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După cum ştim cu toţii, “All good things come to an end”, dar asta doar pen-
tru ca un nou început să bată la uşă, pentru ca o nouă etapă să înceapă. În curând viaţa mea de elev se
va termina, ca şi activitatea de la revistă, de altfel, dar, desigur, aici sunteţi voi ca s-o continuaţi.

Ştiţi foarte bine cu toţii că generaţia noastră, a celor care suntem în liceu la ora actuală, are primele
şanse să schimbe ceva în ţara şi, mai apoi, în lumea aceasta. Să schimbe în bine, desigur. Da, noi, cei
care suntem blamaţi de unii ca fiind o generaţie degenerată, fără principii morale şi fără o conduită adec-
vată. Celor care cred astfel despre noi, avem câteva cuvinte să le spunem: Nu suntem degeneraţi, fără
bun simţ sau fără morală, ci pur şi simplu ne creăm noi legile morale şi bunele maniere, adecvate epocii
în care trăim. Noi nu vrem să învăţăm să îndurăm totul, aşa cum aţi făcut-o dumneavoastră, ci vrem să
ne susţinem punctul de vedere. Noi nu vrem să ne supunem unor reguli stricte şi umilitoare, aşa cum aţi
învăţat dumneavoastră să faceţi. Trebuie să înţelegeţi că prezentul e altfel decât trecutul, iar noi nu vrem
să trăim în trecutul dumneavoastră. 

Învăţaţi să ne ascultaţi şi pe noi şi nu ne catalogaţi imediat ideile ca fiind lipsite de orice bun simţ,
de morală. Pentru că, pentru a schimba ceva în lume, avem nevoie şi de ajutorul dumneavoastră.

Iar acum mă adresez celor care pot să declanşeze mişcarea aceasta de schimbare, adică vouă,
dragi liceeni, dragi adolescenţi. V-aţi săturat ca lumea să vă considere nişte rebeli fără cauză, buni de
nimic, neascultători, dar pentru a le arăta celor mari că nu sunteţi aşa, trebuie să le aduceţi argumente
solide. Pentru asta, citiţi cât mai mult, consolidaţi-vă vocabularul, îmbogăţiţi-vă mereu cunoştinţele pentru
a le arăta celor care vă insultă pe nedrept că ei sunt mai prejos decât voi. Nu vă lăsaţi prinşi în mrejele
ignoranţei! 

Căutaţi să vedeţi cine a fost Samuel Beckett şi prin ce a rămas el cunoscut de-a lungul atâtor ani
de zile. Sau câte simfonii a compus Mozart şi care sunt acestea. Sau de ce Arthur Rimbaud a fost con-
siderat unul din “poeţii blestemaţi”. Sau prin ce este specială viziunea lui Andrei Tarkovsky în film. Sau
despre fotografiile lui Henri Cartier – Bresson. Sau despre Leonardo da Vinci, Rembrandt, Velasquez,
Wagner, Beethoven, Van Gogh, Paul Gauguin, Cezanne, Matisse, Flaubert, Balzac, Virginia Wolf, Marcel
Proust şi aş putea continua la nesfârşit. Îmbogăţiţi-vă cultura generală, fiindcă asta e cea mai puternică
armă la care puteţi apela pentru a vă afirma sănătos. 

De asemenea, căutaţi-vă pasiunile şi dezvoltaţi-le, munciţi pentru a fi cât mai buni în domeniul care
vă place. Acest lucru cred că e unul din cei mai importanţi factori pentru ca România să evolueze. Tinerii
ar trebui să se gândească, încă de la o vârstă fragedă, la ce le place să facă, dacă le place să citească,
să scrie, sau să picteze, să joace fotbal, tenis, baschet, volei, să filmeze, să se joace pe calculator etc şi
să încerce să îşi dezvolte aptitudinile pentru viitoarea profesie, exploatându-şi pasiunile la maximum, să
muncească mult pentru a fi cei mai buni în domeniul în care le place. Fiindcă de asta avem nevoie: de
oameni specializaţi şi foarte pricepuţi într-un anumit domeniu. Nu avem nevoie de oameni orchestră, care
ştiu să facă de toate şi nimic. 

Gândiţi mult, puneţi-vă întrebări cât mai multe şi încercaţi să găsiţi răspunusuri. Dacă nu le găsiţi,
nu vă alarmaţi, ci continuaţi să vă întrebaţi, fiindcă cel care pune întrebări inteligente dă dovadă de
inteligenţă şi nu neapărat cel care are răspunsul. Nu vă mulţumiţi cu ce aveţi, hrăniţi-vă setea de
cunoaştere şi absorbiţi totul ca un burete. 

În mâinile noastre stă rezolvarea problemelor cu care ne confruntăm. Trebuie doar să deschidem
bine ochii, să ne întrebăm şi să găsim răspunsuri. Răspunsuri cât mai folositoare pentru noi toţi.

Viaţa e doar una: gândiţi, zâmbiţi, iubiţi!
Acestea fiind zise, îmi iau la revedere de la toţi, mulţumindu-vă tuturor, colegi şi profesori, pentru

minunatele momente petrecute împreună şi urându-vă tuturor mult succes! 
Împliniţi-vă visurile!

A dumneavoastră,
Marieta Manolache

EEDDIITTOORRIIAALL
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AADDOOLLEESSCCEENNŢŢAA

Odată cu depăşirea perioadei copilăriei,
descoperi că nu ai puterea să treci peste propriile
sentimente şi, tot acum, multe întrebări rămân fără
răspuns, doar pentru că adultul de lângă tine nu
are timp de prostiile tale. Încerci să te gândeşti de
ce unii oameni primesc totul, pe când altora do-
rinţele li se îndeplinesc abia când au renunţat la
ele şi te întrebi de ce o inimă nevinovată trebuie
să aibă de suferit de pe urma unei minţi încăpăţâ-
nate. Acum apar tentaţii şi depinde doar de tine să
ai voinţa să le ignori. E şi vremea când îţi com-
plici singur existenţa, pentru ca apoi să încerci să
rezolvi totul, fără a reuşi.

E perioada în care ai primele dezamăgiri de
natură emoţională, când trăieşti sentimente con-
tradictorii, când îi spui cuiva "te urăsc", dar, de
fapt, vrei să-i spui "te iubesc", perioada în care o
iubire neîmpărtăşită îţi lasă inima goală de senti-
mente, dar, în acelaşi timp, eşti gata să o iei de la
capăt; acum afli că, de fapt, un sentiment nu se
exprimă, ci se simte.

Adolescenţa e, mai ales, perioada în care
realizezi că nu te-ai îndrăgostit de o persoană, ci
de imaginea perfectă a acelei persoane create în
propria minte, imagine care în realitate nu există.
Adolescenţa e cea mai frumoasă parte din viaţă, e
perioada când te simți copil şi adult în acelaşi timp. Acum descoperi prietenia adevarată, de altfel,
foarte greu de găsit şi începi să te întrebi dacă prietenia depinde doar de exterior, sau vine din
suflet. Poţi să fii prieten cu cineva, dacă înainte îl detestai? Se poate, dacă acel om îţi dovedeşte
că ai fost pur şi simplu nebun când nu îl suportai. Când vine vorba de prietenie, cuvintele "min-
ciună" sau "trădare" nu există decât în dicţionar.

Acum faci cele mai multe greşeli, dar important este ceea ce înveţi din ele. Adolescenţa e
ca o furtună de sentimente şi trăiri, azi ai totul, mâine tot ce aveai se transformă în scrum (cel mai
adesea, visele!).

În această perioadă începi să îţi formezi păreri care, din păcate, de cele mai multe ori, se
dovedesc a fi total opuse realităţii. Ți se pare că viaţa e un labirint care duce spre acelaşi loc, tu
alegi drumul care ţi se potriveşte, cel mai scurt sau cel mai lung. Multe lucruri se petrec mult prea
repede pentru a putea reacţiona, aşa cum multe lucruri se petrec atât de greu, încât până la
finalizarea lor pare că a trecut o veşnicie. Aceasta e frumuseţea adolescenţei. Perioada în care
vezi un băiat, îl consideri drăguț, apoi avansează la stadiul de perfect, uşor-uşor devenind eroul
inimii tale, pentru ca apoi să ajungă doar un gunoi în coşul cu amintiri. Trebuie să înveţi să vezi
dincolo de aparenţe, dincolo de o  faţă de înger. Poate în spatele acestei feţe se ascunde o per-
soană mult mai rea decât alta care dă impresia de răutate. 

Adolescenţa e vremea în care mai multe speranţe devin doar cuvinte fără sens, perioada
în care trebuie să renunţi la cele mai multe vise şi, în același timp, perioada în care ţi se deschid
uşile şi ochii şi începi să fii tratat ca un adult. Şi, când eşti adolescent, începi să realizezi că te
apropii tot mai mult de a fi adult, dar nu vrei să recunoşti.

Adolescenţa e perioada în care totul pare confuz, în care ai cele mai multe îndoieli legate
de înfăţişarea sau de propria personalitate. continuare în pag. 5



Multe experienţe trăite în liceu pot schimba sau maturiza prematur un adolescent. De
exemplu, cineva care e luat în bătaie de joc de alţi colegi, care prin aceasta îşi ascund, de fapt,
slăbiciunile în spatele unei false siguranţe de sine. Acel cineva se schimbă şi, dintr-un copil vesel
şi extrovertit, devine un morocănos închis în sine sau, de multe ori, alege să trăiască în tăcere,
deşi ar avea multe de spus şi singurătatea devine prietena lui cea mai bună. Acest lucru pare
nesemnificativ pentru adulţi "o fază neagră a vieţii de liceean." Nu e chiar aşa, pentru că, de cele
mai multe ori, acest lucru afectează siguranţa de sine, implicit schimbă şi relaţia cu cei din jur. De
aceea, oricât de prost sau de urât e cineva, nu trebuie tratat diferit de o persoană deşteaptă sau
frumoasă. Nu întotdeauna frumuseţea e totul. Frumuseţea e o chestie trecătoare (de aia nu există
babe frumoase!). În schimb, dacă eşti inteligent, calitatea nu se pierde odată cu anii. 

Atunci când am intrat la liceu, m-am rupt de perioada în care totul era doar o glumă. Am
aflat că nu întotdeauna e de-ajuns să îţi doreşti ceva ca să îl obţii, ci să faci ceva în sensul aces-
ta. Adică... "OK, îţi doreşti să fii designer? Atunci documentează-te; să nu crezi că te trezeşti
într-o zi cu toţi termenii învăţaţi!" (deşi nu ar fi rău deloc!). Important e ca atunci când îţi fixezi un
ţel, să faci tot posibilul să îl atingi şi să nu renunţi la el decât dacă cei din jur au de suferit. Odată
cu intrarea la liceu, mi-au fost tăiate aripile (acum cresc din nou) şi am alfat cum arată un vis în
plină cădere. Am văzut cum e să decazi la stadiul de prost, să fii considerat prost (deşi "prost" nu
e sinonim cu "leneş"). Am văzut cum visul trece pe lângă mine şi îl ratez la o miime de secundă. 

Adolescenţa e perioada în care am realizat că nu mi se cuvine chiar totul şi perioada în
care am reuşit să mă văd undeva mai sus. Ştiu, nu e important liceul, ci facultatea şi mai ales
ceea ce ai în cap. Cel mai corect lucru mi se pare ca fiecare elev să aibă un număr obligatoriu
de ore, dar să le aleagă singur, după preferinţă. Ştiu că această mentalitate nu va fi acceptată
prea uşor în România, dar sper ca într-o zi, să se schimbe.

Anii trec şi tot ce îi rămâne de făcut unui om matur e să privească filmul vieţii sale. Şi în
adolesenţă vine timpul să hotărăşti dacă filmul va fi comedie, dramă, acţiune sau poate horror.
De multe ori, ceea ce vine după copilărie, coincide cu intervalul de timp în care lupţi de unul sin-
gur încercând să îţi faci dreptate. Dar ce dreptate îţi poți face într-o lume de snobi prefăcuţi
(pleonasm!), pentru care banii sunt singurul scop şi singurul subiect de discuţie? De multe ori,
sunt persoane care au tot ce îşi pot dori, dar le lipsesc lucruri care nu se găsesc la magazin...
bunătatea, dorinţa de a-i ajuta pe ceilalţi. Te trezeşti adult, cu mai multe probleme decât ieri, dar
mai puţine decât mâine şi realizezi că lumea în care trăieşti era doar o amăgire şi că realitatea e
mai crudă decât pare. Pentru mine asta înseamnă să fii adult, să
nu ai timp să visezi cu ochii deschişi.

De multe ori, nu ai prea multe de schimbat la cineva, dar
acele schimbări ce trebuie făcute sunt esenţiale. Un om adevărat
nu e acela care are nu doar o inimă care să bată, ci şi un suflet
prin care să privească şi să-i judece pe ceilalți cu mai puţină
severitate.

Adolescența e un vis din care nu vreau să mă trezesc...
Dacă atunci când mă voi trezi nu îmi voi aminti nimic?

"Love is just like the wind, you can't see it, you can just
feel it...!"

Sonia Pop, X B
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ADOLESCENŢA NU ESTE DOAR O
PERIOADĂ IMPORTANTĂ A VIEŢII, CI şI

SINGURA PERIOADĂ CÂND PUTEM VORBI
DESPRE VIAŢĂ ÎN SENSUL COMPLET AL

CUVÂNTULUI.
Michel Houellebecq
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PRUDENT = pastă de dinţi cu extras de prune
MONOLOG = olog de un picior
BIOLOG = olog de ambele picioare 
SEXOLOG = olog de 6 picioare (de ex. miriapod
sexolog) 
AMÂNAT = fără mâini 
ÎNCHINARE = transport către China 
ÎNVINUIRE = procesul de fermentare a mustului! 

GHINIOANE = varianta moldovenească
pentru ardelenescul „Bine, Ioane!"
ÎMPRĂŞTIERE = rezultatul procesului prin
care beţivii se fac praştie 
BIZAR = zar dublu 
MĂCEL = mac mic 
MICROSCOP= scop mărunt 
ÎNVIORAT = Prevăzut cu vioară 
LEŞINA = pe unde merge „le tren"
MERITORIU = teritoriul ocupat de livada
de meri 
RATEU = pateu din carne de raţă
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Suntem gata să salvăm vieţi... 
Sanitarii pricepuţi

În data de 25.05.2009 la Palatul
copiilor din Oradea a avut loc concursul
“Sanitarii Pricepuţi”, etapa judeţeană, orga-
nizat de Crucea Roşie în colaborare cu
Inspectoratul Şcolar Bihor. Liceul nostru a
fost reprezentat de echipajul de la ciclul
liceal format din: Marcel Galea, Mădălina
Madar, Ioana Păfucan, Diana Szalai şi
Şerban Szalai, îndrumaţi de doamna
profesoară Rodica Păfucan.

Concursul a constat într-o
probă practică şi una teoretică. Proba
practică a reprezentat simularea

acordării primului ajutor într-o situaţie dată. La
proba teoretică s-au testat cunoştinţele din istoria Crucii Roşii şi

noţiuni generale în acordarea primului ajutor. La prima probă am obţinut
punctajul maxim acordat; a urmat controlul trusei de prim ajutor dotată conform regula-

mentului concursului. Emoţiile şi-au făcut simţite prezenţa, când a trebuit să dovedim deprinderile
practice sub privirile atente şi exigente ale comisiei de concurs, dar nu ne-am lăsat învinşi şi am
reuşit să convingem că ştim să acordăm
corect primul ajutor. 

Participăm la acest concurs încă din
gimnaziu, am luat toate premiile II, III, IV. Din
colecţia noastră lipsea premiul I. Pentru
acesta, am luptat.

Competiţia a fost strânsă. S-au între-
cut mai multe echipaje din: Şuncuiuş, Beiuş,
Oradea, Aleşd etc, fiecare dornic să câştige,
dar, de data aceasta, noi am dovedit că sun-
tem cei mai buni dintre cei buni.

Am învăţat mult şi am exersat pentru
că viaţa este cel mai de preţ lucru şi merită
să o protejăm.

O sanitară - Ioana, X C

DDeeffiinn iiţţ ii ii   nn
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Povestea muzicii

Motto: Fără muzică, viaţa ar fi o greşeală.
Friedrich Nietzsche

Vă mai amintiţi...!?: Foaie verde de măr dulce
Ai de mine cum m-aş duce
Pe pârâu pe piatră luce
Seara la guriţa dulce”

Aşa a început povestea muzicii, povestea noastră
când ne-am adunat “muzicanţi” din vreo patru clase dornici
de a ne exprima prin muzică. 

Doamna profesoară, Nagy Judit, a încercat să ne
cultive pasiune şi dragoste pentru muzică. Sub îndrumarea
dumneaei am  pregătit colinde pentru Crăciun, am  partici-
pat la festivitatea organizată în cinstea marelui poet Mihai
Eminescu, în aceeaşi formaţie. Acum urma să ne pregătim pentru un concurs la Oradea. Aşa că, de
dimineaţă, adormiţi, cu vocile răguşite, am primit partiturile:

„Alle psalite cum luia 
Alle concrepando psalite cu luia.....”
Am început să fredonăm după doamna profesoară vers cu vers, dar greu, foarte greu. Erau variaţii

ale vocii, lungirea sunetelor, părea prea complicat pentru noi. Era un cântec bisericesc, un motet, francez
din jurul anului 1300, iar băieţii aveau un refren mai ciudat Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia... Doamna profesoară era
cam sceptică în privinţa concursului şi ne  mai făcea câteva observaţii, însă noi nu păream prea pasionaţi,
aşa că, pentru moment, nu ne-a afectat prea tare. Apoi au urmat pregătirile mai serioase. Am continuat tot
cu primul cântec. Şi, după multe repetiţii, lucrând separat pe grupe a început să mai sune cumva. Abia aştep-
tam să schimbăm placa. În sfârşit, un altul - „O, vino mai cu soare!” - ce bine suna. Parcă eram nişte privi-
ghetori cu vocile noastre melodioase. Ne-am mai înveselit şi înviorat. După ce am mai lucrat cu doamna pro-
fesoară, chiar ne ieşea. Acum eram dornici să câştigăm, entuziaşti, optimişti. Dar mai aveam mult de lucrat,
să ne şlefuim vocile. După un cântec bisericesc şi unul mai vesel urma unul din folclorul  nostru renumit,
“Foaie verde de măr dulce”, melodie prelucrată de Tudor Jarda. 

După atâtea repetiţii, pot spune că acum le stăpâneam destul de bine pe toate trei şi concursul se
apropia cu paşi repezi... Am vrut să dăruim cântecele noastre, mai întâi profesorilor noştri şi am găsit ocazia
potrivită de 8 martie.

Iată că a sosit şi ziua cea mare, ziua concursului -16.03.09. Într-o dimineaţă cu soare, am pornit  noi,
cântăreţii. Eram nerăbdători să ajungem la Oradea şi să cântăm. Concursul avea loc la Liceul Greco-Catolic.
Am primit o sală pentru a ne pregăti. După ce am făcut ultima repetiţie, în timp ce ne pregăteam ţinuta, din
sala alăturată se auzeau vocile concurenţilor noştri din Beiuş. Nu ne-am intimidat prea tare, aşa că eram
hotărâţi să luptăm, să nu ne lăsăm învinşi.

Ne-am îndreptat spre sala de spectacol, ce părea imensă şi care era plină de spectatori şi concurenţi.
Emoţiile îşi făceau simţită prezenţa, însă mai presus de ele se înălţa sunetul muzicii care făcea să vibreze
sufletul fiecăruia dintre noi. După o audiţie de 30 minute a urmat rândul nostru. În sfârşit, aveam ocazia să
dovedim cât de bine ştim să cântăm.....

Şi apoi vestea cea mare: locul întâi, însă împeună cu grupul din Beiuş şi cel din Oradea, aşa că,
peste o săptămână, urma să ne confruntăm iar la baraj. Ştiam că Beiuşul are o tradiţie în organizarea unor
coruri de renume la fel ca şi liceul gazdă, însă şi noi eram buni!

A urmat o muncă intensă. Zilnic exersam până chiar nu mai aveam voce. Trebuia să interpretăm şi
o melodie nouă. Doamna profesoară a ales  „Dona nobis pacem” (Dă-ne nouă pacea), un canon. Ne-a luat
destul de mult timp să învăţăm, însă a meritat efortul. Era o melodie foarte frumoasă la care am avut acom-
paniament la pian.

Vineri 22.03 în holul şcolii noastre de data aceasta, sub atenţia juriului ne-am prezentat repertoriul.
Am fost aplaudaţi, am primit felicitări.

Rezultatul nu a fost aşa cum ne-am dorit, Beiuşul ieşind câştigător. Dar nu ne lăsăm şi, la anul,
promitem să ne luăm revanşa!

Mii de mulţumiri doamnei profesoare care ne-a îndrumat cu atâta răbdare şi drag!
Felicitări tuturor coriştilor!   o alt... -istă, Ioana Păfucan, XC
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Încă un pas în progresul ştiinţei.

O adevărată tradiţie în cadrul liceului nostru,
Simpozionul Știinţific al Elevilor, iniţiat şi organizat de  doam-
nele profesoare Kiss Mária şi Mészar Iuliana, a ajuns, de data
aceasta, la o ediţie specială, deoarece am avut invitaţi şi parti-
cipanţi din mai multe judeţe ale ţării, din Republica Moldova şi
Ungaria.

Deschiderea festivă a avut loc într-un cadru solemn.
Toţi participanţii au primit nota 10 din partea domnului primar,
Török László, iar apoi, plini de încredere, ne-am retras în săli, fiecare în funcţie de domeniul ales: fizică,
chimie, matematică, informatică sau biologie.

La secţiunea fizică au fost prezenţi un număr de 27 de participanţi, din mai multe judeţe ale
României, precum şi din afara ţării. Am avut oaspeţi din Moldova şi din Ungaria. Cei 27 participanţi au for-
mat un efectiv de 11 echipe. Toate cele 11 echipe au avut proiecte foarte interesante, prin urmare, a avut loc
o luptă strânsă pentru locurile premiante. Juriul secţiunii fizică a fost format din domnul Nagy Zoltán Tamás
şi domnul Kiss Ernő. Proiectele au constat în diferite minunăţii: roboţei, nitrogen lichid, cântatul la sticle etc.

La această ediţie premiul special l-au obţinut Nicuşor Chiciuc, din Moldova, şi Andrei Todor, locul
trei Alexandru Dulău şi Răzvan Petruşan, pe locul doi s-a situat Barna Ádám şi Dilanean Arman, iar locul
mult râvnit de toată lumea, adică locul întâi, a fost obţinut de Boros Krisztina şi Dézsi Andrea. Restul par-
ticipanţilor au primit o diplomă şi un premiu de participare.

În ceea ce priveşte chimia (ca şi la secţiunea fizică şi biologie) elevii s-au străduit să obţină puncta-
jul maxim, acela de 30 de puncte, fiecare categorie (lucrare, prezentare şi experiment) valorând 10 puncte.
Juriul a fost format din doamnele profesoare Marinela Cociubei şi Halász Katalin. La chimie au participat
25 de elevi cu 13 lucrări, lucrări ce au fost susţinute de domnii profesori îndrumători dl. Iova Gheorghe şi
dna. Domján Laura.

La final, juriul a anunţat premianţii, în cadrul festivităţii de premiere. Aceştia sunt: premiul I – Cezara
Lucaciu  (a X-a C) şi Monica Şandor (a IX-a D), premiul II – George Blaga şi Alexandru Dulău (a X-a C),
premiul III - Bakó Anita şi Szőke Anikó (a XI-a F), menţiune au luat elevii: Nagy Zsófia şi Cadar
Annamária (a X-a F), Bordás Alexandra şi Knal Orsolya (a IX-a F) şi Varga Roland (a X-a F).

La secţiunea biologie şi astronomie au fost 14 participanţi care au avut la dispoziţie între 10-15
minute pentru a-şi prezenta lucrările sub atenta supraveghere a juriului de specialitate, doamna Majlinger
Enikő şi doamna profesoară Victoria Jiga. Anul 2009 este anul internaţional al astronomiei aşa că primul
lucru a fost să pornim în călătoria noastră în Univers. Am încercat să desluşim: misterul teoriei Big-bangului
împreună cu eleva Sonia Solomon sub îndrumarea doamnei profesoare Alina Mitran. După ce ne-am
delectat şi cu minunile bolţii cereşti alături de Jámbor Tímea am “coborât din nou pe pământ” ca să aflăm
care sunt rezervele de apă ale Terrei - Biró Noémi şi Balogh Henrietta, importanţa culturii nucului - Ionuţ
Măte şi Raul Petruşan. Am dezbătut o problemă foarte importantă care ne priveşte pe toţi, şi anume, o ali-
mentaţie sănătoasă - Cotrău Andreea şi Ioana Păfucan, o problemă din nou de interes general - poluarea
în oraşul Salonta - Laura Bughiu şi Laviniu Iovan, sub îndrumarea doamnei profesoare Rodica Păfucan.

Szél Dóra, pasionată de creşterea şi îngrijirea cailor, ne-a
prezentat un material foarte interesant. Alte lucrări intere-
sante: „Părul”, ”Plante otrăvitoare”, ”Mişcarea plantelor” şi
„Alergia” au fost prezentate de elevele: Szabó Csenge,
Tiboldi Orsolya, Bakó Anita şi Türkösi Alexandra sub
îndrumarea doamnei profesoare Nagy Ella. Am avut
plăcerea de a asista la proba practică de determinare a gru-
pelor sanguine prin metode moderne, realizată de invitatul
Virgiliu Cernit din Republica Moldova – care ne- a declarat
că este pasionat de domeniul medicinei.

(continuare în pag. 9 ) 
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Un citat din Gustave Flaubert ne spune aşa: “Interesează-te de viaţă. Acest spectacol este
destul de mare pentru a umple toate sufletele. Dar trebuie muncă şi forţă.”

Citind această cugetare, mi-am amintit de Simpozionul cultural al elevilor din 16 mai 2009.
De ce? Colegii noştri participanţi la acest simpozion au demonstrat că au citit, s-au documentat, au
selectat, depunând un efort considerabil, pentru a ne oferi un moment care să ne umple sufletele
de încântare şi bucurie.

Lucrăile care făceau referire la scriitori mai puţin cunoscuţi nouă: Ion Băieşu, O. Goga,
Tudor Muşatescu, Mihail Sebastian ne-au deschis noi orizonturi, dar şi apetitul pentru lectură.

Alte lucrări, prezentate în limba engleză, ne-au informat despre sistemele de învăţământ din
mai multe ţări sau despre obiceiurile culinare din ţările europene. Am aflat şi despre Mitropolitul
Andrei Şaguna, dar am asistat şi la câteva dramatizări şi o pantomimă pe muzică de Strauss.

Participanţii au reuşit să-şi ţină emoţiile în frâu şi au avut o prestaţie demnă de toată lauda.
Îi felicităm pe toţi, dar şi pe doamnele şi domnii profesori care au organizat şi s-au implicat în reuşi-
ta aceste zile speciale: Fábián Boglárka, Zoe Nagy, Angela Boeriu, Ille Erzsébet, Natalia Handra,
Adriana Foltuţ, Ramona Buz, Roxana Merce, Gheorghe Handra, Claudia Pop, Adina Chirla, Cristina
Stepan, Sinka Mária, Lozsádi Ibolya, Nagy Judith, Loredana Butişcă, Ciprian Ilieş.

Sonia Pop, X B

(continuare din pag. 8)
La secțiunea matematică au participat 30 de

elevi cu 24 lucrări. Juriul format din profesorii de
matematică: Gheorghe Buftea-Berce, Sanda Baba,
Szijjártó Tünde și Tóth Judit au analizat lucrările
prezentate  și au luat următoarea decizie: premiul spe-
cial a fost obținut de elevii Postum Vadim și  Nagy
Enikő, premiul III: Cristea Cristina și Burgulya
Bálint, premiul II: Ardelean Bogdan, Neagăru Paula,
Csorvás Levente, iar premiul I: Veres Bogdan și
Varga Roland.

La secțiunea informatică au participat 21 de
elevi cu 14 lucrări. Juriul de specialitate: Florentina
Marușca, Teodora Bala, Molnar Csilla, Nagy Olga
după o amplă analiză a stabilit următoarea ierarhizare
a lucrărilor prezentate: premiul special l-a obținut  Buz
Flaviu Bogdan, Mészár Tamás și Szécsi Zsolt, pre-
miul III: Bleamba Larisa, Kalmár Levente,   Szabó

Timea, premiul II: Ionescu Bogdan, Nagy Csenge,
Boros Krisztina, Dézsi Andrea, premiul I: Balázs
Norbert, Köteles Szabolcs și Papp Csilla. 

Dorim să-i felicităm pe  toţi participanţii care au
fost la înălţime şi ne-au îmbogăţit cunoştinţele în
domeniile cele mai variate de la astronomie şi me-
dicină, la ecologie şi botanică.

Indiferent de secţiunea la care au participat, ele-
vii şi-au dat silinţa să iasă totul bine, arătându-şi
voinţa, munca depusă şi strădania. Rezultatele nu
s-au lăsat aşteptate, juriul şi publicul fiind impresion-
aţi de lucrările şi experimentele realizate.

Ne dorim ca anul viitor să fie o ediţie la fel de
reuşită ca şi aceasta, poate chiar şi mai reuşită.

Ioana Păfucan, Maria Cezara Lucaciu şi
Răzvan Petruşan, XC 
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(folytatás a 11. oldalról)
A biológia dolgozatok idén is nagy sikert arattak a vál-

tozatos témákkal és az élvezetes bemutatókkal. A zsűrítagoknak,
Máilinger Enikőnek és Jiga Victorianak nem volt könnyű dolga
mikor a döntéshozatalra került a sor, hiszen a nap folyamán tíz dol-
gozatot kellett meghallgatniuk és értékelniük. A döntést végül
meghozták és iskolánk egyik szorgalmas ló rajongója Szél Dóra
vihette el az első díjat, mellette foglalt helyet a dobogó első fokán
egy moldvai fiú, ki sokunknak a teremben megállapította a vércso-
portját. Hosszú lenne felsorolni ki milyen helyezést vihetett el, de
azt elárulom, hogy senki

nem tért haza üres kézzel,
rengeteg értékes ajándék és diploma talált gazdára a záró
ünnepségen. Mindenki büszke lehet magára vagy akár
osztálytársára ha részt vett ezen a konferencián, hisz
nem kis munka egy dolgozatot összeállítani, s még saját
megfigyelésekkel is alátámasztani. Gratulálunk a
nagyszerű szervezéshez Kiss Mária és Mészár
Julianna tanárnőknek és a dolgozatokat irányító
tanároknak, mindenért mellyel lehetővé tették tudá-
sunk egy nagyobb szintre való emelését.

Szabó Csenge Yvette, X. F

MMaatteemmaatt iikkaa-- iinnffoorrmmaatt iikkaa  DDiiáákkkköörr ii
KKoonnffeerreenncciiaa

Hogyan végződött a Matematika-Informatika
Tudományos Diákkonferencia?

Május 9-én iskolánkba már ötödik alkalom-
mal ismét megrendezésre került a reál
tudományok konferenciája. Ez a megmérettetés
már nemzetközi szintűvé nőtte ki magát. Az
ország több részéről is eljöttek (pl. Gyergyóalfalu,
Székelykeresztúr, Tasnád, Zilah. stb.), hogy
bemutassák dolgozataikat, sőt még más ország

diákjait (moldávokat, békéscsabaiakat) is szeretettel fogadhattuk. A konferencia többrétegű volt,
matematika, informatika, fizika, kémia és biológia témakörökben zajlott. A matematika-informatika
szakon összesen 18 dolgozat került bemutatásra. Az eredmélyhirdetéskor megtudhattuk, hogy a
XI-XII. osztályosok kategóriában magyar tagozaton Köteles Szabolcs első helyezést ért el, Dézsi
Andrea és Boros Krisztina második helyezettek lettek, kitűnőségi díjjal térhetett haza egy
székelykeresztúri érdekes dolgozat gazdája, aki a Tetris játék rejtelmeit mutatta be. A IX-X. osztá-
lyosok katégóriában magyar tagozaton az első három helyet iskolánk X.F osztályos diákjai vitték el,
pontosabban első hellyel térhetett haza Balázs Norbert, második helyen végzett Nagy Csenge,
harmadik helyet pedig Szabó Tímea szerezte meg. A különdíjat Mészár Tamás kapta; román
tagozaton pedig első lett Papp Csilla, második helyezést ért el Ionescu Bogdan, harmadik pedig
Kalmár Levente és Bleamba Larisa lett, a különdíjat pedig Buz Flaviu Bogdan kapta.

Gratulálunk nekik kitűnő eredményeikért.
Lejegyezte: Nagy Csenge, X.F
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Szabó Csenge

Szél Dóra



RReeááll   TTaannttáárrggyyaakk  
TTuuddoommáánnyyooss  DDiiáákkkkoonnffeerreenncciiáá jjaa

Az idén ötödik alkalommal sorra  kerülő Tudományos
Diákkonferencia mostanra nemzetközivé nőtte ki magát. Olyan
városokból érkeztek hozzánk diákok, mint Kisinyov, Buzău,
Zilah, Tasnád, Gyergyóalfalu, Székelykeresztúr, Szeghalom és
Békéscsaba. 

Az idei konferencián is matematika, informatika, fizika,
kémia és biológia témájú
dolgozatokkal indulhattak a versenyzők. 

A fizika konferenciára a 22-es teremben került sor május
9-én reggel 9 órai kezdettel. Az érdekes dolgozatokat  Kiss
Ernő és Nagy Zoltán Tamás zsűritagok értékelték. Az ered-
ményhirdetésre az iskola étkezdéjében került sor, ahol már
türelmetlenül várták a diákok a végeredményt. A fizika meg-
mérettetés különdiját Chiciuc Nicuşor és Todor Andrei kapta.
Harmadik helyezést ért el Dulău Alex és Petruşan Răzvan.

Második lett Barna Ádám és Dilanean Arman, míg a képzeletbeli dobogó legfelsőbb fokára Boros
Krisztina és Dézsi Andrea állhatott. Dolgozatuknak már a
címe is sejtelmes: ,,Fagy közelben”.  A folyékony nitrogént
ismertették, majd mutatták be hatását a nézőknek. A beszerzett
folyékony nitrogén segítségével a kővé dermett  zöldségek, a
porrá máló rózsa és a füstölgő kalap egyaránt megnyerte kicsik
és nagyok elismerését. 

További érdekes fizikai kisérleteket mutattak be a tan-
ulók a konferencia nagyszünetében a 21-es teremben. 

Az idei Fizika Konferencia nagy sikere reményében
jövőre is várjuk a tananyagon kívüli témákkal jelentkező diákokat határon innen és túl.

Lejegyezte: Boros Krisztina, XI. F

A kémia világából laikusként is kaphatunk minden évben egy kis ízelítőt és a szemünket is
táplálhatjuk az itt ott felvillanó fényekkel (égésekkel és robbanásokkal). A változatos témakör idén

sem maradt el, hiszen mindenki igyekezett valami
feltűnőt és érdekeset készíteni vagy épp akkor pil-
lanatnyilag alkotni. A zsűri helyét idén Halász
Katalin és Cociubei Marinela foglalta el. Nem
találtattak irígylésre, hisz nem volt egyrészt könnyű
a diákok egyedi munkáját értékelni, másrészt
eldönteni, hogy kié volt a legjobb.Végül úgy döntöt-
tek, hogy az első helyre állítják Lucaciu Cezarat és
Sandor Monicat, az első különdíjat pedig Barna
Ádámnak adják. A többiek sem maradtak díjazás
nélkül, második különdíjat kapott Szél Dóra, Blaga
George és Dulau Alex lettek a második díj birtoko-
sai, a harmadikat díjat pedig Bakó Anita és Szőke
Anikó vihette haza. Első dícséretben részesült

Nagy Zsófia és Cadar Annamária, másodikban Bordás Alexandra és Knal Orsolya, harmadikat
viszont egy legény zsebelte be Varga Roland. A dolgozatokat írányították és javítgatták Iova
Gheorghe és Domján Laura kémia tanárok. A diákok köszönik a felkészítést és a támogatást
munkájukhoz, jövöre sem hagyják magukat és újra megmérettetnek.

(folytatása a 10. oldalon)
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Todor Andrei

A XI. F üvegzenekara

A folyékony nitrogén aratta a
legnagyobb sikert

Szőke Anikó és Bakó Anita



CONCURSUL DE RECITĂRI

Iubitorii de poezie, cu mic cu mare, s-au adunat de 1 Aprilie, mai în glumă, mai în serios,
la concursul de recitări, care s-a desfăşurat pentru a doua oară la noi în liceu fiind organizat de
Catedra de limba şi literatura română.

Pentru că au fost mulţi participanţi curajoşi, concursul s-a desfăşurat pe două secţiuni:
gimnaziu şi liceu. Concurenţii au avut o prestaţie bună, trăind intens sentimentele desprinse din
poezie şi implicându-i afectiv pe ascultători.

Până când juriul a deliberat, spectatorii au urmărit o scenetă şi au fost încântaţi de colega
noastră din clasa a IX-a, Andrada Ursuţa, care ne-a uimit cu vocea ei minunată.

După mult efort şi emoţii, concurenţii şi-au primit răsplata:
- la gimnaziu, locul I a fost câştigat de Vasile Drinc, locul II, Octavian Popescu, locul III,

Toth Iulia, iar menţiune a obţinut Diana Țirigan.
- la liceu, locul I i-a revenit elevei Mădălina Pap, locul II a fost ocupat de Cristina Manciu,

locul III de Kiraly Monica, iar menţiune a luat Loredana Onuţan. 
Îi felicităm pe toţi concurenţii pentru curajul dovedit şi mulţumim Catedrei de română pen-

tru că ne oferă mereu posibilitatea de a participa la diverse concursuri.
Ne bucurăm că, la noi în şcoală, există mulţi iubitori de poezie şi sperăm ca anul viitor

numărul lor să crească.
Sonia Pop, X B

Mizeria mărului în căderea dragostei

Simt erosul în fiecare celulă,
Oh... o distruge, te simte mereu prezent,
se încolăcesc substanţele,
Fiecare particulă zburătoare se inundă...
Aş vrea să fiu o vampiroaică.
Simt miros de pasiune carnală, aş vrea
să-ţi strivesc toate vorbele într-un sărut.
Aş încărunţi lângă tine, spunea el pasional,
dar mă ascund să nu-mi vezi chipul,
picuri de sânge să-mi cadă pe gât,
O eternitate să ne închidă într-o oglindă.
Luminile orbitoare nu-mi dau pace,
vântul alb mă împinge, incertitudine, delir...
Direcţia rătăcitor te îndeamnă să pleci.
În vârful picioarelor păşesc, poate aşa-mi vei auzi scâncetul mişcării fără
aer,
iar căderea nu o vei auzi, nu.
Acel moment a fost ultim, am început să mor,
Pe gât se scurgea sirop de cireşe, pe jos erau doar mere.

Când stăteai lângă mine şi-ţi ghiceam în palmă
Erai alb ca nuca de cocos, aveam steluţe în genele mele,
fulger topit în descântec.
Acum o lună, ţi-am descompus sărutul, am încetinit voluptatea ascunsă,
Parcă şopteai cântece de zei,
ce prindeau formă şi se contopeau într-o spirală fără fir,
integrală de la mine la tine.
Apa ta se îmbină cu focul meu, ai stins tot din mine, am ajuns tăciune şi mă prefac în rumeguş.
Nimic nu ne-ar fi despărţit, dar întinderea ta de ape a congelat în oxigenul meu, nu mai curge.
Pe jos se rostogoleau doar mere, mere, mere.

MagicGirl, XII C
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Cronică de film: 
Breaking the Waves, Breaking the Waves, 

regia, Lars von Trier

Ok, în primul rând, ştiu că acest film nu e tocmai unul actual,
anul de lansare fiind 1996. Dar aceasta chiar nu contează, având în
vedere că subiectul e unul cât se poate de actual şi universal. Însă
până să ajungem la subiect, e necesar să punctăm unele aspecte
referitoare la tehnica folosită de regizor, acesta fiind unul din iniţiatorii
şi susţinătorii mişcării Dogme 95, mişcare ce „respinge atât teoria
burgheză cu privire la autor (teorie conform căreia regizorul ar fi cre-
atorul cel mai important), cât şi conceptul filmului ca operă a iluziei. […]
Dogme 95 îşi propune să lupte împotriva tehnicii dominante de a face
film (în special cea de tip hollywoodian), cu preocuparea sa pentru
genuri şi efecte speciale şi cultul său pentru viţelul de aur al comercialului, impunând un set de
reguli pe care regizorul va trebui să le respecte, reguli pe care semnatarii manifestului le prezintă
sub forma unui aşa numit Jurământ de castitate.

Apărut la mai bine de un an de la publicarea celebrului manifest Dogma 95, Breaking the
Waves, cu toate că nu este înscris pe lista oficială a filmelor Dogma, preia o bună parte din
„reţetele” propuse în aşa-zisul Jurământ de castitate.

Din punct de vedere tehnic, Breaking the Waves arată asemeni unui film de tip documen-
tar. Totul este filmat de aproape, cu camere de mână. Imaginile sunt, astfel, uneori clătinate, miş-
cate sau bruscate odată cu mâna care ţine camera de filmat. Sunetul nu este produs separat de
imagine. Ceea ce se poate auzi sunt doar sunete produse în locaţie. În ceea ce priveşte spaţiul şi
decorul folosit, regizorul se supune şi aici regulilor manifestului: „Filmarea trebuie făcută la locul
acţiunii. Nu trebuie aduse accesorii şi decoruri (dacă e nevoie de un anumit accesoriu, trebuie ales
un loc în care acesta se găseşte). Tehnica folosită în acest film dă acea senzaţie de aici şi acum,
de imediateţe, de prezenţă palpabilă.” (Alina Deac: Lars von Trier sau Piatra din Pantof, „Studii de
teatru şi film”, Studii de film, volumul II, editor Miruna Runcan, Presa Universitară Clujeană)

Într-adevăr, tehnica aceasta minimalistă îţi permite să vezi dincolo de imagine sau de sunet,
să înţelegi cu adevărat povestea din spate şi motivaţiile personajelor. Filmul mi-a lăsat impresia de
veridicitate, de verosimil, fără să-mi dau seama măcar că e pură ficţiune. 

Personajul central al poveştii este Bess McNeil (Emily Watson), o tânără inocentă, cu minte
de copil şi de o bunătate ieşită din comun. Ea face parte dintr-o comunitate restrânsă de calvinişti,
guvernată de preoţi şi de bătrânii satului după nişte reguli foarte stricte. Astfel, femeile nu aveau
voie să ia cuvântul în biserică şi nici să asiste la înmormântări. 

Acţiunea filmului este împărţită în şapte capitole şi un epilog: „Bess se mărită”, „Viaţa cu
Jan”, „Viaţa în singurătate”, „Boala lui Jan”, „Îndoiala”, „Credinţa”, „Sacrificiul lui Bess” şi epilogul
„Înmormântarea”.

După cum sugerează şi titlurile capitolelor, Bess se mărită cu Jan (Stellan Skarsgard), apoi,
după o perioadă fericită petrecută cu acesta, e nevoită să rămână singură, pentru că Jan se
întoarce pe platforma petrolieră pe care lucra. Disperată, Bess îi cere lui Dumnezeu să-i aducă
soţul acasă cu orice preţ. Dumnezeu îi ascultă rugămintea, dar cu preţul sănătăţii lui Jan. Astfel, în
urma unui accident de pe sondă, tânărul rămâne paralizat şi îi cere soţiei sale să-şi găsească pe
altcineva, spunându-i că numai aşa el va putea să mai trăiască. Bess ia „ad litteram” cuvintele lui
Jan şi, crezând cu toată fiinţa ei că numai astfel îşi va putea salva soţul, se dăruieşte oricărui băr-
bat care îi iese în cale. Astfel, cu cât Bess are un comportament sexual mai deviant, cu atât ea
crede mai mult în puterea ei de a-l salva pe Jan. 

Dincolo de poveste, pe mine m-a impresionat cel mai mult puterea eroinei de a se sacrifi-
ca,  de a-şi sacrifica propria viaţă pentru credinţa ei nestrămutată de a-i putea reda sănătatea soţu-
lui ei.
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Ea nici măcar nu-şi pune problema propriei existenţe atâta
timp cât, în concepţia ei, starea lui Jan se îmbunătăţeşte.
Bess e înzestrată cu o bunătate ieşită din comun, asemenea
unui copil nevinovat, care, deşi nu întelege prea bine ce se
întâmplă în jurul său, e dispus să împartă necontenit, fără a
mai pune întrebări inutile. E dispusă să dea tot, chiar şi pro-
pria ei viaţă. Totuşi, credeţi-mă că ceea ce vă spun eu nu e
deloc suficient pentru a întelege puterea de sacrificiu a aces-
tei femei, ci trebuie să vedeţi filmul pentru a trece totul prin
propriul vostru filtru.

Un detaliu care mi-a rămas întipărit în minte şi care mă
obsedează până în ziua de azi e îndrăzneala lui Bess de a
ridica vocea în biserică după ce se întoarce, speriată, de pe
un vapor, unde a fost prizoniera minţii bolnave a unuia de pe
vas şi de unde de-abia scăpase. Astfel, auzind cuvintele
spuse de unul din oamenii bisericii, cum că ei, toţi cei din bi-
serică, iubesc Legea şi cuvântul lui Dumnezeu, Bess ridică
vocea şi întreabă cum se poate să iubeşti un cuvânt, când
adevărata iubire divină este cea îndreptată asupra altei fiinţe
umane. Ceea ce m-a impresionat cel mai mult la acest deta-
liu este conştientizarea unui adevăr de către Bess, care, deşi

are un comportament deviant, înţelege că face totul din dragoste pentru un om. Conştientizează
ceea ce un slujitor al bisericii nu poate să priceapă, în ignoranţa lui habotnică. Bineînţeles că după
ce rosteşte aceste cuvinte, Bess este excomunicată, oamenii bisericii neînţelegând nimic din vor-
bele sale, considerându-le blasfemie. 

Bess e dovada vie că dragostea adevărată există şi ea nu conţine nicio urmă de mândrie
sau de orgoliu. Dragostea adevărată e dăruire totală, fără să gândeşti, fără să întrebi, fără să
cercetezi. Trebuie doar să crezi. Iar Bess asta face. Crede. Chiar ea spune că acesta este talentul
ei, de a crede. Şi acesta e singurul lucru la care se pricepe. 

Vă recomand din suflet să vizionaţi acest film. Dincolo de faptul că pur şi simplu merită, veţi
intra în contact cu o poveste despre sentimente, fără a avea deloc gustul siropos al filmelor de acest
gen. E o nouă viziune această viziune a lui Lars von Trier de a prezenta, în acest fel, o poveste de
dragoste, care depăşeşte cu mult limitele lumii palpabile. Veţi vedea că am avut dreptate. 

Mari, XII C

AAMMBBIIŢŢIIAA

Consider că ambiţia este o trăsătură pozitivă pentru că îl face pe om să lupte, să se zbată
ca să obţină ceea ce îşi doreşte, ca apoi să se bucure de reuşita sa. 

Ambiţia este dorinţa arzătoare  de a realiza ceva: dorinţă de glorie, de onoruri. Ea poate
fi o virtute, atunci când ne împinge să triumfăm. Prin ambiţie individul se depăşeşte pe sine însuşi
ca să îşi atingă scopul. Dacă eşti inteligent şi nu ai ambiţie e ca şi cum ai fi o pasăre fără aripi. 
De aceea, este considerată aliatul perfect al învingătorului. 

Calea spre succes este luminată de această calitate numită ambiţie, care are idealurile
asemănătoare cu dorinţa de afirmare, este o însuşire pozitivă.

În concluzie, ambiţia nu este ceva rău, din contră ea e o trăsătură care îl face pe om să
obţină succesul.

Mondek Malvinina, IX B
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Glasul libertăţiiGlasul libertăţii

Din această primavară, în şcoala noastră a
apărut un nou curs care a trezit interesul elevilor,
iar pentru a afla detalii ne-am adresat doamnei
profesoare Slava Caramete, iniţiatoarea şi
îndumătoarea activităţii.
Cum se numeşte cursul?
Nu e vorba de un curs, ci de un cerc de socio-

umane, înfiinţat în luna aprilie 2009 şi pe care
membrii lui fondatori l-au numit, provizoriu, Glasul
libertăţii. Tot ei au propus tematica, au stabilit re-
gulile şi au fixat coordonatele întâlnirilor. 

Care sunt obiectivele cercului?
Ca obiective generale, această activitate îşi propune să stimuleze participanţilor gândirea

critică şi creativitatea, să le susţină şi să le alimenteze interesele cognitive, să-i înveţe să comu-
nice asertiv, să fie combativi şi totuşi toleranţi, să-şi dezvolte spiritul de echipă. Suntem abia la
început. Obiective ceva mai concrete avem, însă, pentru a se materializa, trebuie să trecem câte-
va  probe: proba  timpului, a fidelităţii, a seriozităţii, a coeziunii.

Mi-aş dori ca cercul să fie perceput aşa cum l-am gândit: o alternativă la orele de şcoală
tipice, un timp şi un spaţiu special, un gen de “opţional” în adevăratul sens al cuvântului, însă fără
obligativitatea prezenţei, fără note şi fără bariere de an de studiu; un loc în care ţi se oferă şansa
de a-ţi face prieteni dintre cei care au aceleaşi preocupări intelectuale, în zona ştiinţelor socio-
umane. Un cadru informal, relaxat, pentru discuţii serioase.

Cine participă?
O mână de elevi de liceu (din clasele a IX-a B şi a XI-a A), entuziaşti, curioşi şi creativi,

care au precipitat, prin insistenţa şi nerăbdarea lor salutară, înfiinţarea cercului şi apoi ritmicitatea
lui. Dacă mă întrebi cine poate participa, răspunsul e: oricine e amator de dezbateri pe teme
actuale, interesante, inedite, provocatoare ce ţin de psihologie, sociologie, filosofie, logică. Cercul
este dedicat celor cărora le place “să se joace serios” în arena ideilor.

Cum se desfăşoară?
Nu există un tipar după care se desfăşoară activităţile cercului. Cei care pregătesc o anu-

mită temă au libertatea de a o propune şi prezenta celorlalţi aşa cum doresc, cum cred ei că ar
fi mai interesant: scurte dramatizări, vizionări de filme, lecturi, abordări pluridisciplinare ş.a. Cu
cât mai original, cu atât mai bine. În orice caz, ca o constantă, există o dezbatere finală pe mar-
ginea temei prezentate, în care fiecare participant îşi formulează, argumentat, opinia.

Care este finalitatea?
Scopul  este de a-i familiariza pe participanţi cu deliciile intelectuale ale interdisciplina-

rităţii, de a le stârni apetitul pentru lectura şi informaţia de calitate, de a-i determina să-i aprecieze
pe ceilalţi şi să se autoaprecieze pentru ceea ce fac, dar mai ales pentru ceea ce sunt.

În ce zile se va desfăşura şi care este durata?
Iniţial, eu propusesem să ne întâlnim de două ori pe lună. Entuziasmul contagios al ini-

moşilor membri fondatori m-a făcut să accept propunerea lor de a ne întâlni în fiecare săptămână,
joi, la ora 17:00. Pentru mine e o bucurie să-i întâlnesc, pentru aproximativ două ore, pe cei câţi-
va care găsesc interesante şi utile teme precum: Asertivitatea, Autocraţia, Hipnoza,
Parapsihologia, Teroarea, Dileme şi decizii ş.a.

Mulţumim doamnei profesoare pentru timpul acordat şi îi dorim succes în activitatea pe
care o iniţiază.          Mădălina Pap, IX B

Libertatea este sănătatea sufletului.Libertatea este sănătatea sufletului.
Voltaire



CCaammppiioonnii  mmoonnddiiaallii

Ce sport practici şi de cât timp?
Cipri Bălaş: Practic kick-box (kempo) de 7 ani.
Acs  Krisztian: Practic fotbal-tenis de 5 ani.

De câte ori pe săptămână ai antrenament?
Cipri: Mă antrenez de 3 ori şi de 3 ori la sala de forţă şi de 3 ori pe săptămână merg la alergare.
Kriszti: Fac antrenament de 3 ori pe săptămână.

Cum te pregăteşti înaintea unei competiţii?
Cipri: Las sala de forțe deoparte, depun mai mult efort la antrenamente, printr-un program mai spe-
cial şi alerg mai mult.
Kriszti: Nu fac nimic special, doar mă odihnesc.

Trebuie să ţii un regim special pentru acest tip de sport?
Cipri: Trebuie să am o mâncare bogată în vitamine şi proteine, depunând mult efort; organismul
meu are nevoie de mai multe suplimente nutritive decât al unuia care nu face sport.
Kriszti: Nu ţin un regim special, dar am grijă să mă menţin

Ce performanţe deosebite ai avut?
Cipri: Titlurile de campion mondial, european, naţional şi centura maro în acest sport.
Kriszti : Titlul de campion mondial, de 2 ori Cupa României şi dublu campion naţional.

Ce i-ai sfătui pe cei care sunt la începutul acestui sport?
Cipri: În orice sport, la început este mai greu, iar sfatul meu pentru fiecare dintre voi, este să încer-
caţi să depăşiţi momentele dificile din primele luni, atunci când totul o să vi se pară imposibil şi să
luptaţi cu ambiţie pentru a trece cu bine peste aceste momente.
Kriszti: Dacă începeţi acest sport să vă ţineţi de el. 

Noi le urăm mult succes colegilor noştri şi să obţină multe titluri în continuare.
Andreea Ungur şi Sonia Pop, X B
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OOlliimmppiiaaddaa  ddee  ffiizziiccăă

Ce ne poţi spune despre Olimpiada la fizică, faza naţională, ce a avut loc la Râmnicu-
Vâlcea?
Todor Andrei: Este un concurs greu şi, de aceea, consider că este o realizare că am ajuns acolo.
Haiduc Dan: A fost un concurs greu, dar am dobândit experienţă, fiind prima dată când particip la
un astfel de concurs.

Aţi avut emoţii?
T.A.: Bineînteles că am avut emoţii, dar după ce am ajuns acolo, mi-au şi trecut.
H.D.: Da, am avut puţine emoţii, mai ales la început.

Cum ţi s-au părut subiectele? Au fost dificile?
T.A.: Proba practică a fost foarte grea, dar a fost compensată de subiectele de la proba teoretică.
H.D.: Subiectele au fost dificile, dar aveau menirea de a face diferenţierea între concurenţi.

Având în vedere faptul că nu aţi câştigat, sunteţi dezamăgiţi?
T.A.: Nu, nu sunt dezamăgit, având în vedere faptul că am cunoscut cei mai buni fizicieni din
România şi am dobândit multă experienţă.
H.D.: Nu sunt dezamăgit, deoarece mă aşteptam la un astfel de rezultat.

La ce concursuri ai mai participat?
T.A.: Am participat la Evaluarea în educaţie, concursul Evrika, Concursul Phy, Olimpiadele de
Engleză, Biologie şi Matematică. Voi mai participa la concursul Irenaeus la Oradea, Stiinţele
Pământului şi Evaluarea în educaţie (etapa de evaluare finală)
H.D.: Am participat la Olimpiada de Fizică, Evaluarea în Educaţie, concursul Phy, Simpozioane, Şti-
inţele Pământului, dar şi la alte materii, precum: Informatică, Geografie şi Engleză.

Cristina Cristea şi Manu Crai, XI C 

Cu ei ne mândrim!



CCHHIIPPUULL  TTĂĂUU

Am sculptat în lemn chipul tău
Cu păr din alge,
Cu ochi de perle,
Cu buze din frunze din trandafir,
Ţi-am închinat o rugăciune,
Ţi-am desenat un portret pe nisip,
Te-am sărutat cu drag,
Ţi-am lăsat urme de ruj pe obraji,
Dar a venit mareea şi te-a răpit...
Pentru o veşnicie,
Iar acum eşti în al mării larg...
Eu stau tristă pe nisipul cald,
Gândindu-mă la tine...
Tu, suflet curat, de înger.

Mony Kiraly, X B

THE PET EXAM

PET (Preliminary English Test) took place on
13th March, this year. You may ask yourself what PET
exam means. Well, to give you a straightforward
answer, PET is the second exam. It’s more dificult
than KET and easier than FC. The diploma that you receive
if you pass the exam can help you in an interview for a job and can
be useful in a variety of services. This year, the number of participants to PET

was 23. We all were nervous because it was our first big and important exam. It was more impor-
tant even than the exam from the eight form or the unique written papers. And why? A good reason
is the fact that this exam takes place in the same day, all over the world.

So far, so good. But, we had to pass through four parts. For those who don’t know almost
anything about PET, the exam consists of : Reading and Writing, Listening and Speaking. Through
these parts we could show and proove our skills regarding grammar, reading, listening and vocab-
ulary. The most important thing, in this exam, was the concentration. Any mistake meant a low point
from the final result and any thoughtless movement could expel you out of the exam. To be honest,
I think this I liked the most. I liked that the representatives of the British Council expected from us
discipline and correctness. They were also correct and polite.

The exam rules say that we must have over 70 % to pass the exam and more than 85 %
to pass it with merit. The day we found out our results was the 22nd of April. After more than one
month, we relived ourselves from the exam’s emotions. The hope of passing the exam combined
with our impacience created an extraordinary atmosphere. After each of us had seen his result, we
shared our emotion with the teachers that helped us and we realized that everybody was succes-
ful.

Through a simple calculation I can say that 34, 78 % of the participants have passed the
PET exam and the rest of 65,22 % have passed it with merit. The highest scores from our school
were obtained by Kolumban Csaba, the score being of 98 (out of 100) and Cotrău Andreea who
passed the exam with 96 points.

Finally, I want to congratulate my schoolmates on their courage of participating at such
an important exam (as my teacher says). I congratulate them for the points achieved, too and I hope
to meet them next year at FC (First Certificate of English) – a new exam, a new chalenge – and
we’ll have to be 50! 

Maria-Cezara Lucaciu, X C

AAddoolleesscceennţţaa   --   TTiinnii

nnrr..   1166  --   sseepptteemmbbrr iiee   --   22000099 1177

NNAATTUURRAA

Mă cuprind fiori,
Un aer plin de nostalgii,
Mă ascund în zări,
Ascult glasuri de copii,
Modelez un nor,
Cuprind soarele şi luna,
Mă contopesc cu natura.
Văd păsări zburând.
Aş vrea să merg cu ele
Să n-am nimic în gând,
S-ajung până la stele.

Monica Kiraly, X B
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RREEZZUULLTTAATTEE  LLAA  OOLLIIMMPPIIAADDEELLEE  ŞŞII   CCOONNCCUURRSSUURRIILLEE  ŞŞCCOOLLAARREE
Faza judeţeană a olimpiadelor pe diferite discipline:

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Laura Ciucla, IX B, premiul III, prof. Natalia Handra

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ
Krilek Yvett, V C, premiul I, prof. Lozsádi Ibolya
Krilek Yvett, V C, menţiune la Faza Naţională, prof. Lozsádi Ibolya

CONCURSUL NAŢIONAL DE INTERPRETĂRI DE BASME 
Traier Balázs, V C, premiul I, Lozsádi Ibolya

CONCURS NAŢIONAL DE RECITĂRI „ADY”
Takó Beáta, XII E, premiul II, prof. Ile Erzsébet

CONCURS INTERJUDEȚEAN DE RECITĂRI „ARANY”
Takó Beáta, XII E, premiul III, prof. Ile Erzsébet

CONCURS INTERNAŢIONAL DE REDACTARE DE TEXTE NARATIVE – SZOMBATHELY -
UNGARIA
Nagy Csenge, X F, premiul III, prof. Ile Erzsébet

CONCURS INTERNAŢIONAL DE REDACTARE DE TEXTE NARATIVE – BIHARKERESZTES -
UNGARIA
Nagy Csenge, X F, menţiune, prof. Ile Erzsébet

LIMBA RROMANI - faza naţională
Daniel Petrila, IX C, premiul I şi premiul special pentru cel mai bun rezultat, excursie la Barcelona, prof.
Daniela Ţirigan, mentor prof. Borze Ioan
Ana Negrescu, IX A, premiul III, prof. Daniela Ţirigan, mentor prof. Borze Ioan
Aurelia Andraş, X A, premiul III, prof. Daniela Ţirigan, mentor prof. Borze Ioan

LIMBA ENGLEZĂ
Dan Haiduc, X D, premiul III, prof. Caudia Pop

LIMBA GERMANĂ - Concurs Naţional „Olimpiadele cunoaşterii” ediţia a 4-a
Szabó Adél, X E, premiul III, prof. Fenesi Ferenc/Kádár Annamária

MATEMATICĂ - Concursul European de Matematică Aplicată „Cangurul” - 2009 – Proba de
baraj (faza naţională)
David Magda, III A, participare la Tabăra pentru copii de la Poiana Pinului – jud. Braşov, înv. Claudia
Boeriu
Paul Dulău, III A, participare la Tabăra pentru copii de la Poiana Pinului – jud. Braşov, înv. Claudia Boeriu
Sergiu Sîrca, IV-a B, participare la Tabăra pentru copii de la Poiana Pinului – jud. Braşov, înv. Vasile Haş
Flavius Nistor, IV A, participare la Tabăra pentru copii de la Poiana Pinului – jud. Braşov, înv. Doina Haş

Concursul Internaţional de Matematică organizat de Universitatea din Szeged – Ungaria
Balázs Norbert, X F, menţiune, prof. Mészár Iuliana

INFORMATICĂ
Zabolai Zsolt, X F, premiul I, cu participare la faza pe ţară, prof. Nagy Idikó, Illyés Lajos;
Haiduc Dan, X D, premiul II, prof. Diana Silaghi, Florentina Maruşca

Concursul Internaţional de Informatică „Nemes Tihamér”
Zabolai Zsolt, X F, menţiune la Faza Naţională din Târgu Mureş, cu participare la Faza Internaţională din
Budapesta – Ungaria, prof. Nagy Ildikó, Illyés Lajos

FIZICĂ
Todor Andrei Ludovic, X C, premiul II, cu participare la faza pe ţară la Râmnicu-Vâlcea, prof. Kiss Mária
Dan Haiduc, X D, premiul III, cu participare la faza pe ţară la Râmnicu-Vâlcea, prof. Romulus Boeriu

Concursul Naţional de Fizică „Evrika” – Brăila, ediţia a XIX-a - 2009
Todor Andrei Ludovic, X C, diplomă de participare, prof. Kiss Mária

Concursul de Fizică şi Inventică „Károly József Irenaeus” 2009
Todor Andrei Ludovic, X C, premiul II, prof. Kiss Mária
Petruşan Răzvan, X C, menţiune, prof. Kiss Mária

Concurs Naţional de Ştiinţă şi Inventică pentru tineri capabili de performanţă – ediţia 18 din
2009 – Budapesta - Ungaria
Todor Andrei Ludovic, X C, menţiune, prof. Kiss Mária

CONCURS NAŢIONAL DE REDACTARE DE TEXTE
SÂNGEORGIU DE PĂDURE

Nagy Csenge, X F, premiul I, prof. Ile Erzsébet

Concursul Naţional
„Micul Matematician”

Raul Mitran, II B, titlul de „Micul
matematician”, înv. Mirela Grecu.
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RREEZZUULLTTAATTEE  LLAA  OOLLIIMMPPIIAADDEELLEE  ŞŞII   CCOONNCCUURRSSUURRIILLEE  ŞŞCCOOLLAARREE
Faza judeţeană a olimpiadelor pe diferite discipline:

BIOLOGIE
Concursul „Sanitarii pricepuţi”
Echipajul liceului format din: Marcel Galea (X D), Mădălina Madar (X B), Ioana Păfucan (X C), Diana
Szalai (X C) şi Şerban Szalai (X C), premiul I, cu participare la faza pe ţară, prof. Rodica Păfucan
Concursul Internaţional de Educaţie ecologică organizat în cadrul programului „Cauza noastră
comună” – ediţia a  VII-a
Echipajul „Ezerjófüvek” format din: Bakó Anita, Dézsi Andrea şi Szőke Anikó, XI F, locul V, prof. Nagy Ella
Echipajul „Csikóhalak” format din: Jámbor Tímea, Szabó Csenge şi Szél Dóra, X F, locul VII, prof. Nagy
Ella

GEOGRAFIE
Bogdan Petrila, X C, premiul II, prof. Alina Mitran
Boldi Tibor, XI F, premiul III, prof. Kovacs Ghizela
Concursul Interdisciplinar „Ştiinţele Pământului” faza judeţeană
Dan Haiduc, X D, premiul II, cu participare la faza pe ţară, prof. Alina Mitran, Rodica Păfucan, Romulus
Boeriu, Domján Laura
Todor Andrei Ludovic, X C, premiul III, cu participare la faza pe ţară, prof. Alina Mitran, Rodica Păfucan,
Kiss Mária, Gheorghe Iova

MUZICĂ
Concurs Naţional de Muzică Cultă 
Corul liceului CN „Arany János” Salonta, premiul I, prof. Nagy Judit-Noémi
Concurs Naţional de Folclor şi Muzică de Divertisment
Folclor
Andrada Tulvan, IX B, premiul I, prof. Nagy Judit-Noémi
Muzică de divertisment
Andrada Tulvan, IX B, premiul II, prof. Nagy Judit-Noémi
Paula Silaghi, X C, premiul II, prof. Nagy Judit-Noémi

DESEN
Concurs Naţional de Desen – Sângeorgiu de Pădure
Nagy Csenge, X F, premiul III, prof. Buzgó Sándor

EDUCAŢIE FIZICĂ
Concurs de pregătire sportivă teoretică
Răzvan Lupu, XI G, premiul I, cu participare la faza pe ţară, prof. Marius Popescu.
Concurs de Tenis de masă
Boros Andrea, XI F, premiul I, cu participare la faza pe ţară, prof. Andor Irina;
Kőrösi Csongor, XI F, premiul III, prof. Andor Irina;
Capătă Adrian, VIII A, premiui I, cu participare la faza pe ţară, prof. Cornel Rigău
Concurs de Tenis de masă - faza naţională
Capătă Adrian, VIII A, menţiune, prof. Cornel Rigău
Boros Andrea, XI F, menţiune, prof. Andor Irina.
Campionat Naţional de Juniori Masculin Fotbal-Tenis – ediţia 2008 – Alexandria, România
Todor Andrei, X C, premiul I la proba de TRIPLU, pregătit în cadrul clubului C.S. Tengo Juniori
Molnár Gyula, clasa IX F, premiul I la proba de TRIPLU şi DUBLU, pregătit în cadrul clubului C.S. Tengo
Juniori
Bagosi István, clasa IX F, premiul I la proba de TRIPLU şi DUBLU, pregătit în cadrul clubului C.S. Tengo
Juniori
Cupa României, categoria Juniori Masculin Fotbal-Tenis – ediţia 2008
Todor Andrei, X C, premiul I, pregătit în cadrul clubului C.S. Tengo Juniori
Molnár Gyula, clasa IX F, premiul I, pregătit în cadrul clubului C.S. Tengo Juniori;
Bagosi István, clasa IX F, premiul I, pregătit în cadrul clubului C.S. Tengo Juniori.

Concursul Naţional de Fizică
Φ - 2009

Todor Andrei Ludovic, X C, premiul III, prof.
Kiss Mária

Învăţătura e o perlă, o avere mare, pe care rudele n-o pot împărţi
între ele, nici hoţii fura, şi care nu se împuţinează prin dăruire. 

Bhavabhuti
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Trup sau suflet ?

Te cunosc eu cu adevărat? Tu mă cunoşti? Dar, oare eu ştiu cine sunt?
Să fie oare sufletul cel care supravieţuieşte, cel care contează cu adevărat? 
Toată viaţa sufletului se reazemă pe trup. Cu toate acestea, de multe ori sun-

tem nemulţumiţi de felul în care arătăm. Am dori să iasă la suprafaţă adevărata fru-
museţe şi ne întrebăm: oare trupurile noastre nu sunt nişte închisori pentru suflete?

În această lume suntem precum nişte paiete care strălucesc în lumina
soarelui, dar cărora nu le vei şti vreodată culoarea adevărată. Acum e roz, dar începe să-şi schimbe
culoarea... acum, parcă străluceşte mai tare, iar peste trei secunde parcă şi-a pierdut strălucirea. E doar un
joc de culori.

Dacă am putea să vedem dincolo de trup, am şti cu adevărat cine suntem, am aprecia o persoană,
nu pentru felul în care arată, ci pentru adevăratele sale valori. 

Tot ce e mai frumos vine din adâncul sufletului, iar acest lucru nu se vede. Ne limităm doar la trup,
dar uneori trupul nu ne reprezintă. Poate suferim de o boală care ne afecteaza corpul, dar nu şi sufletul. Să
nu uităm că cele mai multe persoane suferă de depresii tocmai din cauza felului în care arată. Şi nu ne
referim la faptul că acele persoane ar fi murdare, ci pur şi simplu nu le place corpul lor. 

De câte ori nu ni s-a întâmplat să ignoram o persoană pentru felul în care arată? sau poate să ne
batem joc fie că e prea grasă, fie că e prea slabă. Dar, oare chiar crezi că acest lucru contează cu adevărat?

Mie mi-ar plăcea să nu avem trup, nici faţă... să nu ne mai ascundem, să fim doar noi.
Poate, nici nu ne-a trecut prin minte aşa ceva, dar un citat din Sfântul Grigorie Palama ne spune:

"Aşa cum aici se vede sufletul prin trup, tot aşa, acolo, în viaţa viitoare, se va vedea trupul prin suflet." Acum,
ne putem ascunde intenţiile rele în spatele unui trup care nu reflectă realitatea, dar noi nu ştim ce e dinco-
lo... poate acolo frumuseţea corpului va fi în funcţie de bunătatea sufletului.

Nu înseamnă că, dacă zâmbeşti eşti fericit, la fel şi dacă plângi, nu înseamnă că plângi de necaz.
Gândindu-ne mai bine, trupul e doar un suport al faptelor noastre. Cu ce e el de vină că i s-a încre-

dinţat un suflet rău? Dar, cu toate acestea, sufletele au nevoie de trup ca să existe.
Dacă vrem să privim în interiorul cuiva, avem o poartă deschisă, e ceva care nu te va trăda... sunt

ochii! E ca şi cum ai pătrunde în sufletul persoanei respective. E de ajuns să-i priveşti şi vei şti cu adevărat
cine e. Nu are cum să se ascundă nici dacă e cel mai bun actor. 

Nici dacă am scrie tomuri întregi nu vom şti vreodată ce e sufletul. Dar, cu siguranţă, dincolo de trup
zac cele mai mari comori, comori ce nu se sting şi nici nu se ating. 

Ioana Asofronie, X B

S-a stins...S-a stins...

Apus de soare, noaptea ne-a cuprins din nou, dar nouă nu ne pasă.
Poate ziua de mâine nu va mai fi şi atunci de ce să nu profităm de prezent?
Vântul ne răcoreşte trupurile care privesc uimite apusul, nu-mi dau seama
de ceea ce fac, dar oricum, sunt aici şi nimeni nu ştie decât noi şi cerul, dar
el nu va spune nimănui pentru că lui îi e dragă iubirea noastră.

Tăcerea spune totul. Întrebările nu-şi mai au rostul.
Nu mai suntem copii, n-ar mai trebui să ne ascundem, dar totuşi

nimeni nu ştie încă de noi… de ce? de ce? Dacă noi nu ne iubim, dacă noi
nu ne preţuim, atunci cine?

Lumea e nebună, necruţătoare, nu am curajul să o înfrunt singură,
vreau să fii mereu lângă mine, împreună să trecem peste obstacolele şi
nedreptatea vieţii. Speranţa de viaţă nouă, de lume cu iubire dispare încet,
încet. Parcă am fi singurii care ne mai iubim! Dar eu încă mai păstrez spe-
ranţa de a schimba această lume plină de haos, ură şi moarte.

Gânduri negre cuprind omenirea, numai dragostea ne mai poate salva, speranţa, lumina din ochii
unui copil. Străzi pustii, nu mai văd niciun zâmbet… doar lacrimi şi frunţi încruntate, e mult prea greu să mai
păstrezi dragostea, unii au renunţat la ea… şi e păcat!

Unde dragoste nu e, nimic nu e… mai avem puţin până când şi ultima flacăra a dragostei se va
stinge, nu mai sunt chibrituri, fetiţa cu chibriturile s-a ascuns în întuneric.

3, 2, 1... s-a stins… şi e păcat!!!       
Îndrăzneşte!!! Iubeşte…!!! Monica Kiraly, X B
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... Şi, în cea de-a opta zi, Dumnezeu şi-a
răsfrâns slava şi iubirea sa pentru om asupra
întregului pământ şi a creat prietenii, lăsân-
du-i ca cel mai de preţ bun al omului.

„Prietenii noştri nu sunt prietenii noştri, ci
ai copilăriei din noi, ce stăruie prin toate
vârstele”, afirmă Lucian Blaga.

Într-adevăr, încă din copilărie începem să
ne facem primii prieteni, cu care împărţim
aproape totul, de la jumătăţi de bomboane la
jocuri pline de farmecul şi parfumul inocenţei.
Clipe care nu se uită niciodată, sentimente
care ne umplu de căldură numai când ne
gândim la ele şi le retrăim în amintire.

Cred că reuşeşti să fii mereu un prieten
bun dacă îţi păstrezi simţământul de copil,
dacă în sufletul tău rămâi încă un copil neaju-
torat, dar atât de ingenuu şi de adevărat în
sentimentele tale!...

Pe măsură ce viaţa te încearcă din ce în ce mai mult, îţi vine tot mai greu să îţi poţi păstra inocenţa
copilăriei, însă tot prietenii sunt aceia care te ţin „cu picioarele pe pământ” şi nu te lasă să te pierzi în lumea
crudă a adulţilor spirituali.

Când eram mică, obişnuiam să cred că mai demult fusesem mare şi făcusem nu ştiu câte lucruri
importante, pe care vedeam că le făceau mama, tata sau toţi adulţii din jurul meu. Voiam să fiu mare, să
cresc şi nu mă prea interesa viaţa de copilaş năuc pe care o duceam. Bineînţeles că atunci când mă jucam
cu prietenii mei, trăiam totul la intensitate maximă: eram cel mai eminent elev când ne jucam de-a şcoala,
eram o mamă iubitoare pentru păpuşa mea sau cel mai bun gestionar când ne jucam de-a magazinul şi
foloseam frunze pe post de bancnote. Doar că atunci nu realizam miracolul acesta care ia naştere în lume
atunci când copiii sunt prieteni şi se joacă.

Uneori aş vrea să pot da timpul înapoi şi să retrăiesc acele momente, dar cum acest lucru e imposi-
bil, iar timpul îmi scoate mereu ochii cum că el e şeful şi el decide, tot ce-mi rămâne e să mă bucur de clipele
de acum, care nu sunt deloc de lepădat. Am încă prieteni din copilărie, prietenii copilăriei mele, care stăruie
încă în mine. Nu pot spune că am un singur prieten care îmi e cel mai apropiat dintre toţi, ci am mai mulţi,
pe care reuşesc însă să îi număr pe degetele de la o mână. 

Sunt prieteni care mă înţeleg mereu, deşi suntem foarte diferiţi şi poate uneori e greu să accepţi că
prietenii tăi nu îţi împărtăşesc părerile. Îmi respectă personalitatea, felul meu de a fi şi alegerile pe care le
iau. Sunt alături de mine atunci când am nevoie de ei, dar îmi acordă şi intimitate atunci când e cazul. Au
fost atâtea momente care ne-au unit: „tristeţuri” de adolescenţi, bucurii în exces, ieşiri la dans, la karaoke,
la câte o pizza... toate cu farmecul lor adolescentin. Lângă ei, de fapt lângă ele, prietenele mele, pot fi eu
însămi, nu trebuie să mă ascund sau să pretind că sunt altcineva şi îmi pot spune părerile fără să mă tem
că voi fi judecată. Mă simt bine în pielea mea atunci când sunt lângă ele.

Cred însă că pasiunile mele sunt, de asemenea, prietenele mele, cele care au timp mereu pentru
mine şi unde mă pot refugia ori de câte ori am nevoie. De pildă, fotografia. Deocamdată nu pot spune că
fotografiile mele sunt strălucite, dar atunci când am aparatul în mână, simt că totul se linişteşte, se aşează
şi se pregăteşte ca eu să apăs pe buton şi să spun: „Asta e!”.

Îmi place să spun poveşti prin imagini, cuvintele nefiind uneori de ajuns pentru a spune lucrurilor pe
nume. E o lume fascinantă, care te face să observi mai bine tot ce e minunat în jurul tău, lucruri simple, ca
picăturile de rouă de pe petalele unei margarete, sau ca zâmbetul ascuns al unui copil în faţa unei noi jucării. 

Prietenii mei sunt prietenii copilăriei din mine, ce stăruie în mine prin toate vârstele, aşa cum spune
Lucian Blaga. Sunt momente din copilărie care m-au marcat într-o oarecare măsură, sunt prieteni care încă
din copilărie m-au încântat cu zâmbetele lor. Dar de-acum nu mai sunt un copil. Viaţa trebuie trăită la inten-
sitate maximă, iar eu nu vreau să pierd nimic din frumuseţea ei, ci doresc să mă bucur de compania priete-
nilor mei şi de ceea ce mă face fericită.

Marieta Manolache, XII C
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Ochii tăi albaştri ca cerul,
Ochii tăi verzi ca marea,
Două viorele înflorite
Pentru inima mea.

Când mă priveşti cu ei
Îmi cresc aripi să zbor.

Iar când ei îmi zâmbesc                                                
Mă simt în al nouălea cer.

Aceşti ochi frumoşi,
Dragi şi luminoşi
Ca două petice de cer
Se deschid dimineaţa
Ca să-mi lumineze viaţa.

Nicuşor Buta, IX B

Tu, înger...Tu, înger...

Tu, înger din al meu iad,
Cu aripile frânte
Zboară la mine,
Prin gândurile multe.
Nu mai vreau să văd
Vise spulberate de ploi
Vreau să fim doar tu şi eu,
Noi

Andrada Tulvan, IX B

AAppuuss  ddee  ssooaarree

La orizont, în depărtare
Soarele parcă dispare
Ca o portocală decojită.
Pământul pare să-l înghită.

Razele-i toate se desprind,
Florile-n vale se aprind.
Cuprins de vânticelul blând
Îşi varsă sucul pe pământ.

În vârful muntelui înalt
Ca prizonier el e luat,
Însă acum, pe înserat
Trebui’ să se fi culcat.

O linie portocalie
Şi o lumină străvezie
A mai rămas aşa de-odat’
Pe orizontu-ntunecat.

Anamaria Petrisor, X B
POEZIE

Un verde palpabil mă împunge în coastă.
Stau pe iarbă.
Iarba e mai verde. Şi îmi place mai mult.
(„Şi îmi place mai mult.”)
- Ştii că urăsc când repeţi ce spun.
(„Repeţi ce spun.”)
- Nu înţeleg... dacă îmi anticipezi cuvintele,
de ce le rosteşti mereu după mine?
- Ca să văd dacă am avut dreptate. E doar o
chestie de ghicit.
- Da, cred că şi când rezolvi subiectele la mate
te bazezi tot pe ghicit.
- Funcţioneză de fiecare dată. 
- Poate e o chestie magică.
- Nu cred. Eu sunt mai prozaic, nu se prinde
magia de mine.
- Bine atunci, stai în cap deasupra cărţii de
mate, 
ca să-ţi absoarbă rezolvările pe care le ţii în
tine, 
şi să le copiez şi eu apoi.

„Ala bala portocala... bla bla bla...”

Cine a scris poezia asta?
MMaarrii??

Dacă eu sunt....

Dacă eu sunt cerul, atunci tu eşti seninul lui,
Dacă tu eşti marea, sunt eu soarele ei,
Dacă tu eşti viitorul, sunt prezicerea lui,
Dacă tu eşti steaua, sunt eu raza ei,
Dacă eu sunt soarele, eşti tu căldura lui,
Dacă tu eşti dragostea, sunt eu pasiunea ei,
Dacă eu sunt visul, eşti tu împlinirea lui,
Dacă tu eşti lecţia, eu sunt tema ei,
Dacă eu sunt sufletul, eşti tu puritatea lui,
Dacă tu eşti frumuseţea, sunt eu fascinația ei,
Dacă eu sunt cântecul, tu eşti versul lui,
Dacă tu eşti fericirea, sunt eu miracolul ei,
Dacă eu sunt optimismul, eşti tu bucuria lui,
Dacă tu eşti respiraţia, sunt eu aerul ei,
Dacă eu sunt adevărul, eşti tu dovada lui,                  
Dacă eu sunt omul, eşti tu zilele lui,
Dacă eu sunt parfumul, eşti tu esenţa lui,
Dacă tu eşti unicul, sunt eu a ta.

Dacă eu sunt a ta, eşti tu al meu?

Ionela Frese, IX B

2222
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Mi-ai sărutat umărul-
o slabă tresărire
spuneai-
prostii şi naivităţi fermecătoare.

Chiar sunt o fetiţă şi tu eşti jucăria
mea
Don't you know the snow is getting
colder?
Aud;
un nimic curat şi muzical
Ai să mă visezi la noapte?
Spui
cuvinte desuete şi ofilite.
Uite, nu mai e noapte, dragă,
uite... Ascult-
Die die my darling...

n-am chef azi
de trosnirea unghiilor de porţelan
nu pot azi
nu-mi pasă
nu mai ştiu nimic.

Nori silhui pe firmanent
râs exaltat pe fundal.
distanţa frivolă,
sibilică faţă fără expresie,
sentimente ofuscate.

Iartă, doar aşa îţi recapeţi liber-
tatea...
cu cât o simţi mai mult, cu atât te
îndepărtezi mai repede
trandafirul a mucegăit în puiuc.
vreau o îmbrăţişare amărâtă...
şi un sărut bleg cum numai tu ştii
Uite, nu mai e noapte, dragă,
uite...

Şi nu uita! Iartă-mă!
n-am chef azi

MagicGirl, XII C

BB  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  EE

Mai întâi: poza
2 canapele, pereţi afoni şi surzi, 9 persoane, 
restul e tăcere... tăcere? da, tăcere!
Persoanele:
Onyx şi Gazelle, cuplul fantastic,
Laur, plictisitul,
Sărbătorita, cea cu vino-ncoa’,
Jasmine, visătoarea,
Edith, artista,
Victor, sălbaticul,
Elena, interesanta,
Ulise, maestrul,
Unde şi când?
Punctul de intersecţie al spaţiului gol al rococoului cu lumina
imperceptibilă a înserării,
În 11 aprilie, ziua naşterii mele spirituale, nu fizice 
(fiindcă aia pică în noiembrie).

Apoi: analiza
Laur visa (avea privirea pierdută),
iar haina-i fumega în aerul fierbinte.
/*Pe masă: sticle răsturnate, pahare cu lichid de o culoare
oarbă.*/
Jasmine strâmtorată-ntr-un top întunecat,
aruncă un zâmbet ce aduce a venin cu ciocolată.
Ţânţarul, nelipsit, josnic-murdar-stricat,
îşi lipeşte buzele asexuate şi soarbe
nespus de tandru sângele micuţei Edith.
Pe jos, Victor stă cu un ochi într-o baltă cu vomă de gânduri,
iar cu celălalt încearcă să descifreze
dintr-o diaree de imagini o femeie goală.
Sărbătorita îi dezleagă vorbele aiurite.

/*Încet oamenii se dizolvă pe fundal cu o sete inepui-
zabilă

şi podeaua se încovoaie precum o pânză
cu o sută de elefanţi,
din cauza „retenţiei de apă”.*/

Gazelle şi  Onyx se certau:
„-Ai spus că nu mai bei! refuză G. sărutarea cu gust narcotic.
-Jur, lăcrămioara mea de mucegai, natura să-mi fie martoră, că
e ultima oară.
-Meriţi o pedeapsă mai îndelungată decât veşnicia.”

Elena cu pleoapele închise îşi imaginează frunze agăţate cu
hârtie,
care se spânzură-n aerul înăsprit de colile de zări,
pe când amicul ei, Ulise, suprasaturat de alcool începe 
să-i plouă cu idei tulburate.

Dau Esc pozei, ea cade repedele în dosarul „z/sâmbete”
MagicGirl, XII C
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LA FRANCOPHONIE
MOTTO

J’ai appris l’italien pour parler au Pape,
l’espagnol pour parler à ma mère, 

l’anglais pour parler à ma tante, 
l’allemande pour parler à mes amis 

et le français pour parler à moi-même.
(Charles Quint)

Qu’est-ce que la francophonie ? 
Le mot francophonie a apparu pour la pre-

mière fois, en 1880, étant inventé par le géo-
graphe Onésime RECLUS pour désigner les
espaces géographiques où la langue française
était parlée.

Aujourd’hui, on entend par francophonie
(avec une minuscule initiale) l’ensemble des
peuples et des locuteurs qui utilisent partielle-
ment ou entièrement la langue  française. Le

terme Francophonie (avec une capitale initiale) désigne l’ensemble des gouvernements, des pays
qui ont en commun l’usage du français dans leurs travaux.
 Le jour de 20 mars a été declaré «La journée Internationale de la Francophonie»
 Il y a environ 200 millions parleurs dans le monde entier.
 Il ya 56 Etats et gouvernements qui ont décidé d’adhérer à la Francophonie

Pourquoi parler français ?
• En Europe centrale et orientale, la connaissance du français est associée à l’appartenance
à l’Europe unie: ses trois capitales, Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg sont francophones et au
sein des Institutions de L’UE, le français est langue de travail avec l’anglais.
• En Amérique du Nord, c’est affirmer une identité culturelle.
• En Afrique Subsaharienne, le français permet d’acceder a l’éducation de base. Le français
est la langue du developpement, de la modernité.
• Le français est l’une des
deux langues de travail a l’ONU,
l’une de deux langues officielles du
Comité International Olympique, la
seule langue universelle des ser-
vices postaux, la langue principale
de l’Union Africaine. 
• La culture des Roumains est
principallement d’origine française.
La Roumanie peut se vanter avec
plusieurs écrivains francophones
célèbres dont: Eugène Ionesco,
Mircea Eliade, Panait Istrati, Emil
Cioran, Julia Hasdeu.
• La présence de la langue
française ne se limite pas à un,
deux continents, mais elle s’étend
aux cinq continents. 
• Le français est une des langues officielles de nombreux organismes internationaux: Nations
Unies, Union Européenne, Unesco, NATO, La Croix Rouge.
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Virelangues

Le dragon gradé dégrade le gradé dragon. 
Boire un soir la poire noire et croire devoir reboire pour croire pouvoir s'asseoir. 
Papa peint dans les bois, papa boit dans les pins, papa peint et boit dans les pins, papa boit

et peint dans les bois. 
Ah pourquoi Pépita, sans répit m'épies tu? Dans un pré Pépita, pourquoi te tapies tu? tu

m'épie sans pitié, c'est piteux de m'épier... de m'épier Pépita, pourrais tu te passer? 
Natasha n'attacha pas son chat Pacha qui s'échappa. Cela fâcha Sacha qui chassât

Natasha.
Quand un cordier cordant veut accorder la corde de sa corde à corder: 3 cordons et la corde.

Si l'un des 3 cordons de la corde, décorde, le cordon décordé fait décordé la corde. 
Six cents soldats suisses sensés suçaient six cent six saucisses suisses.

Je sèche ces cheveux chez ce cher Serge. 
Je veux et j'exige seize chemises fines et six fichus fins. 
Madame Madami m'a dit Mamadi. 
Tonton, ton thé a-t-il ôté ta toux ? 
Je veux et j'exige un coussin sur chaque siège 
Si ton tonton tond mon mouton, ton tonton tondu sera.
Tatie, ton thé t’a–il ôté ta toux? didait la tortue au tatou.

prof. Anca Pătcaş
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AAnnootthheerr   SSttoorryy……
Girl: Hey 
Boy: What? 
Girl: I really like you. And I... I think I'm falling in
love with you. 
Boy: Ok... 
Girl: What do you mean "ok"? 
Boy: I don't like you like that... 
Girl: Why not? 
Boy: I can't tell you... maybe another time... 

From then on, the girl kept asking the boy "Why
not?" whenever she saw him, and he kept
answering the same answer of "I'll tell you later." Finally the girl got fed up. 

Girl: I'm tired of this! Tell me why you don't like me! 
Boy: Do you really wanna know why? 
Girl: Yes! 
Boy: It's because you're uglier than fuck! What's the point of going out with someone when they're
not pretty?! 
Girl: But... I... 
Boy: Just shut up and leave me alone! 

The boy leaves and the girl is sitting there alone, crying her heart out. Then her cell phone rings. 

Girl: Hello? 
Mom: Sweetheart? I want you to go home, ok? I'll be home from work in a few hours. 
Girl: Alright Mom. 
Mom: I love you. 
Girl: I love you too, Mom. 
Mom: Bye Bye. 
Girl: Bye 

The girl heads home and once she got there, she went in the bathroom and looked at herself in the
mirror. 

Girl: I'm not pretty enough... 

She set to work, knowing fully well what she was going to do. 2 hours later, her Mom came home
and heard the bath water running. She went upstairs to find the hallway flooded so she knocked on
the door. 

Mom: Honey? Are you alright? 

She opened the door and was shocked at the site. The bath was overflowing onto the floor, and the
water was tinted red. She walked over to see what was inside and screamed. There, her little girl
was lying with cuts all over her face and wrists. Her Mom backed away and was going to run to call
the police when something caught her eye. On the mirror were these words written in blood: "Am I
pretty enough now?" No one deserves to be told that by someone they love. If you find it messed
up then forward this to everyone you know. A person's appearance doesn't count. What counts is
their heart inside of them and their personality. No one wants to be told they're not good enough...

Ioana Asofronie, X B
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UNIVERSITATEA DE VEST
“VASILE GOLDIŞ” DIN ARAD
UNIVERSITATE EUROPEANĂ

DIN SFERA EXCELENŢEI ACADEMICE

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
Certificatul de calitate IQ NET recunoscut în 33 de ţări.

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

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

Cu un Curriculum academic modern, centrat pe student,
Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad oferă astăzi, 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
Universitar 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;
Economia 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
Dentară; 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;
Administraţie publică; Asistenţă socială;  Limba şi lit-
eratura 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
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Masteratele 
organizate de către

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

Facultatea de Ştiinţe Juridice

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

Facultatea de Ştiinţe Economice

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

Facultatea de Medicină, Farmacie 
şi Medicină Dentară

o Medicină socială şi management sanitar;

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

Facultatea de Ştiinţe Umaniste,
Politice şi Administrative

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

Facultatea de Educaţie Fizică şi
Sport

o Management şi impresariat sportiv;
o Ştiinţa sportului;
o Sport şi performanţă motrică;
o Kinetoterapie şi motricitate specială;
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SALONTA
CENTRUL TERITORIAL DE INFORMARE

ŞI DOCUMENTARE PENTRU I.D. AL 
UNIVERSITĂŢII DE VEST “VASILE

GOLDIŞ” DIN ARAD 
- REPERE -

Martie 2000 - semnarea pro-
tocolului de colaborare între
Liceul Teoretic Salonta şi
Universitatea de Vest “Vasile
Goldiş” din Arad

Anul universitar 2000/2001 -
prima serie de studenţi la Drept,
Ştiinţe Economice şi Colegiul
Universitar Pedagogic

Iulie 2003 - prima promoţie a
Colegiului Universitar Pedagogic
Salonta - promovabilitate 100%

Iulie 2005 - prima promoţie a
Facultăţii de Drept (60 de studenţi)
şi a Facultăţii de Marketing (60 de
studenţi) - promovabilitate 100%

Director executiv: prof. LIVIU GALEA
Secretar: prof. FLORENTINA MARUŞCA

COLECTIVUL DE REDACŢIECOLECTIVUL DE REDACŢIE
MULŢUMEŞTE EDITURIIMULŢUMEŞTE EDITURII

“VASILE GOLDIŞ” UNIVERSI“VASILE GOLDIŞ” UNIVERSI--
TY PRESS TY PRESS 

PENTRU CEL DE AL NOUĂLEAPENTRU CEL DE AL NOUĂLEA
NUMĂR AL REVISTEI NUMĂR AL REVISTEI 
ADOLESCENŢA - TINI ADOLESCENŢA - TINI 

TIPĂRIT COLORTIPĂRIT COLOR
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Istoricul Colegiului Naţional
„Arany János”

Începuturile liceului sunt legate de hotărârea
Consiliului orăşenesc din 2 decembrie 1903 prin care
se decide înfiinţarea liceului, în condiţiile în care de

200 de ani funcţiona ca şcoală generală
1
. Din 49 de

consilieri, 39 au dat vot favorabil2, în ideea dezvoltării
intelectuale, demografice şi financiare a oraşului.
Propunerea consilierilor a fost susţinută de alte 46 de
localităţi limitrofe. În 16 martie 1904, în şedinţa de
primăvară a Consiluilui judeţean a fost aprobată
hotărârea Consiliului salontan. 

Solicitarea judeţului nu putea fi refuzată de guvern, deoarece în judeţ funcţionau doar două
licee, şi acelea confesionale, la o populaţie de peste 500 000 de locuitori, scria în Ziarul salontan
din 20 martie 1904 prof. dr. Móczár József, indicând şi delegaţia care a prezentat cazul în faţa
guvernului3.

Primul liceu de stat al judeţului Bihor a pornit în toamna anului 1907, iar clădirea instituţiei a
fost finalizată doi ani mai târziu4. Proiectantul acesteia este Székely László, un arhitect originar din
Salonta.

Următorul moment important în istoria liceului îl reprezintă anul 1919, când în instituţie au
funcţionat atât clase de secţia română, cât şi clase cu predare în limba maghiară. De asemenea,
după 1919 apare ideea de a reporni gimnaziul, care, la început, din motive de lipsă de spaţiu, a
funcţionat în cadrul liceului.                                                                                                                 

În 1922 se înfiinţează internatul şi cantina care asigură afluenţa copiilor din împrejurimi şi
influenţează schimbarea compoziţiei sociale a populaţiei şcolare.

Şcoala ajunge la un impas în 1931, apărând pericolul desfiinţării5, fiind retrogradat la gim-
naziu în 1932, când funcţiona sub numele de „Carol al II-lea”6. Astfel a funcţionat până în 1937,
când au reapărut clasele superioare, iar un an mai târziu liceul se transformă în şcoală cu profil agri-
col, dar fără prea mare succes7.

Şi-a tot schimbat profilul şi denumirea până în 1941 când a devenit şcoală de stat regală,
luând pentru prima dată numele „Arany János”. De la sfârşitul războiului, timp de trei ani a fost gim-
naziu româno-maghiar.

În urma reformei învăţământului din 1948 se organizează în actualul local o şcoală profe-
sională cu profil agricol, care a pregătit tractorişti, orezari şi tineri pentru meserii legate de
îmbunătăţiri funciare.

Din 1955 a funcţionat din nou ca liceu teoretic, schimbând des numele, iar din 1978 s-a
transformat în liceu industrial.

Începând cu anul 1996 a devenit liceu teoretic cu clasele 1-12, iar din 2007 este Colegiul
Naţional „Arany János”

prof. Zoe Nagy, prof. dr. Ile Erzsébet
_____________________________________________________________________
1 Ziarul salontan, 6 decembrie, 1903, p.1.
2 ibidem.
3 Ziarul salontan, 20 martie, 1904, p.1
4 Dánielisz Endre, Colegiul Naţional „Arany János” – scurt istoric, Editura Prolog, 2007, p.18.
5 Cornea, Lucia, Contribuţii la o istorie a oraşului Salonta în perioada interbelică. 1919-1945,
Editura Muzeului Ţării Crişurilor Oradea, 2005., p.117.
6 Anuarele Liceului Teoretic Salonta pe anii 1959-1999. 
7 Cornea, Lucia, ibidem, p.115.
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POVESTE   FRUMOASĂ…

Într-o bună zi, NEBUNIA s-a gândit să-şi invite prietenii la
o plimbare. Şi, după ce s-au adunat cu toţii, VESELIA, ca să mai
învioreze atmosfera, că doar asta e treaba ei, a propus să se
joace cu toţii de-a v-aţi ascunselea. Ideea a fost primită cu
entuziasm, doar câţiva s-au abţinut. ADEVĂRUL a decis să nu
se ascundă şi… de ce s-o facă, la urma urmei?! MÂNDRIA a
refuzat, sub pretextul că ar fi un joc prostesc (de fapt, era invi-
dioasă că nu fusese ideea ei). LAŞITATEA n-a vrut să rişte,
LENEA şi FRICA au refuzat şi ele, fiecare din motivele ei.
NEBUNIA, încântată de ideea de joc, s-a oferit să numere. Zis şi
făcut. LIPSA-DE-GRIJI s-a tolănit în primul strat de trandafiri fru-
mos mirositori. INVIDIA s-a ascuns la umbra CONSECVENŢEI,
care reuşise să se caţere până în vârful celui mai înalt copac;
FRUMUSEŢEA şi-a găsit ascunzătoarea perfectă -un lac crista-
lin; LIBERTATEA s-a ascuns într-o rafală de vânt, iar TRISTEŢEA a început să plângă - aşa din
senin. La fel şi DISPERAREA, care s-a trezit în faţa unui zid şi n-a mai ştiut încotro. “… 98, 99, 100!”
“Pe cine nu e gata îl iau cu lopata!“, a terminat NEBUNIA de numărat. Prima descoperire a fost
CURIOZITATEA - vrând să vadă cine pică primul, a riscat să-şi scoată capul din ascunzătoare. A
doua a fost GENEROZITATEA - rămăsese cu un ascunziş cam slăbuţ - pe cele bune le cedase pri-
etenilor. Şi BUCURIA a fost descoperită repede - i se auzea de departe gânguritul. După EGOISM
n-a trebuit să caute prea mult, s-a dat singur în vileag. Cu INDECIZIA a fost şi mai uşor: stătea pe
un gard şi nu se putea hotărî pe ce parte să se ascundă. Şi, uite-aşa, NEBUNIA şi-a găsit toţi pri-
etenii, numai DRAGOSTEA lipsea… Aşa că a pornit în căutarea ei. A cutreierat munţi şi văi, a cău-
tat-o sub pietre, a căutat-o prin copaci, a căutat-o în spatele curcubeului. Şi când era pe cale să
renunţe, a zărit un tufiş de trandafiri sălbatici. Cu o nuieluşă a început să mişte crengile, până când
a auzit un ţipăt de durere. Era DRAGOSTEA, căreia spinii îi scoseseră ochii. NEBUNIA a implorat
iertare şi, în cele din urmă, i-a propus un târg: s-o însoţească peste tot şi să fie vederea ochilor ei.

Şi uite aşa, de atunci DRAGOSTEA e oarbă şi veşnic însoţită de NEBUNIE...
Sonia Pop, X B 

3322 nnrr..   1166  --   sseepptteemmbbrr iiee   --   22000099

Din grădina sufletului meu eşti cea mai frumoasă floare.
De pe cerul vieţii mele eşti soarele ce-mi luminează calea.
Din scoica inimii mele eşti perla cea mai de preţ. 

Iubirea mea pentru tine este imensă. Muntele e scund,
n-ajunge nici până la rădăcina iubirii, iar cerul e mic n-o poate
cuprinde.

Cheia inimii mele am pierdut-o, am rătacit-o în adâncul
sufletului tău, în marea adâncă, dar  luminoasă şi caldă a
inimii tale.

Ochii tăi sunt doar stele, gura ta e luna, iar zâmbetul tău e
fericirea mea. Eşti fiinţa cea mai importantă, eşti nepreţuită, eşti aurul ce se află în sufletul din piep-
tul meu. Eşti cristalul ce-l duc la buze şi din care beau iubire, din care îmi iau energie, din care îmi
umplu sufletul, eşti minunea ce-o strâng în braţe, eşti gândul ce îl am în minte, eşti sângele ce-mi
curge-n vene, eşti aerul ce îl respir, eşti iarba ce o ating, eşti soarele ce mă încălzeşte.

Poate că aceste două cuvinte pe care vreau să ţi le spun îţi par banale, fără rost, dar eu spun
şi nu suspin, nu-mi pare rău. Două cuvinte, atât îţi spun: “TE IUBESC’’ !!!  

Mădălina Pap, IX B

Declaraţie de dragoste
Declaraţie de dragoste
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Avea haine vechi…

Seara, în sânul familiei, micuţa fetiţă îi povestea mamei cum în păr-
culeţul de copii a văzut un băieţel care nu era îmbrăcat foarte frumos, avea
haine vechi, dar era îngrijit şi curat. Băieţelul se juca singur, deoarece restul
copiilor nu vorbea cu cu el pentru că nu avea haine noi şi frumoase. Mama
fetiţei a întrebat-o pe micuţă ce a făcut, iar fetiţa i-a spus că “avea haine

vechi” şi de aceea nu s-a jucat cu acel băieţel. Mama i-a explicat fetiţei că nu hainele contează,
ci sufletul, prietenia şi bunătatea. Fetiţa şi-a propus să se joace în următoarele zile cu acel
băieţel, deoarece nu ştia ce ascund acele “haine vechi…”

În viaţa reală, fiecare persoană încearcă să-şi ascundă defectele prin vorbe şi haine. Mulţi
spun că nu contează exteriorul, ci interiorul unei persoane, dar, în realitate, din păcate, ne minţim
singuri, deoarece punem foarte mare preţ pe exterior şi nu mai ţinem seama de interior, de ade-
văratele calităţi ale unei persoane cum ar fi: bunătatea, prietenia, loialitatea şi onestitatea de
care dă dovadă acea persoană.

De câte ori nu ne-am comportat urât cu o persoană, doar din simplul motiv că nu arată
perfect, că nu avea haine noi, după ultima modă sau avea o anumită tunsoare.

Şi, totuşi, ne convine această situaţie, deoarece nu luăm nicio măsură să ne schimbăm
atitudinea şi continuăm să ne minţim singuri. Sonia Pop, X B

Dragostea - o pată de culoare...

În fiecare zi, un om îşi îngroapă inima să uite, în fiecare
clipă, un om îşi dezgroapă inima să o înţeleagă; cât de strâns
poate să doară, cât de departe trebuie să mergi pentru a uita, de
câtă linişte ai nevoie ca să o înţelegi?

Uneori ne bucurăm că am întâlnit dragostea, uneori ne
dorim să nu o fi cunoscut; atunci, cine poate să ne spună ce este
dragostea?

Am întrebat Cerul şi Pământul, Sufletul şi Gândul, dar tot
nu am primit un răspuns.

Ce este dragostea? Nevoia de a ieşi din tine însuţi, sau
încercarea de a transforma cel mai dulce vis în realitate?

Dragostea poate fi lumina care ascunde infinite culori în
miezul ei de strălucire. Culori fantastice, negândite de nicio minte omenească.

Dragostea adevărată este ca o stafie, toţi vorbesc despre ea, dar puţini o văd cu adevărat.
Probabil că dragostea este cea mai frumoasă limbă pe care doar orbii o pot vedea şi doar surzii
o pot auzi.

Sunt apropieri ce ne îndepărtează şi ne fac să uităm de dragostea ce ne uneşte, dar sunt
şi îndepărtări ce ne apropie şi ne fac să ne amintim de ea.

Dragostea schimbă însăşi natura lucrurilor. În mâna ei, toate devin bune, dar nu confun-
da dragostea cu delirul posesiei care aduce cea mai cruntă suferinţă. Căci, în ciuda părerii
comune, nu dragostea te face să suferi, ci instinctul propietăţii, care este tocmai contrar
dragostei.

Cu siguranţă, dragostea curată nu poate locui împreună cu suspiciunea.
Dragostea nu pune multe întrebări, deoarece, dacă începem să ne gândim, începe să ne

fie frică. E o frică inexplicabilă. De aceea, nu întrebi, ci, pur şi simplu, faci.
De cele mai multe ori, a iubi înseamnă a pierde controlul, iar dragostea este primul lucru

capabil să schimbe total viaţa unei persoane dintr-o clipă într-alta.
Ioana, X B
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Ce ştii tu despre Eminescu?Ce ştii tu despre Eminescu?
Chestionar propus de dna prof. Ioana Pop

1. Eminescu s-a născut la: a) Humuleşti
b) Iaşi
c) Botoşani
d) altă variantă

2. Eminescu a fost foarte bun prieten cu:a) Ion Heliade-Rădulescu
b) Ion Creangă
c) Mihail Sadoveanu
d) altă variantă

3. Iubita lui Eminescu s-a numit: a) Veronica Micle
b) Violeta Maiorescu
c) Victoria Barbu
d) altă variantă

4. Eminescu a debutat în: a) revista Junimea cu poezia Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie
b) ziarul Timpul cu poezia Revedere
c) revista Familia cu poezia De-aş avea
d) altă variantă

5. Cine  i-a schimbat numele din Eminovici în Eminescu? a) Titu Maiorescu
b) Iosif Vulcan
c) Aron Pumnul
d) altă variantă

6. Care dintre următoarele poezii sunt scrise de Eminescu:
a) Joc secund, Nervi de primăvară, Lacustră
b) Iarna pe uliţă, Muma lui ştefan cel Mare, Mioriţa
c) Rondelul rozelor ce mor, Noapte de decemvrie, Flori de mucigai
d) altă variantă

7. Sărmanul Dionis este:
a) o poezie scrisă de Mihai Eminescu în care se vorbeşte despre sărăcie 
b) o alegorie populară inclusă în Legendele Olimpului
c) o nuvelă fantastică scrisă de Mihai Eminescu
d) altă variantă
8. Următoarele versuri:  „De ce din umbra-mi ai fugit?/ De ce n-auzi chemare-mi?/ În crângul vechi
şi liniştit / Să vii o clipă baremi” sunt scrise de: a) Mircea Cărtărescu

b) Mihai Eminescu
c) Nichita Stănescu
d) altă variantă

9. În poezia Revedere este vorba despre: a) reîntâlnirea poetului cu codrul
b) revederea poetului cu familia sa
c) întâlnirea poetului cu iubita sa
d) altă variantă

10. Eminescu a trăit: a) 33 de ani
b) 39 de ani
c) 40 de ani
d) altă variantă  

Numele şi prenumele ____________________________
Clasa _______________
Răspunsul la întrebarea:

1 - 4 - 7 - 10 -
2 - 5 - 8 -
3 - 6 - 9 -
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Cupoanele cu răspunsurile
se depun în urna de la clasa

a XI-a B până în 10
octombrie 2009.

Câştigătorii sunt premiaţi în
23 octombrie 2009,

la ora 12.00.



AA  FFőőggiimmnnáázziiuumm  ttöörr ttéénneettee
Nagyszalonta képviselőtestülete 1903. december 2-án döntött az állami főgimnázium

indítása pontosabban a már 200 éve működő algimnázi-
um állami főgimnáziummá fejlesztése mellett.1 A 49
városatyából 37 szavazott igennel.2 Ők a műveltség
és szellemi fejlődés előmozdítása mellett a polgári
fejlődés, a helység anyagi mozgékonyságának
fokozását is remélték ettől a lépéstől. A szalontai
ügyet 46 község hasonló értelmű kérése támogat-
ta. Bihar megye 1904. március 16-án tartott
tavaszi közgyűlése egyhangúlag jóváhagyta a
szalontai döntést.

“Bihar megye kérését, amelyben
mindössze két főgimnázium működik, az is felekezeti,
pedig félmillió lakosa van, s rengeteg adót fizet, nem tagadhatja
meg a kormány.”- írta a Szalontai Lapok 1904. március 20-i számában dr.
Móczár József tanár, utalva arra a küldöttségre, mely Biharból személyesen vitte az
ügyet a kormány elé.3

Bihar megye első állami főgimnáziuma 1907 őszén indult.4 Az intézmény épülete csak két
évvel később készül el. Tervezője a szalontai származású műépítész, Székely László.

A főgimnázium történetének következő jelentős állomása: 1919, illetve 1922, ettől kezdve
az intézmény folyamatosan kétnyelvű. Ugyancsak 1919 után merül fel az állami elemi iskolai
képzés beindítása, mely kezdetben, osztálytermek  hiányában, részben a főgimnázium
épületében működött. Az intézmény sorsa 1931-ben mélypontra került: felmerült a felszámolás
veszélye.5 1932-ben a közben II. Károly királyról elnevezett intézményt algimnáziummá fokozták
vissza.6 Így működött 1937-ig, amikor újraindították a felső tagozatot. Egy év múlva, 1938-ban
újabb kísérlet következett: mezőgazdasági profillal próbálkoztak, de nem nagy sikerrel.7 1941-ig,
amikor a gyakran változó sorsú  iskola újból királyi állami minősítést kapott, és először vette fel
Arany János nevét. A háború végétől három tanéven át vegyes középiskola áll a szalontai diákok
részére. Az 1948-as tanügyi reform következményeként 1955-ig szünetelt az elméleti középisko-
lai oktatás, a szalontai középiskolát ugyanis mezőgazdasági szakközépnek minősítették vissza.
1955-től újból elméleti líceumként működött, gyakran változó néven. 1978-tól újból szak-
középiskola, ezúttal ipari profillal. 1996-ban I-XII. osztályos Elméleti Líceummá alakult, majd
2007-ben visszakapta főgimnáziumi rangját és Arany János nevét.

Könyvészet:
1. Szalontai Lapok, 1903. december 6., 1.
2. U. o.
3. Szalontai Lapok, 1904. március 20., 1.
4. Dánielisz Endre, A szalontai iskolák
története, kiadja a Királyhágómelléki
Református Egyházkerület, 1998, 177.
5. Cornea, Lucia, Contribuţii la o istorie a
oraşului Salonta în perioada interbelică.
1919-1945. Editura Muzeului Ţării
Crişurilor Oradea, 2005., 117.
6.  Anuarele Liceului Teoretic Salonta pe
anii 1959-1999.
7. Cornea, Lucia, 115.

dr. Ile Erzsébet
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“Annak idején a járással együtt lovagolni is megtanultam”

Lapunkban általában a diákok bizonyos tantárgyakból elért sikereiről olvashatunk. Ezért én arra gon-
doltam, hogy ezúttal bemutatok egy olyan diákot, aki ugyan a
tanulásban is jeleskedik, de a lovak iránti érdeklődése sokkal
kiemelkedőbb. Ő Major Imre X. E osztályos tanuló, az osztály-
társam, aki kilences tanulmányi átlaga mellett komolyan törődik
állataival is. Imre ugyanis szabad idejében lovaival, Babával és
Gizivel foglalkozik. De hogy miből is áll kedvenc időtöltése, azt
kérdéseimre felelve mondja el nekünk ő maga.

P: Mióta foglalkozol lovakkal?
I: Mióta az eszemet tudom, lovak vannak a közelemben, annak
idején a járással együtt lovagolni is megtanultam.

P: Honnan ered a lovak iránti szereteted?
I: Ez a szeretet generációról generációra terjedt a családomban,
ugyanis már dédnagyapám, nagyapám és édesapám is lovakkal foglalkoznak.

P: Mióta vannak saját lovaid?
I: 3 éve vannak saját lovaim, amelyekkel versenyekre járok.

P: Mióta versenyzel, és milyen eredményeid vannak?
I: 2 éve versenyzek, az első évben különdíjakat nyertem mutatóhajtásért. A második évtől kezdve díjaztak a

felnőtt kategóriában. Eddigi legjobb eredményem: 17 fogat-
ból (versenyzőből) 4. helyezést értem el vadászhajtásban.

P: Hogyan írnád le a lovaid személyiségét?
I: Saját tapasztalatom szerint könnyebb bánni a lovaimmal,
mint az emberekkel, de ez csak úgy érhető el, ha rend-
szeresen és odaadóan foglalkozom velük. A versenyek
előtt szükséges a rendszeres edzés, minden nap befo-
gom őket, hosszú sétákat teszek velük, bemelegítésként
lassú kocogás, majd ezt követően bójázás. Mindez
legalább két óra. A hangsúly a rendszeres törődésen
van, mivel a lovak hozzám vannak szokva, mást nem
nagyon engedek a közelükbe, nem tenne jót nekik, ha
mindig más gondozná őket, épp ezért nem nagyon
mehetek például kirándulni, nem várhatom el tőlük,
hogy étlen-szomjan várják, míg a gazdi hazaér a

nyaralásból.
P: Mik a szükséges papírok, intézkedések verseny előtt? Illetve magához a

tartáshoz szükséges előkészületek?
I: Először is van igazolványuk, évről évre szükséges
vérvétel és oltás, van útlevelük, ebben fel van tüntetve a
nemük, színük, fajtájuk, koruk és egészségi állapotuk.

P: Mennyi időt töltesz velük?
I: Naponta legalább 4-5 órát töltök velük, már olyannyi-
ra hozzászoktam, hogy gondoskodni kell róluk, hogy
nagyon hiányoznának, ha esetleg a tovább tanulás
miatt le kellene mondanom róluk, de igyekszem úgy
alakítani a jövőmet, hogy ez ne történjen meg.

P: Szóval ez több mint hobbi? A jövőben
komolyan szeretnél a lovakkal és a
versenyekkel foglalkozni?
I: Egyelőre még csak hobbi, de ha a körülmények
engedik, szeretnék komolyabban foglalkozni a
versenyzéssel.

P: Nos, ha Babából nem is lesz Overdose,  én ez úton
is szeretnék sok sikert kívánni Imrének a továbbiakhoz.

Patócs Petra,  X.E
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Mutatkozz be, kérlek!
- A nevem Barabás Arnold, 2007-ben érettségiztem az Arany János Főgimnázium reál sza-

kán. Osztályfőnököm Mészár Julianna matematika tanárnő volt. Jelenleg a Nagyváradi Állami
Egyetem Számítógép és
Információ-tehnológia szakán
vagyok másodéves hallgató.

- Barta Levente
vagyok, a nagyszalontai Arany
János Főgimnázium volt ta-
nulója, jelenleg pedig a
temesvári Műszaki Egyetem
Automatizálás és
Számítógépek karának hall-
gatója.

Hogy érzed magad az
egyetemen?

Arnold: Az elején na-
gyon nehéz volt, mivel az
egyetem teljesen más tanulási
stílust követel meg, mint a

líceum. A tananyag nagyon sok és nehéz. Meg kell szokni azt, hogy mi jegyzeteljük ki a tanár
előadását, és a kiadott kurzusából párhuzamosan tanulunk. Nagyon nagy mennyiségű anyagot
kell megtanulnunk. Mostmár jól érzem magam, mivel hozzászoktam ehhez a stílushoz. Az
egyetem napi 6-7 óra tanulást igényel, ami elég fárasztó,  de megvan az eredménye, mivel első
évben és most a második év első félévében is első helyen végeztem az évfolyamon. A
beilleszkedés könnyen ment, mivel barátságos és segítőkész emberek vesznek körül.

Levente: Egyre jobban érzem magam, mivel egyre több, az egyetem kínálta lehetőséget
tudok kihasználni. Például: látogatás az Egyesült Államokban, nyári gyakorlatok, nyári egyetemek,
versenyek. Másodéves vagyok, már megszoktam az egyetemi élet előnyeit és hátrányait.  Egyre
több olyan tantárgyunk van, amellyel később el lehet helyezkedni, ezért nő a tananyag nehézségi
foka is. Idén lesznek a szakosodások, melynek során a kar két szakra válik szét, ezért most nagy
az izgalom.

Mit tanácsolsz azoknak, akik ezután mennek egyetemre?
Arnold: Akik egyetemre akarnak menni, azoknak azt tanácsolom, hogy nagyon komolyan

vegyék a tanulást, és legyenek szorgalmasak. A líceumi évek alatt fel lehet készülni kellőképpen
a felvételire. Mindenki jól gondolja meg, hogy milyen szakot választ, mert ez kihat egész életére,
és csak úgy érdemes csinálni, ha azt nagyon szereti az ember. Sokan szórakozásnak veszik az
egészet, és vizsgák után kell csak szembesüljenek azzal, hogy nem folytathatják tanulmányaikat,
mert nagyon sok tantárgyból buktak.

Levente: Minél előbb döntsék el, hol, milyen szakon akarnak tovább tanulni, és annak
megfelelően tanuljanak. Aki ide akar jönni, a mi szakunkra, annak azt tanácsolom, ne magoljon,
próbáljon minél logikusabban tanulni. És persze, készüljön a felvételire. De akárhol, akármilyen
szakon tanul is tovább az ember, a felvételi tárgyakat nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ha pedig
bekerültetek az egyetemre, új erőpróba előtt álltok majd, ahol akkor sem szabad elkeseredni, ha
a jegyek gyengébbek, mint ahogy azt a középiskolai évek során megszoktuk.

Kérdezett: Mészár Tamás, X.F
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Barabás ArnoldBarta Levente

Nekik már sikerült ...



Virágvasárnap Bécsben
Április elején,

Virágvasárnap tiszteletére az
Arany János Főgimnázium IX.,
X. és XI. F osztálya tartalmas
kirándulást tett Bécsbe és
Burgenlandba. 

Iskolánk csapata pén-
teken, hajnali 4 órakor indult a
református templom elől.
A fárasztó utazás után déli 12
órára értünk az Esterházy-
kastélyba. Itt megtekinthet-
tük Haydn zeneszerző
ruháit, szokásait. Az audio-
guide segítségével fontos
információkat hallhattunk
az életéről és megtudhat-
tuk, hogy nagyon jóban
volt Mozarttal, aki az apjá-
nak tekintette. Egy kis

pihenő után ellátogattunk
Fraknó várába, amely ugyancsak az

Esterházyaké volt. Itt rengeteg típusú régi fegyvert, ágyúkat, ágyú-
golyókat, hámokat, régi edényeket és egy 163 méter mély kutat láthattunk. Az este

leszálltával elfoglaltuk az első szállásunkat egy nagyon aranyos, otthonos helyen, Fertődön. Külön helyre
kerültünk a fiúktól, de így is nagyon jól éreztük magunkat. 

A pihentető éjszaka után újult erővel indultunk útnak a Schönbrunni kastélyba. Itt megtekinthettük a
királyi család portréit, szobáit, szokásait és gyönyörű bútoraikat, báltermüket. Láttuk Sissi királynőt, Ferenc
Józsefet, Mária Teréziát és gyermekeit szépen lefestve. A kastély udvarán, húsvét lévén rengeteg szuvenir-
boltot, édességboltot és húsvéti érdekességeket tekinthettünk meg. Ezek után egy szépségéről híres, izgal-
mas kertbe érkeztünk, ahol három labirintusban próbáltuk ki ügyességünket. Érdekes tükröket és játékokat
is találtunk. Kis logika és vidámság után ellátogattunk Bécs nagyon gazdag és gyönyörűen elrendezett
állatkertjébe, ahol rengeteg fajta állatot csodálhattunk meg. Az elefánt, tigris, oroszlán és medve mellett, lát-
tunk pandát, pingvineket, majmokat és érdekes akváriumban pompázó halakat és még rengeteg különleges
állatot. Bejártuk a melegházakat, izzadtunk az esőerdőben és gyönyörködtünk a poláriumokban.  Az új szál-
lásunk elfoglalása után, amely már Bécsben volt, élvezettel siettünk a Praterbe. Útban megálltunk a
Belvedere csodálatos palotájánál, körbesétáltuk, és meghallgattuk a történetét. A Prater már messziről
feltűnt az óriáskerekével. Az egész csoport felült Bécs egyik nevezetességére, és félórán keresztül
gyönyörködtünk a már kivilágított városban és az izgalmas vidámparkban. Ezek után a bátrabbak több
adrenalin szintünket növelő, eszközre is felülhettek. Volt, ki a hullámvasutat próbálta ki, a fiúk a versenyautó
sebességét, a bátrak a vizes csúszdára és szellemvasútra is felültek, de nem hagyták ki a legrázósabb
játékokat sem. Ez után a tartalmas nap után, miután megcsodáltuk a kivilágított Bécs központját, fáradtan
foglaltuk el szállásunkat. Vasárnap egy jóízű reggeli után újra nyakunkba vettük a várost. Sétánkat a
Hofburgban kezdtük. A Sissi Múzeumban jó két órát töltöttünk. Itt sok érdekességet tudhattunk meg Erzsébet
királynőről és a királyi családról. Megtekinthettük a királynő ruháit, ékszereit, szobáját, tornaszobáját, toalett-
jét, báltermét a lányok nem kis gyönyörűségére. Megcsodálhattuk a királyi család ezüst-arany étkészletét,
pohár- és tányérkészletét, gyönyörű aranyozott tálakat, tálcákat és mesésen festett, díszített porcelánokat.
Sétáltunk Bécs ringen belüli utcáin. Számtalan palotát és templomot láttunk, érdekességekre hívták fel
figyelmünket, végül pedig megnéztük a Szent István Dómot.  Utolsó megállónk Bécsben nagyon színes volt,
Hundertwasser  modern házainak megtekintése. 

Utunk végeztével köszönetet mondunk szervező és kísérő tanárainknak, osztályfőnökeinknek,
Mészár Juliannának, Nagy Ildikónak és Illyés Lajosnak, akiknek nem kis munkájukba került felügyelni
bennünket, valamint nagy tudású idegenvezetőnknek, aki lelkiismeretesen magyarázott nem csak az
épületek előtt, hanem a buszon is.

Nagy Csenge Orsolya, X. F 
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Major Arnold válaszolt kérdéseinkre ...

Nemrég rövid beszélgetést
folytattam Nagyszalonta legjobb
táncosával, Major Arnolddal.
Nehezen sikerült elérnem,
utólag megtudtam, hogy

miért. Edzőtáborban vett
részt, Olaszországban. De a sok

telefonálgatás, levelezgetés végül meghozta
gyümölcsét, rengeteg érdekes dolgot tudtam meg tőle.

Elsőként a tanulmányairól kérdeztem, és meg-
tudtam, hogy Temesváron élelmiszeripari mérnöki szakra
jár, ahol most végzi az első évét. Azért választotta ezt a
szakot, mert az orvosi mellett nem tudott volna táncolni.
Megtudtam, hogy már kilenc éve táncol, és hogy első
lépéseit Barabás Gyöngyi néninél tanulta, majd egy
évre rá már versenyszerűen űzte ezt a sportágat.
Rengeteg versenyen vett eddig részt, és mindenhon-
nan kitűnő eredményekkel tért haza. A legemlítés-
reméltóbb versenyei eddig a Szlovákiában elért B
kategóriás első hely és a Szlovéniában, Mariborban elért
szintén első hely. És amire a legbüszkébb lehet, hogy
bekerült a román válogatottba. Mi is nagyon büszkék
lehetünk, hogy városunk ifjú szülötte és iskolánk volt
kitűnő diákja ilyen eredményeket ér el. E remek ered-
mények eléréséhez azonban heti tíz óra kemény
munkára volt és van szükség.

Októberben lesz három éve, hogy tánc-
tanárként a nagyszalontai fiatalokat beavatja a tánc
rejtelmeibe. Többek között van öt táncospár, akikkel
versenyeken vesz részt. A legfiatalabb pár közülük Szabó
Tímea és Szőcs Márk, majd őket követi  Rusanovschi
Laura és Balázs Dávid, Nagy Ingrid és Iancu Richard,
Szabó Bettina és Traier Balázs végül pedig Breczko
Yvette és Szabó Attila. Ezek a fiatal táncosok is
javarészt dobogós helyezéseket értek el.

A május elején megrendezett tudományos
diákkonferencia egyik délutáni programjaként az Arni
dance táncosai egy csodálatos előadással kápráztat-
ták el  a konferencián résztvevő diákokat és kísérő
tanáraikat.

Reméljük, hogy még sok alkalommal meg-
csodálhatjuk az Arni dance előadásait.

Lejegyezte: Szabó Tímea, X. F

AAddoolleesscceennţţaa   --   TTiinnii

A nagy táncosok nem a technikájuk, hanem a szenvedélyük miatt válnak
naggyá.

(Martha Graham)
Minden olyan napot elveszettnek kell tekintenünk, amelyen nem táncoltunk

legalább egyszer. (Nietzsche)
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Aki rendszeresen tanul

Krilek Yvett V. C osztályos diáklány, Lozsádi Ibolya tanárnő tanítványa
képviselte idén megyénket másodmagával a Mikes Kelemen Irodalmi
Tantárgyverseny országos szakaszán. A versenyről és az ott szerzett élményeiről
kérdeztük. 
Mikor és hol került megrendezésre az országos olimpia?

A tavaszi szünidőben, Székelyudvarhelyen.
Milyen feladatokat kaptál?

Történelmi mondát kellett írnom, illetve levelet a szomorúságnak Lázár Ervin
meseregénye alapján. Kaptunk egy nyelvtani feladatot is. Maga a verseny nem
volt nehéz annak, aki rendszeresen tanul. Elégedett vagyok magammal, 28
résztvevőből a 13. lettem, és dicséretet kaptam. 

Milyen volt a verseny hangulata?
A Kós Károly Kollégium bentlakásában voltunk elszállásolva, és nagyon jól éreztük magunkat. Amíg

a bíráló bizottság tagjai a dolgozatainkat javították és értékelték, mi kirándulni voltunk Szejkefürdőn,
Farkaslakán, Csíkszeredában. Igyekeztem részt venni minden  foglalkozáson, amit számunkra rendeztek,
beneveztem egy játékos nyelvi vetélkedőre, és voltam kézműves foglalkozáson is. 
Tehát az érdeklődési köröd szélesebb…

Igen, ez abból is látszik, hogy más versenyeken is rendszeresen szoktam részt venni: angol nyelvből,
vallásból…

Sok sikert kívánunk a következő versenyekhez!
Lejegyezte: Vas Julianna és Vass Brigitta, XI. E
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Interjú Zabolai Zsolttal
Cs: Hány versenyen vettél részt a líceumi éveid kezde-
tétől? És hol zajlottak ezek?

Líceumi éveim során számos versenyen vettem részt.
A legtöbb Nagyszalontán zajlott, de volt néhány, ami más
városban, például Marosvásárhelyen, Budapesten, Iaşi-ban és
Galac városában.
Cs: Milyen hatást gyakoroltak rád a sikereid? Milyen
élményekkel gazdagodtál?

Jó volt menni versenyekre, mert több szép várost is
meglátogattam, és volt alkalmam sok diákot megismerni. Köszönet illeti a tanáraimat, osztályfőnökömet,
akik bátorítottak, ösztönöztek, hogy részt vegyek ezeken. Kiemelném az informatika tanárnőmet, Nagy
Ildikót, aki sokat foglalkozott velem.
Cs: Milyen érzés volt ugyanolyan beállítottságú, érdeklődésű emberekkel találkozni, kommunikálni?

Érdekes érzés volt, főleg Galacon töltöttem több időt, ahol a váradi fiúkkal voltam elszállásolva. Egy-
egy versenynap után megbeszéltük, hogy ki milyen feladatot kapott, és mennyi pontot ért el.
Cs: Amikor a versenyen megkaptad a feladatokat, mennyire jelentettek nagy kihívást, hát a társaid-
nak?

Mikor megkaptam a feladatokat, azt gondoltam: „Hűha, ezek nehezek!”. Persze, azért volt, ami köny-
nyebben ment, és volt, ami fejtörést igényelt, de azért a legjobb tudásom szerint próbáltam őket megoldani.
A társaimnak szintén kihívást jelentett, főleg a galaci országos olimpiász, mivel az volt a legnehezebb.  Ott
találkoztam olyan versenytársammal is, akit már Budapestről ismertem, és remélem, még lesz alkalmam
velük találkozni.
Cs: Ennyi siker és élmény után, hogy gondolod, hol folytatnád tovább legszívesebben a tanul-
mányaidat?

Igazából ezt még nem sikerült eldönteni, de szerintem ezen még ráérek gondolkozni, mert még van
egy kevés időm a 12. osztály végéig ... 

Készítette: Nagy Csenge Orsolya, X.F
U.i. Az idén Zabolai Zsolt megyei elsőként jutott be a Számítástechnikai Olimpia országos szakaszára. Előtte
kevéssel egy másik országos megmérettetésen szerepelt sikeresen Iaşi városban.

Akikre büszkék vagyunk



A siker is feltétele a munkakedvnek

Író-olvasótalálkozók mindenkori bűvös kérdése, hogy
hogyan lesz valakiből író, hogyan érvényesül az íráskészség.
Legtöbb alkotó ember a fiatal illetve gyermekkorára vezeti visz-
sza a tehetség kibontakozásának kezdetét. Az is megfigyelhető
viszont, hogy manapság egyre többen kezdik fiatalon az írást
még olyan hagyományosan érett, felnőttkorhoz köthető
műnemben is, mint az elbeszélő próza.

Amikor tehetség tűnik fel, sok a kérdés is a körül,
hogy milyen feltétele is van annak, hogy a tehetség kibon-
takozhasson, hogy alkotó munkakörre és befogadó közönségre
találjon. Ezekről beszélgetünk iskolánk legeredményesebb
szövegírójával, Nagy Csenge Orsolya X. F-es diáklánnyal. 

Az íráshoz munkakedv kell, és az, hogy beigazolódjék: az írásunk értékelésre talál. A siker is feltétele a
munkakedvnek. 
Hogyan próbálsz ehhez alkalmazkodni, hogyan próbálod szervezni a magad írói pályáját?

Azt teszem, amit nagy elődök is tettek: kipróbálom az erőmet pályázatokon meghirdetett műfajokban. Évek óta
hallom a tanáraimtól és iskolatársaimtól, hogy jól írok fogalmazást. Ez a gyermekkor meghatározó műfaja, természetes,
hogy írni is ezt tanul meg először az ember. Első nagy élményem A Pál utcai fiúk keletkezésének százéves évfordulóján
a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum blogíró versenyén volt, és én második helyezést értem el a kortárs írókból álló
zsűri döntése alapján. A személyre szóló értékelést Zalán Tibor író közölte a pályázókkal. Aztán következtek olyan
pályázatok, mint a biharkeresztesi novellaíró pályázat, amelyben a novellám különdíjban részesült, ezt követte az
erdőszentgyörgyi középiskola által szervezett alkotói pályázat az édesanya szerepéről. Szövegírás és grafika
kategóriában is indultam. Esszémmel első díjat nyertem, rajzommal harmadik lettem.  A legutóbbi sikeremet kedvenc
műfajomban, mese kategóriában értem el, egy szombathelyi alapítvány idei mesepályázatán harmadik lettem, és a
mesém meg is jelent a verseny zsűrije által válogatott antológiában.  

További sok sikert és újabb köteteket kívánunk!

Két magzat beszélget

- Te hiszel a születés utáni életben?
- Természetesen. A születés után valaminek következnie
kell. Talán itt is azért vagyunk, hogy felkészüljünk arra,
ami ezután következik.
- Hát ez butaság, semmiféle élet nem lesz a születés
után. Egyébként is, milyen lenne az?
- Azt pontosan nem tudom, de biztosan több fény lesz ott,
mint itt. Talán a saját lábunkon fogunk járni, és majd a
szájunkkal eszünk.
- Hát ez ostobaság. Járni nem is lehet ... és szájjal enni?
Hát ez meg végképp nevetséges. Hiszen mi a köldökzsinóron keresztül táplálkozunk. De mondok én neked
valamit. A születés utáni életet kizárhatjuk, mert a köldökzsinór már most is túlságosan rövid.
- De, de ...valami biztosan lesz, csak valószínűleg minden egy kicsit másképpen, mint amihez mi itt hozzá-
szoktunk.
- Na de onnan még senki nem tért vissza. A születéssel egyszerűen az élet véget ér. Különben is  ... az élet
nem más, mint örökös zsúfolódás a sötétben.
- Én nem tudom pontosan, milyen lesz, ha megszületünk, de mindenesetre meglátjuk a MAMÁT, és ő majd
gondoskodik rólunk.
- A mamát ?!?!?! Te hiszel a mamában?!  És szerinted ő mégis hol van?
- Hát mindenütt körülöttünk, benne, és neki köszönhetően élünk. Nélküle egyáltalán nem lennénk.
- Hát ezt nem hiszem. Én soha semmiféle mamát nem láttam, tehát nyilvánvaló, hogy nincs is.
- Na de néha, amikor csendben vagyunk, halljuk, amikor énekel, és azt is érezzük, ahogy simogatja körülöt-
tünk a világot. Tudod, én tényleg azt hiszem, hogy az igazi élet még csak ezután vár ránk.

... hiszem, hogy aki hisz valamiben, bármi is legyen az, az óriási energiát szabadít fel!

Szabó Csenge, X. F
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Mesés élményekkel gazdagodva
Traier Balázs, az idei Arany László Mesemondó

Verseny győztese tagja volt annak a diákcsoportnak, mely
megyénket képviselte a Benedek Elek Országos
Mesemondó Versenyen. A megmérettetésre
Kézdivásárhelyen került sor április 25-én. 

Balázst a versenyen szerzett élményeiről
kérdeztük. 

Viszonylag kevés időm volt a felkészülésre. A 25 fős
mezőnyben sok ügyes diák volt. Helyezést nem sikerült
elérnem, de nagyon sok tapasztalattal és élménnyel
gazdagodtam.  Több barátot is szereztem. Különösen tet-
szett a nyitóünnepség és számos más program is: a város-
nézés, a tiszteletünkre rendezett bábszínházi előadás. Ez
utóbbi alkalmából megismerhettük egy Benedek Elek-mese bábjáték-változatát. Mindnyájunknak élményt
jelentett. Nagyon jól éreztem magam, igyekszem majd más versenyeken is részt venni, hogy új élményekkel
gazdagodhassak. 

Külön köszönet a tanárnőmnek, Lozsádi Ibolyának!

Lejegyezte Vass Brigitta és Vas Juliánna, XI. E

Hogyan ért véget az oroszlán és a róka komasága?

Egy időben a róka és az oroszlán nagyon jó barátságban
voltak. Egyszer az oroszlánnak kedve támadt vándorolni, hátha talál valami
jobb kosztot. Hívja a rókát is. Az örömest vele tart.

Egy nap az oroszlán elejt egy szarvast. Tanakodnak, hogy
oszthatnák meg, de nem tudják eldönteni. Így szól a róka: 
– Aludjunk  rá egyet, aztán holnap majd eldöntjük, melyik rész kit illet.
Így is tettek. Ám a róka nem aludt, hanem megvárta, míg az oroszlán elal-
szik, aztán alattomban elvitte a zsákmányt.

Reggel, mire az oroszlán felébredt, a róka már messze járt. Mióta be-
csapta, azóta is kerüli az oroszlán a rókát. Így ért véget az oroszlán és a
róka komasága.

Tanulság: Ne barátkozz és ne osztozkodj olyannal, aki álnok, ravasz és
kétszínű, mert lehet, hogy átver. Ne feledd, a látszat néha csal.

Krilek Yvett, V. C

A kóborkutya és a Hold

Egyszer egy kutya, éjszakai kóborlása közben,
talált egy csontot. Nem volt túl nagy, de már napok óta nem
evett egy falatot sem, így boldogan vitte haza. 

Azon az éjjelen éppen telihold volt. A kutya egy
árok mellett haladt el, melynek vizében a Hold vissza-
tükröződött. Eldobta a csontot és meg akarta kaparintani
a Holdat. Azt hitte, hogy egy nagy darab sajt. Ráugrott, de
hiába merült nyakig a vízbe, nem lelte meg. Kimászott az
árokból, megvárta, míg kitisztul a víz, aztán ismét
rávetette magát. Így ment ez egészen hajnalig. Amikor
megunta, eszébe jutott a csont. Kétségbeesetten keres-
ni kezdte. Azt aztán már kereshette, mert amíg ő a

Holdat próbálta megszerezni, addig egy másik kutya elvitte a csontot. 
Bizony így jár az, aki eldobja a bizonyosat a bizonytalanért – a végén semmi sem marad neki.

Traier Balázs, V. C 
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Rajzolta: Traier Balázs

Rajzolta: Krilek Yvett
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Fiecărei personalităţi îi corespunde o culoare. Dar oare acea culoare chiar are o însemnătate pen-
tru fiecare persoană? 

Studiile făcute asupra psihicului uman au condus la ideea că oamenii sunt influenţaţi de culori şi
acestea dau un sens diferit vieţii. Stări psihice sunt induse de modul în care fiecare persoană percepe
mediul, sensul pe care îl dă obiectelor înconjurătoare. Anumite femei sunt fericite când sunt înconjurate de
culori deschise şi acest lucru pare să fie suficient pentru ele. Modul în care acestea se îmbracă şi talentul
cu care combină culorile în încercarea de a reuşi accesorizarea perfectă oferă indicii despre personali-
tatea lor şi spun multe lucruri despre starea de spirit din acel moment. Reprezentantele sexului frumos
însă nu sunt interesate de felul în care acţionează aceste culori asupra personalităţii lor şi cum le schimbă
starea de spirit. Psihologii sunt de părere că nuanţele închise denotă putere, voinţă şi forţă mentală. Ştiind
ce simbolizează culorile, este ușor să ne cunoaştem interlocutorul, chiar dacă nu am schimbat două vorbe
cu el.

Roşu. Persoanele care iubesc această culoare au un ego debordant şi sunt raţionale în acelaşi timp.
Adesea, femeile care preferă roşul au un temperament impulsiv şi sunt mai irascibile decât restul doamnelor.
Reprezentantele sexului frumos care îşi achiziţionează haine şi accesorii roşii sunt firi puternice pe exterior,
dar în sufletul lor sunt sensibile şi, de cele mai multe ori, au de suferit în urma acestui comportament.
Impulsivitatea şi dorinţa de a domina le fac pe acelea care poartă culoarea roşie să se impună în aproape
orice situaţie, reuşind să îşi atingă scopul propus. Femeile sunt pasionale, se aprind foarte uşor, precum un
foc, şi acționează sub impulsul „Acum şi aici!".

Galben. Aceasta este o culoare veselă, care adesea caracterizează persoanele fericite, pline de
viaţă, uneori timide şi sensibile. Studiile au arătat că persoanele care iubesc această culoare au tendiţa de
a deveni egoiste, punând pe primul loc propria persoană. În general, doamnele din această categorie sunt
persoane de încredere, emană o sănătate fizică şi mentală de invidiat. Galbenul caracterizează şi per-
soanele geloase, câteodată nesigure pe ele, poate şi din cauză că se află la un început de drum şi nu au
garanţia că vor duce la bun sfârşit ceea ce au început.

Albastru. Aceasta este o culoare calmantă şi clară. Aproape toate nunaţele de albastru sunt
benefice şi caracterizează persoanele de încredere. Doamnele care investesc în această culoare sunt prea
sincere şi adesea îşi atrag duşmani, oameni care vor să profite de pe urma firii lor nevinovate. Aceasta este
culoarea luptătorilor, a persoanelor care vor să se perfecţioneze într-un domeniu de activitate. Adesea sunt
firi introvertite, care se dedică cu tot sufletul muncii, în special, domeniilor de cercetare. În dragoste, aceste
persoane pot suferi de „inimă albastră", pentru că pun suflet în tot ceea ce fac şi ajung să fie dezamăgite
tocmai de aceia pe care îi credeau adevăraţi prieteni.

Verde. Cu un tonus excepţional, doamnele care preferă verdele sunt prietenoase, perfecţioniste şi
autoritare. Le place să mediteze şi îşi aleg prietenii după ce îi supun mai multor teste pentru a fi sigure că
merită încrederea lor. Aceste persoane acţionează după premisa: „sunt liberă şi mă pot bucura în voie de tot
ce mă înconjoară". Atenţie totuşi la persoanele care preferă combinaţia verde - galben pentru că au o fire
duplicitară şi tind să deformeze adevărul după ce au analizat situaţia pe toate părţile, o întorc în aşa fel încât
ele să fie în avantaj.

Alb. Acesta este simbolul purităţii. Persoanele din această categorie au un suflet curat, sunt darnice,
inocente şi, de obicei, sunt adeptele stilului de viaţă simplu. Nu le plac complicaţiile, nu se implică în scan-
daluri şi ies, de obicei, din orice confruntare cu fruntea sus. Despre reprezentantele sexului frumos care
preferă această culoare se poate spune cu certitudine că au ajuns la maturitate şi au discernământ şi pu-
tere de filtrare asupra tuturor persoanelor din jurul lor. Caracteristice acestor persoane sunt diplomaţia şi
forţa de caracter.

Negru. Negrul reprezintă misterul, necunoscutul şi câteodată nevoia de singurătate. Doamnele din
această categorie sunt conservatoare, învăluite într-o aură de mister şi sunt adesea greu de abordat. Odată
ce le cunoaşteţi, veţi descoperi că sunt devotate şi, în acelaşi timp, conservatoare.

Violet. Fantezie, aşa s-ar traduce într-un cuvânt această culoare. Violetul reprezintă regalitatea, un
caracter sacru, sfânt sau o lume plină de romantism. Doamnele care se înconjoară cu această culoare adoră
fantasticul şi se detaşează de lumea reală.

Portocaliu. Aceasta este o culoare sexy şi, fiind apropiată de roşu, caracterizează persoanele calde,
care radiază bunătate. Compania lor este căutată de toţi cei din anturaj pentru că optimismul lor se trans-
mite şi celor din jur.

Roz. Este culoarea tinereţii, denotă imaturitate. Dacă apare frecvent în vestimentaţie, explică dorinţa
acelei persoane de a copilări, de a retrăi bucuria tinereţii. Dezavantajul celor din această categorie este că
sunt lipsite de puterea de decizie şi sunt prea obsedate de propria persoană.    Monica Kiraly, X B
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Filă din jurnalul unui tocilarFilă din jurnalul unui tocilar

* Ora 5:30 - m-am trezit cam târziu azi... la naiba! Mai sunt 6 ore jumate până intru la
şcoală! nu mai am răbdare! Mai bine mă apuc de învăţat. Încă mai am ochii umflați de
aseară, am învăţat 6 lecţii pe de rost, dar parcă nu le ştiu îndeajuns de bine...
* Ora 11:00 - plec spre şcoală. Ajung în staţie şi învăţ ultima lecţie.
* Ora 11:10 - vine tramvaiul. E prea aglomerat şi nu am unde să învăţ! God hates me!
* Ora 11:30 - am ajuns la şcoală cu 30 de minute mai devreme. Yuppy, mai am timp

să învăţ ultima lecţie!!!
* Ora 12:00: profa intră în clasă. O rog să mă asculte; ea mă refuză, spune că deja am 6 note de 10. God
hates me again! Eu insist; profa mă dă afară spunându-mi să-mi mişc fundul afară de la ora ei.
* Ora 12:15 - ies pe coridor; mă duc la toalete şi îmi învăţ pentru ora următoare.
* Ora 13:00 - mă opresc puţin din învăţat şi gândesc cu voce tare că mi-aş dori să mă transfer la un liceu
unde să am mai multă concurenţă, dar mă trezeşte directorul dându-mi un dos de palmă peste faţă şi
spunându-mi că sunt un neputincios şi să trec naibii în clasă.
* Ora 15:00 - am luat trei note de 10 azi! Învăţ de fericire.
* Ora 16:00 - plec acasă. Ajung în camera mea şi o văd pe sor'mea învăţând. OMG! Mi-a luat-o înainte! Mă
apuc să învăţ din greu ca să o prind din urmă.
* Ora 18:00 - sor'mea mă priveşte cu dispreţ şi îmi spune că sunt un tocilar penibil şi un redus mintal.
Muahahahah: Ştiam că o să cedeze!
* Ora 18:30 - mama mă cheamă la masă. În timp ce mănânc, învăţ pentru a doua zi. Ea îmi spune să las
naibii caietul ăla că oricum sunt un idiot. Reflectez asupra cuvintelor ei şi îmi dau seama că pierd prea mult
timp la masă... în timpul ăsta aş putea învăţa. Plec, iar tata strigă în urma mea că sunt un
nesimţit şi nu ştie cu cine, Doamne, pot semăna...
* Ora 19:00 - Mă pun în faţa calculatorului. Până se deschide calculatorul, învăţ. Intru pe
mess... toţi mi-au dat ignore...
* Ora 19:15 - e târziu... mă pun să dorm, dar mă macină gândul că mâine nu voi avea timp
să învăţ. Mâine mă trezesc cu o oră mai devreme să recuperez.

Monica Kiraly, X B
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Probabil că nu ştiai că...Probabil că nu ştiai că...

• Atunci când trebuie să se acţioneze asupra sentimentelor unui om, i se vor-
beşte, cu precădere, la urechea stângă, iar când trebuie să se acţioneze asupra logicii,
la urechea dreaptă.
• Oamenii cuprinşi brusc de o furie sunt mai uşor de amuzat decât într-o stare
de spirit normală; în aceasta constă o modalitate preţioasă de neutralizare a con-
flictelor.
• Omul exprimă 80% din ceea ce vrea să comunice, iar cei care ascultă
receptează doar 70% din aceasta, înţeleg 60%, iar în memorie le rămâne de la 10 la
25%.
• Memoria funcţionează cel mai bine între orele 8 şi 12 dimineaţa şi după ora 9

seara, iar cel mai prost funcţionează imediat după prânz.
• Cel mai bine se reţine ultima parte a unei informaţii, ceva mai prost prima parte, în timp ce partea din
mijloc adesea se uită.
• Memoria este capabilă să păstreze până la 90% din ceea ce face omul, 50% din ceea ce vede şi
10% din ceea ce aude.
• Intelectul funcţionează cel mai bine când omul se află în poziţie şezândă, mai prost atunci când stă
în picioare, şi cel mai prost când stă întins.
• Oamenii, de regulă, sunt mai inteligenţi şi mai calculaţi la ora 8 dimineaţa.
• „Omul mediu” reţine în memorie nu mai mult de un sfert din ceea ce i s-a spus doar cu două zile
înainte.
• Un volum prea mare de informaţie derutează şi împiedică prelucrarea ei.
• În cazul unei reacţii emoţionale impulsive, de obicei se înţelege nu mai mult de o treime din infor-
maţia receptată, întrucât stresul apărut în această situaţie pregăteşte corpul pentru un răspuns activ (elibe-
rarea de adrenalină în sânge, accelerarea respiraţiei şi pulsului, activarea rezervelor de zahăr şi grăsimi),
blocând funcţionarea „inutilă” a creierului.   MagicGirl, XII C



O dorinţă arzătoare?

Fiecare persoană are, în mai mare sau mai mică măsură,
ambiţie. Unii vor mai mulţi bani, alţii, confort, alţii satisfacţie, iar unii
se mulţumesc cu mai puțin.

Dar, ce este totuşi ambiţia? Conform DEX, "ambiţia este o
dorinţă arzătoare de a realiza ceva; dorinţa de glorie, de onoruri." 

Ce ne-am face noi fără această dorinţă arzătoare? N-am
exista, ne-am plictisi.

În orice lucru pe care îl realizăm, există o dorinţă, depinde de
noi cât de mare este. Unii, asociază ambiţia cu competiţia, deoarece
au plăcerea de a-i întrece pe ceilalţi, de a încerca să fie cei mai buni.

Şi, totuşi, de ce avem nevoie cu disperare de competiţie? Pe unii, monotonia zilelor îi plic-
tiseşte, o competiţie, cât ar fi ea de mică, le înflăcărează imaginaţia şi, astfel, ieşind din tiparul
zilelor monotone, îşi canalizează toate forţele şi voinţa pentru a fi cei mai buni, pentru a fi primii.
Toate sentimentele prin care trecem, de la anunţarea competiţiei până la câştigarea ei, cum ar fi:
emoţia, dorinţa, frica, forţa, puterea, reuşita, câştigarea, remarcarea meritelor îţi dau o satisfacţie
unică, îţi întăresc încrederea şi îţi colorează viaţa.

De ce ne agăţăm de competiţie? Pentru că vrem să dovedim că putem, că suntem capabili,
pentru că vrem să atragem atenţia şi să fim remarcaţi. Uneori reuşim să ne canalizăm puterile, să
avem voinţa de a câştiga, încât nu ne interesează dacă trecem cu brutalitate peste încrederea alto-
ra. Iar ei trebuie să se ambiţioneze şi mai tare, ca să reuşească să ajungă la nivelul nostru. Şi, a-
tunci, ambiţia şi competiţia nu sunt importante în viaţa noastră? Sunt importante pentru acela care
are îndrăzneala de a nu se mulțumi cu puţin şi vrea mereu să-şi dovedească sieşi sau altora că se
poate şi mai bine.

Sonia Pop, X B
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Gânduri de absolvent...

Cum se apropie sfârşitul anului şcolar, ne dorim să aflăm cu ce gânduri
se despart de liceu absolvenţii noștri, prin urmare i-am supus unui interviu:

1. Care sunt cele mai frumoase amintiri din anii de liceu?
Romina, clasa a XII-a B: Cele mai frumoase amintiri sunt de când am început
să ne înţelegem, să fim mai uniţi.
Roxana, clasa a XII-a C: Pauzele pline de râsete şi voie bună, excursiile şi
multe alte amintiri voi păstra pentru multă vreme.
Marieta, clasa a XII-a C: Eu păstrez ca amintiri plăcute excursiile cu colegii,

petrecerile, majoratele petrecute împreună şi munca în echipă în diferite activităţi (proiecte).
Florentina, clasa a XII-a C: Îmi aduc aminte cu mult drag de excursiile alături de colegii mei, petre-
cerile împreună şi tot felul de momente mai amuzante din timpul orelor, pauzelor.
Dan, clasa a XII-a C: Îmi aduc aminte cu multă plăcere de activităţile făcute împreună, excursiile,
majoratele.
George, clasa a XII-a C: Îmi aduc aminte cu drag excursiile, orele de mate, petrecerile cu clasa,
pauzele etc.
Brigitta, clasa a XII-a D: Una dintre cele mai plăcute amintiri a fost în clasa a XI-a, de Sf. Gheorghe,
când ne-am bătut cu apă şi am fost udaţi cu toţii.
Alex, clasa a XII-a D: Pentru mine, amintirile cu colegele au fost plăcute :) şi excursia la Vadu
Crişului.
Ioana, clasa a XII-a D: Amintiri frumoase? Atunci când copiam la teză...
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continuare din pag. 37
2. Cum te pregăteşti pentru bacalaureat? 

Romina: Mă pregătesc acasă, singură.
Roxana: Învăţ şi sunt atentă la ore, la explicaţiile colegilor.
Marieta: Încă mă pregătesc, deşi timpul rămas e foarte scurt. Învăţ, în principal, la materiile pentru
BAC, deşi nu am un plan bine schiţat.
Florentina: Sunt în continuă pregătire.
Dan: Mă pregătesc zi şi noapte pentru Bac.
George: Mă pregătesc acasă individual.
Brigitta: Mă pregătesc cât de cât să iau o notă acceptabilă.
Alex: Nu mă pregătesc.
Ioana: Mă pregătesc ca să nu pic la Bac.

3. Ce sfaturi le-ai da elevilor mai mici?
Romina: Să profite de faptul că sunt în şcoală, pentru că nu o să-şi dea seama cât de repede trec
anii de liceu.
Roxana: Să se bucure de aceşti ani de liceu, pentru că sunt cei mai frumoşi.
Marieta: Să se distreze cât de mult pot, iar când se satură de distrat să mai pună mâna pe o carte,
pentru că avem nevoie de oameni cu adevărat cultivaţi. Aaa... şi să-şi descopere pasiunile şi să şi
le cultive.
Florentina: Învăţaţi, dar să vă faceţi timp şi de distracţie. Cum au mai spus şi colegele mele: bucu-
raţi-vă de aceşti ani...
Dan: Îi sfătuiesc să profite de fiecare moment din liceu.
George: Să se bucure de viaţă până în clasa a XII-a, pentru că apoi vine calvarul.
Brigitta: Să înveţe mult, dar să se şi distreze.
Alex: Să nu facă la fel ca noi.
Ioana: Să se distreze în anii de liceu.

4. Cu ce gânduri te desparţi de clasa a XII-a ?
Romina: Regret că nu o să mai fim împreună, dar, pe de altă parte, aştept facultatea...
Roxana: Mă despart de clasa a XII-a cu tristețe, deoarece sunt conştientă că se încheie cea mai
frumoasă etapă din viaţa mea de până acum.
Marieta: Clasa a XII-a este ultimul an de liceu, deci mă despart de acest ultim an cu regret, de
aceea, îi sfătuiesc pe cei mai mici să se bucure mai mult de aceşti ani (oricât de "clişeistic" ar suna).
Florentina: Îmi pare atât de rău că se termină o etapă din viaţa mea, îmi va fi foarte dor de colegii
mei.
Dan: Îmi pare foarte rău că plec din şcoală.
George: Îmi va părea rău după colegi, anumiţi prieteni şi anumiţi profesori.
Brigitta: Îmi pare rău că se termină liceul şi regret că mă despart de colegi.
Alex: Mă despart cu gânduri bune şi sper să ne putem întâlni şi cu alte ocazii.
Ioana: Aş mai vrea să trec încă o dată prin liceu.

5. Un gând de adio pentru colegi şi profesori.
Romina: Mult succes colegilor mai mici... şi îmi vor lipsi colegii mei şi liceul.
Roxana: Îmi veţi lipsi!
Marieta: Mult succes tuturor în toate activităţile! Îmi veţi lipsi!
Florentina: Rămâneţi cu bine! Vă voi duce dorul!
Dan: Vă voi duce dorul! "Ne vedem în 2019!!!"
George: "Zâmbeşte... mâine o să fie mai greu..."
Brigitta: Succes tuturor!
Alex: "Lucrurile nu sunt aşa cum sunt, ci sunt aşa cum nu sunt!"
Ioana: Să nu uitaţi de XII D.

Noi le urăm absolvenţilor succes în continuare, baftă la Bac, vom ţine cont de sfaturile lor şi
sperăm ca toţi să se îndrepte spre ce îşi doresc cu adevărat în viaţă. SUCCES!!!
Sonia Pop, Ioana Asofronie, Simona Hasas, X B



Ani de liceuAni de liceu

Erau primele zile de sep-
tembrie, atunci când este puţin
trist şi mai frumos ca niciodată,
căci e timpul când frunzele
care îngălbenesc cad una câte
una, legănate de trecerea tim-
pului. Într-un asemenea decor
de toamnă, de vis, de lumini şi
culori, de flori şi parfumuri,
acum 4 ani, înainte de ora 8,
porneam cu toţii sfioşi spre anii
de liceu… Ideea cunoaşterii
noilor colegi şi a profesorilor ne
făcea bucuroşi şi nerăbdători…

Îmi amintesc când, cu
mâinile în buzunare şi cu
ghiozdanul în spate ne îndrep-
tam cu inima strânsă de emoţii,
cu paşi mici şi repezi spre prima zi de licean şi spre liceul în care aveam să ne cunoaştem colegii
şi pe domnul diriginte, aveam să ne povestim şi să aflăm atât de multe lucruri…

Ne-am strâns într-o clasă, 28 de ştrengari visători, sub îndrumarea domnului diriginte
Gheorghe Handra, formând colectivul clasei a IX-a B, profilul Filologie. Timp de 4 ani am umplut cu
râsete, cu glume, cu veselia noastră, cu poznele pe care le mai făceam marea şi tăcuta sală de
clasă. Eram încă nişte copii când am păşit în liceu. Treptat, toate acele lucruri noi au început să ne
devină familiare. Am ajuns să descoperim toate teritoriile liceului, iar fiecare colţişor al lui avea să
ascundă câte o amintire din viața de elev… Am împărţit cu toţii aceeaşi clasă, cartea, catalogul,
tabla, extemporalele, catedra şi băncile. Toate au fost martori ai poveştilor noastre şi ai adolescenţei
noastre…

În aceşti  ani am fost o clasă unită, ca orice clasă, am avut unele neînţelegeri, dar am trecut
peste ele. Când a trebuit, am ştiut să ne strângem cu toţii şi să punem la cale fapte mari. Am fost
uniţi şi când mai făceam prostii, dar şi când făceam lucruri bune, menite să ne apropie sub semnul
bucuriei.

Am fost generoşi cu copiii din Tinca. Ne-am pus cu toţii imaginaţia la contribuţie şi am organi-
zat un spectacol foarte reuşit, Bătălia Liceelor, iar, cu banii câştigaţi de pe urma lui, am făcut o
excursie la Arieşeni, plină de distracţie şi surprize.

Fiind umanişti, iubitori de artă şi limbi moderne şi de literatură, am participat la diverse concur-
suri şi recitări demonstrând că putem lucra şi în echipă.

Anii petrecuţi în liceu ne-au format ca tineri cu aspiraţii şi lucrul acesta este meritul dascălilor
care timp de 4 ani ne-au pregătit şi s-au îngrijit să cultive în noi dorinţa de a acumula noi cunoş-
tinţe, pentru aceasta, le mulţumim.

Atâtea întâmplări minunate ne leagă de magia anilor de liceu, care au trecut pe lângă noi ca o
ploaie de vară şi de la care ne luăm rămas-bun. Acum ne aşteaptă o nouă etapă a vieţii.

Frumoşii ani de liceu, cu gustul dulce al prieteniilor adolescentine şi încărcaţi de vise îndrăzneţe
şi speranţe tumultoase, vor rămâne mereu în amintirile noastre.

Astăzi este acelaşi cer şi același pământ; lucrurile au sufletul lor de odinioară, numai noi nu
mai suntem aceiaşi…

Sorina Spătar, XII B
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CCââtteevvaa  aammiinntt ii rr ii   ddiinn  aannii ii   ccaarree  pplleeaaccăă

Hmmm... acum va trebui să vă
zăpăcesc pe voi cu toate amintirile
şi activităţile memorabile sau
nememorabile, plăcute sau mai
puţin plăcute, tot ceea ce mă leagă
pe mine şi pe oricare elev din ge-
neraţia mea care sfârşeşte anii de
liceu.

Că sunt cei mai frumoşi ani din
viaţă... cred că ştiţi sau simţiţi
chiar acum. Că nimic nu se com-
pară cu senzaţia extraordinară
pe care o ai când ai chiulit de la
ora de matematică. Daa... se
putea chiuli şi de la ora de
matematică a domnului Lung ;),
aveai nevoie doar de o scuză
bună. Cum ar fi: te simţi rău

(care e cea mai des întâlnită) sau... daţi-mi voie să
merg la toaletă că nu mai pot... şi asta scuza proful de mate când era bine dis-

pus. Scuza cu "mă simt rău " a mers şi la mulţi elevi care erau puţin mahmuri după seara trecută
şi era cam greu să se prezinte tocmai la ora de mate. Hai că ştiţi şi voi prin ce trece elevul după o
seară de petrecere. Aaa... mahmureala asta se mai întâlnea şi după o excursie. Ziua de luni avea
replica: "hai să nu facem oră acum că numai ieri am venit din excursie!". Eu şi colegii ne putem
numi  norocoşi! Am avut parte, în primul rând, de un diriginte care ştia când să fie serios şi când e
momentul pentru
distracţie.  Nu tre-
buia să venim noi
cu ideea plănuirii
unei  excursii, deja
dirigintele avea în
plan şi locaţia! şi ce
locaţie... într-un loc
fără curent ... sau,
mai bine-zis, fără
curent electric,
deoarece curent
aveam cât voiam,
că doar mare era
ţinutul mărginit de
lac şi pădure! Dar,
credeţi-ne că a fost
cea mai reuşită
excursie! Încă din a
IX-a am pornit-o
bine cu drumeţiile. 
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Atunci am învăţat
cum e să pleci cu toată
gaşca de 15-20 de per-
soane la miez de noapte
fără ştirea adulţilor... iar
pedeapsa era: "pun lacă-
tul la poartă şi să vă văd
cum vă descurcaţi!".
Poate că unii dintre voi
cunosc replica "aici
miroase a transpiraţie şi
vine de la X sau Y" . Nu
vă speriaţi, că nu eram
noi nespălaţi, ci aşa încer-
ca dirigintele să îi "înveţe"
pe băieţi să nu mai
lovească mingea cu
piciorul şi să mai ia de
mână o fată. Iar fetele în
clasă erau atenţionate:
"Aveţi grijă cu el că se
răzgândeşte repede!". În agitaţia din clasă se mai întâmpla să se mai spargă un geam, să cadă
puţin tencuiala din colţul uşii... sau să se mai rupă piciorul unui “scaund”, dar pe care "nu noi l-am
rupt!... au fost alţii când am avut info sau sport!"

Am avut parte de profesori care ne înţelegeau mai mult, alţii care ne înţelegeau mai puţin.
Normal că nu o să scriu despre cei din a doua categorie, pentru că, probabil, au simţit ei la momen-
tul respectiv cât de mult ne erau pe plac. Oricum, una dintre profesoare ştia cum să ne atragă
atenţia într-un mod amuzant. Când colegul din spate avea ceva super interesant de spus sau o
veste incredibilă, normal că nu putea să aştepte până în pauză, profa zicea pe un ton calm:  "îmi
cer scuze că te întrerup!" sau “înşurubează-te, te rog”. 

Într-una din zile, am vrut să ne răzbunăm puţin pe profesoară pentru că, la o ora atât de
târzie (de la 2 la 3), ea nu ne-a acceptat cererea de "ne lăsaţi acasă?". Înainte de ora de franceză,
de care nu prea eram pasionaţi, am fost atenţi ca profesoara să nu ne găsească în clasă. De data
asta nu am fost atât de răi ca să chiulim, doar că i-am făcut o "surpriză". Surpriza a ţinut până a
apărut toată clasa în fugă, ieşită de după colţ.

Cred că suntem o generaţie ciudată cu... replici ciudate. Poate că ştie cineva ce înseamnă
"în EL!" sau "în L", "serios, mă, POA?" sau "CRISTI!", pentru că nu ştiu dacă au vreun sens... sau
vreo traducere, dar pe noi ne distrau foarte mult! Am surprins profesorii cu câte o replică de felul
acesta, iar când ei nu înţelegeau nimic noi râdeam copios.

Nu doar profesorii s-au simţit stresaţi de prezenţa noastră. Chiar şi unii colegi de şcoală au
suferit puţin în prezenţa noastră. Au fost zile în care riscau să meargă puţin uzi acasă dacă traseul
lor ducea prin faţa geamului nostru. Baloanele pline cu apă aveau, de obicei, ţintă sigură!

Dar zilele acelea nu se mai întorc… Mai avem prea puţin timp să visăm ca un elev de liceu…
one person, XII C

S-au despărţit... / Era şi cazul, / se săturaseră de visat
împreună, / atinseseră o culme a timpului parcurs laolaltă...

Senecca
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SzalagavatóSzalagavató

2009. február 27-én került sor szalaga-
vatónk megrendezésére, ami sokkal jobban sikerült,
mint amire számítottunk. A készülődést már
hónapokkal előtte elkezdtük, hogy sikerünk biztos
legyen. Az első lépés a színdarab szövegének
megírása volt, majd sorban jöttek a jobbnál jobb
ötletek, hogy mivel dobhatnánk még fel műsorunkat.
Majd a versek és énekek kiválasztása jelentette a
legnagyobb gondot. Végül sikerült megegyeznünk,
és még jutott időnk egy másik humoros jelenet

megszervezésére is. Elkezdődtek a heteken át tartó próbák, ami az elején fárasztónak mutatko-
zott, de ezt az akadályt is legyőztük. A sok veszekedés ellenére sikerült összeállítanunk egy szín-
vonalas műsort.

Eljött hát a nagy nap, mindenki nagyon izgult,
de mikor felhúzódott a függöny, mindenki elfelejtette
lámpalázát, és összetartóan, mindenki magát adva
eljátszotta szerepét. Előadtunk két humoros
jelenetet, melyből az egyik saját szerzemény volt, a
másik pedig a jól ismert Besenyő család egy délután-
ját mutatta be, mellyel a vártnál sokkal nagyobb si-
kert arattunk. Készültünk egy témás moderntánccal,
melyet a nagyérdemű vastapssal jutalmazott.

Majd osztályunk egyik tagja mutatta be zongo-
ratehetségét. Utána egy kis komolyságra is sor került. Verses-énekes műsorunkban elbúcsúztunk
tanárainktól, és könnybe lábadt szemmel mondtunk köszönetet szüleinknek, mindazért, amit
értünk tettek. Ezután a szalagok ünnepélyes feltűzésére került sor. Mindezeket az est fénypont-
jaként a keringő zárta.

AAddoolleesscceennţţaa   --   TTiinnii
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Búcsúgondolatok

Találkozás és búcsúzás az
élet, ennyi csupán, valaki megy,
valaki jön, s az emlék itt marad. Hol
vannak már azok a gyermekcipők, amelyekben először léptük át iskolánk küszöbét? Egy új embert
ismertünk meg, akit csak egyszerűen tanító néninek neveztünk. Fegyverszüneteket tartottunk a
betűkkel, csatáztunk a számokkal, de a háborút még nem nyertük meg. Az újabb harcra júniusban
kerül sor.

Bár még nem tudja senki, mit tartogat számunkra az élet, soha nem feledjük el a számos
iskolai évet, az együtt átélt kirándulásokat, osztály bulikat és más közös programokat.

Lesz köztünk talán, aki nagyon boldog lesz, de lehet, hogy olyan is lesz majd, akit elkerül a
szerencse. Ilyenkor gondoljunk arra, hogy az élet örömét nem a boldog percek adják, hanem a
felemelt fejjel átélt keserű órák. Rajtunk múlik, hogy a megszerzett ismereteinkkel és meglévő
képességeinkkel részesei legyünk egy új közösségnek, az erős akarat nem ismer akadályt.
Céljaink megvalósításához nem kell más, csak lelkiismeretes munka, emberség és akaraterő.

„Régi harcok, régi, kopott könyvek„Régi harcok, régi, kopott könyvek
Derű, mosoly, néha fájó könnyekDerű, mosoly, néha fájó könnyek
Múlik minden, rohannak az évekMúlik minden, rohannak az évek
Búcsút mondunk, múló diákévek.”Búcsút mondunk, múló diákévek.”

-Ernest Hemingway--Ernest Hemingway-
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Osztálykirándulás

Hajnalodott, s kiugrottunk az ágyból, a mikrobusz már várt
reánk. A buszsofőr nem volt Schumacher, de azért 200 km/h
sebességgel közelítettük meg az Aranyos völgyét. Egy kis
pihenő érkezett, s mivel Nagyszalontát elkerülte a hóesés,
ezért kihasználva a helyzetet hó csatából hó csatába
keveredtünk. A sofőr már türelmetlen volt, ezért tovább

indultunk. S mentünk, men-
tünk és még most is men-

nénk, ha nem lett volna gumide-
fektünk, ennek ellenére torockói

kirándulásunk kacagással és mókával telt
el.

Nagy nehezen megtaláltuk a szálláshelyünket,
ami egy otthonos parókia volt. Utunkat állta egy nagy
oszlop, de egyesítve erőinket, ezt az akadályt is sike-
rült elhárítanunk, és az út kipihenéseként meg-
másztuk a Székelykövet. Látszólag könnyű túrának
indult, mégis már a felénél megmutatkozott, hogy kik a
leggyengébb láncszemek. Szállásunkra visszatérve Activity
party vette kezdetét, ami alaposan igénybe vette a rekeszizmainkat,
majd tábortűz mellett megsütöttük felesleges zsiradékainkat. Hajnalig tar-
tott a dumaparti, bulvár, pletyka, sztárhegyek, és be is csavarodtunk a
Twisternek köszönhetően.

Reggel elindultunk a Tordai hasadékhoz, ahova még most sem értünk egészen oda. A félút-
nál újra meguntuk a túrázást, visszafordultunk, és elindultunk új úti célunk felé, Kolozsvárra.
Meglátogattuk a város egyetemét, főterét és egy bevásárló központot. Mikor haza értünk,  azt
kívántuk, bárcsak visszamehetnénk...
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Búcsúgondolatok

Hálásan köszönjük a mi kedves osztály-
főnöknőnknek, Kovács Gizella tanárnőnek a sok
törődést és türelmet a nem éppen gondtalan évek
során. Bárhova is sodorjon bennünket az élet vihara,
bárhol is éljünk a nagyvilágban, tudjuk, hogy ide tar-
tozunk, és mindig kellemes érzés kerít majd minket
hatalmába, ha visszaemlékezünk az együtt eltöltött
percekre. Azon percekre, amelyek néha boldog, néha
szomorú, de emlékezetesek maradtak számunkra.

Mindezen gondolatok mellett szeretnénk hálánkat kifejezni az összes tanárunknak, akik a csinta-
lan, komolytalan kisdiákokból megpróbáltak tisztelettudó, művelt felnőtteket faragni.

Fiatalok vagyunk, lázadók, tettre készek! Kik ismerhetnének minket a legjobban, ha nem a
szüleink? Ők azok, akik felneveltek, taníttattak, óvtak és reményt adtak nekünk az évek során. A
dal is így szól: „Az első szavamat, azt is csak te hallottad, csak a tiéd...” Tudjuk, hogy mindig

számíthatunk rájuk, igazán szeretnek, és kiállnak mellettünk.    (folytatása a 53. oldalon)
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Minden,  ami szép volt...

Van, amit az ember örökre
megőriz emlékeiben, szívébe egy
aprócska helyet foglal, megtartja, és

dédelgeti. Ez pedig nem más, mint a
középiskola szép évei során összegyűlt élmény, öröm, bánat, kapcsolatok és közösen megélt pil-
lanatok. Ajándék ez, amelyet ha még most nem is igazán értékelünk mi lázadó, tettre kész fiatalok,
mégis lelkünk mélyén, szívünk valami egészen sötét zugában tudjuk.

Négy év... Mondhatni hosszú idő, de mégis rövid. Ki érti ezt? A naiv, ártatlan kisdiák belép a
nagy iskola kapuján, meglepődik, kíváncsisággal csordultig megtelítődik, és ebben a mámoros és
izgatott állapotban hirtelen, valami csoda folytán felébred. Feleszmél, körbe tekint, ámul.
Szembesül a szomorú ténnyel: az ártatlanság korszaka lejárt. Felnőtté vált, megpróbáltatások
sokasága várja könyörtelenül. Kétségbeesésében feltesz egy kérdést: Mi történik? Hova lettek
azok a szép idők? Türelmetlenül várja a választ, de mindhiába. Magában kell keresnie. Erőt kell,
hogy vegyen magán, bizonyítania kell, hogy képes megállni a helyét a nagyvilágban. 

Ezen gondolatok cikáznak mindannyiunk fejében, megbabonázva elménket. Kétségek
gyötörnek. De erőt veszünk, felemelt fővel lépünk tovább. A XII. F nem éppen a tudásszomjáról és
kitartásáról híres. De nem üres még az a tarisznya... Rejtegetünk mi más eszközöket is. Talán egy
nagyon nagy szentséges szellem segítsége, vagy csak simán velünk született tehetség, hogy a
humorunkra, dumáinkra mindig számíthatunk. Megnyerő diákok csoportosulása vagyunk, ez tény.
Valószínű, hogy ez tett minket híressé, emlékezetessé. Mindent, ami szép volt, szívünkbe zárunk,
megtartunk és időnként leporolunk emlékezés végett. Na jó, ez a jövő. Legyünk földhöz ragadtak,
reális teremtmények: melyikünk nem várja a ballagás napját? Azt a boldog napot, amikor kirepülünk
a fészek biztonságos melegéből, új utakra evezünk. Felfedezzük a titokzatos világot, üldözzük
elképesztő sebességgel álmunkat, amit még kisgyermekként kitűztünk célunknak szüleink odaadó
szeretetének sűrűjében. 

Mindezen tények felsorakoztatása után egyben biztosak lehetünk: a negyedik év olyannyira
összekovácsolta az osztályunk kicsiny társaságát, hogy soha nem fogjuk egymást elfelejteni.

AAddoolleesscceennţţaa   --   TTiinnii
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„Lehet, hogy gyenge még a hangunk,„Lehet, hogy gyenge még a hangunk,
Lehet, hogy léptünk még bizonytalan,Lehet, hogy léptünk még bizonytalan,
De indulunk, a szépet, jót akarjuk,De indulunk, a szépet, jót akarjuk,
Érezzük, hogy hitünknek szárnya van.”Érezzük, hogy hitünknek szárnya van.”

(Juhász Gyula)(Juhász Gyula)



(folytatás a 52. oldalról)
Az elmúlt pár hónap során erőt gyűjtöttünk, tudást és bátorságot, ami remélhetőleg elegendő

lesz ahhoz, hogy életünk következő szakaszába elégedetten és boldogan lépjünk be, őrizve a szép
emlékeket. Még egyszer megköszönnénk a sok törődést, ígérjük, soha nem fogja befedni homály
közös élményeinket és együtt eltöltött pillanatainkat.
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A szalagavató

Sok vita, összetűzés, bizonytalanság
után kicsiny osztályunk döntött. Ünnepé-
lyes keretek között szeretné feltűzni fel-
nőtté válásának, közelgő megméret-
tetésének jelképét, a szalagot.
Nos, ez természetes a mi részünkről,
hogy szeretjük a sorsot kihívni magunk
ellen: péntek 13-át választottuk a
lebonyolítás napjául. Végül is utólag
nagyot sóhajtunk és kimondjuk, hogy
majdnem zökkenőmentesen zajlottak

le szalagtűzésünk néha meghitt, néha
nevetéstől fullasztó hatást keltő percei. Megpróbáltuk a

lehető legjobbat kihozni magunkból. Szereplési lázban égtünk, elis-
merésre szomjaztunk és vastapsra. Énekeltünk, szavaltunk, paródiát adtunk elő. A

nézőtéren ülő, mit sem sejtő egyén még azt gondolná, hogy ez egy teljesen normális, kedves, okos
diákokból álló osztály. De egy adott pillanatban ez úgy romba dől, összeomlik, mint Bábel tornya,
amikor meglátja a fiúkat balett ruhában szökdécselni, repdesni. Ez az a pont, amikor a meghívott
a meglepődés édes hevében nevetéstől fulladozik. Ekkor érezzük az elégedettség ízét. A balett, a
keringő, paródiák sikert hoztak, megkaptuk a jól megérdemelt tapsunkat, az elismerést és mosolyt.

Mindenképpen megérte! Olyan emlék maradt számunkra, amely feledhetetlen állomása volt
életünknek. Talán ami a legfontosabb: szorosabbá vált közöttünk a kapcsolat. Igazán meg-
szerettük egymást.



Szülővárosom

Szülővárosom Nagyszalonta,
Itt élek már születésem óta.
Kedves kis város, és az utakon
Sugárzik a boldogság az arcokon.
Áll a torony büszkén, magasan,
Nézem, ahogy áll, magányosan.
Sok híres szülöttel büszkélkedik,
Írók, költők hada élt gyakran itt.
Már több, mint háromszáz éves,
S az alapítása sem kérdéses.
Hajdúk hozták létre még
Akkor, amikor Bocskai élt.
Azóta telnek az évek, sokan elmentek,
Máshol élnek, de gyakran hazatérnek.

Szabó Adél, X. E

HDT
A  Hajdú Diáktanács nem-

rég megrendezte a Counter Stike
versenyt. A rendezvény

iskolánk informatika laborjában
zajlott, Illyés Lajos  tanár úr és a diáktanács

tagjainak felügyelete mellett.
A versenyen öt csapat mérte össze erejét, a legjobbak

pedig pénzjutalomban részesültek.
Habár verseny volt, mégis mindenki remekül  érezte

magát, hiszen a résztvevő  diákok barátok voltak.  Éppen ez
a célja a Diáktanácsnak, hogy összehozza a diákokat, és hogy
sok jó és szórakoztató programot szervezzen számukra.

Reméljük, még sok ilyen eseményben lesz részünk! 
Sebesi Enikő, X. F

IKE
A nagyszalontai IKE hét évvel ezelőtt alakult. A fiatalok körében azóta

megkedvelték a közösséget, és szombatonként rendszeresen összegyűlnek.
A tevékenységek pihentetőek, szórakoztatóak és mégis tanulságosak. Ha
szeretsz szöveget értelmezni, és új barátokat szerezni, gyere el te is!

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Ciocan Ioana,  X. E

Ifjúsági Háló Mozgalom
A Háló katolikus keresztény mozgalom, mely nyitott minden jó szándékú

ember felé. 1989-ben alakult. A mozgalom célja az evangélium korszerű terjesztése és a
közösségteremtés. Én 2003 óta vagyok tagja a Hálónak. Nagyon örülök, hogy ilyen közösségbe kerültem,
mely nekem sokat segített. Ebben a közösségben sok barátot szereztem, főként a mozgalom által szervezett
regionális táborokban. Idén áprilisban Csíksomlyón volt ifjúsági Háló Találkozó.

További információ a mozgalom honlapján.
Darvasi Boglárka, X. E

HHííRREEKK

EESSEEMMÉÉNNYYEEKK
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Az élet egy dráma

Az élet egy dráma,
Végig kell játszani,
Ha elég erős a vágyad,
Sikerülhet győzni.
Viszont,  ha gyönge vagy,
S túl sok a szöveg,
Fáradt vagy, s pihenned kellene,
Fáj a lelked, mert valami nem jött be,
Gondolj arra, hogy ez csak egy jelenet!

Patócs Petra, X.E

irodalmi próbálkozások



clasa a IV-a B,

învăţător Vasile Haş

clasa a IV-a C,

învăţătoare Kósa Judit

clasa a VIII-a A,

dirigintă Gabriela Sabău

clasa a VIII-a B,

dirigintă Adina Chirla

clasa a VIII-a C, 

dirigintă Tóth Judit

clasa a IV-a A,

învăţătoare Doina Haş

Claselor terminale le dorim

Mult succes la examene!



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

MMUULLTT  SSUUCCCCEESS  LLAA
EEXXAAMMEENNEE!!

clasa a XII-a A, 

dirigintă Alina Mitran

clasa a XII-a B, diriginte

Gheorghe Handra

clasa a XII-a C,

diriginte Ioan Lung

clasa a XII-a F, 

dirigintă Kovács Gizella

clasa a XII-a E,

dirigintă Domján Laura

clasa a XII-a D, dirigintă

Evelina Neacş


