipită'n fum
în lumini obscure şi decolorate 
ei toţi te văd şi nu te pot percepe
umbre palide şi amintiri risipite
gust amar şi arome metalice
de vieţi prăfuite.

Lavinia Todinca, X D

TTTTuuuu    ssssiiii     eeeeuuuu

Eu Nimeni sunt! Tu cine eşti? Se ştie?
Ori poate Nimeni eşti, asemeni Mie?
Suntem deci o pereche? Taci, nu spune!
Pe dată ar afla întreaga lume – 

Ce jalnic este - Cineva – să fii!
Ce public – ca un Brotac – în zarvă!
Orăcăindu-i numele – pe când
În admirare – o Mlaştină îl ascultă!

Lavinia Todinca, X D



RRRREEEEFFFFOOOORRRRMMMMAAAA ÎÎÎÎNNNNVVVVĂĂĂĂŢŢŢŢĂĂĂĂMMMMÂÂÂÂNNNNTTTTUUUULLLLUUUUIIII

Elevii nu vor mai fi ascultaţi; profesorii, de
asemenea.
Fizica va fi predată de către profesorii de edu-
caţie fizică.
Matematica va fi predată de centrele de
colectare a hârtiei.

Limba româna, fiind limba maternă, să fie învăţată numai de elevele care vor să de-
vină mame.
În lumina normelor europene de protecţie a mediului... se interzice chimia. Obiectele
studiate de elevi în clasă vor fi: telefonul mobil şi cutiuţa cu farduri.

AAAAddddoooolllleeeesssscccceeeennnnţţţţaaaa    ----     TTTTiiiinnnniiii
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NNNNuuuu    ssssuuuunnnntttt…………

Nu sunt decât o frunză-n vânt
Ce e izbită neîncetat.

Nu sunt decât un ochi plângând,
Un simplu om, neînsemnat,

Nu sunt nimic şi aş vrea să cred
Că merit fericire

Ştiu însă că acum...
Nu sunt decât o amintire...

Îmi pare atât de rău când văd că toate trec.
Rămân doar neîmpliniri... frânturi de vise,

Şi nu ştiu dacă e vremea să le înec
În marea cu dorinţe interzise!

Gali Henrietta, IX D

ÎÎÎÎnnnnttttuuuunnnneeeerrrr iiiicccc    ssssaaaauuuu    lllluuuummmmiiiinnnnăăăă    ????

E o noapte liniştită... nimic nou, nimic interesant,dar simte cum prinde putere. Doar luna
hipnotizată îi luminează calea, să pătrundă tot mai adânc în mijlocul durerii, căci e prea linişte.
Simte doar raza ei deschizându-i sufletul, parcă e fermecată de-o putere necunoscută, nevăzută.
E-un mister care nu are final şi, fără frică, vrea să ştie mai mult, căci după părerea sa nu o
cunoaşte îndeajuns. Nu ştie ce se ascunde în spatele chipurilor necunoscute. E prea întuneric
ca să mai vadă, el doar aude... aude miile de lacrimi care cad, parcă-n gol şi mult prea uşor. Ar
vrea să facă ceva, dar cum? căci doar sufletul lui vede lumina. E o noapte liniştită, dar el nu
doarme...    

Ioana, X B

TTTTeeee----aaaaiiii     iiiinnnnttttoooorrrrssss

Ai venit…
Nu-mi pot crede ochilor…
Chiar ai venit!
Ai jurat c-ai să mă uiţi
Şi de mine-ai să te-ascunzi.
De ce te-ai întors?
Doar ştii că-mi dai speranţe deşarte
Şi eu voi crede din nou că-i ceva aparte…
Ştiu…
Dar nu vreau să ştiu…
De ce îmi faci una ca asta?
De ce mă faci să-mi pierd capul din nou?
Te rog, pleacă cum ai plecat şi atunci
Şi nu lăsa în urma ta nici măcar al tău parfum…
Ce îmi dă fiori ori de câte ori îl simt.
El… el a fost de vină că te-am iubit;
Cu al său miros ce mereu m-a amăgit.
Nu vreau să te mai văd, nu vreau să îl mai simt…
Te-am uitat…
Sau cel puţin aşa am crezut…

Lavinia Todinca, X D



AAAAddddoooolllleeeesssscccceeeennnnţţţţaaaa    ----     TTTTiiiinnnniiii
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OOOOmmmmuuuullll     cccceeee    vvvvrrrreeeeaaaauuuu    ssssăăăă    ddddeeeevvvviiiinnnn

Viaţa. 
Sunt cinci litere ce exprimă această noţiune, atât de vastă, de misterioasă, de fascinan-

tă, dar, poate, de multe ori, atât de banală. În fiecare zi ne izbim de un zid gros, numit ciclicitate,
de multe ori, retrăim ziua ce tocmai a trecut, modificând doar data din calendar. Dacă îmi întreb
colegii, ce au mai făcut, se întâmplă să-mi răspundă, pe un ton plictisit, „păi... nimic interesant”.
Oare de ce? Să fie secolul vitezei de vină? Ne grăbim să ajungem la şcoală, ne grăbim acasă,
nu avem timp să mâncăm, pentru că ne grăbim la calculator, să-i întrebăm pe prietenii noştri ce
mai fac, iar ei ne răspund, „nimic interesant”. Privim doar scopul şi uităm de „călătorie”. Sunt
atâtea detalii peste care păşim cu indiferenţă, uităm să ne bucurăm de ele, fiind prea striviţi de
grijile cotidiene.

Sunt un adolescent, am fost copil, voi deveni om. Sunt trei ipostaze care îl surprind pe
fiecare individ, mai devreme sau mai târziu, în efemera sa existenţă. Personal, cred că a deveni
om este valoarea supremă pe care o putem atinge în contextul unei existenţe atât de zbuciu-
mate. Este un cuvânt ce şi-a pierdut valoarea de absolut, dar care este demn de o analiză aten-
tă. Un om desăvârşit trebuie să fructifice atât drumul, cât şi scopul călătoriei pe care a pornit, în
momentul în care spiritul şi materia s-au contopit şi l-au format ca fiinţă. Nu putem prezice
momentul în care clepsidra noastră va rămâne fără nisip şi, de aceea, cred că nu trebuie să
lăsăm să treacă nicio zi fără să ne îmbogăţim câtuşi de puţin spiritul, fie că facem, auzim,
vedem, sau citim ceva frumos. Materialul mereu va fi oprit de graniţa timpului, dar spiritul şi
amintirea noastră în memoria celor ce ne înconjoară, niciodată. 

Îmi doresc să devin un om complet şi cred că o carieră în medicină mă va ajuta să-mi
îndeplinesc acest vis. A ajuta un om în suferinţă este, cu siguranţă, cel mai nobil lucru posibil pe
Pământ, pentru că astfel îl ajuţi să redevină ceea ce a fost, om. Un simplu zâmbet venit din
adâncul sufletului este de nepreţuit, deoarece realizezi că, în urma multor ani de studiu conti-
nuu, devii un mic demiurg ce poate să vindece durerea, să salveze oamenii. Cred că, în drumul
pe care mi l-am ales, voi găsi rezonanţa multor principii de viaţă. Seneca o compara cu o piesă
de teatru, „nu contează cât de mult a ţinut, ci cât de frumos s-a desfăşurat”. Sunt conştient că o
frunză nu poate redeveni mugur, iar în înfăptuirea visului meu voi întâlni abisuri unde  poate nici
lumina nu va pătrunde, dar sunt sigur că negativul se va transforma în pozitiv, prin coliziune cu
timpul. Dezamăgirile de azi trebuie să devină succesele de mâine.  

Ar trebui să ne imaginăm totul ca o interpretare solo la vioară în public, învăţând ştiinţa
instrumentului pe măsură ce cântăm. Recitalul impresionant - rezultat al sârguinţei noastre - pe
care îl vom da la final va fi desăvârşit, va mişca inimi tinere şi le va îndemna să ne urmeze exem-
plul, să creadă în puterea voinţei. 

Acolo unde există o voinţă, există o cale, există un om.
Paul Kubelac, student în anul I, la Faculatatea de Medicină, Universitaea 

“Babes Bolyai”, Cluj-Napoca

Dorinţa de a profesa medicina este una dintre cele mai impor-
tante caracteristici care deosebeşte omul de animal. (Sir William Osler)

Arta medicinii constă în amuzarea pacientului, în timp ce boala
se vindecă în mod natural. (Voltaire)

Medicina este arta vindecării, care, teoretic, nu are nicio limită.
(Petre Ţuţea)



ÎÎÎÎnnnnttttââââmmmmppppllllăăăărrrr iiii lllleeee    lllluuuuiiii     AAAAppppoooollllooooddddoooorrrr

Era o dimineaţă însorită. Apolodor, pinguinul-
tenor al circului, pregătea un plan ca să scape de la
circ şi apoi să meargă în Labrador, la fraţii săi. Se
gândi puţin şi începu să-şi murdărească fracul de
tenor cu pământ. L-a strigat pe unul dintre paznici şi

l-a rugat să-l lase să-şi ducă fracul la curăţătorie, căci este mur-
dar. Paznicul, crezându-l, l-a lăsat să plece. Aşa a scăpat. 

Călătoreşte cât călătoreşte şi ajunge pe un vapor. Trece o
zi, trec două şi vaporul ancorează în Australia. Apolodor coboară
pe ţărm şi ia un taxi; îi spune şoferului să-l ducă la Labrador.
Merge cu taxiul şi ajunge într-o clădire mare. La intrare, un om îi
urează bun venit şi-l conduce la patron, adică la un regizor de film.
Regizorului i s-a părut simpatic pinguinul şi i-a propus să joace
într-un film. Apolodor nu ştia prea bine ce se întâmplă. Făcuse o
mică greşeală. A ajuns într-un centru de film, numit chiar aşa:
„Labrador”. Apoi şi-a dat seama şi a acceptat. A fost pus să joace
cu Angus McLaren* .    

Apolodor şi-a citit replicile zi de zi şi a jucat în acel film ale
cărui filmări au durat 60 de zile. Şi-a luat rămas bun şi a pornit la
drum din nou. A ajuns la mare şi a înotat spre casă, dar, în loc de
Labrador, a ajuns în Chicago**. A început să umble pe străzile
oraşului, în timp ce se însera. La un moment dat, se întâlneşte cu
un golan, pe care îl întreabă încotro e Labradorul. Golanul a
crezut că pinguinul îşi bate joc de el şi l-a luat la bătaie... Până la
urmă, a ajuns cu ochiul vânăt şi cu braţul luxat; a locuit într-o
canalizare până când s-a refăcut. După multă vreme a început iar
să călătorească. A ajuns iarăşi la mare şi a început să înoate spre
Labrador. Înotă cam o zi şi jumătate şi, deodată, din cauza
oboselii, se lăsă dus de curenţi. Trecu puţin timp şi, nefiind atent,
s-a izbit cu capul de un gheţar. Apolodor nu s-a lăsat pradă durerii
şi a continuat drumul. A doua zi, surpriză! A ajuns în Labrador! A
fost atât de fericit încât a început să fugă spre igluul*** fraţilor săi.

Când fraţii lui îl văd, izbucnesc cu toţii în plâns, dar de
bucurie. Apolodor nu a rezistat emoţiilor şi a început şi el. Cu toţii
l-au îmbrăţişat şi l-au pupat pe obraz. Aşa că, după ce a trecut prin
atâtea întâmplări mai mult triste decât haioase, Apolodor merită
asemenea bucurie. 

În sfârşit, Apolodor şi-a împlinit visul. 

Vasile Lucian Drinc, V B
________________

*Angus McLaren s-a născut în 1988 în Leongatha, Victoria, Australia.
Este actor, un bun sportiv, excelează la înot şi la fotbalul AFL. Este bateristul
trupei australiene Ballet Imperial G.

**Chicago este cel mai mare oraş din statul Illinois, al treilea ca mărime
din SUA, după New York şi Los Angeles, având o populaţie de 2.896.016
locuitori.

***Igluul este un adăpost pentru oameni şi animale. Acesta e format
numai din bucăţi mari de gheaţă şi zăpadă, care rezistă doar la temperaturi
foarte scăzute, cum sunt cele din Antarctica. 

nnnnrrrr....     11115555    ----     iiiiaaaannnnuuuuaaaarrrr iiiieeee    ----     2222000000009999 33337777

AAAAvvvveeeennnnttttuuuurrrraaaa    lllluuuuiiii     AAAAppppoooollllooooddddoooorrrr

Un pinguin micuţ şi trist
A dorit să fie-artist.
În Europa a plecat,
La patinoar s-a angajat.
Ani la rând a patinat.
Publicul a încântat,
Fericit şi optimist.
Şi-a ajuns mare artist.

Într-un frac strălucitor,
Patina Apolodor,
Făcea salturi, se-nvârtea,
La Polul Sud parcă era
Şi inima-i tresărea.

Dar, într-o zi, Apolodor
Spuse cu glasul lui domol:
- Mi-e dor de fraţii mei, de mor,
Mi-e dor să merg în Labrador!

Apoi a plâns Apolodor,
Se gândea la Labrador.
A mai stat, s-a mai gândit
Şi-ntr-acolo a şi pornit
- Dragi prieteni, nu fiţi trişti,
Nu suntem cu toţi artişti.
Îmi pare rău şi vă mai spun,
Că eu îmi iau rămas-bun.

Şi în cele ce-au urmat,
Apolodor s-a îmbarcat
Pe un vapor minunat
S-ajungă-n locul visat.
Însă ce s-a întâmplat?
Vaporul s-a răsturnat,
Pinguinul a eşuat
Şi în loc de Labrador,
A ajuns la Ecuator.

Speriat şi alertat,
De pe ţărm s-a ridicat,
Înspre zări el a privit,
La fraţii lui s-a gândit.
Astfel, bietul Apolodor,
N-a mai ajuns în Labrador,
Cu gândul el s-a împăcat
Şi la Ecuator s-a adaptat. 

Camelia Chirilă, V B

AAAAddddoooolllleeeesssscccceeeennnnţţţţaaaa    ----     TTTTiiiinnnniiii
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DDDDaaaannnnssssuuuullll

La fel cum zâmbetul este dans al chipului şi feri-
cirea este dans al sufletului, dansul este zâmbetul
trupului.

Este un sport foarte frumos, dar totodată şi
foarte greu. Dacă cineva doreşte să fie dansator, are
nevoie, în primul rând, de o parteneră sau un parte-
ner. Are nevoie şi de o voinţă de fier, precum şi de
multe, multe antrenamente. Abia apoi, după ce este
suficient de experimentat, participă la concursuri.

Până acum, am participt la opt concursuri,
primul fiind la Cluj-Napoca, în 2007, unde am intrat în
finală şi am obţinut locul şapte. N-am fost prea încân-
tat, dar era totuşi un loc destul de bun, dat fiind că au
concurat 27 de perechi.

Au urmat, în 2008, mai multe concur-
suri la Timişoara şi Oradea, iar in 7 iunie am
câştigat locul I la Oradea, ceea ce m-a umplut
de bucurie.

În iulie, la un concurs desfăşurat în
Ungaria, am obţinut trei locuri intâi şi am trecut
într-o altă clasă, unde ne-am clasat pe locul V.

În toamna anului trecut am mai parti-
cipat la două concursuri în Ungaria şi am mai
obţinut premii, locul V şi VI la diferite categorii.

Fiind unul dintre cele mai dificile spor-
turi, pentru a fi un bun dansator, ai nevoie de dorinţă şi pasiune în acest sens. Împreună cu talen-
tul de a dansa poţi învăţa foarte mult, repede şi poţi înţelege dansul sportiv.

Acesta este un moment de magie, când simţi că pluteşti pe aripi nevăzute care te conduc
într-o lume mirifică, unde nu există decât muzica, tu şi partenera ta.

Merită să încercaţi şi voi, dragi colegi!
Szabó Attila, IX F

LLLLeeeeggggiiii lllleeee    eeeelllleeeevvvvuuuulllluuuuiiii ::::

Întotdeauna are dreptate, chiar dacă nu i se dă.
Nu copiază niciodată, consultă.
Nu doarme în timpul orei, reflectează.
Nu vorbeşte, schimbă impresii.
Nu îşi distrage atenţia, studiază anatomia muştelor.
Nu chiuleşte, este solicitat în alte părţi.
Nu rămâne corigent, este lăsat corigent.
Nu fumează, se stimulează.
Nu înjură, se descarcă.
Nu insultă profesorii, le aminteşte ceea ce sunt.
Nu citeşte reviste în timpul orelor, se informează.
Nu distruge şcoala, o decorează...
33338888

BBuullăă  şşii  ppaattrriiaa

- Bulă, ce este patria?
- Nu ştiu.
- Eşti prost. Vasile, ce este patria?
- Patria este mama mea.
- Corect. Bulă ce este patria?
- Patria este mama lui Vasile.
- Idiotule, patria este şi mama ta,
ai înţeles?
- Înţeles.
- Ce ai înţeles?
- Că sunt frate cu Vasile.
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Sunt Vlad Morgovan. Pentru cei care nu au auzit de mine
şi nu mă cunosc, vă spun că am fost aici la liceu şi am terminat
acum 2 ani. În prezent, sunt student în anul doi, la Oradea.

O profesoară de la noi de la şcoală m-a rugat să scriu un
mic articol despre studenţie. Cum eu am tot respectul şi recunoş-
tinţa pentru doamna profesoară, nu puteam să refuz. Acest articol
este conceput ca un ghid pentru studenţi şi e realizat în întregime
de mine, bazat pe experianţa mea. Se adresează, în primul rând,
elevilor din clasele a XI-a şi a XII-a care, în curând, vor fi studenţi.
1. De ce să mergem la facultate?

În ziua de azi, multe persoane fac o facultate, accesul la
informaţie fiind foarte uşor şi rapid. Merită să ai studii superioare
pentru a avea şansa să poţi înainta în cariera pe care v-o alegeţi,
să aveţi un salariu mai bun sau, pur şi simplu, să ştiţi mai multe. 
2. Care facultate? Care specializare?

E poate întrebarea cu cel mai greu răspuns, dar şi cel mai
important. Eu vă sfătuiesc să continuaţi în domeniul cu care sunteţi
familiarizaţi de la liceu. Asta înseamnă că, dacă sunteţi la filologie
vă va fi foarte greu să mergeţi la o facultate de inginerie electrică
sau informatică.

Eu sunt la Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia
Informaţiei, în domeniul Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii. Vreau să vă spun că am avut un coleg care,
după primul an, a renunţat la această facultate şi a început alta, la Litere. Pentru a evita o asemenea situ-
aţie, informaţi-vă.

Gândiţi-vă foarte bine cam ce vă place, ce pasiuni aveţi, ce aţi dori să faceţi, odată ce terminaţi
facultatea, gândiţi-vă la o slujbă, la o carieră. Apoi căutaţi persoane care muncesc în domeniul care v-ar
interesa. Discutaţi cu ei, învăţaţi din experienţa lor. O slujbă poate părea frumoasă şi interesantă privită din
exterior, dar cineva care are această slujbă vă poate da sfaturi şi vă poate spune cum e, mai exact, acea
slujbă, ce trebuie să munceşti, ce responsabilităţi ai, cum se câştigă etc. Analizaţi şi gândiţi-vă dacă vreţi să
faceţi ceea ce face acel om, după ce veţi termina facultatea.

Vorbiţi şi cu nişte cunoscuţi care acum fac facultatea, căutaţi şi pe Internet, căutaţi cât mai multe
informaţii pentru ca, în momentul deciziei, să aveţi cât mai multe informaţii, iar decizia luată să fie cea mai
bună pentru voi.

Alegeti nu numai facultatea care să vă fie cea mai utilă, ci şi Univeritatea. Poate vreţi să fiţi în cadrul
unei Universităţi mai prestigioase (Cluj, Timişoara, Bucureşti). Dar nici filiala Salonta de la Universitatea de
Vest "Vasile Goldiş" nu e rea. Eu sunt student şi aici, în primul an, la Facultatea de Ştiinţe Juridice (Drept).
Ce vreau eu să vă spun e că orice facultate acreditată te poate ajuta, depinde şi de pretenţiile tale. 

Vreau să vă zic şi că se pot face două facultăţi în acelaşi timp. Un sfat pentru cei care vor acest lucru:
alegeţi o facultate la zi şi una la învăţământ la distanţă sau fără frecvenţă. Vă explic la capitolul “Orar” de ce.

După ce v-aţi ales facultatea, trebuie să vă alegeţi un domeniu sau o specializare pe care să o urmaţi
în cadrul acelei facultăţi. Acesta va determina materiile pe care le vei face şi ce profesie va scrie pe diplomă.

Alegeţi cu atenţie şi aveţi grijă să fiţi cât mai bine informat. Când vă veţi înscrie la facultate, nimeni
de acolo nu vă va sfătui unde să mergeţi şi ce veţi face acolo. Pe secretara care îţi va lua dosarul de
admitere nu o interesează de tine, ce vei face tu la facultate; pe tine trebuie să te intereseze ce vei face.
3. Prima săptămână.

Ar fi bine să mergeţi încă din prima zi la facultate. Poate vă spun unii care sunt la facultate că în
primele două săptămâni nu se face nimic. Această afirmaţie are un sâmbure de adevăr, dar nu e complet
valabilă. Mergeţi în prima zi şi faceţi următoarele lucruri (nu neapărat toate):
- participaţi la deschiderea oficială (asta nu e necesar, dar nu strică)
- mergeţi la secretariat şi citiţi ce scrie pe la afişiere (nu tot ce scrie, căutaţi informaţii cu privire la spe-
cializarea şi anul vostru, eventual întrebaţi secretarele)
- căutaţi-vă colegii de facultate (chiar dacă pare imposibil)

continuare în pag. 40
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continuare din pag. 39
- uitaţi-vă după afişe care anunţă întâlniri ale specializării voastre; aceste întâlniri sunt între studenţi şi
îndrumătorii de an, unde îndrumătorul va explica diferite aspecte ale vieţii de student. Eu, personal, nu am
ştiut de această întâlnire şi pot să spun că, din cauză că am lipsit, am fost mai dezorientat la început.
- găsiţi orarul şi scrieţi-l. Aveţi grijă să îl luaţi pe cel bun, cel de la specializarea voastră. 
- participaţi la cursuri (seminare şi laboratoare) încă din prima săptămână, chiar dacă veţi întâlni situaţii în
care nu va veni profesorul.
4. Orar

Din câte ştiu eu, la Oradea, dar şi la alte Universităţi e o minune dacă veţi găsi un orar asemănător
cu cel de la liceu, în sensul că începe la ora 8 dimineaţa şi se termină pe la 12-14. Aproape la nicio facul-
tate sau specializare nu veţi găsi un asemenea orar care, vă rog să mă credeţi, ar fi super dacă l-am avea
toţi.  

Orarul la facultate e foarte diferit faţă de ce e la liceu. Ar fi bine să participaţi la întâlnirea din prima
zi (sau primele zile) cu îndrumătorul de an pentru că vă va explica şi cum stă treaba cu orarul. 

Iată câteva aspecte:
- un curs (sau seminar sau laborator) ţine 2 ore (am auzit că la Timişoara sunt unele cursuri care ţin 3 ore)
- veţi fi împărţiţi în grupe şi subgrupe (găsiţi repartizarea la secretariat în prima sau a doua săptămână de
facultate)
- la unele seminare (sau laboratoare) veţi avea o oră pe săptămână, dar, în cazul acesta, se acumulează
orele timp de 2 săptămâni, astfel încât veţi face 2 ore odată la două săptămâni. La aceste ore, de obicei,
participă doar o grupă sau o subgrupă (o grupă are seminarul respectiv în săptămâna impară, iar cealaltă
în săptămâna pară).

Orele pe o zi pot arăta chiar şi aşa: 8-10 curs; 12-14 curs; 15-17 laborator (săptămâna pară); 17-19
laborator (săptămâna pară); 19-21 seminar (săptămâna impară). Aşa arată orarul meu de luni. Observaţi
pauzele 10-12 şi 14-15. Observaţi, de asemenea, că în săptămâna pară am laboratoare între orele 15-19,
iar în săptămâna impară un seminar la 19-21.

Da, sunt ore chiar şi până la ora 21, iar dacă ziua în care aveţi oră până la 21 începe şi de la ora 8
dimineaţa… nasol. Totuşi, există şi soluţii la acest orar. O soluţie bună ar fi să vorbiţi la prima oră cu profe-
sorul respectiv şi să îl rugaţi să mute ora. Dacă profesorul e înţelegător, veţi putea găsi, de comun acord, o
altă oră şi o altă zi, făcând astfel orarul mai accesibil. O altă soluţie ar fi să mergeţi la un anumit seminar sau
laborator cu o altă subgrupă, dar nu uitaţi să anuntaţi profesorul că faceţi acest lucru.

Mai sus v-am dat exemplu orarul meu de luni, acum vreau să vă dau şi orarul de vineri. Eu, vinerea,
am 2 cursuri. Pare destul de accesibil orarul de vineri. Pot să vă spun că la unele facultăţi e posibil să aveţi
o zi în care să nu aveţi nici măcar o oră. Dar să vă spun orarul meu de vineri: 10-12 curs; 16-18 curs. Sunt
într-adevăr doar 2 cursuri, dar nu e deloc accesibil orarul. Ca să fie accesibil ar fi trebuit să fie cele două ore
de la 8 la 12. 

Vă doresc să aveţi un orar cât mai pe placul vostru.
5. Profesorii

Ca peste tot, sunt oameni şi oameni. Sunt unii profesori cu care poţi să cooperezi, cu care te poţi
înţelege bine. De exemplu, un profesor care vă răspunde solicitării de a schimba o oră nepotrivit pusă în orar
e un profesor cu care se poate colabora. Un profesor care se va enerva când îi propui aşa ceva, ei bine,
acel profesor nu e prea înţelegător. Alt exemplu de profesor cu care se poate colabora e acela care accep-
tă comentarii şi întrebări în timpul orelor (dar să fie inteligente şi la subiect, bineînţeles), sau care acceptă
fără nicio problemă o corectare din partea studenţilor; cel care nu acceptă astfel de lucruri, după părerea
mea, nu merită denumirea de profesor. Ca să înţelegeţi că, totuşi, există o diferenţă între un profesor coo-
perant şi unul necooperant, vă dau un exemplu personal. Am cooperat cu un profesor, în sensul că l-am
corectat de 2 ori în timpul semestrului, l-am rugat să reexplice anumite aspecte din cursuri pe care nu le-am
înţeles (sunt sigur că nici alţii nu au înteles, dar nu au întrebat), am mai pus întrebări, cu alte cuvinte, am
fost activ şi atent la ora lui. Şi acest profesor, la sfârşitul semestrului, mi-a zis că îmi dă nota 9, fără să mai
dau examenul.

Vreau să vă spun că nu e greu să vedeţi care profesor e înţelegător şi care nu. Dacă profesorul e
înţelegător şi cooperant, atunci merită să fiţi activi la oră, să puneţi întrebări. Acest lucru sigur vă va ajuta
mai târziu, chiar dacă acest ajutor va fi doar faptul că veţi şti mai bine la examen. Să nu vă fie frică să ziceţi
unui profesor: “Nu am înţeles acolo, mai explicaţi o dată, vă rog”. Acel profesor nu va considera că sunteţi
prost că nu aţi înţeles, din contră, se va bucura că are cu cine discuta, că e cineva atent şi că cineva vrea
să înţeleagă ceea ce el se chinuie să explice. Fiind un profesor înţelegător vă va explica cu drag.

continuare în pag. 41
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Dacă profesorul nu e prea înţelegător şi îl veţi ruga să vă explice din nou ceva, vă va da poate

răspunsuri de genul: “dacă erai atent, înţelegeai”, “scrie acolo pe tablă, uită-te mai bine”, “caută în curs”. Aşa
cum am zis mai sus, astfel de profesori, după părerea mea, nici nu merită să aibă titlul de profesor.
6. Sesiunea, examenele.

Aţi auzit că la facultate nu trebuie să înveţi decât în sesiune. E adevărat, dar nu 100%. Nota la o
materie, de obicei, o primeşti în urma examenului din sesiune. Examenul poate fi oral sau scris (depinde de
materie şi profesor, dar, personal, am susţinut mai multe scrise). La anumite materii, nota se cumulează din
mai multe părţi:
- Vor fi unele materii, foarte puţine (cam unul pe semestru, eu atâta am avut), unde veţi da şi examene
parţiale. Ce înseamnă asta? Examenul se împarte în două, o parte normală, în sesiune, iar cealaltă pe la
jumătatea semestrului. Aici e după cum vrea profesorul, dar, aşa cum am zis, sunt rare.
- Anumite examene au mai multe părţi: un examen final în sesiune (de obicei cu o pondere de 60-70 % din
nota finală), o evaluare a situaţiei studentului la semniar sau laborator (20-30 % din nota finală), o întrebare
orală (foarte rar, dar e posibil, 10-20 % din nota finală) şi acel punct din oficiu (10 % din nota finală).

Important de menţionat este că profesorul, la prima oră de curs, vă spune cum va arăta examenul la
materia sa, dacă se susţin parţiale, dacă se dă numai teorie sau şi sunt şi probleme (probleme la real, com-
puneri la uman), dacă va fi oral sau scris. 

Fiecare examen are un anumit număr de credite (în total 30 pe semestru). Dacă studentul trece exa-
menul, atunci i se consideră creditele respective. Ca să treci anul, trebuie să ai 30 de credite (din totalul de
60). Examenele pe care nu le-ai luat, se consideră restanţe şi urmează să le dai din nou, în timpul altei sesi-
uni. Toate examenele trebuie luate până la sfârşitul facultăţii, altfel nu poţi absolvi. Deci, încercaţi să luaţi
examenele din prima. Iar dacă aveţi restanţe (pentru că, nu e aşa?, acela nu e student care nu are restanţe)
încercaţi să le luaţi cât mai repede, ca să nu se adune şi să vă treziţi în ultimul an de facultate alergând după
profesori ca să vă luaţi examenele.

Încercaţi să nu copiaţi la examene. Am întâlnit examene unde au fost 3 supraveghetori (cam greu de
copiat). Evitaţi şi metodele moderne, de exemplu acea cască minusculă care se bagă în ureche. Am auzit
că la un examen a venit profesorul şi a zis: “aveţi 3 minute să vă scoateţi căştile din urechi”. A ieşit afară ca
să le ofere posibilitatea să le scoată fără a fi cunoscuţi de către profesor. Apoi a intrat la oră, a început exa-
menul şi, la un moment dat, a folosit un aparat de bruiat pentru astfel de căşti. Nu a fost frumos când câţi-
va studenţi au început să urle de durere pentru că aveau încă acele căşti în urechi. Gândiţi-vă bine înainte
să începeţi să copiaţi.
7. Comunitatea

Nu îi veţi cunoaşte pe toţi colegii voştri, pe unii îi veţi vedea doar la examene (vă doresc să nu fiţi ca
ei). Veţi descoperi repede printre colegi pe aceia cu care vă înţelegeţi bine, noii voştri prieteni. Ajutaţi-vă, fiţi
prieteni adevăraţi. Eventual, creaţi-vă un forum al vostru unde să scrieţi lucrurile importante (sau banale) din
comunitatea voastră, unde să postaţi cursuri, datele examenelor, poze de la petreceri, liste de la secretari-
at, notele de la examene etc.

Respectaţi-vă colegii, respectaţi-vă profesorii.
8. Burse şi alte gratuităţi.

Există mai multe tipuri de burse, dar numai la facultăţile de stat:
- burse sociale, mergeţi la secretariat pentru a afla condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a avea o astfel
de bursă;
- burse de studiu, în fiecare semestru acestea se recalculează în funcţie de ultima sesiune. Le primesc stu-
denţii de pe primele locuri. Aceasta depinde de fiecare facultate şi de numărul studenţilor. Merită să încer-
caţi să ajungeţi bursier.
- burse de merit, pentru cei cu peformanţe deosebite;
- burse de străinătate, pentru anii 3 si 4 (unde e cazul), pe o perioadă de 3-6 luni în care puteţi merge pe
banii facultăţii să studiaţi la o facultate din străinătate, primiţi şi bani de buzunar, pe lângă cazare.
- alte burse, acordate prin diferite metode şi după diferite criterii, din fonduri private (diferiţi oameni de afa-
ceri oferă astfel de burse)
Gratuităţi:
- pentru abonamente la transportul în comun primiţi reducere de 50% pentru că sunteţi studenţi, iar dacă
faceţi şi o cerere la începutul anului (în prima lună de facultate) şi vi se aprobă, mai primiţi şi restul de 50%
plătit de facultate, pe una sau două linii. Interesaţi-vă la secretariat în primele săptămâni ca să puteţi avea
această gratuitate.

Vă doresc mult succes la bac şi la facultate. Alegeţi cu grijă! Spor la muncă.
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Csenge mesél ...Csenge mesél ...

A gyerekek
cse rkész tábo rban
voltak két tanárukkal.
Éjszaka volt, és a
gyerekek a sátorban
aludtak, amikor hirte-

len valami furcsa zajra
lettek figyelmesek. Enikő

felébredt, és nagyon megi-
jedt. Ijedségére a mellette fekvő

fiú is felriadt.
Enikő és Csaba nem voltak testvérek, ám

nagyon szerették egymást, mert már kisgyermek
koruk óta egy családban éltek. Csabának még kisba-
ba korában meghaltak a szülei egy autóbalesetben,
és Enikőék nagyon megsajnálták, örökbe fogadták
Csabát és úgy szerették, mintha saját gyermekük
lenne. Csaba 11 éves barna hajú kisfiú volt, Enikő 10
éves szőke hajú kislány. 

- Mi a baj, Enikő? Miért ébredtél fel?
- Valami furcsa ijesztő zajt hallottam és

Vakkancs kétségbeejtő ugatását. Én félek, Csaba.
- Ne félj Enikő, biztos csak a szelet hallottad.
- Vauúú, Vauúúúúúúúúúúúúú – hallatszott a

keserves ugatás.
- Vagy lehet, hogy mégse. Erre már én is

megijedtem.
- Mit csináljunk, Csaba? Tudod, mennyire

szeretem Vakkancsot, és nem szeretném őt
elveszíteni.

- Gyere, öltözz fel, és húzz cipőt!
- Mit akarsz csinálni?
- Kimegyünk, és megnézzük, mi történik. Ne

félj, nem lesz semmi baj, amíg én itt vagyok veled.
A két bátor gyerek kibújt a sátorból, és zseb-

lámpájukkal körülnéztek.
- Nézd, ott szalad – suttogta síró hangon

Enikő. Gyorsan, hozd a táskát!
A kislány szó nélkül engedelmeskedett a fiú-

nak, aki szemével követte a kis elveszettet.
A két kisgyermek elkezdett futni a kisállat

nyomába. Futottak, ahogy csak bírtak egész éjen át,
míg csak észre nem vették, hogy reggel van.

Egyszer csak megszólal Csaba:
- Szem elől tévesztettük, de ne adjuk fel.
- Csaba, én már nem bírok tovább futni, na-

gyon elfáradtam, de meg szeretném találni a kis
Vakkancsot.

- Szerintem is tartsunk egy kis pihenőt.
A nap tűzött az égen, a legforróbb júliusi nap

volt. A gyerekek fáradtan vették elő uzsonnájukat, és
friss vizet merítettek a mellettük csörgedező kis
patakból. Amikor meguzsonnáztak, nem tudták
megállni, hogy egy kis frissítő fürdőt ne vegyenek.

A patak langyos volt, épp egy ilyen alkalomra
való. Miután pancsoltak egy kicsit a friss vízben,
Enikő és Csaba tovább indult a nagy útra.

A nap már nem sütött annyira, estefelé járt,
amikor egyszer csak a két kisgyerek megpillantott
egy erdőt. Ennek az erdőnek a fáin ezüst levelek
ragyogtak, és az ösvény előtt egy pici tündér repde-
sett.

- Nahát! 
- Jé!
- Ilyet még nem láttam – csodálkozott Enikő.
- Én se – válaszolta Csaba –, nézd csak, egy

tündér! Kérdezzük meg tőle, nem látta-e a mi
Vakkancsunkat!

- Szervusz, Tündérke! Engem Enikőnek hív-
nak, és ő itt Csaba, egy kiskutyát keresünk, Vakkan-
csot, nem láttad véletlenül errefelé?

- Szervusztok! Én Tündérszép Fruzsina
vagyok, sajnos nem láttam a kiskutyátokat, de talán
tudok segíteni. Tudjátok, van egy rossz szellem, aki
mindig más alakot ölt, és mindent gyűlöl, minden álla-
tot megesz, és ez uralkodik rajtunk is. Nézzétek csak
a fákat, hogy hullajtják a leveleiket, már mind kezd
elpusztulni, és a tündéreim is egyre betegebbek. Mi
sajnos nem tudunk elbánni vele, de nektek talán si-
kerül, és akkor minden életre kel.

- Megpróbálunk megtenni mindent.
- Ahhoz, hogy minden szép legyen újra, el kell,

hogy pusztítsátok Fantomot. Addig is a maradék
varázserőmet összeszedve megajándékozlak ben-
neteket, hogy könnyebb legyen az utatok. Legyetek
hát gazdagabbak ezzel a Szilaj paripával, amely segít
nektek gyorsan eljutni a gonoszhoz.  Kicsik vagytok,
ketten is ráfértek.

- Köszönjük szépen, Tündérszép Fruzsina,
nagy hasznát fogjuk venni.

- Jó utat és sok szerencsét kívánok nektek!
Most már vágtattak Szilaj lovuk hátán, és lát-

ták, hogy az erdő gyönyörű lenne, csak tündérei
betegek, fáiról egyre csak hullnak az ezüst levelek.

44442222 nnnnrrrr....     11115555    ----     iiiiaaaannnnuuuuaaaarrrr iiiieeee    ----     2222000000009999

AAAAddddoooolllleeeesssscccceeeennnnţţţţaaaa    ----     TTTTiiiinnnniiii



Mikor kiértek az ezüst erdőből, egy kis
választó ösvény után az arany erdőbe érkeztek. Ott is
egy tündérke fogadta őket arany ruhában.
Tündérszép Zsuzsika ugyanazt mondta, mint az
ezüst erdőben lakó testvére, és a végén ő is mega-
jándékozta a két gyermeket egy csodapajzzsal, ami
mindentől megvédi őket.

- Ne feledjétek, amíg hisztek, reméltek, és
szeretitek egymást, addig együttes erővel képesek
vagytok legyőzni a gonosz Fantomot. 

Ezeket a jó tanácsokat kapták még a
gyerekek a tündértől, és átvették a csodapajzsot. 

Most már vágtatott a gyönyörű paripa, ahogy
csak a lélegzete bírta, mivel tudták, hogy mások élete
is az ő kezükben van. Kicsi idő múlva a gyémánt
erdőhöz értek, ott már várta őket Tündérszép Kriszti-
na, aki már nagyon köhögött, és éppen csak odaadta
az ajándékát a kis megmentőinek, egy csodakardot,
ami mindent legyőz.

- Még adok nektek öhhhüm, öhhhhüm egy
kristálygömböt öhhhhümm, amibe, ha belenéztek,
láthatjátok, az erdőink fáit hogyan hullnak a levelei, és
mennyi időtök van még, mert ha mindhárom fa csu-
pasz lesz, akkor meghalt Tündérország.

- Jaj, az borzasztó lenne, sietünk, ahogy csak
bírunk.

- Tudjátok, Fantom azt akarja, hogy a mi
területeink is az övéi legyenek, és tündérek többé ne
létezzenek a földön.

- Megyünk máris, nehogy elkéssünk.
Szervusz, Tündérszép Krisztina!

- Szervusztok és sok szerencsét, legyetek
erősek!

Elindultak kis hőseink útjukon, most már csak
ezt mondogatták szép lovuknak:

- Vágtass, Szilaj, vágtass, oda kell érnünk,
még gyorsabban vágtass!

- Futok én, ahogy csak bírok!
- Nahát Szilaj,  te tudsz beszélni, eddig miért

nem szólaltál meg?
- Mert ha véletlenül meghallja a hangomat a

gonosz, mindig tudja, hol vagyunk, és nagyon jó füle
van, ezért ez volt az utolsó szavam.
Egyszerre csak egy óriási láthatatlan fal állta útjukat.

- Ez meg mi a csuda lehet?
- Nem tudom, Enikő, talán a gonosz meghal-

lotta Szilajt, és ez az első akadály. Szilaj, próbáld
meg, hátha át tudod ugrani!

Szilaj minden erejét bevetve felugrott, és si-
került átugrania a láthatatlan falat.

- Nahát, Szilaj, legalább tíz métert ugrottál, ez
aztán az igazi!

Mikor a túlsó oldalra értek, hihetetlen látvány-
ban volt részük. Minden csúnya volt és kihalt, örök
sötétség volt, és ijesztő zajok hallatszottak. Egyszer
csak egy csúnya, mély ijesztő hang hallatszott, és
egy borzadály alak tört ki a sötétségből. 

- Nocsak, nocsak ti vagytok a gyerekek, akik a
kiskutyáért jöttek, és a kicsi tündérek segítségére,
siettek - HÁÁ HÁ HÁ HÁÁÁÁÁ. Ilyen nevetséges dol-
got még nem láttam, gyerekek a gonosz ellen - HÁÁ
HÁ HÁ HÁÁÁÁÁ, mit gondoltok, le tudtok győzni
engem, Fantomot, minden gonoszok fejedelmét HÁÁ
HÁ HÁ HÁÁÁÁÁ, HÁÁ HÁ HÁ HÁÁÁÁÁ?

- Hiába nevetsz ki minket, Fantom, hiába
gúnyolódsz velünk, le tudunk győzni.

- Nahát megszólalt a bátor kicsi kislány, aki
szembe mer szállni a nagy Fantommal, aki a leg-
erősebb, legokosabb, legravaszabb az egész világon
HÁÁ HÁ HÁ HÁÁÁÁÁ, mégis hová gondolsz?

- Ne gúnyolódj, Fantom, inkább mérkőzzünk
meg, lássuk, ki a gyorsabb!

- Az nekem nagyon könnyű lesz.
- Ha azt mondod, hogy bármivé át tudsz vál-

tozni, változz lóvá, és fussunk versenyt!
- Nekem az semmiség.
Fantom egy pillanat alatt csúnya koromfekete

lóvá változott, és kijelölte a versenyvonalat. Utána
elkiáltotta magát: RAJT! és kezdődött a verseny.

- Vágtass, Szilaj, vágtass, lovacskám! Nézd,
Fantom lemaradt, vágtass, én kis Szilajom!

- Azt hiszed, lemaradtam, buta kisfiú, nem
tudod, hogy én, Fantom, bármikor eltűnhetek és fel-
bukkanhatok - morogta magában.

Amikor Csaba a célhoz ért, váratlanul kellett
megpillantania Fantomot, aki már ott várta.

(folytatása a 44. oldalonfolytatása a 44. oldalon)
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- Ez nem jár, te csaltál, használtad a helyvál-
toztató erődet.

- És ki mondta, hogy nem szabad?  Ezt a
csatát elvesztettétek, ostoba gyerekek!

- Lehet, hogy elvesztettük, Fantom, de az nem
jelenti azt, hogy meg is nyerted a párbajt, még van két
próba.

- Igaz, még van két próba, akkor lássuk, ki az
okosabb. Mindketten kapunk tíz kérdést, és aki
hamarabb kész van, és mind helyes választ adott, az
nyer.

- Menjél, Enikő, te jobb tanuló vagy, mint én,
most te következel, csak egyre vigyázz, nehogy mor-
mold magadban a helyes választ, mert meghallja.

A kis Enikő bátran vállalta az okosság
próbáját, és ezt válaszolta:

- Ki merek állni ellened, és megnyerem a
próbát!

- Azt te csak hiszed, kislány. HÁÁ HÁ HÁ
HÁÁÁÁÁ!

A kérdéseket egy rabul ejtett bölcs öregember
készítette, és átadta a két versenyzőnek.

- Most, hogy mindenki megkapta a lapját, óra
indul.

Enikő lapja így alakult:
1. Mi Franciaország fővárosa? (Párizs)
2. Hány tenger mossa Dániát? (Két tenger mossa)
3. Mi Pithagoras törvénye? (Befogó négyzete +
befogó négyzete = átfogó négyzete)
4. Milyen mássalhangzó a H? (Zöngétlen)
5. Hányan játszanak egy futballcsapatban? (11-en)
6. Ki festette a Mona Lisat? (Leonardo da Vinci)
7. Hogy írod fel kémiailag a vizet? (H2O)

8. Milyen szerv a tüdő? (Légzőszerv)
9. Ki volt Bethowen? (Zeneszerző)
10. Mi a banán? (Gyümölcs)

A Fantom lapja:
1. Mi Franciaország fővárosa? (Berlin)
2. Hány tenger mossa Dániát? (Három tenger mossa)
3. Mi Pithagoras törvénye? (Átfogó négyzete + átfogó
négyzete = befogó négyzete)
4. Milyen mássalhangzó a H? (Zöngés)
5. Hányan játszanak egy futballcsapatban? (10-en)
6. Ki festette a Mona Lisat? (Raffello)
7. Hogy írod fel kémiailag a vizet? (HO2)

8. Milyen szerv a tüdő? (Emésztőszerv)
9. Ki volt Bethowen? (Festő)
10. Mi a banán? (Gyümölcs)

- Kész vagyok! - szólt a kislány.
- Én is! - dörmögte a Fantom.
- Sajnállak, kislány, én hamarabb kész lettem!
- Igen uram, de még le kell ellenőrizni, hiába

lett kész hamarabb, ha több rossz választ adott a
kislánynál, akkor elvesztette a versenyt.

Kiértékelés után így szólt a bölcs öregember.
- Sajnálom uram, Ön csupán egy jó választ 

adott a 10-ből, a kislány meg mind a 10-re helyesen
válaszolt, ezért ő nyerte a versenyt.

- Éljen – kiáltotta Csaba! – Ügyes voltál,
Enikő!

- Inkább okos. Azok a kérdések annyira köny-
nyűek voltak, nem gondoltam volna, hogy Fantom
ilyen buta.

- Én buta? Na megállj csak, te…te…te
csúszós, nyálas, lassú csiga!

- Szerinted én tényleg az vagyok? Akkor
következzen a harmadik próba, ahol majd meglátjuk,
hogy ki a csiga.

- Gyere csak, Enikő!
Csaba félrehívta Enikőt, és megmutatta neki a

kristálygömböt, ami a ló oldalán lévő erszénybe volt
elrejtve. A gömbben látszott a három fa, a három erdő
jelképe, és már alig volt rajtuk levél. 

- Ez borzasztó, a gonosz Fantom mérge
megöli a tündéreket.

- Ezt akartam megmutatni neked Enikő, hogy
lássuk, hogy állunk az idővel, meg kell ölnünk Fanto-
mot, különben meghalunk mi is és Vakkancs is és a
tündérek is.

- Akkor legyen a harmadik próba a vívás, a
végén valakinek meg kell halni.

- Igen.
Fantom addig azon gondolkozott, mi módon

pusztítsa el a gyerekeket, mi lenne a számukra
megfelelő halál. Neki is ugyanaz jutott eszébe, mivel
a két gyerek bátornak mutatkozott.

- Most már velem kell megküzdenetek,
gyerekek, és valakinek a végén meg kell halni.

- Rendben.
Erre Fantom egy nagy erőfeszítéssel sárkány-

nyá változott, és villámokat szórt az égre.
A gyerekek megrémültek, erre azért nem gon-

doltak, hogy egy sárkánnyal kell megküzdeniük, de
Vakkancsért, a tündérekért, a táborért és magukért
nem utasították vissza a kihívást. Egyszerre
kiabálták:

- Roham!
Szilaj vágtatott előre, csakúgy lobogott

gyönyörű hullá-
mos lófarka a
szélben. Csaba
fogta a kardot,
Enikő meg tar-
totta a pajzsot,
de mikor előre
mentek, a
ronda ravasz
F a n t o m
sárkány tüzet
okádott.
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a torkából. Enikő stabilan és ügyesen fogta a pajzsot,
és eltakarta vele mindkettőjüket, ezért egyiküknek
sem esett semmi baja.

Szilajt nem kellett félteni, ő csodaparipa volt,
és olyan, mintha állandó pajzsban lenne. A gonosz
Fantom töviserdőt varázsolt az útra, hogy a két kis
hős dolgát megnehezítse, de ők nem hátráltak meg,
rohantak előre, bele a tövisbe. Csillant a kard, és
repedt a tövis, ugrott a ló, és röppent a pajzs erre-
arra, aztán végül egy szakadék tárult a szemük elé. A
szakadék szélén Fantom állt aki, már nem tudta, mit
tegyen, fáradt is volt, erőlködött, hogy szárnyat
növeszthessen, de kevés ereje miatt nem sikerült
neki. Egyszer csak azt veszi észre, hogy a tűz se
lobog már a torkában.  Ekkor aztán könyörögni
kezdett:

- Kérlek, ne öljetek meg, ti győztetek, csak
hagyjatok békén, visszaadok mindent, amit elloptam.

- Túl jól ismerünk, Fantom, holnap új erőre
kapnál, és a tündérek már szinte halottak. Most cse-
lekedj, Csaba!

Csaba egy határozott mozdulattal eldobta a
kardot, és az villámgyorsan a sárkány szívébe repült.
Fantom egy utolsó ordítással a szakadékba esett. A
két gyerek lepattant a lóról, és a szélére futottak, lát-
ták Fantom véres szívét, amelybe a kard, mint a
csoda repült bele. Fantom meghalt, és nem pusztít
többé.

- Hurrá, nyertünk, nyertünk! – ölelkezett össze
a párocska - felszabadítottuk a tündéreket, Csaba!

- Gyorsan, a gömböt! 
A gömbben a három fa  levél nélkül állt

egymás mellett.
- Jaj, ne, elkéstünk, későn öltük meg a

sárkányt, és a tündérek meghaltak a méregtől – sírtak
a gyerekek, és könnyeik a kristálygömbre potyogtak,
ami egyszerre csak csillámló csillogásban tört ki, és a
három fa újra arany, ezüst és gyémánt levelekben
pompázott. 

- Nézd csak, Enikő – tért magához Csaba – a
fák újra élnek, akkor úgy látszik, csak megmentettük
Tündérországot.

- Tényleg - potyogott ki utolsó könnye - oda
nézz - az égre mutatott – kékül az ég, világosodik –
és még egyszer megölelték és megcsókolták
egymást.

- Meg vagyunk mentve!
Fantom birodalma egy csodálatos palotává

változott, és a vérfolyó egy csordogáló patakocskává.
Látták, hogy az ős öregember, aki a kérdéseket adta,
a folyó fele megy, megmosdik benne, iszik belőle és
megfiatalodik. A gyerekek hozzáfutottak, és ő így
szólt:

- Én vagyok a tündérek apja, minden tündéré.
Egyszer régen Fantom idejött, elfoglalta birodalma-
mat, és engem elfogott.  

Utána kieszelte, hogy pusztítsa el gyermekeimet is.
Én már nem tudtam tenni semmit, mert ahogy fogyott
az erőm, úgy öregedtem, és az életvizemet vérré vál-
toztatta, hogy én is meghaljak, addig  sajnos ő
uralkodott felettem, de tudtam, hogy ezekre a
kérdésekre Fantom nem tudja a választ,  azért is örül-
tem nektek. A három lányomnak adtam a három
erdőmet, ők aztán ott nevelték gyermekeiket
mostanáig és mostantól.  Nézzétek, itt mindenféle
gyümölcs terem, egyetek belőle, amennyit csak
tudtok, és vigyetek belőle magatoknak.

- Köszönjük szépen – válaszolták a gyerekek,
akik még mindig nem találták kiskutyájukat, ám
egyszer csak ugatást hallottak a messzeségből, és
megpillantották Vakkancsot.

- Vakkancs, édes drága kisku-
tyám! - kiabálták egyszerre,

megfeledkezve mindenről. 
Nagy volt az örömük a

gyerekeknek, mikor vi-
szontláthatták az erdőket
és a tündéreket. Mielőtt
kiléptek Tündérországból,

elbúcsúztak Szilajtól, aki
hűséges társuk volt egész

kalandjuk során.
- Szervusz, Szilaj, sohasem

fogunk elfelejteni.
- Én se titeket. Ám valamit még tudnotok kell:

ezt a mai kalandot ne mondjátok el senkinek, mert a
tündérek megállították az időt, és nálatok most fog
felkelni a Nap. Siessetek, érjetek vissza reggelre! Ég
veletek!

- Ég veled!
Amikor visszaértek, még csak ébredeztek a

társaik, és kíváncsian kérdezték, miért keltek fel ilyen
hamar, mire ők összenéztek, és azt válaszolták:

- Éppen csak kalandoztunk egy kicsit.
Nagy CsengeNagy Csenge, X. F
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Egy nagy ember nagysága abbanEgy nagy ember nagysága abban
mutatkozik meg, ahogy a kis emberekkelmutatkozik meg, ahogy a kis emberekkel
bánik.bánik.

Thomas Carlyle

Amíg szeretünk, elnézünk minAmíg szeretünk, elnézünk min--
dent: a szépnek, ha szörnyeteg, az okosdent: a szépnek, ha szörnyeteg, az okos--
nak, ha rút.nak, ha rút.

Akhilleusz Tatiosz
Ha megbecsülöd azt, aki vagyHa megbecsülöd azt, aki vagy, egy, egy

pillanatban észreveszed, hogy a többiekpillanatban észreveszed, hogy a többiek
is úgy értékesek, ahogy vannak.is úgy értékesek, ahogy vannak.

Akhilleusz Tatiosz
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14 septembrie, 2008 - un nou început pentru noi, bobocii Colegiului Naţional ,,Arany Janos‘’ Salon-
ta. Am păşit în acestă frumoasă etapă a  adolescenţei, liceul, cu ambiţii şi dorinţe.

Ne lipseşte obiectivitatea sau ne este teamă uneori de ceea ce am putea descoperi… Cu cât ne
cunoaştem mai bine, cu atât acţionăm mai bine, ne înşelăm mai puţin în alegerile noastre şi suntem, aşadar,
mai fericiţi.

Pentru a te cunoaşte mai bine, pentru a-ţi explora personalitatea şi pentru a scoate la iveală ce e mai
bun din tine, noi îţi propunem următorul test pshiologhic:

CCCCEEEE    TTTTEEEE    SSSSTTTTIIIIMMMMUUUULLLLEEEEAAAAZZZZĂĂĂĂ    ÎÎÎÎNNNN    VVVVIIIIAAAAŢŢŢŢĂĂĂĂ????

Ce lucruri te motivează, ce te face să te scoli în fiecare dimineaţă şi să dai piept cu viaţa?
Dragostea, ambiţia, dorinţa de succes... Răspunde simplu la următoarele întrebări.
Să trăieşti o dragoste adevărată:
a. Îţi cere mult timp.
b. Este un lucru miraculos.
c. Nu crezi în dragostea adevărată.
d. Este foarte complicat, un pic riscant.
Ce îţi provoacă teamă:
a. Să eşuezi în realizarea ambiţiilor tale.
b. Să fii abandonată.
c. Să nu intereseze pe nimeni de tine.
d. Să rămâi corigentă.
Ce te împiedică să fii fericită:
a. Oamenii care îţi pun beţe în roate.
b. Egoismul celorlalţi.
c. Nedreptatea.
d. Agresivitatea din viaţa zilnică.
Eşti dispusă să cumperi un produs atunci când:
a. Eşti sigură de calităţile lui.
b. Produsul susţine financiar o cauză umanitară.
c. Marca produsului îţi inspiră încredere.
d. Prezintă garanţii ecobiologice.
Fericirea înseamnă, mai ales:
a. O chestie de voinţă.
b. Să ai şi puţin noroc.
c. Să ai succes.
d. Să nu întâlneşti nefericirea.
Chiar dacă ai iubi pe cineva, nu ai fi pregătită:
a. Să renunţi la şcoală.
b. Să rupi relaţia cu familia ta. 
c. Să renunţi la prieteni. 
d. Să laşi totul pentru a-ţi reface viaţa şi să pleci în străinătate.

În urma evaluării testelor, am observat că majoritatea tinerilor au optat pentru varianta de răspuns
“a”. Aceasta însemnă că, pentru tine, bobocule, e uşor să obţii lucruri cu ajutorul îndrăznelii şi al aspectului
tău.

Pentru tine, esenţial este să ai încredere în tine. Însă te închizi în vise de succese extraordinare sau
de iubiri ideale, în loc să treci cu adevărat la fapte, să faci totul pentru a reuşi în afacerile tale sau în cuplu.
Noi credem că ar trebui să mai şi gândeşti înainte să acţionezi; învaţă să fii răbdător şi asumă-ţi riscuri doar
când aceasta este cea mai bună soluţie.

Denisa Peter, Violeta Cioara, IX C
BBBBoooobbbbooooccccuuuulllleeee,,,,     nnnnuuuu    îîîî ţţţţ iiii     ppppiiiieeeerrrrddddeeee    îîîînnnnccccrrrreeeeddddeeeerrrreeeeaaaa    îîîînnnn    ffffoooorrrr ţţţţeeeelllleeee    ttttaaaalllleeee!!!! !!!! !!!!
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clasa I A,
învăţătoare Floare Naghi

clasa I C,
învăţătoare Kornya Tünde

clasa a V-a A,
dirigintă Ramona Buz

clasa a V-a B,
dirigintă Claudia Pop

clasa a V-a C, 
dirigintă Nagy Ella

BBBBUUUUNNNN    VVVVEEEENNNNIIIITTTT LLLLAAAA CCCCOOOOLLLLEEEEGGGGIIIIUUUULLLL NNNNAAAAŢŢŢŢIIIIOOOONNNNAAAALLLL
““““AAAARRRRAAAANNNNYYYY JJJJÁÁÁÁNNNNOOOOSSSS””””     FFFFŐŐŐŐGGGGIIIIMMMMNNNNÁÁÁÁZZZZIIIIUUUUMMMM!!!!

clasa I B,
învăţătoare Ramona Paina



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

BBBBUUUUNNNN    VVVVEEEENNNNIIIITTTT LLLLAAAA CCCCOOOOLLLLEEEEGGGGIIIIUUUULLLL NNNNAAAAŢŢŢŢIIIIOOOONNNNAAAALLLL
““““AAAARRRRAAAANNNNYYYY JJJJÁÁÁÁNNNNOOOOSSSS””””     FFFFŐŐŐŐGGGGIIIIMMMMNNNNÁÁÁÁZZZZIIIIUUUUMMMM!!!!

clasa a IX-a A, 
dirigintă Floare Costea

clasa a IX-a B,
dirigintă Natalia Handra

clasa a IX-a C,
dirigintă Dana Canahai

clasa a IX-a E,
dirigintă Sinka Mária

clasa a IX-a F, 
diriginte Illyés Lajos

clasa a IX-a D,
diriginte Romulus Boeriu


