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Eu sunt sclav...

Cu o privire pierdută într-o lume numită
“speranţă”, dar, totuşi, cu un zâmbet numit
“încredere”, gândurile mele rătăcesc departe,
poate într-un vis.

Nu ştiu, poate învăţ ceva din greşeala pe
care am săvârşit-o ieri, sau poate pur şi simplu
trăiesc clipa, însă niciodată nu am renunţat la
ceea ce-mi aduce ziua de mâine. Am încercat să
vindec trecutul, să trăiesc prezentul şi să visez
viitorul.

Am încercat să devin persoana pe care am
dorit-o dintotdeauna. Am dat şansă celuilalt să

mă rănească, dar am avut încrederea că nu o va face. Am auzit o voce, atunci când
nimeni nu vorbea… Să-ţi spun cine era? Era conştiinţa!

Am renunţat poate atunci când trebuia să merg mai departe, dar acest lucru nu
mă face să mă simt slabă, deoarece uneori devii mai puternic atunci când ai curajul
să renunţi la ceea ce pentru tine reprezintă fericire.

Uneori, pretind că totul e normal, dar, de cele mai multe ori, acest lucru devine
plictisitor, atunci mă întorc la ceea ce sunt eu cu adevărat.

Te întrebi a cui sclavă sunt eu?! Ei bine, sunt dependentă de viaţă! Respir şi
sunt condamnată să trăiesc!

Nu m-am schimbat niciodată, doar că uneori m-am săturat să pretind că sunt
fericită, iar atunci aş vrea să mă rătăcesc într-un zâmbet, să-l savurez la fel cum
mi-aş trăi ultima zi, să-l condamn la uitare, să nu-l aud niciodată spunându-mi “am
plecat!”.

Vreau să zâmbesc chiar şi atunci când inima îmi e plină de tristeţe, vreau ca
fiecare apus să-mi încălzească sufletul, vreau răbdare ca să accept adevărul!

Sunt dependentă de liniştea pe care mi-o oferă un zâmbet sau de sunetul unei
melodii în care simt că mă regăsesc.

Dacă aş încerca să uit ceea ce îmi place, e precum aş încerca să-mi amintesc
de-o persoană pe care nu am cunoscut-o niciodată; astfel realizez că singurele
persoane de care am nevoie lângă mine sunt acelea care, la rândul lor, au nevoie de
mine. Da! Îmi iubesc prietenii şi sunt dependentă de prezenţa, vocea, privirea şi
zâmbetul lor!

Pot spune că te urăsc, că plâng atunci când aş vrea să râd, dar te iubesc pentru
simplul fapt că exişti, exist! Da, sunt dependentă de viaţă şi de tot ce-mi oferă.

Sună atât de nebunesc tot ce am scris, însă acesta e modul meu de-a gândi şi
de-a vedea lucrurile.

Ioana, redactor-şef



CCUUPPRRIINNSS

pag. 4 - 6 - Amintiri de neuitat
pag. 7 - Reguli nescrise
pag. 8 - 9 - interjú Nagyszalonta polgármesteré-
vel, Török Lászlóval
pag. 10 - Simpozionul Științific al Elevilor, 2010 
pag. 11 - 12 - Tudományos Diákkonferencia 2010
pag. 13 - Parlamentul European al Tinerilor
pag. 14 - Egy hét a belgákkal
pag. 15 - Párizs az én Bakonyom
pag. 16 - 19 - Caragiale, mereu actual
pag. 20 - Zilele francofoniei
pag. 21 - Festival ecologic
pag. 22 - Interviu cu dl prof. Rîndunel Popescu
pag. 23 - 24 - Interviu cu dl primar Török László
pag. 25 - Rezultate la olimpiadele şcolare
pag. 26 - 27 - Interviu cu profesori
pag. 28 - Interviu cu Andrada Tulvan
pag. 29 - 30 - Impresii
pag. 31 - 32 - Încercări literare
pag. 33 - 36 - UNIVERSITATEA DE VEST “VASILE
GOLDIŞ” DIN ARAD
pag. 37 - 42 - Încercări literare
pag. 43 - Ce mai citim?
pag. 44 - Eminescu
pag. 45 - Stiluri muzicale
pag. 46 - 48 - Încercări literare
pag. 49 - 52 - Pagini în engleză şi franceză
pag. 53 - 54 - Gânduri de absolvent
pag. 55 - 56 - Nyugat 100 virtuális kiállítás 
a Petőfi Irodalmi Múzeum honlapján
pag. 57 - Ladik - médiavetélkedő
pag. 58 - 61 - irodalmi próbálkozások
pag. 62 - A Föld napja
pag. 63 - Bizonyságtétel a gyülekezet előtt
pag. 64 - Szalagavató a XII. F osztályban
pag. 65 - Szalagavató a Művelődési Házban
pag. 66 - Szórakozás

AAddoolleesscceennţţaa   --   TTiinnii

33

CCoolleecctt iivvuull   rreeddaaccţţ iioonnaall
Redactor şef: Ioana Asofronie, XI B
Redactor şef-adjunct: Ioana Păfucan, XI B

Nagy Csenge, XI F
Secretari de redacţie: Sonia Pop, XI B

Kiss Anna, IX B
Juhász Tímea, IX B
Órás M. Andrea, IX B

Redactori: Kiraly Monika, XI B
Andreea Ungur, XI B
Ciprian Bălaş, XI B
Florin Tripon, XI B
Mădălina Pap, X B
Ioana Achiţei, XI B
Monica Negrea, XI B
Gabriela Manolache, IX A
Szabó Csenge, XI F
Szabó Tímea, XI F
Jámbor Tímea, XI F

Tehnoredactori: Simona Haşaş, XI B
Mădălina Madar, XI B
Anamaria Petrişor, XIB

Coordonatori: prof. Kiss Mária
prof. Zoe Nagy

Editată la: EDITURA ““VVAASSIILLEE  GGOOLLDDIIŞŞ””
UUNNIIVVEERRSSIITTYY  PPRREESSSS,  ARAD
Colaboratori: Dr. Ile Erzsébet, prof. Roxana
Laza, prof. Ramona Buz, prof. dr. Adriana
Foltuţ, prof. Natalia Handra, prof. Ioana Pop,
prof. Gabriela Dumiter, prof. Mihaela
Zgimbe, prof. Claudia Pop, prof. Romulus
Boeriu, prof. Anca Pătcaş, prof. Rodica
Piloca, prof. Alina Mitran, prof. Ciprian Ilieş,
prof. Florin Matiu, înv. Mirela Grecu, prof.
Balázs Izolda, prof. Berek Elza-Hajnalka,
prof. Sinka Mária

ISSN 1842-5267ISSN 1842-5267

nnrr..   1188  --   iiuunniiee   --   22001100

VVăă  ddoorr iimm  vvaaccaannțțăă  ppllăăccuuttăă!!
KKeell lleemmeess  vvaakkáácciióótt   ééss  jjóó

ppiihheennéésstt   kk íívváánnuunnkk!!

Revista apare cu sprijinul fundaţiei şcolii: 
ASOCIAŢIA “PRO LYCEUMASOCIAŢIA “PRO LYCEUM
SALONTA” ALAPITVÁNYSALONTA” ALAPITVÁNY

Az újság az iskola alapítványának támogatásá-
val készül.



Ziua sosirii. Emoţii mari,
de parcă nu aşteptam
sosirea unor prieteni…,
dar fiecare dintre noi era
îngrijorat dacă străinului îi
va plăcea la noi, dacă îi va
fi pe plac mâncarea şi
programul pentru săptă-
mâna pe care şi-o vor
petrece la noi. Autobuzul
sosise… deja câteva feţe
cunoscute răsăreau pe la

geamuri. Văzându-i atât de zâmbăreţi parcă ne-au mai trecut emoţiile şi aşteptam doar să coboare
şi să mergem acasă.

În câteva minute toată lumea era jos discutând, pe urmă cu toţii am mers în sala profesorală
pentru a ni se da “instrucţiunile” de către doamna dirigintă Angela Boeriu pentru săptămâna care
avea să urmeze.

Odată ce am fost “instruiţi”, cu toţii am mers acasă pentru a-i lăsa pe oaspeţii noştri să se
odihnească după drumul de 24 de ore, însă, spre surpriza noastră, ei erau încă plini de energie şi
voiau să cunoască oraşul.

Cea de-a doua zi a programului era destinată familiei. Prietenii noştri belgieni petreceau
această zi cu familia care îi găzduia. După părerea mea, aceasta a fost una dintre cele mai
distractive zile şi în care am reuşit să ne cunoaştem mai bine. Seara, la ora 8, avea loc întâlnirea
în Vox pentru a ne comunica impresiile din ziua respectivă şi pentru a ne distra puţin.

Ziua a treia a fost cea în care am vizitat catedrala din Timişoara, având apoi la dispoziţie
patru ore pentru a ne plimba prin oraş şi a ne cumpăra câteva suveniruri, iar seara, din nou,
întâlnirea în Vox.

Programul şi activităţile pregătite de colegii noştri pentru oaspeţi au avut un mare succes în
cea de-a patra zi. După încheierea programului din cantina şcolii, am mers acasă pentru câteva
ore, pe urmă, la ora 16:00, distracţia a continuat în sala de sport şi în curtea şcolii cu jocuri sportive:
volei, fotbal, baschet şi altele.

În ultima zi dinaintea plecării cu toţii am vizitat Mănăstirea din Oradea şi staţiunea Felix,
oaspeţii noştri fiind foarte încântaţi. A fost o zi călduroasă cu soare puternic, ideală pentru ştrand.
Ce bine că şi vremea a ţinut cu noi!

Vineri, ziua pregătirilor pentru drum şi a despărţirii.
În decursul acestei săptămâni, între majoritatea colegilor noştri şi a prietenilor belgieni s-au

format legături strânse de prietenie. Ca de obicei, despărţirile sunt grele şi neplăcute, nu avea cum
să fie a noastră diferită. Zâmbete, lacrimi şi îmbrăţişări, promisiuni care poate peste câteva zile sau
săptămâni s-au uitat sau nu. Toate acestea rămân nişte amintiri de neuitat.

Urmează să ne vedem în septembrie. Aşteptăm cu nerăbdare ziua plecării, dar până atunci
avem încă înainte perioada tezelor şi o vară lungă, plină de distracţie!

Monica Kiraly şi Alexandra Iacob, XI B
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1. De ce ai ales să participi la acest program?
Alexandra Iacob: Am ales să particip la acest program, deoarece colegii mei care au participat anii trecuţi
mi-au spus că este o experienţă plăcută şi că s-au distrat.
Andrea Lorintzi: Am intrat în acest program, pentru că am dorit să îmi pun cunoştinţele de engleză la
încercare. După părerea mea, cel mai bun mod de a exersa o limbă străină este să vorbeşti cât mai mult.
Mădălina Blăje: Pentru că îmi plac experienţele noi şi m-am gândit că este o şansă bună să îmi
îmbunătăţesc limba engleză.
Ioana Achiţei: Am participat la acest program, deoarece este o ocazie bună să-ţi faci prieteni noi şi să vezi
locuri noi.
Mădălina Filipaş: Deoarece este o experienţă nouă, interesantă, care merită încercată şi totodată ca să pot
exersa limba engleză.
Ligia Moţoc: În primul rând, ca să învăţ mai bine limba engleză, deoacere cel mai bun mod de a învăţa o
limbă străină este comunicarea, iar în al doilea rând ca să-mi fac prieteni noi.
Doroteea Bora: Ca să cunosc oameni noi şi stiluri de viaţă diferite.
Dora Dejeu: Am ales să particip la acest program, deoarece am mai participat acum trei ani şi a fost o
experienţă foarte plăcută.
Kiss Anna: Asemenea celorlalţi, am dorit să-mi îmbunătăţesc vorbirea în limba engleză şi să-mi fac prieteni
noi.
Nagy Zsombor: Fiindcă am vrut să-mi fac prieteni noi şi să îmi îmbunătăţesc exprimarea în limba engleză.

2. Ce fel de experienţe ai avut, cum te-ai simţit de-a lungul săptămânii?
Alee: Încă din prima zi, când ne-am întâlnit, eu şi Winnie ne-am înţeles foarte bine. La fel şi pe parcursul
întregii săptămâni, adică a programului pregătit pentru ea.
Andy: Pfff...a fost o săptămână după care cu siguranţă toţi am rămas cu amintiri frumoase. Am avut numai
experienţe bune... De exemplu, eu cu această ocazie am fost pentru prima oară în Timişoara.
Mădă B: Am avut parte doar de experienţe plăcute, a fost o săptămână de neuitat deşi programul a fost puţin
obositor, dar după două zile m-am acomodat.
Ioana: Săptămâna a fost plină de activităţi, a fost puţin obositoare, dar ne-am distrat.
Mădă F: A fost frumos, ne-am simţit foarte bine pe parcursul acelei săptămâni.
Ligia: De-a  lungul săptămânii m-am simţit foarte bine (puţin obosită). M-am integrat repede în grup.
Belgienii au fost foarte energici şi cu chef de distracţie... multă distracţie... prea multă distracţie...
Doroteea: La început am avut emoţii pentru că nu ştiam stilul lor de viaţă, dar după câteva ore totul a fost
ca şi cum am fi fost colegi de clasă. Acestă experienţă mi-a îmbunătăţit exprimarea în limba engleză.
Dora: Am avut o experienţă foarte plăcută şi ne-am simţit foarte bine, atât eu, cât şi prietena din Belgia.
Anna: M-am simţit foarte bine,  mi-au plăcut programele, organizarea a fost bună.
Zsombor: M-am simţit extraordinar.

3. Ce părere au avut părinţii tăi înaintea şi în urma acestei experienţe?
Alee: Părinţii mei m-au sfătuit de la bun început să particip la acest program, iar pe parcurs au fost şi ei la
fel de fericiţi ca mine, deoarece toţi ne-am înţeles minunat cu Winnie! 
Andy: Mama mea ne-a ajutat foarte mult. Dar cea mai mare schimbare am observat-o la bunica mea, care
a devenit mult mai deschisă şi are mai multă încredere în mine. 
Mădă B: Părinţii mei au fost oarecum obişnuiţi pentru că şi fratele meu a găzduit de două ori elevi din Belgia,
dar tot au fost emoţionaţi, însă le-a plăcut foarte mult.
Ioana: Au fost încântaţi, dar totodată puţin stresaţi, mai ales mama care a făcut mari pregătiri, astfel încât
Kevin să se simtă bine la noi.
Mădă F: Părinţilor mei le-a plăcut acest schimb de experienţă şi l-au îndrăgit foarte tare pe musafirul nostru.
Ligia: Părinţii mei au fost încântaţi şi m-au încurajat din prima să iau parte la acest program... şi în final
s-au ales cu câteva cuvinte noi în engleză.
Doroteea: Chiar ei au fost cei care mi-au recomandat această experienţă, iar, după, au rămas cu o părere
bună despre ea.
Dora: Le-a plăcut de fata pe  care am găzduit-o, li s-a părut o idee foarte bună schimbul de experienţe şi
faptul că a trebuit să ne descurcăm să vorbim în engleză.
Anna: S-au bucurat că fata pe care am găzduit-o a fost foarte de treabă şi că ne-am înţeles atât de bine.
Zsombor: Au fost de acord să găzduiesc un belgian, ca să ne împrietenim şi au fost încântaţi.

continuarea, în pagina următoare
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4. Care a fost pentru tine cea mai frumoasă parte a săptămânii?
Alee: Toată săptămâna a fost foarte frumoasă, dar cel mai mult mi-a plăcut a doua zi, "ziua în familie", când, împreună
cu o colegă şi prietena ei belgiană, am mers la Oradea şi am vizitat Cetatea, am făcut cumpărături şi le-am arătat piaţa,
de care fetele din Belgia au fost foarte încântate, deoarece la ele nu au aşa ceva sau pe o suprafaţă atât de întinsă ca
la noi.
Andy: Cea mai frumoasă parte a săptămânii pentru mine a fost atunci când la sfârşitul Show-ului organizat în cinstea
prietenilor noştri belgieni am văzut cât de bine s-au simţit dansând pe muzica noastră populară şi învăţând dansul
pinguinului. M-am bucurat că toţi au fost mulţumiţi de munca noastră!
Mădă B: Cum am mai spus, mi-a plăcut foarte mult acea săptămână, însă momentul când i-am întâlnit pentru prima
dată a  fost unul special.
Ioana: Toate zilele au fost frumoase, mi-e greu să aleg. Aş putea spune, totuşi că vizita la Oradea şi excursia făcută la
Timişoara au fost cele mai plăcute.
Mădă F: Pentru mine toate clipele petrecute împreună cu ei au fost plăcute, dar ziua petrecută în familie a fost
deosebită.
Doroteea: Fiecare zi mi s-a părut deosebită!
Ligia: Cea mai frumoasă parte a săptămânii a fost excursia la Timişoara, deoacere am avut  mai mult timp să vorbim,
să ne cunoaştem mai bine, să povestim diferite întâmplări amuzante şi ne-am şi distrat în acelaşi timp, mai ales pe
autobuz.
Dora: Cred că ziua liberă, luni şi în rest serile de distracţie.
Anna: Mi-au plăcut toate petrecerile: la Vox şi la ştrand, dar pentru mine, cea mai frumoasă zi a acelei săptămâni a
fost când am mers la Băile Felix.
Zsombor: Partea în care am mers la petreceri, la ştrand şi în Vox şi ziua de naştere a Lisei.

5. Cum crezi că va fi în Belgia, la ce te aştepţi?
Alee: Cred ca va fi o experienţă plăcută, interesantă şi de neuitat, deoarece vom vizita locuri noi, vom cunoaşte o
cultură nouă.
Andy: Mă aştept la foarte multă distracţie, voie bună, experienţe noi, cunoaşterea unei noi culturi e mereu interesantă,
şi, desigur, vor fi multe lacrimi de adio.
Mădă B: Sunt sigură că va fi minunat, mă aştept să fie o ţară foarte frumoasă şi curată.
Ioana: Nu ştiu... mă aştept să vizitez Leuvenul şi să avem multe activităţi împreună.
Mădă F: Presupun că va fi bine, deoarece ne-am înţeles foarte bine şi aici. Am aflat câte ceva despre familia care mă
va găzdui şi cred că mă voi simţi minunat acolo.
Ligia: Mă aştept la o experienţă de neuitat , să văd lucruri noi, interesante, să cunosc persoane noi, să-mi fac prieteni
noi.
Doroteea:  Nu ştiu, unii prieteni de-ai mei care au mai fost mi-au spus că a fost bine, dar că belgienii sunt puţin ciudati...
eu  cred că va fi bine, aştept să văd diferenţa dintre România şi o altă ţară. 
Dora: După cum am văzut, ea s-a simţit foarte bine aici şi sper să facă şi ea în aşa fel încât să mă simt la fel când voi
vizita Belgia.
Anna: Sunt sigură că va fi diferit de cum e la noi. Cred că este o ţară mai civilizată şi curată. După cum am auzit de la
Jolien toate lucrurile sunt mai scumpe, aşa că am început să fac economii.
Zsombor: Eu cred că va fi frumos acolo, o să petrecem mult timp cu prietenii noştri belgieni şi o să vedem lucruri şi
locuri noi.

6. De ce crezi că ar trebui să participe şi alţi colegi de-ai noştri  la acest program?
Alee: Cred că ar trebui să participe şi alţi colegi de ai noştri, pentru că este o experienţă de neuitat.
Andy: Este o experienţă pe care nu o vor uita niciodată, au şanse să lege prietenii de o viaţă şi, dacă vor să îşi
îmbunătăţească engleza e cel mai bun mod.
Mădă B: Consider că toţi avem mult de învăţat de la elevii din alte ţări, deoarece au alte obiceiuri şi alt mod de gândire,
de asemenea, poţi exersa limba engleză cu această ocazie.
Ioana: Le sugerez să participe şi celorlalţi colegi de şcoală, deoarece este o ocazie minunată de a te distra, dar pe
lângă asta poţi să vezi modul de viaţă al tinerilor dintr-o altă ţară.
Mădă F: Eu cred că nu ai nimic de pierdut, doar de câştigat din această experienţă. Poţi să înveţi multe şi să cunoşti
culturi noi.
Ligia: Pentru că pot învăţa mai bine engleza, comunicând cu persoane care poate vorbesc mai bine limba, şi, în acelaşi
timp, le pot corecta dacă greşesc (cum a fost în cazul meu) ceea ce îi ajută foarte mult, de asemenea, îşi vor putea
face o mulţime de prieteni noi. Merită!
Doroteea: Pentru a avea o altă perspectivă a lucrurilor, nu numai Salonta şi împrejurimile, pentru a vedea lucrurile bune
pe care să le pună în aplicare în ţara noastră, pentru a-şi face mai mulţi prieteni.
Dora: Consider că este o modalitate bună de a ne cunoaşte unii pe alţii într-un cadru civilizat. În acelaşi timp îşi pot
îmbunătăţi limba engleză, deoarece sunt nevoiţi să se înţeleagă cu musafirul-musafirii lor doar în engleză şi, nu în ulti-
mul rând, vor avea parte de două săptămâni de distracţie.
Anna: Pentru că toată lumea are nevoie de limba engleză şi oricui îi vine bine un prieten nou.
Zsombor: Ar fi bine să participe mai mulţi, însă unii nu vor, deoarece nu ştiu pe cine vor găzdui şi de aceea mai bine
renunţă, însă este o experienţă care merită încercată! 

Monica Kiraly, XI B
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Reguli nescrise

Un elev al colegiului nostru a fost întrebat de o profesoară de ce îşi sărută prietena pe coridor,
în văzul tuturor. El a răspuns că are voie să facă acest lucru, deoarece nicăieri în regulamentul şcolar
nu scrie că elevilor le este interzis să se sărute sau îmbrăţişeze pe coridor.

Să mai vedem câteva lucruri care nu sunt interzise prin reguli scrise. Nu scrie nicăieri, în niciun
regulament şcolar, că elevii n-au voie :

- să îşi dea jos pantalonii pe coridor, în clasă sau în curte,
- să scuipe colegii pe lângă care trec,
- să se spele pe cap în laboratorul de chimie,
- să umble în patru labe,
- să mănânce în fiecare pauză câte o ceapă,
- să-şi taie unghiile de la picioare la lecţia de filosofie,
- să doarmă pe catedră ........................... şi alte mii şi mii de lucruri.
De ce nu sunt interzise acestea prin regulamentul şcolar? Pentru că nu e nevoie. Ele sunt

interzise de reguli nescrise.
Legile şi regulile scrise sunt grupate în coduri şi regulamente. De pildă, Codul penal, Codul rutier,

Regulamentul şcolar etc. Legile şi regulile nescrise, de asemenea. Există astfel Codul moral, Codul
comportării civilizate, Codul bunelor maniere şi altele. Cel care nu respectă legile şi regulile scrise este
contravenient, delincvent sau infractor şi este pedepsit prin amenzi sau privare de libertate. Cel care nu
respectă regulile nescrise este necivilizat, bădăran sau mitocan şi este pedepsit prin dispreţ şi lipsă de
respect.

Voi aminti aici câteva lucruri pe care le faceţi, dragi elevi, şi n-ar trebui, pentru că sunt interzise
de Codul nescris al comportării civilizate.

1. Îmbrăţişări şi sărutări în public. Acestea ar trebui să fie consecinţa unor sentimente frumoase
şi intime şi, în consecinţă, să se manifeste în intimitate. Dacă au loc în public ele arată lipsă de respect,
atât pentru partenerul de îmbrăţişare sau sărut, cât şi faţă de cei din jur.

2. Ascultatul muzicii în public altfel decât la cască. Dacă vrei să asculţi muzică, atunci trebuie să
o faci cu respect, atât pentru muzică, cât şi pentru cei din jur. Cei care iubesc muzica ştiu că ea nu se
ascultă în gălăgie şi nici nu trebuie să-i deranjeze pe ceilalţi. De ce credeţi că, atunci când trece câte o
maşină cu geamurile coborâte din care se aude foarte puternic muzică, este vorba, aproape întotdeau-
na, de manele? De ce nu se aude niciodată muzică clasică? Dacă răspunsul vostru a fost acela că „mai
mulţi oameni ascultă manele decât altfel de muzică” să ştiţi că aţi greşit. Răspunsul corect este acela
că un om care ascultă muzică bună are un anumit nivel de cultură care-l face să fie şi civilizat. Iar dacă
este civilizat el respectă regulile nescrise şi nu doreşte să-i deranjeze pe ceilalţi obligându-i să asculte
muzica lui preferată.

3. „Ce mai faceţi domnule (sau doamna) profesor?” Aud de multe ori pe coridoarele şcolii elevi
punând această întrebare. Astfel de întrebări se pun doar prietenilor, apropiaţilor sau cunoscuţilor care
intră în aceeaşi categorie de vârstă (de pildă, între oameni maturi care se cunosc bine şi nu s-au văzut
de mult). Ce fac profesorii voştri în timpul lor liber, ce probleme familiale sau de sănătate au, nu este
treaba voastră, dragi elevi! Şi dacă nu e treaba voastră, nu este frumos să întrebaţi.

4. Întinsul mâinii pentru strângerea de mână. Codul comportării civilizate spune că mâna este
întinsă de persoana mai în vârstă, de femeie sau de cel superior în funcţie şi nu invers. Dacă întinzi
mâna îl forţezi pe cel (sau cea) din faţa ta să dea mâna cu tine. Nu ai voie să faci acest lucru. Dacă o
persoană mai în vârstă, o femeie sau un om într-o funcţie mult superioară vrea să dea mâna cu tine, va
întinde mâna. El (sau ea) nu te forţează să faci acest lucru, ci te onorează dând mâna cu tine! Şi,
apropo, mâna se dă şi cu femeile nu doar cu bărbaţii. Ba, mai mult, întâi cu femeile şi apoi cu bărbaţii.
Din păcate, această regulă nu se prea respectă în România.

5. „Bună!” Aşa vă salutaţi, unii dintre voi, profesorii. Codul salutului (da, există şi un cod nescris
al salutului!) spune că salutul se rosteşte în întregime. Numai cu prietenii sau persoanele foarte
apropiate ţie poţi folosi formule prescurtate de salut. În nici un caz cu profesorii tăi, cu oamenii mai în
vârstă şi mai ales cu o femeie, dacă eşti băiat ! Folosit în aceste din urmă cazuri, salutul prescurtat arată
lipsă de respect.

Prof. R. Boeriu
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““AA  rroomm  vváárroossáábbóóll   aa   rreemméénnyy
vváárroossáátt   aa llkkoott ttuukk  mmeegg.. .. ..””

interjú Nagyszalonta polgármesterével,
Török Lászlóval

1. Immár hat éve vezeti a várost. Melyek a leg-
fontosabb sikerei, megvalósításai?

Nem engem kellene arról kérdezni, hogy mik a
legfontosabb megvalósítások. Úgy gondolom, hogy
erről a választópolgárnak kell elmondania a
véleményét, ő az, aki látja, értékeli és megítéli ezt.
Mégis a szokványos választ kell erre adjam: az elmúlt
években nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy élhető
várost teremtsünk. Úgy is szoktam ezt mondani, hogy
a rom városából a remény városát alkottuk meg.
Utakat, járdákat, épületeket tettünk rendbe, hoztuk jó
állapotba, helyeztük a régi fényébe. Ide kapcsolódik,
hogy 165 utcából számtalan utcában új járda van,

legalább majdnem ilyen nagy számban aszfaltos út került a régi kavicsos utakra, megújult a városháza, a
kultúrház, számos tanintézmény a megújulás útjára jutott, az Arany János Általános Iskola is ezek közé tar-
tozik. Igen, valóban van még hely a javításra, a remény városa csak akkor él, ha további utak újulnak meg,
ha további utcák kapnak új levegőt és további középületek gyönyörködtetnek bennünket és bíztatnak ben-
nünket arra, hogy igenis, itt van lehetőség, ez egy szép város, ahol szeretek élni. 
2. Mikor folytatódik az iskola illemhelyének és az iskola épületének felújítása?

Az iskola illemhelyének felújítása egy olyan tétel, amelyet mi is magunkénak tudtunk, elkezdtük
tavaly és az idén tettünk félre költségvetési pénzt, hogy ez folytatódhasson. Most már csak a szakemberek
egyeztetésén múlik, a mi részünkről, a város részéről erre megteremtette a lehetőséget. Az iskola felújítása
egy kicsit nagyobb feladat számunkra, ugyanis annak idején mi indítottuk el ezt a dolgot, és én nagyon sokat
lobbiztam ennek érdekében, az iskola vezetésével együtt. Tudni kell, hogy erre a város elkészített egy pro-
jektet is. Arról is szól a dolog, hogy hogyan lehetne például dísztermet létrehozni, mert ez manapság az
uniós normák szerint egy előírás, hogyan lehetne újraalakítani az iskola arculatát, így például az az udvar,
amellyel a diákok nagy többsége szünetekben találkozik, úgy gondoljuk, hogy egy agora kellene legyen, egy
olyan hely, ahol lehet véleményt cserélni, és fel lehet töltődni a szünetekben egy újabb órára. Ez most egy
sivár betonplacc, amely azt jelenti, hogy nem felel meg az elvárásainknak. Reméljük, hogy a további lobbi-
jainkon keresztül sikerül majd a felújítást folytatnunk, keményen dolgozunk rajta. Számomra sem örömteli
látvány, hogy az épület megkívánná a további felújításokat, hisz az omladozó vakolat nem olyan szép
látvány, mint egy új iskola, melyben a diákok szívesebben járnának az órákra.
3. Milyen munkalehetőségei vannak egy végzősnek Nagyszalontán?

Ez a kérdés két csoportra vonatkozik: az egyik csoport az, amelyik érettségi után kíván elhelyezked-
ni, a másik pedig egyetem után akarnak munkához látni. Nagyszalontán és vonzáskörzetében 2 olyan gyár
is épül az idén a gazdasági válság ellenére, annak érdekében, hogy a fiatalok munkát kapjanak (talán
Romániában nincs még egy ilyen polgármesteri hivatal, ahol munkaerő lista van, ahol munkát szerzünk az
embereknek). A tulipános védjeggyel működő szövetség keretein belül a magyar érdekképviselet odafigyel
a támogatóira. Hogy az érettségi utáni életről beszéljünk, fontos szempont az is, hogy idehoztuk
Nagyszalontára a Babes-Bolyai Tudományegyetemet, mert vannak olyan szülők, akik nem tudják
megengedni maguknak, hogy taníttassák gyermeküket, az is lehet, hogy jó képességű a gyermek, viszont
nem tud elmenni az egyetemre. Ezért idehoztuk a világ első 500 egyeteméből az egyiket, és itt,
Nagyszalontán lehet elvégezni az oktatást, úgy, hogy a diák az egyetem mellett még dolgozhat is. A
Nagyszalontai polgármesteri hivatal egyébként aktívan segíti azokat a diákokat, amelyek sokat tettek a
város érdekében, nem engedi el a kezüket, és segíti őket, hogy érvényesülni tudjanak az életben.
4. Tavaly decemberben nagyon sok diák kapott ösztöndíjat a polgármesteri hivataltól. Idén is
számíthatunk ilyen ösztöndíjakra?

(folytatása a 9. oldalon)
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(folytatás a 8. oldalról)
Nagyon szeretném, hogyha meg tudnánk oldani az idén is. A tavalyi évben, az állam egy költ-

ségvetési tételnél sokkal több pénzt utalt át szociális segélyek néven, amit mi gyorsan áthelyeztük egy másik
költségvetési fejezetbe. A helyi tanács kiötlött egy olyan döntést, amely révén a diákok pénzhez juthattak.
Bízunk benne, hogy az idén is lesz lehetőség ilyesfajta támogatásra. 
5. Hogyan támogatja a város vezetése az élsportot?

A mi olvasatunkban a sport, mint olyan, az alapgondolattól, a tömegsporttól indul ki. Mi azt gondo-
ljuk, hogy az a legjobb, ha az életet választja mindenki, sportoljon. Odafigyelünk az emberekre, én is szám-
talanszor indultam el futóversenyeken, hogy demonstráljam a fiataloknak, hogy igenis, ha a polgármester ott
van, akkor talán a jó példa révén ők is megmozdulnak és odafigyelnek az egészséges életmódra. Az élsport
évente pályázhat az önkormányzatnál, de ingyenesen használhatják a tornatermeinket, jó részük, például a
tengó május 1-től minden egyes akciójánál termeinket ingyen használhatja.
6. Mi a véleménye az új tanügyi törvénytervezetről?

Változást kéne tenni ebben a szegmensben, azt látom, hogy a diákok 8 órát ülnek az iskolapadba,
3 órát, ha komolyan veszik magukat, tanulnak, és nem marad idejük feltöltekezni, a barátokkal kimozdulni,
pihenni. Az alapgondolat az lenne, mely szerint csökkenteni kell azoknak az óráknak a számát, melyek
elvesznek a diákok idejéből, és azzal se értek egyet, hogy a diákokat két lábon járó tudástárrá alacsonyít-
suk le. A diákokból azt a tudást kellene kihozni, az ő képességüknek megfelelően, mellyel megtudják állni
helyüket az életben. A diák annyit kell tudjon, hogy hol keresse meg a megfelelő információkat, nem
feltétlenül feltölteni a fejét, és olyan dolgokat követelni tőle, melyeknek semmi hasznát nem fogja venni a
későbbiekben. Éppen ezért azt gondolom, hogy életcentrikusabbá kell tenni az oktatást, hogy a diák
nyertese legyen ennek a munkának, amelyet tanulásnak hívunk. Véleményem szerint maradnak ki fontos
dolgok melyekre nem tanítja meg őket az iskola, például a mindennapi életben való fontos dolgokat nagyon
hanyagolják. Épp ezen dolgozunk, hogy a diákjaink egy része a mindennapi élethez fontos, elsősegély
oktatásba vegyen részt. Május végén az 1-8 osztályokba elsősegély oktatást fogunk végezni a magyar
tagozaton, hogy már kicsi korba megtanítsuk az elsősegély nyújtást, mellyel később felnőtt korban lehet
életeket megmenthet. Azt is el tudom képzelni, hogy mire leérettségizik a diák megkapja az iskola által a
jogosítványt és nem azért mert magán úton végzi el hanem azért mert az iskola tanítja meg erre a dologra
és az iskola adja e fontos okmányt a kezébe. Száz és száz ilyen dolog lenne, amire meg kellene tanítsa az
iskola a gyermeket mire felnő, hogy igenis hasznos legyen az életben, mindemellett a hagyományos
értékeket ápolja és azokkal foglalkozzon.

7. Van e olyan projekt, ami egy fedett uszoda
megépítését teszi lehetővé?

Igen, van ilyen projektünk, nekem személyesen
a miniszter megígérte, hogy segíteni fog a kivitelezés-
ben, meg is van a terv, hogy hova fog felépülni, ez a
kórház és a mentőállomás között lévő zöld övezeten
fog létrejönni. Ezen kívül mi foglalkozunk például avval
is, hogy termál strandja legyen a városnak és
szabadidőközpont-szerűen működtessük ezt a
fürdőhelyet.
9. Mi a véleménye a fiatalság szórakozási
lehetőségeiről?

Nagyszalonta szórakozási lehetőségek szem-
pontjából, az én véleményem szerint, nem elégíti ki az elvárásokat, úgy gondolom, sokkal nagyobb igényük
lenne a fiataloknak. Dolgozunk ezen, bár nem az önkormányzat feladata. Elsőként visszaigényeltük a régi
mozi épületét és ott szeretnénk egy igényes szórakozóhelyet létesíteni a fiataloknak, amely nem feltétlenül
csak a diszkókat jelenti, hanem minden más kultúrához kapcsolódó kérdést is. Ezen a téren nagy szerepe
lenne a fiataloknak és a lassan visszaalakuló Hajdú Diák Tanácsnak is aki ezen a téren is képviseli a
diákokat. Ezúton is megkérem, hogy mondják mit szeretnének, melyek azok az igényes szórakozási
lehetőségek melyek mellé kell adja a város is a lehetőséget.

Úgy gondolom ezzl a cikkel minden diák nagyobb látószöget kapott városában történő események,
valamint a minket, diákokat érdeklő témák kifejtése terén. Bár az még távoli hogy az érettségivel jogosítványt
kapjunk, ugorjunk vissza a jelenbe s továbbra is tanuljunk, védjük a környezetet és természetesen szórakoz-
zunk! :))

Utólag is köszönjük a polgármester úrnak!
Kiss Annamária és Órás Mariann Andrea

A Csonkatorony és környéke
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Pe data de 8 mai, a avut loc, în
cadrul colegiului nostru, cea de-a şasea
ediţie a simpozionului ştiinţific al elevilor.
Acest an a adus surprize şi noutăţi
participanţilor, deoarece, pe lângă elevi din
liceul nostru şi din ţară (Beiuş, Joseni,
Tăşnad, Oradea) s-au prezentat elevi din
Serbia şi din Ungaria.

Indiferent de secţiunea la care au
participat, elevii şi-au dat silinţa să iasă
totul bine, arătându-şi munca depusă,
strădania şi voinţa. Rezultatele nu s-au
lăsat aşteptate, juriul fiind impresionat de

lucrările şi experimentele realizate.
La secţiunea matematică, participanţii şi-au dovedit pasiunea pentru această materie prezentând

lucrări interesante despre „Numărul de aur”, diferite funcţii, limite de şiruri, binomul lui Newton. Astfel, munca
lor a fost apreciată şi răsplătită de către membrii juriului: prof. Sanda Baba (C.N.”Arany Janos” Salonta) şi
prof. Gheorghe Buftea Bercea (Grup Şcolar Agricol). Prin urmare, au fost premiaţi următorii elevi: premiul I
- Lavinia Cociubei (a IX-a A), premiul II - Cezara Lucaciu (a XI-a C) și Mădălina Gui (a XI-a D), premiul III –
Kubinyecz Oana (a IX-a A), premiul special – Vășcan Andreea (clasa a XII-a din Beiuș)   

În ceea ce priveşte chimia (ca şi la secţiunea fizică și 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, Halász Katalin şi Bako Irina cu toții de la
Şcoala cu clasele I- VIII „Arany Janos” Salonta. La chimie au participat un număr impresionant de elevi,
îndrumaţi de domnul profesor Gheorghe Iova şi de doamna profesoară Domján Laura, lucrările prezentate
au fost captivante. La final, juriul a anunţat premianţii, în cadrul festivităţii de premiere. Aceştia au fost:
premiul I – George Blaga şi Alexandru Dulău (a XI-a C), premiul II – Laura Bughiu și Laviniu Iovan (a XI-a
D ), Mădălina Blăje și Iabloncsik Miroslava Darina (a IX-a A), premiul III – Mădălina Gui (a XI-a D), menţiune
– Cezara Lucaciu (a XI-a C) şi Monica Şandor (a X-a D).

La secțiunea fizică au participat 25 de elevi cu 14 lucrări și experimente interesante.  A fost prezentat
printre altele și motorul Eco - cu aburi (Petrușan Răzvan și Iordan Cristian din clasa a XI-a C), robotul
culegător (Nagy Darius Nicolae
din clasa a VI-a A) și o mașină
înbunătățită, denumită de
autori „Tovarăș de drum 4.4”
(Tóth Bálint, Traier Balázs și
Szél Ádám din clasa a VI-a C).
Juriul format din Nagy Zoltán
Tamás (Universitatea din
Oradea) și Kiss Ernő (Grup
Școlar Agricol Salonta) a stabilit
următoarea ierarhie: premiul I –
Andrei Ludovic Todor şi Șerban
Szalai (a XI-a C), premiul II –
Szabó Zsolt (clasa a XII-a din
Oradea) și Nagy Máté (a X-a
din Tășnad ), premiul III - Dan
Haiduc și Megyesi Samuel (a XI-a D).

Diplome și premii de participare au fost acordate tuturor elevilor.

Cezara Lucaciu, XI C

Cezara Lucaciu și Monica Șandor

Deschiderea festivă. Au luat cuvântul: din partea conducerii
colegiului: prof. Ioan Lung și prof. Fábián Boglárka, din partea
organizatorilor: prof. Mészár Iuliana și prof. Kiss Mária, din
partea conducerii orașului: domnul primar Török László
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Idén, immár hatodik alkalommal került
megrendezésre a Tudományos
Diákkonferencia. Soha ennyien nem jelent-
keztek még a Konferenciára, ennek
következtében a megmérettetés 2 napra
oszlott: a IX.B osztály külön kategóriát alkotva
május 7-én, pénteken versenyzett, míg szom-
baton, azaz május 8-án zajlott a Matematika,
Fizika, Biológia, illetve a Kémia konferencia

második fele. Szerencsém volt mindkét napon részt venni, így a következőkben elmondom, hogyan
is zajlott a TDK 2010-ben.

Péntek reggel a IX.B szépen felöltözve beült a terembe, görcsberándult gyomorral várva a
12 órát, amikor elkezdődik a Kémia Konferencia. A szünetek azzal teltek, hogy mindenki század-
jára elhadarta a betanult szöveget, idegesen mosolyogtunk, próbáltunk lelket önteni azokba, akik
még nálunk is jobban izgulnak. Majd amikor az óra csendben tizenkettőt ütött, mindenki feszült
csendben várta a zsűrit. A zsűri mosolygott, mi is erőltettünk magunkra valami vigyorgás-félét, már
csak azért, hogy jó benyomást tegyünk rájuk, miközben próbáltuk féken tartani remegő kezeinket.
Engem beültettek a laptop mögé, ugyanis valami rejtélyes oknál fogva azt hitték, én tudom kezelni
azt a micsodát, majd felkonferálták az első versenyzőt, az első dolgozatot. Így ment ez, több órán
keresztül – mindenki próbálta kihozni magából a legjobbat. Azt kell mondjam, mindenféle elfogult-
ság nélkül, hogy sikerült. Azok a fránya remegő kezek néha bezavartak, de kivétel nélkül minden-
ki jól teljesített. Miután délutánra mindenki befejezte az előadását, a zsűri visszavonult meghozni a
döntését. Mikor kimentünk a teremből, szinte hallottuk, ahogy az a bizonyos mázsás kő legurul
valahonnan a szívünk környékéről – több hónapnyi (vagy legalábbis hétnyi) készülődés, próbálás,
kínlódás után most egyszer csak vége, túl vagyunk rajta. A folyosón megtárgyaltuk, ki mit rontott,
vagy épp miben volt jobb a többinél, és arra a konklúzióra jutottunk, hogy mindenki túl jó volt.
Miután visszatértünk a terembe, a várva várt eredményhirdetésre, a zsűri – miután kiosztotta a
részvételi csokit és diplomát – bejelentette, hogy az eredmények már megvannak, azonban az
eredményhirdetés szombaton lesz. Nos, ebben a pillanatban inkább nem mondanám el, hogy
milyen gondolatok futottak át az agyamon, amivel szerintem nem voltam egyedül – no, de sebaj,
holnap is jövök, egy napot még kibírok.

Szombaton mindenki egy órával hamarabb az iskolában volt. Volt egy csöpp deja vu
érzésem, amikor újra találkoztam az osztálytársaimmal, ugyanis, mint előző nap a Kémia
Konferencián, ahol az egész osztály részt vett, szinte itt is mindenki jelen volt. A megnyitó ünnep-
ség után, pár diák segítéségével, mindenki eligazodhatott, és benézhetett a valóban sokszínű, vál-
tozatos témákat boncolgató bemutatókra. Körülbelül 2 órán keresztül se nem láttam, se nem hal-
lottam, maximum fényképeztem, ugyanis részt vettem a Matematika Konferencián, és elég rende-
sen izgultam. Miután ezt is túléltem, végre felszabadultan bolyonghattam az iskola termei között és
benéztem az osztálytársaim előadásaira is, akik, ugyanúgy mint előző nap, talpraesetten és na-
gyon ügyesen mutatták be a dolgozataikat. A környező városokból érkező diákok bizony erős ellen-
felei voltak iskolánk tanulóinak, nagyon jól felkészülten érkeztek a TDK-ra, ügyes bemutatókkal és
érdekes dolgozatokkal. Aztán – ugyanúgy mint előző nap – egyszer csak elérkezett az utolsó
dolgozat, az utolsó versenyző, majd a verseny vége. 

A díjkiosztó ünnepség nagy izgalmakat és meglepetéseket hozott mindenki számára. (A 25.
oldalon olvashatjátok a nyertesek teljes névsorát.)

(folytatása a 12. oldalon)
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(folytatás a 11. oldalról)
Gratulálok minden nyertesnek – és itt nem csak azokra gondolok, akiknek a diplomájára az

van írva, hogy „Első helyezett”, „Második helyezett” stb. Természetesen jó érzés, ha valamifélekép-
pen elismerik az ember munkáját, ezért mindenki nagyon örült az ajándékoknak. Azonban a
Diákkonferencia – ahogyan azt láthattuk – nem egy diplomáról, nem egy ajándékcsomagról szól.

Ha ez így volna, akkor talán nem is
lenne értelme eljönni és
versenyezni, első vagy második
díjat úgysem kaphat mindenki. A
TDK egyike azon kevés
versenyeknek – legalábbis ame-
lyeken én eddig részt vettem –
amelyeken az ember már akkor
nyert, ha részt vett. Lehet, hogy ez
elcsépelt, de így van. Aki idén dol-
gozatot mutatott be, az tudja miről
beszélek: rengeteg munkát és
türelmet vesz igénybe egy ilyen
dolgozat elkészítése. A TDK fődíja

tulajdonképpen az, hogy a rengeteg munkáért és időért kapsz valamit, ami csak a tied: tudást.
Valamit, amivel már több vagy, mint a többiek. 

Végül pedig szeretném az összes résztvevő diák nevében megköszönni a szervezők
odaadó munkáját, a felkészítő tanárok segítségét, és köszönet továbbá az összes olyan embernek,
aki valamilyen formában hozzájárult a Konferencia sikeréhez. Kiss Anna, IX.B
TERMÉSZETTUD – 2010, Fizika szekció

A fizika szekción 14 dolgozatot és kísérletet mutatott be 26 diák népes közönség előtt.
Hallhattunk az erősítőkről és a rakétákról, a gőzgépekről és a furcsa nem-newtoni folyadékokról,
érdekes mágneses kísérleteket és
bűvészmutatványokat láthattunk.
Versenyen kívül szerepeltek a következő
hatodikos diákok: Nagy Darius Nicolae a VI.
A osztályból, dolgozatának címe „A
gyűjtögető robot” és Szél Ádám, Tóth Bálint
és Traier Balázs a VI. C osztályból az
„Útitárs 4.4” című dolgozattal. Az utóbbiak
mindenkit elbűvöltek az általuk barkácsolt
autóval, melyben távirányító segítségével
lehetett bekapcsolni a zenét és a lámpákat.
Nagy megtiszteltetés ért engem is, hogy
osztálytársammal, Bagosi Szindyvel, részt vehettem ezen a konferencián. Mi egy sűrűségmérőt
készítettünk kémcsőből és ennek gyakorlati alkalmazását mutattuk be a konferencián. Mivel ez volt
az első konferencia, amin részt vettem eléggé izgultam, de végül nagyon jól sikerült, különdíjasok
lettünk. Nekem személy szerint nagyon tetszett az összes előadás. Itt minden korosztálynak esé-
lye volt bemutatni a tehetségét és a kísérletét. Minden kísérlet nagyon jól sikerült és nagyon sokat
tanulhattunk a nagyobbaktól és sok tapasztalatot is szereztünk. Bevallom őszintén nekem az tet-
szett a legjobban, hogy hiába volt egy verseny, az egész olyan volt, mint egy játék és így mindenki
nagyon jól szórakozott. A zsűrit, Nagy Zoltán-Tamást és Kiss Ernőt egyáltalán nem lehetett irigyel-
ni, mivel nagyon nehéz dolguk volt, hogy eldönthessék kik lesznek a díjazott diákok. Köszönjük a
főszervezőknek, Kiss Mária és Mészár Julianna tanárnőknek, remélem, hogy jövőre is
megrendezésre kerül ez a nagyszerű konferencia, és, hogy ezúttal többen is részt fognak venni. Én
csak bíztatni tudok mindenkit a részvételre, mivel itt mindenki csak nyerhet, ha nem is helyezést,
de tapasztalatot és önbizalmat mindenféleképpen.

Juhász Tímea, IX.B

Kiss Anna, Matematika konferencia

Juhász Tímea és Bagosi Szindy,
fizika konferencia
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Parlamentul European al Tinerilor (European Youth Parliament-
EYP) este o structură apolitică, educativă şi nonprofit creată şi
susţinută financiar şi logistic de Parlamentul European şi Comisia
Europeană care funcţionează sub patronajul onorific al preşedintelui
Parlamentului European, Jerzy Buzek şi al secretarului general al
Consiliului Europei, Torbjorn Jagland. Organizaţia urmăreşte

educarea viitoarei generaţii de politicieni europeni care să ducă mai departe idealul constituirii
Uniunii Europene, dar şi educarea viitoarei generaţii de politicieni în plan naţional, conservarea şi
promovarea în plan european a valorilor culturale naţionale. 

Sesiunea Regională de Selecţie EYP Romania 2010 are ca obiectiv selecţionarea delegaţilor
pentru participarea la Sesiunea de Selecţie Naţională 2010. Cu ocazia Sesiunii Naţionale de
Selecţie 2010 vor fi selectaţi reprezentanţii României la sesiunile internaţionale EYP din primăvara
şi toamna 2011. Aceste sesiuni vor avea loc în diferite ţări din Uniunea Europeană.

Anul acesta, EYP Romania a organizat 6 sesiuni regionale de selecţie. Sesiunea de selecţie
Transilvania a fost ultima şi a durat 3 zile (14 – 16 mai 2010). La aceasta au participat 77 de elevi
din 7 judeţe diferite ale Transilvaniei, fiecare judeţ fiind reprezentat de 9 elevi – politicieni,  1 elev
muzician şi un ambasador. Astfel, la sesiune au participat elevi din judeţele: Bihor, Bucureşti, Caraş
– Severin, Cluj, Hunedoara, Mureş, Satu – Mare. Judeţul Bihor a fost reprezentat cu succes de
către elevii colegiului nostru: Cezara Lucaciu – ambasador al delegaţiei, elevi politicieni –Emanuel
Crai, Vladimir Kubyniecz, Bogdan Vereş (a XII-a C), George Iovan (a XII-a D), Cristina Lezău,
Mădălina Ivanovici, Bogdan Buz, Andrei Badea (a X-a D), Ligia Moţoc (a X-a B) şi Andrada Tulvan
– elev muzician (a X-a B).

Complexitatea proiectului a avut la bază mai multe activităţi educative, culturale şi sociale.
Prin urmare, participanţii au experimentat momente EYP : Regio Village – prezentarea comitetelor
participante prin folclor şi mâncare tradiţională, teambuilding – momente de socializare, Committee
Work – dezbaterea temei şi redactarea moţiunii de rezoluţie pe baza acesteia şi General Assembly
– prezentarea în plen a moţiunii de rezoluţie propuse şi punctele de vedere faţă de rezoluţiile
propuse de către celelalte comitete.  Întreaga sesiune s-a desfăşurat în limba engleză, luând parte
la aceasta reprezentanţii altor ţări europene (ex. Ines Pisto – Portugalia, Jamal Brown – Marea
Britanie). 

Moţiunea de rezoluţie a avut ca punct de pornire egalitatea dintre sexe : The number of
women in public office at local and regional level across Europe is still far short of parity with men.
Women are still significantly under-represented at all regional and local government levels. On
average, just 21% of the elected members of regional parliaments across Europe are women, while
just 10% of European mayors and 25% of municipal councillors are women. ’ (Mercedes Bresso,
president of the Committee of the Regions) What can be done to ensure a more equitable repre-
sentation of both genders at every level of governance? In the fight for gender equality, what role
should the EU play and what concrete actions should Romania implement?   

Demn de menţionat este faptul că delegaţia noastră a reuşit să câştige încrederea celorlalţi
participanţi, simpatia juriului, fapt pentru care moţiunea de rezoluţie a fost votată şi acceptată,
urmând să fie trimisă la Parlamentul European – Comisia pentru Tineret. 

Dintre cei prezenţi la această sesiune vor fi selectaţi 7 delegaţi ce vor reprezenta
Transilvania la sesiunea naţională. Sper ca şi din echipa noastră să avem reprezentanţi deoarece
„We are the chance for a better world” (Suntem şansa pentru o lume mai bună) – motto-ul EYP.

Cezara Lucaciu, XI C
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Egy hét a

belgákkal

Március 21-26. között zajlott le a várva
várt cserediák-program, amely során, mint
minden évben, belga tanulók érkeztek váro-
sunkba. 

Vasárnap délután 2 óra valahány perckor
csörgött a telefonom. Ez volt a jelzés az
angoltanárnőmtől, hogy még 45 perc és itt
vannak.  Természetesen 2 perc alatt
összekaptam magam, felhúztam egy cipőt, és
futottam az iskola elé. Fél órán keresztül csak

álltam, beszélgettem össze-vissza mindenkivel, megérdeklődtem ezredjére, hogy mit esznek, mit nem
esznek, mit szeretnek, mit nem szeretnek stb. 3 óra után pár perccel begurult egy zöld busz, az ablakokból
pedig karikás-szemű, de vigyorgó alakok integettek. Bíztam benne, hogy felismerem a vendégemet a kép
alapján, amit küldött, de sajnos nem így történt. Enyhén pánikba estem, mikor leszálltak, és nem tudtam
megállapítani, melyik is az, amelyikkel már egy hónapja levelezek, aztán odajött valaki hozzám, aki egyál-
talán nem hasonlított arra a lányra, akit én képen láttam, de a nevemen szólított, így elhittem, hogy oké, ő
Jolien. Mindenesetre se lila haj, se orrkarika, se egyéb kifúrt testrész. Gondoltam a kép csak nem hazudott,
máris szimpatikus. Amíg beértünk a suliba magyarázni kezdett valamit, de ha felkötnek se tudnám megmon-
dani, mit. Idegen volt még számomra ez az enyhe akcentus, amit csak pár óra elteltével szoktam meg, úgy
ahogy.  Az első nap végén hálát adtam a Fennvalónak, hogy szerencsém volt Joliennel, de amint mondani
szokás „nyugtával dicsérd a napot”, így csak halk örömujjongásban törtem ki. Levélben finoman utaltam rá,
hogy szeretem a csokit, úgyhogy hozzon magával, amennyit csak tud, ő így is tett, én pedig megállapíthat-
tam, hogy igen, van némi (ég és föld) különbség a belga és az összes többi csoki között. A szülőknek – bár
erre nem utaltam, még finoman se – sört hozott, ami szintén híres belga unikum, de ettől senki sem ájult el
annyira, mint a csokitól. A megérkezést a Vox-ban ünnepeltük, ami mindenkinek nagyon tetszett.

Hétfőn elkezdődött közös hetünk. Sajnos az első nap –ami az ismerkedésről kellett volna szóljon –
Jolien rosszul lett, így a családi kirándulás elmaradt, helyette otthon filmeztünk. Az este – az én legnagyobb
örömömre – a Vox-ban ért véget, és miután kellően cigiszagúan hazaértünk, elterültem az ágyon, és
kipipáltam az első napot. Második nap – felfegyverkezve a magyar-angol és angol-magyar szótárammal,
vészhelyzet esetére – elindultunk Temesvárra. A nap nagyon jól telt mindenkinek, legalábbis úgy vettem
észre. Igaz, egész idő alatt csak körbe-körbe járkáltunk egy téren. Pár emberrel megtoldva bementünk egy
elég elegáns étterembe, ahol, mint kiderült, az árak is elegánsak. Befejezésül ismét Vox – immáron az utol-
só itt eltöltött este -, tánc, bedugult fülek, cigiszag, aztán alvás. Harmadik nap, szerdán, a főszervezők, azaz
a 11. osztályosok mutattak be egy műsort, ami nagy sikert aratott a vendégek körében. Este most a strand-
ra mentünk, ahol karaoke volt, ezt mindenki nagyon élvezte – még azok is beszálltak az éneklésbe, akik
csak betévedtek a strandra és nem tartoztak se hozzánk, se a belgákhoz. Csütörtökön – valami rejtélyes
oknál fogva – már nagyon nehezen ment a felkelés, de összeszedtem minden erőmet, és kinyitottam a
szemem. Ez már az utolsó előtti nap reggelén volt, amikor Váradra mentünk, a Felix-re. Számomra ez volt
a legszebb nap, szép volt az idő, kevesen voltak a fürdőben, szinte felfrissülten értünk haza. Az búcsúest a
kantinban kezdődött, ahol megvacsoráztunk, elroptuk - a héten már sokadjára - a pingvin-táncot, majd
átmentünk a strandra, ahol hajnalig tartó buli vette kezdetét.

Az utolsó nap, pénteken, hamar felkeltem, utoljára elkészítettem Jolien reggelijét, majd miután evett
elmentünk ajándékot nézni a szüleinek. Bevásároltunk az útra, megcsináltuk a szendvicseket,
összepakoltunk, majd elindultunk a suli felé. Szinte mindenki ott volt már, mindenki ölelgetett mindenkit, sír-
tak, nevettek, aztán megint sírtak, majd begurult a zöld busz, és ők pedig felszálltak és elmentek. 

Így visszagondolva elég hamar eltelt ez az egy hét, és összességében nem bántam meg, hogy
résztvettem a cserediák-programban. Elsősorban is az angol nyelv gyakorlása miatt, amire nem sok
lehetőségem van. Másodsorban új embereket ismertem meg. Üröm az örömben, hogy azt az egy heti
lemaradást – igen komoly lemaradást - be kellett pótolni, és akármilyen szépen néztem is a tanárokra, nem
fogadták el kifogásként, hogy egy héten keresztül buliztam, és most túl fáradt vagyok ahhoz, hogy ébren
maradjak az órákon.

Tot ziens, és szeptemberben találkozunk! Kiss Anna, IX. B
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Párizs az én Bakonyom
Az Arany János Főgimnázium diákjainak és

tanárainak egy szűk csoportja a tavaszi vakációt egy különleges
helyen töltötte, egy olyan városban, amely rengeteg látványossá-
got, érdekességet és különlegességet rejt. Lakosságát több mint
kétmillió számos nemzetiséget magába foglaló ember alkotja.
Leghíresebb építménye az Eiffel-torony. Így már mindenki tudja,
hogy Párizs ez a hely. Hétfő délután a református templom előtt
izgatott fiatalok tömege gyülekezett várva a buszt, ami majdnem
2000 km-re visz el a megszokott környezetből. Franciaországba
érvén Párizs előtt az első megállás a reims-i katedrális volt, melyet
a párizsi Notre Dame-mal hasolítanak össze. A fárasztó út után jól
esett a katedrális hűs levegője, és a látvány, mely elénk tárult.
Mindenkivel, ha egy pillanatig is, elfeledtette a fáradalmakat. E
nap zárásául elfoglaltuk szálláshelyünket, és megpróbáltuk
kipihenni magunkat. Első párizsi látványosság, amit

megtekintettünk, a Diadalív volt. Első látásra komor, monumentális épületnek tűnik, de győzedelmeskedvén felette és
a több száz lépcsőfok felett, csodálatos panoráma tárult elénk, amelyik elfeledtette velünk az első benyomást. Mindenki
izgatottan csodálta a várost, és vele együtt a messze kimagasló tornyot. A következő párizsi híresség a Notre Dame
volt. A hallottak után most személyesen is felfedezni véltük a rengetek hasonlóságot a reims-i katedrálissal: a rozetták,
a monumetalitás, a román stílusú főhajó, és a gótikus elemek. Ezek után a Sain Chapelle templomot csodáltuk meg,
amely egy világhírű, gótikus stílusú, 13. századi imahely, majd Conciergerie-t ami rövid ideig a párizsi királyi család és
a palotaőrség lakhelyéül szolgált, majd a 14. század második felétől azonban hírhedt börtön működött a falai között.

A csendesen folyó Szajna felett az egyik híd elvezetett minket az Invalidusok Dómjához, ahol Napóleon sírját
életközelből megtekinthettük, majd a másik épületrészben a Hadtörténeti Múzeumot csodálhattuk meg, itt a művészetet
és a hadtörténetet kedvelők  örülhettek és csodálhatták a szebbnél szebb fegyvereket, és csatákat ábrázoló élethű fest-
ményeket. A második napon Versailles-be vezetett utunk. Az elénk táruló látvány a buszból mindenkinek elállította a
lélegzetét. Volt aki az óriási kigyozó sor láttán rettent meg, mely kacskaringósan, de jól láthatóan mutatta az utat a
kastély belső udvarába, mások az eléjük táruló épületegyüttes látványától hökkentek meg. Sok idő múltán sikerült
bejussunk és szemmel is meggyőződjünk arról, hogy a rengeteg embernek miért érte meg olyan sokat állni, a mindig
erősen fújdogáló francia szélben. A kifinomult munka, ami az egész épitényt jellemzi, a különböző jeleneteket ábrázoló
mennyezetfestmények aprólékossága és  csodálatos aranyozott szegély pontossága észrevehető volt az átlagemberek
számára is. A varázslatos, régies hangulatot az udvar tetőzte.

Utunk Versailles-ból Párizsba vezetett. Tipikus rohanó világban élő emberek közt, Párizs hangulatos utcáin
barangolva, köztük a Moulin Rouge utcáján, eljutottunk ahhoz a lépcsőegyütteshez, amely a Sacré-Coeur bazilika elé
vezet. Az első lépcsősor után nagyobb magasságban megpillanthattuk a Montmartre-n ("Mártirok hegye") uralkodó
építményét, amely fehéren tündökölt a koraesti nap halvány sugaraiban. A csoport nagy részére mély benyomást tett.
A templom után a következő állomás a híres Eiffel torony, de mindezek előtt megtekintettük a Condorde teret, két szép
szökőkútjával és a több ezer éves egyiptomi obeliszkjével. A pihenő után, mindenkin az izgalom jelei mutatkoztak.
Tudatában voltunk annak, hogy útban vagyunk Franciaország szimbóluma felé, a felé az építmény felé, melyet az
egész világ ismer. Az utolsó pillanatok a legnehezebbek, s ami csak lehetett útban volt, utcák, épületek, fák... már csak
egy kanyar.... és....megpillantottuk....sárga színben pompázó szinte égbe érő magasságú....az Eiffel torony. Leszállva
a buszról, elszabadult a pokol. Elénk tárult a vártnál is csodálatosabb látvány. Volt, aki szótlanul, volt, aki őrjöngve, fülig
érő mosollyal tekintett előre. Akkor az egész napos fáradalmat feledve fogtuk fel igazán, hogy "Úr Isten, Párizsban
vagyunk". Az izgalmak és az adrenalin szintek határa a torony legtetejét érte el. A panoráma, a párizsi utcák fényei, a
Szajnán pihenő hajók fénye, mind-mind, mint egy festmény örökre emlékezetünkbe rajzolódtak.

Elérkezett az utolsó nap is. Tudtuk , hogy rohamosan közeledik az idő, mikor el kell hagyjuk a várost, és vis-
sza kell térnünk a megszokott környezetbe. Szívünk haza húzott, de a párizsi nagyvilág, a szívünk egy részét marasz-
talta. Evvel a tudattal még megtekintettük a Tuilériák kertjét, mely csodálatos szobrokkal, és virágoskerttel rendelkezett.
A kert végén a Da Vinci kód olvasói és a valamennyire is művészetkedvelő embereknek megcsillant a szeme. A Louvre,
a nagypiramis, a három kis piramissal a napfényben fürdött, és vonzerővel húzta a szíveket. A nagypiramis rész a mai
világot tükrözte: lift, mozgólépcső, pénztár; míg az épület, ami körülölelte a piramisokat, régi hangulatban pompázott,
amit a festményekkel teli falak adtak meg. Leonardo Da Vinci Gioconda-ja (ismertebb nevén Mona Lisa), a Milói-
Vénusz, Niké szobra, mind mind megtalálható volt. Már maga a több ezer festmény, és rengeteg szobor látványa, és
az hogy mennyi tehetséges ember lelke nyilvánul meg abban a rengetek műben, betöltötte az egész termet, amerre az
ember járt, és megadta a fenséges hangulatát. Mindezek után a latin negyedben sétáltunk, és egy kis időt töltöttünk az
otthoniaknak való ajándékvásárlással. Megpihentünk a festők terén, ahol tehetséges grafikusok, rajzolók és festők a
turisták kedvére mutatták be tehetségüket. A hosszú út előtt az utolsó pihenő a luxemburgi kert volt, ahova a párizsiak
járnak, hogy színesebbé tegyék szürke hétköznapjaikat. Egyesek olvastak, mások napoztak, piknikeztek, senki sem
zavartatta magát. Ezekkel a feledhetetlen élményekkel megtelve, mondhatni fájó szívvel, de a megszokott otthonra
gondolva, örömmel hagytuk el Párizst, majd Franciaország határait.

Órás M. Andrea, IX.B.
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Caragiale, mereu actual
- Salonta, 1900… - 2000… -

Deşi între 1900 şi 2000 e o mare diferenţă,
organizatorii spectacolului, alături de colegii noştri
ne-au introdus în atmonsfera lumii lui Caragiale,
lume nu foarte diferită de cea contemporană,
arătându-ne că timpul s-a scurs fără prea mari
schimbări.

Pe scena politică avem în continuare demagogi
gen Nae Caţavencu, aceleaşi dame “cinstite” şi “bine
educate” precum Zoe Trahanache, doar că acum
şi-au schimbat ţinuta, se merge în continuare pe

principiul apelării la cunoştinţele “sus-puse”
pentru a obţine  anumite favoruri, depunând
eforturi minime, iar justiţia... ei bine, justiţia în
loc să evolueze pare că se degradează pe zi
ce trece.

Spectacolul a fost unul reuşit, chiar
dacă suntem amatori, putându-se observa
talentul şi dăruirea, atât a elevilor, cât şi a
profesorilor care ne-au pregătit. Rezultatul

final: o sală plină şi o mare de aplauze la sfârşitul
fiecărei scenete. Doamnele profesoare Ramona Buz,
Gabriela Dumiter şi Ioana Pop au acordat o atenţie
deosebită pauzelor dintre scenete, acestea făcând
legătura între realitatea noastră şi cea a lui Caragiale
şi dând impresia unui tot unitar întregului spectacol.

Sperăm
c ă
această
a c t i v i -

tate se va repeta, deoarece a fost o experienţă foarte
interesantă şi ne-a ajutat să aratăm tuturor că în
şcoala noastră există elevi talentaţi care merită
apreciaţi pentru munca lor, dar şi profesori foarte
competenţi care ne-au ajutat să devenim pentru o
seară adevăraţi actori.

Patricia-Mihaela Lăzău & Sintia Laza, XI B
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ZILELE FRANCOFONIEI
Cu ocazia zilelor francofoniei, profesorii de limba

franceză din şcoala noastră, Anca Pătcaş, Rodica Piloca şi Ioan
Herdean au organizat un program artistic în data de 18 martie,
începând cu ora 11.

Programul a
fost deschis de
eleva Kiraly Monica,
din clasa a XI-a B
care a vorbit despre
ţările francofone.                                                                   

Sub îndruma-
rea doamnei
profesoare Anca Pătcaş au fost organizate diverse
a c t i v i t ă ţ i :
k a r a o k e ,
recitări de

poezii,  prezentări Power Point, elevii clasei a VIII-a A
au prezentat fiecare câte o ţară francofonă şi apoi au
aşezat steagul acesteia pe un glob pământesc; elevele
clasei a XI-B au organizat o paradă a modei,
vestimentaţia fiecăreia fiind compusă din culorile

s t e a g u r i l o r
ţărilor franco-
fone.

Tot ele-
vii clasei a XI-a B au organizat o parodie intitulată “La
classe de
français”.  De
asemenea, a
fost amenajat
un stand cu
lucruri de

vânzare din Franţa.
Elevii de gimnaziu, pregătiţi de doamna

profesoară Rodica Piloca au cântat, au recitat şi au
interpretat diferite parodii. 

D o m n u l
p r o f e s o r
Ioan Herdean împreună cu elevi clasei a XII-a A au
realizat o parodie numită “À l’opéra de Paris”.

Mulţumim organizatorilor pentru că ne-au oferit
prilejul de a participa şi asista la un moment educativ
deosebit.

Lavinia Fodor, Amalia Mateaş, Teodora Sârca, XI B



MARŞ ECOLOGIC

Am primit o planetă precum Grădina Edenului, iar unii au distrus-o! Curând vom fi sufocaţi
de mulţimea nepăsărilor acide.

Pentru a-şi arăta solidaritatea cu alţi oameni care doresc să redea naturii puritatea ei, elevii
şcolii noastre au participat la Marşul Ecologic. Scopul declarat al acestuia a fost sensibilizarea
cetăţenilor privind curăţenia oraşului 

Mădălina Pap, X B
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FESTIVAL ECOLOGICFESTIVAL ECOLOGIC

Ecologia este o problemă de actualitate care ne preocupă pe toţi. Drept dovadă, în data de
30 martie 2010, ora 12:00 a avut loc, la Casa de cultură a municipiului Salonta, FESTIVALUL

ZILELOR ECOLOGICE, SECŢIUNEA -
INFORMARE, EDUCAŢIE ŞI
CONŞTIENTIZARE.

Foarte mulţi elevi de la şcoala noastră
şi de la Şcoala cu clasele   I-VIII “Arany
János” şi-au demonstrat cunoştinţele eco-

logice prin diversele materiale prezentate: desene,
prezentări PowerPoint, scenete, creaţii proprii, film,
muzică etc. 

În cele aproximativ două ore cât a durat
activitatea, am aflat despre încălzirea globală,
necesitatea reciclării, poluare, importanţa
ocortirii naturii şi faptul că indiferenţa cetăţenilor
duce la degradarea vieţii fiecăruia dintre noi.
S-a pus în discuţie, de asemenea, starea în
care se află oraşul nostru, constituindu-se câte-
va grupe de ecologizare a parcurilor. Am realizat
că, doar schimbându-te pe tine prima dată, vei
putea schimba lumea. 

Realizat în colaborare cu Grupul de Iniţiativă
Locală din Salonta (GIL), această acţiune are ca
scop conştientizarea tinerilor privind necesitatea

unei vieţi ecologice, în armonie cu mediul înconjurător. 
Sperăm că această primă ediţie a festivalului va fi urmată de multe altele şi că problemele

prezentate aici au avut impactul scontat în rândul participanţilor. 
Ţinând cont de sfaturile ecologice şi de sugestiile eco-participanţilor vom contribui şi noi la

salvarea planetei şi la îmbunătăţirea calităţii vieţii. Ioana Păfucan, XI B

2211
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Ştim că sunteţi consilier educativ începând cu anul şcolar
2009-2010. Care sunt activităţile mai importante ale consiliului
elevilor?

Asa este. Am preluat această funcţie la începutul acestui an
şcolar, după o întrerupere de doi ani în care am retrogradat.

Consiliul elevilor este organizaţia reprezentativă a tuturor
elevilor de gimnaziu şi liceu, deci cuprinde reprezentanţii claselor V-XII
din şcoală. Consiliul este implicat în majoritatea activităţilor
extraşcolare, din care aş evidenţia: spectacolele-concurs Miss şi
Mister Liceu, Balul Bobocilor; serate distractive; acţiuni de colectare a
deşeurilor de hârtie, de curăţenie şi protecţie a naturii înconjurătoare;
propuneri de optimizare a procesului educativ, a relaţiilor profesori-
elevi, a timpului petrecut în şcoală.

Aş recomanda consiliului o activitate mai sustinută şi o mai
mare implicare în viaţa elevilor.

Ce relaţie aveţi cu elevii, în general?
Răspunsul meu exprimă doar percepţia mea, aşa că, din punctul meu de vedere, aş spune,

o relaţie bună, o comunicare bună şi o bună înţelegere. Sunt convins că există şi alte păreri, că mi
se reproşează o anumită rigiditate şi un exces de exigenţă.

Puteţi identifica o diferenţă majoră între elevii din trecut şi cei de astăzi?
Sunt multe diferenţe majore, datorate ritmului accelerat al schimbării la care participăm. Aş

remarca, cu oarecare regret, superficialitatea, mai ales în propriile alegeri ale elevilor de astăzi.

Care sunt punctele forte ale noii legi şi care sunt lipsurile ei, în opinia d-voastră?
Nu sunt deloc un susţinător al actalulului proiect de lege a învăţământului. Mi-e mai uşor

să-i evidentiez lipsurile: clasa a IX-a la gimnaziu, finanţarea per elev care înseamnă, de fapt,
subfinanţare, renunţarea la titularizrea profesorilor etc. Pozitivă ar fi depolitizarea învăţământului,
dar nu o văd realizabilă.

Având în vedere condiţiile actuale, aţi mai opta pentru această profesie?
E drept, situaţia de astăzi este cam descurajantă pentru un profesor, dar nu văd ce aş putea

face mai bine, deci…

Ne puteţi relata o întâmplare hazlie din viaţa de profesor?
Am foarte multe astfel de poante de povestit. Vă spun doar una: întrebând-o pe o elevă de

unde este, ea a răspuns că din Avram Iancu. “Ştii cine a fost Avram Iancu?” am continuat. “ Da,
Regina Maria”, zice fata, gândindu-se la denumirea  interbelică a localităţii. “Nu ştiam că şi-a făcut
operaţie de schimbare a sexului.”, nu m-am abţinut să nu remarc.

Aveţi vreo deviză după care vă călăuziţi?
“Fii perseverent!”

Vă mulţumim pentru timpul acordat. Succes în continuare!

realizat de Monica Kiraly şi Andreea Ungur, XI B

Interviu cu domnul profesor Rîndunel Popescu
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Sunteţi la conducerea oraşului de 6 ani. Care sunt principalele realizări?
După părerea mea, cetăţenii ar trebui să

răspundă la această întrebare, deoarece ei simt
beneficiile acestor realizări. Încercăm permanent
ca deciziile noastre să fie în concordanţă cu
aşteptările şi pretenţiile locuitorilor acestui oraş. 

Momentan, lucrăm la proiecte ale căror
rezultate se vor vedea peste câţiva ani, dar
principalele realizări palpabile sunt:
îmbunătăţirea mentalitatăţii oamenilor, realizarea
unor proiecte privind infrastructura oraşului,
reabilitarea străzilor, a trotuarelor, canalizarea,
lucrările la reabilitarea instituţiilor publice
(Primăria, Casa de Cultură, grădiniţe şi şcoli). Am
încercat să atragem cât mai mulţi investitori în
oraşul nostru, pentru a asigura locuri de muncă. Am sprijinit înfiinţarea unor filiale ale unor facultăţi
de renume din ţară pentru ca tinerii să aibă acces la învăţământul superior în oraşul natal. Susţinem
tradiţiile româneşti şi maghiare prin înfiinţarea grupurilor folclorice.

Vă rugăm să enumeraţi principalele proiecte aflate în derulare în acest an.
Oraşul nostru se află într-un proiect foarte important de 8 milioane de euro care vizează

canalizarea întregii localităţi. Contribuţia proprie la acest proiect este de 20 %, adică 60 de miliarde
de lei vechi, în timp ce venitul oraşului, realizat din impozitele cetăţenilor, este de 4 miliarde de lei
vechi. În plus, oraşul mai are şi alte cheltuieli, de exemplu, întreţinerea instituţiilor de învăţământ, a
Casei de cultură, a bibliotecii, a UAMS-ului, a cantinei sociale sau a spitalului, acesta din urmă va
intra, probabil, de la 1 iunie sub tutela Consiliului local şi a Primăriei. În acest an, oraşul nostru chel-
tuie în jur de 14 miliarde de lei pentru asfaltări (trotuare şi carosabil), este necesară reabilitarea
clădirii bibliotecii, a şcolii de pe strada Kálvin, vor fi terminate 60 de locuinţe ANL şi susţinem
construirea a 60 de locuinţe sociale. Se doreşte, de asemenea, începerea construcţiilor pentu
realizarea unui bazin de înot acoperit. Subvenţionăm cluburile sportive, asociaţiile culturale şi pe
cele sociale. 

Se vor continua lucrările de reabilitare a grupurilor sanitare începute anul trecut în
şcoala noastră? Dar cele la faţada şcolii?

Se vor relua lucrările de reabilitare a grupurilor sanitare, în momentul în care vom dispune
de fondurile necesare. Lucrările la faţada şcolii se vor continua, dar, la ora actuală, posibilităţile
financiare ale oraşului nu sunt suficiente pentru a finanţa această lucrare. Facem în continuare
lobby la Guvernul român pentru a primi subvențiile necesare, având în vedere că avem un proiect
care a fost conceput de noi, de Primărie. Avem şi un alt proiect foarte frumos care vizează
reabilitarea şcolii, dorim să construim o sală de festivităţi şi să reamenajăm curtea. 

Aveţi vreun proiect care să aibă în vedere realizarea unor piste pentru biciclişti?
Pentru relizarea unor piste pentru biciclişti avem deja depuse 2 proiecte. Primul, la INTER-

REG, este un proiect comun cu Békéscsaba, ce vizează construirea unei piste de peste 50 de km,
pe ruta Békéscsaba – Salonta – Mădăras. Am câştigat un proiect de la UE pentru proiectare (de 70
de mii de euro) şi urmează ca în luna iulie să depunem pentru execuţie şi probabil că o să avem
câştig de cauză. 

Celălalt proiect este depus la UE, la Agenţia Nord-Vest Cluj, prin care vor fi reabilitate trei
zone din oraş: parcul de la gară, parcul din centru, parcul de la ieşirea din Salonta spre Tinca. La
gară se va amenaja un teren de baschet, unul de fotbal şi un teren de skateboard. Cele trei zone
vor fi unite printr-o pistă de biciclişti care va putea fi folosită atât de elevi, cât şi de muncitori pentru
a se deplasa la şcoală, respectiv la serviciu.

continuarea, în pagina 24

INTERVIU CU DOMNUL PRIMAR AL MUNICIPIULUI SALONTA, 
TÖRÖK LÁSZLÓ
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continuare din pagina 23

Ce posibilităţi de angajare ar
avea în Salonta un absolvent de liceu?
Dar un absolvent de facultate?

Găsirea unui loc de muncă depinde
de pretenţia fiecăruia. Fabrica de mobilă
ADA doreşte să angajeze muncitori,  iar la
ieşirea din Salonta, spre Mădăras, se va
construi o altă fabrică de televizoare care
oferă mii de locuri de muncă. Suntem în
tratative cu alţi investitori ca să aducem
cât mai multe locuri de muncă în oraş .

În decembrie 2009 Primăria şi
Consiliul local au acordat burse de performanţă, de studiu şi sociale elevilor din oraş. În
acest an acestea se vor mai acorda?

Am fost foarte încântat că am reuşit să facem acest lucru. Anul trecut Consiliul local a luat
această decizie ca o soluţie la o problemă economică. Trebuia să virăm înapoi statului o sumă, dar
am făcut o mişcare între subcapitole, astfel am virat la burse aceşti bani. Dacă se iveşte şi în anul
curent această posibilitate, eu pot să vă asigur că veţi putea depune din nou dosare pentru burse. 

Cum facilitează conducerea oraşului pregătirea sportivilor de performanţă?
Trebuie să facem o diferenţiere între sportul de performanţă şi cel de masă. În principiu,

dorinţa mea este de a-i ajuta pe toţi, eu fiind reprezentantul tuturor. În primul rând cred că trebuie
sprijinit şi stimulat sportul de masă, pentru a menţine sănătatea cetăţenilor. Săptămânal, miercuri
şi vineri, sala de sport a oraşului este pusă la dispoziţia sportului de masă. În ceea ce priveşte
sportul de performanţă, fiecare club sportiv poate depune anual un proiect cuprinzând planul de
activităţi şi astfel va fi subvenţionat cu o sumă de bani. De exemplu, din data 01.05.2010, Asociaţia
“Tengo” nu mai trebuie să plătească pentru sala de sport. Să nu uităm că şi întreţinerea sălilor de
sport costă destul de mult. Este însă îmbucurător că avem în oraşul nostru atât de multe cluburi şi
asociaţii sportive.

Cam în câţi ani credeţi că se va realiza centura oraşului?
Centura de ocolire rutieră a oraşului se va realiza când vom primi bani de la Guvern. Oraşul

nostru nu are, şi probabil nu va avea niciodată, bani pentru a o construi singur. Până atunci
încercăm să construim un sens giratoriu la Turnul Ciunt pentru a fluidiza circulaţia, mai ales pentru
cei care vin dinspre drumul Tincii. Am avut tratative anii trecuţi, cu guvernul Tăriceanu, dar, acum,
din lipsa fondurilor, noul guvern nu este dispus la asemenea cheltuieli. Suntem în competiţie cu alte
oraşe mari care nu au centură de ocolire a oraşului. 

Dacă vom reuşi să realizăm această centură vom face pe strada principală, de la primărie
către bifurcaţie, un corso.

Sunteţi la curent cu proiectul noii legi a educaţiei ? Ce părere aveţi despre aceasta?
Consider că în învăţământ ar trebui schimbat câte ceva. În primul rând, presiunea asupra

elevilor este prea mare. La ora actuală un elev stă 6-7 ore la şcoală, iar acasă nu are timp de
odihnă, deoarece are de scris şi de învăţat pentru a doua zi, asta, bineînţeles, dacă este un elev
conştiincios. Deci, lucreză mai mult decât un muncitor. Sunt de părere că trebuie să se renunţe la
balastul informaţional şi să se aibă în vedere dezvoltarea competenţelor. Elevul trebuie să ştie ce
să caute şi unde să caute, nu să fie o bibliotecă pe două picioare. 

Şcoala ar trebui să ne înveţe lucrurile utile pentru a trăi în societate. 
Este nevoie de schimbare, dar trebuie să se țină cont de realităţile sociale şi economice ale

ţării. O societate dacă nu construieşte şcoli, va construi penitenciare, spunea odată un mare om de
stat, Kenedy.

Vă mulţumin pentru interviul acordat şi vă dorim succes!
Sonia Pop şi Leny Djurj, XIB

Simpozionul Științific al Elevilor, Ediția 2010,
Deschiderea festivă
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REZULTATE LA OLIMPIADELE ŞCOLARE - FAZA JUDEŢEANĂ

OLIMPIADA  DE LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ
Ţirigan Raluca, VII A, menţiune, prof. Zoe Nagy

OLIMPIADA DE LIMBA MAGHIARĂ
Órás Mariann Andrea, IX B, premiul III, prof. Sinka Mária
Krilek Ivett, VI C, menţiune, prof.Berek Elza-Hajnalka

OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ
Haiduc Dan, XI D, Premiul I, prof. Claudia Pop
Iabloncsik Darina, IX A, premiul III, Claudia Pop 
Leucuţa Cristina, X B, menţiune, prof. Monica Petruţ 
Galli Henrietta, X D, menţiune, prof. Claudia Pop

OLIMPIADA DE MATEMATICĂ 
Silaghi Claudiu, VIII A, mențiune, prof. Ioan Lung,

Diana Silaghi
Ursan Victor, VIII A, mențiune, prof. Ioan Lung,

Diana Silaghi
Todor Andrei, XI C, mențiune, prof. Alin Bot

OLIMPIADA DE FIZICĂ
Szél Ádám, VI C, mențiune, prof. Kiss Mária
Berecki Edmond, VI C, mențiune, prof. Kiss Mária
Silaghi Claudiu, VIII A, mențiune, prof. Romulus Boeriu
Trăncău Remus, VIII A, mențiune, prof. Romulus Boeriu
Ursan Victor, VIII A, mențiune, prof. Romulus Boeriu 
Todor Andrei Ludovic- XI C, mențiune, prof. Kiss Mária

OLIMPIADA DE GEOGRAFIE
Iabloncsik Darina, IX A, premiul I, prof Alina Mitran 
Petrila Bogdan,- XI C, premiul II, prof Alina Mitran 
Marcu Roxana, IX A, menţiune, prof Alina Mitran 

OLIMPIADA DE PSIHOLOGIE
Mureşeanu Camelia, XII B, menţiune, prof. Slava Caramete                                                           

OLIMPIADA DE INFORMATICĂ
Zabolai Zsolt, XI F, menţiune, prof. Nagy Ildikó, Illyés Lajos

OLIMPIADA DE RELIGIE
Silaghi Laura, VIII A, menţiune, prof. Florin Matiu 
Herdello Matyas, V C, menţiune, prof. Patócs Csilla

Simpozionul de Chimie:
- Kiss Annamária, Órás Mariann Andrea,
Barna Ádám, Erdei Sándor (Tășnad),
Török Tamás (Tășnad), Blaga George și
Dulău Alex (premiul I);
- Dani Csaba, Fazekas Emese, Oláh
Zoltán, Szabó Csilla, Bughiu Laura,
Iovan Laviniu, Iabloncsik Darina
Miroslava, Blăje Mădălina, Horváth
Tamás și Szabó Ákos (Zenta-Serbia)
(premiul II);
- Bagosi Szindy, Szél Dóra, Gui
Mădălina, Mátéffy Kornél (Zenta-Serbia)
(premiul III));
- Mailinger Attila și Nagy Zsombor (pre-
miul special).

Simpozionul de Matematică:
- Kiss Annamária, Varga Roland și
Cociubei Lavinia (premiul I);
- Szegi Szilvia, Gál Katalin, Rés Katalin,
Jámbor Tímea, Csordás Levente
(Tășnad), Gui Mădălina și Lucaciu
Cezara (premiul II);
- Fechete Tibor, Kertmegi Dóra, Barna
Ádám, Kubinyecz Oana (premiul III);
- Bordás Alexandra, Knal Orsolya, Erdei
Diána-Nikolett (Oradea), Vascau
Andreea (Beiuș) (premiul special).

Simpozionul de Informatică:
- Dézsi Andrea, Bakó Anita și Haiduc Dan (premiul I);
- Nagy Zsombor, Sabau Denis, Szabó Zoltán (premiul II);
- Révész Ádám (Szeghalom-Ungaria), Kovács Zoltán,
Marcu Roxana și Moldován Kitti (premiul III);
- Béres Balázs (Oradea) și Zabolai Zsolt (premiul special).

Simpozionul de Fizică:
- Szalai Șerban și Todor Andrei
(premiul I)
- Nagy Máté (Tășnad), Szabó Zsolt
(Oradea) (premiul II)
- Haiduc Dan și Megyesi Sámuel
(premiul III)
- Bagosi Szindy și Juhász Tímea
(premiul special)

Simpozionul de Biologie:
- Magyari Dorottya și Rittner Tímea
(Oradea) (premiul I)
- Hering Andrei și Tare Florin (premiul
II)
- Mailinger Dorottya (Oradea), Cotrău
Andreea (premiul III)
- Kecskeméti Árpád (Zenta-Serbia)
(premiul special)
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ȘȘtt ii iinnțț ii ff iicc   aa ll   EElleevvii lloorr,,   EEddii țț iiaa   22001100  



AAddoolleesscceennţţaa   --   TTiinnii

2266 nnrr..   1188  --   iiuunniiee   --   22001100

Întrebări

1) Care este stilul de muzică preferat?
2) Care este artistul sau formaţia preferată?
3) Care este cartea preferată?
4) Care este filmul şi actorul preferat?
5) Vă place să gătiţi?
6) Care este felul de mâncare preferat?
7) Ce hobby aveţi?
8) Care este deviza după care vă ghidaţi în viaţă?

Interviu cu profesori
Fenesi Ferencz

(limba engleză şi limba germană)
1) Drum and bass, Chillout, Hip-Hop
2) Ludacris, Cypress Hill, Busta Rhymes etc.
3) “Robinson Crusoe” de Daniel Defoe 
4) “Equilibrium” - Nicolas Cage
5) Mă descurc...
6) Cartofi prăjiţi cu conservă de peşte 
7) Noul meu hobby este să-mi petrec timpul cu fiul
meu de 2 ani. Îmi place să-mi personalizez maşina
după nevoile mele şi să o întreţin. Muzica (în afară de
manele).
8) “Fii optimist, crede, speră şi vei reuşi!”

Claudia Pop 
(limba engleză)

1) Rock, folk ...
2) Phoenix
3) “The Great Gatsby” - F.S. Fitzgerald
4) “As good as it gets” and Jack Nicholson 
5) Da, uneori... 
6) Salate, de orice fel ... 
7) Plimbările, shopping şi să citesc ... 
8) “Trăieşte-ţi viaţa în aşa fel încât la final să poţi
spune “Sunt mulţumit!”.

Alina Mitran
(geografie)

1) Disco, latino, rock.
2) Queen.
3) "Pe aripile vântului"
4) "Pe aripile vântului"
5) Sean Connery.
6) Da, uneori.
7) Carne la gratar cu cartofi prajiti.
8) Citit, sudoku, rebus.
9) "Nimic nu este imposibil"

Zoe Nagy
(limba şi literatura română)

1) Folk, populară, etno...
2) Nicu Alifantis, Mircea Baniciu, Ro Mania etc.
3) “Vraciul” - Tadeusz Dolega Mostowicz
4) “Pe aripile vântului” şi Jim Carrey 
5) Uneori da... 
6) Ciuperci umplute
7) Cititul, rebusul, grădinăritul ... 
8) “Cum poţi să fii rău cu cei pe care-i ştii sortiţi
morţii!”.

Romulus Boeriu
(fizică)

1) Rock, muzica clasică, jazz, blues şi muzica
electronică.
2) Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Pink Floyd, Deep
Purple, Queen, Dream Theater, Coldplay, Five Finger
Death Punch, Tool.....
3) "Procesul" lui Franz Kafka.
4) "2001- A Space Odyssey" şi Robert de Niro, Jack
Nicholson şi Michelle Pleiffer.
5) Câteodată 
6) Îmi place mâncarea italienească şi cea
chinezească.
7) Muzica, lectura, călătoriile.
8) Întotdeauna să te intereseze ce faci tu, nu ce fac
ceilalţi.               

Angela Boeriu
(limba engleză)

1) Rock şi Blues.
2) Phil Collins, Bruce Springsteen, Metallica.
3) Autorii preferaţi sunt William Golding şi Kurt Vonnegut.
4) Gene Hackman, Dustin Hoffman, Brad Pitt.
5) Da!!!
6) Mâncarea tradiţională românească
7) Lectura, filmele.
8) ”Trăieşte clipa!”

Zgimbe Mihaela
(limba latină - limba şi literatura română)

1) Rock
2) Robbie Williams, U2
3) ”Prins” de Petru Popescu, „Absalom, absalom!” de William
Faulkner.
4) „Seven”, Al Pacino.
5) Da.
6) Salatele.
7) Sportul
8) „Totul sau nimic!”

Anca Hălmăgean
(istorie-geografie)

1) Latino... şi restul.
2) David Bisball
3) ---------
4) “Bodyguard” şi Colin Farell..
5) Daaa!
6) Felul 2 ...:))....sarmale.
7) Statul în pat, călătoriile.
8) "Totul sau nimic".



nnrr..   1188  --   iiuunniiee   --   22001100 2277

AAddoolleesscceennţţaa   --   TTiinnii

Interviu cu profesori Întrebări

1) Care este stilul de muzică preferat?
2) Care este artistul sau formaţia preferată?
3) Care este cartea preferată?
4) Care este filmul şi actorul preferat?
5) Vă place să gătiţi?
6) Care este felul de mâncare preferat?
7) Ce hobby aveţi?
8) Care este deviza după care vă ghidaţi în viaţă?

Ramona Buz
(limba şi literatura română)

1) Să-l parafrazez pe Caragiale: ”ghe tăte jănurile”,
dar în cantităţi normale.
2) Direcţia 5, Cristi Enache
3) “Crimă şi pedeapsă” de Dostoievski
4) “Gladiatorul” şi Charlize Theron
5) Foarte mult.
6) Friptura (orice fel de mâncare la cuptor) şi legume
la grătar.
7) Călătoriile, plimbările, iar momentan fetiţa mea
reprezintă hobby-ul meu.
8) “Trăieşte-ţi viaţa astfel încât să nu o regreţi mai
târziu!”

Ciprian Ilieş
(religie)

1) Bisericească, dance, populară
2) Andra
3) “Cărarea Împărăţiei” de Arsenie Boca
4) “Ostrov” şi Florin Piersic
5) Nu
6) Friptură-grătar
7) Călătoriile
8) "Urmează calea de mijloc"                            

Oana Rapotan
(istorie)

1) Rock, clasică, jazz
2) Led Zeppelin, Pink Floyd
3) “Fratii Karamazov”, “Jurnale”, “Memorii”
4) “Lista lui Schindler”, “Dincolo de Africa” şi Meryl
Streep,Jessica Lange, P. Newman
5) Da
6) Salate Musara, rizzoto, paste
7) Călătoriile                                                           

Adriana Foltuţ
(limba şi literatura română)

1) Clasică, usoară.
2) Marcel Pavel, Şt. Bănică, Hara, Holograf.
3) “Imitatio Cristi” de Thomas a Kempis.
4) “Pasărea spin”; Dem Rădulescu, Julia Roberts,
Richard Gere.
5) Da.
6) Mâncare sănătoasă pe bază de legume.
7) Studiul, "Investiţia în oameni"
8) "Mergi drept înainte şi, dacă pământul pe care-l
cauţi nu există, Dumnezeu îl va crea într-adins
pentru a-ţi răsplăti îndrăzneala." "Cine nu-i credin-
cios în lucrurile mici, nu este nici în cele mari"           

Buzgo Alexandru
(educaţie plastică)

1) Dance.
2) Smiley, Gues Who.
3) "Purgatoriu" 
4) Nu am!
5) Da, bineînţeles.
6) Sarmalele cu smântână.
7) Sculptatul, modelarea 3D din
diferite materiale.
8) Nu am!

Ioan Herdean  
(limba franceză)

1) Muzica bună, indiferent de gen
sau de modă. 
2) Nana Mouskouri, Mireille
Mathieu, Gigliola Cinquetti.
3) “Orbitor.  Aripa dreaptă” de
Mircea Cărtărescu.
4) “Meeting Joe Black” cu Anthony
Hopkins şi Brad Pitt 
5) Nu, dar ştiu ...
6) Orice e comestibil se papă ...
7) Sportul − tenis de câmp şi
gimnastică – , limba, cultura şi
civilizaţia Franţei.
8) ”Un om e un om, nimic mai mult,
dar nici mai puţin!”

Alin Bot 
(matematică)

1) Orice muzică bună.
2) ....
3) Revista de pariuri sportive ...
4) “Fantoma” cu Patrick Swayze
5) Câteodată ... 
6) Cartofi prăjiţi, peşte ...
7) Pariurile sportive şi fotbalul 
8) ....

Anca Pătcaş
(limba franceză)

1) Dance,hip-hop.
2) -------------------
3) “Decameronul” de Boccaccio, "Nuntă în cer" de M.
Eliade.
4) “Ghajini” şi Vin Diesel
5) Nu
6) Pizza.
7) Să îngrijesc florile.
8) “Carpe Diem” (Trăieşte clipa!)

realizate de:
Leni Djurj, Alexandra Iacob, Kiraly Monica, Sintia Laza,
Patricia Lăzău, Sonia Pop, Simona-Ioana Haşaş,
Ana-Andreea Ungur, XI B
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1. Provii dintr-o familie multiculturală. Consideri că
această zestre ţi-a fost de ajutor în decursul carierei pe care o
urmezi?

Nu pot spune neapărat că provin dintr-o familie multiculturală,
doar că am moştenit de la bunicii mei atracţia pentru frumos, pentru
obiceiurile populare, pentru muzică şi dans, deoarece bunicii din
partea mamei au fost pereche de dansatori, iar părinţii,
descoperindu-mi talentele, m-au sprijinit în tot ceea ce mi-am propus
să fac.

2. Întotdeauna ţi-ai imaginat un viitor exclusiv în muzică sau ai şi alte planuri? 
Iniţial am vrut să fiu profesoară de limba română şi engleză; am renunţat, deoarece nu cred că

aş fi în stare să controlez o clasă de liceeni (cum suntem noi). Mi-aş dori să fiu educatoare, în timpul
săptămânii, iar weekend-urile să mi le dedic muzicii.                                                                                    

3. Din punct de vedere profesional, care ar fi următoarea etapă de parcurs?
Păi, mi-am propus mai multe lucruri, cel puţin pe perioada acestui an sunt implicată în mai multe

proiecte, atât pe plan şcolar, cât şi muzical.         
4. Alături de muzică, ai o relaţie specială cu dansul, ai făcut parte din trupe de dans, prac-

ticând diferite stiluri.
Da, am făcut parte dintr-o trupă de dans modern, iar mai apoi dintr-o trupă de street

dance&breakdance. Chiar şi acum se mai fac repetiţii la trupă, uneori, deoarece atât eu cât şi ceilalţi
colegi de trupă avem şi alte priorităţi în faţa dansului, dansăm mai mult vara când suntem invitaţi. Avem
coregrafii foarte frumoase.

5. Ştim că ai un repertoriu personal de piese muzicale. Ce urmează acum? Ai mai
înregistrat şi altele? 

Da, am piesele mele personale, şi nu, nu mi-am propus să mai înregistrez şi altele, deoarece
înregistrarea unei piese este destul de costisitoare şi, în plus, peste un an nu o voi mai putea folosi,
pentru că vocea este în schimbare.   

6. Te-ai gândit la vreo colaborare pentru următoarele tale piese? 
După cum am mai spus, am mai multe proiecte pentru anul acesta, printre care şi o colaborare

cu o colegă de la Şcoala de Arte “Francisc Hubic” din Oradea unde-mi fac studiile în domeniul muzical.
7. Te-ai gândit vreodată că vocea ta e mai puternică, mai “matură” decât vârsta ta? Mă

gândesc că ai fi reuşit mai repede dacă ai fi ales un stil muzical mai degrabă adresat puştilor.
Toată lumea îmi spune acest lucru, că aş fi putut alege un alt gen muzical, dar m-am oprit la

folclor, fiindcă întotdeauna m-a atras originalul şi, sincer, cred că folclor mai bogat şi mai original ca la
noi nu are nimeni, doar că noi nu ştim să păstrăm şi să valorificăm ceea ce avem; revenind la întrebare,
majoritatea celor care mă cunosc ştiu că nu mă opresc doar la muzica populară, ci îmi plac mai multe
stiluri.  

8. Apropo de maturitate, simţi că esti mai “coaptă” decât tinerii de vârsta ta? Categoric,
ai o experienţă de viaţă mult mai mare decât mulţi dintre ei.

Sincer, eu sunt de părere că văd lucrurile altfel, deschid ochii mari şi încerc să mă ghidez după
propriile idei şi concepte; nu mă las influenţată, indiferent de situaţie, şi da, consider că sunt mai
“coaptă”, gândesc totul la rece şi mă consult doar cu mine însămi.   

9. Cânţi de la vârsta de şase ani. Cum te-a modificat contactul cu lumea “celor mari”?  
Cred că m-am adaptat destul de uşor, de la copilărie mi se pare că am ajuns brusc în lumea

”celor mari”; de “modificat” nu m-a modificat, ci m-a adus direct pe o altă treaptă a maturităţii.  
10. Un gând pentru final?
Aş avea un sfat pentru toţi colegii şi prietenii mei şi pentru cei care citesc acest interviu... Nu vă

lăsaţi niciodată influenţaţi de altcineva, aveţi încredere în voi şi nu vă daţi bătuţi, indiferent de situaţie;
iar pentru profesori... mulţumesc celor care mă susţin şi mă înţeleg în legătură cu materia şi toate cele.
Pentru prietenii din clasele a XII-a... baftă la examene!!!

realizat de Cristina Bodean, X B
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FAZA NAŢIONALĂ A OLIMPIADEI DE GEOGRAFIE
- impresii - 

Nu ştiu sigur ce a fost… ştiinţă sau noroc ?... oricum nu mai are rost
întrebarea; a trecut şi eu am fost la faza naţională. Se spune că în viaţă
trebuie să prinzi momentul… iar eu cred că l-am prins bine!

Vă scutesc de alte introduceri plictisitoare şi trec la subiect. Am pornit
luni, a doua zi de Paşte, prima zi de vacanţă… Am plecat însoţită de doamna
profesoară Alina Mitran şi de un bagaj uriaş (din clipa în care am plecat mi-
am reproşat faptul că mi-am pus aşa multe lucruri… nu că n-aş fi avut nevoie
de ele, dar erau groaznic de grele şi a trebuit să le car prin atâtea locuri, pe
distanţe aşa de lungi…) aaa... am uitat de unde am pornit… deci am plecat
în Oradea la gară, unde ne-am întregit grupul cu elevi din Oradea (mai exact
3 fete şi un băiat). A sosit trenul… Tărgovişte, venim!!!

Compartimente la cuseta… lux!!!... ne-am împărţit câte doi. Întunericul
s-a lăsat foarte repede şi, fără să ne dăm seama, era noapte. Ne-am cuibărit

fiecare în culcuş şi: ,,Hai să dormim!’’. Da, am fi vrut noi… trenul însă făcea zgomote îngrozitoare, se oprea
foarte des, pornea brusc, aruncându-ne când în sus, când în jos. În puţinele momente în care nu auzeam
frânele… puteam asculta sforăitul domnului din compartimentul vecin… Compartimente la cuşetă… lux!!!

Ora 6… ,,Treziţi-vă, fetelor!‘’. În jumătate de oră ar fi trebuit să coborâm; ar fi trebuit, căci trenul  a
avut întârziere aproape două ore, timp în care ne-am gândit că am mai fi putut dormi… În cele din urmă, am
ajuns în gara Ploiesti. Fiind însă în ultimul vagon, tocmai al cincisprezecelea, am coborât la zeci de metri de
peron… Am luat-o pe o cărare, cu geamantanele noastre pe role şi am ajuns… după câteva minute, pe
peron. Nu era nicio grabă că oricum aveam de aşteptat  trenul spre Târgovişte.

Nimic interesant nu s-a întâmplat, în afară de faptul că ,,Băiat” avea un comportament suspicios. Nu-
i plăcea să stea lângă fete (fac aici o paranteză… de fiecare dată, în tot timpul pe care l-am petrecut în
Târgovişte, am putut observa că ,,Băiat” se îndepărtează tiptil–tiptil atunci când o fată sta de vorbă cu el…
noi, fetele din grup, am încercat să fim cât mai prietenoase, dar a fost aşa de greu…) 

Ajunşi în Târgovişte,  am fost întâmpinaţi de o doamnă şi conduşi la internat. Ploaie, frig… ce
altceva?... aaa... nişte bălţi uriaşe pe străzi prin care să ne bălăcim împreună cu geamantanele noastre pe
role… dar aventura abia acum începe. Ti-tiiitt!... aşa a sunat primul claxon ,,de Târgovişte’’. Măcar dacă ar
fi fost şi ultimul, dar multe, multe, multe mai aveam de auzit… Am constatat că târgoviştenii fie nu au deloc
răbdare, fie sunatul din claxon semnifică pentru ei un salut. Cert este că întotdeauna, înainte de a fi ajuns la
jumătatea zebrei, unul (în cazurile fericite) sau mai multi şoferi ,,te salută’’…

Să nu deviez de la subiect… am ajuns la internat, ne-au dat cheia, ecusoanele, mapele şi am intrat
în casa noastră pentru o săptămână… (întotdeauna se întampla să spunem :,,Nu mergem acasa?’’ sau
,,Când ajungem acasă...” vorbind de camera din internat). Nu am de gând să o descriu, dar trebuie să
menţionez că aveam un dulap pe care nu am îndrăznit să-l folosim şi saltele pe care nu ne-am încumetat
să le dezvelim…

Am fost puţin stresaţi ştiind că după-masa aveam proba teoretică, de fapt aşa am fost în primele 3
zile, până am trecut şi de proba practică… apoi am început să ne simţim cu adevărat în vacanţă. O doamnă
profesoară din Târgovişte ne însoţea tot timpul (aproape), iar dacă aveam nevoie de ceva, ea ştia unde să
ne ducă şi cum să ajungem acolo. Ce mi-a plăcut a fost că eram mai tot timpul înconjuraţi de politişti, paznici
şi ne simţeam foarte importanţi (cel puţin mie mi se părea...).

Am fost şi într-o excursie în Munţii Leaota, plecând cu 7 autocare… Am fost vreo 300 de persoane
şi ne-am grupat pentru drumeţie câte o sută de persoane (nu foarte puţini). Am plecat pe un drum forestier,
prilej cu care cei ce nu aveau încălţăminte corespunzătoare au putut vedea cum se afundă în noroi… Mulţi
au vrut să se întoarcă, dar nu puteau… Peste noroi au trecut cum au trecut, dar a urmat să trecem peste un
râu, iar acest lucru nu-l puteam face decât mergând pe un buştean nu foarte gros, deasupra apei sau
trecând pur şi simplu prin apa rece ca gheaţa… Majoritatea persoanelor din grup s-a enervat şi a cerut
alpinistului să nu mai continuăm drumeţia, ci să mergem direct la masă… 

S-au organizat mai multe vizite ale obiectivelor din oraş, dar nu cred să fi fost ceva mai interesant ca
,,Radio Şanţul de Dimineaţa ‘’ unde aflam tot ce se întâmplase în noaptea respectivă. Principalul subiect era
fuga elevelor din internat în cluburi, întoarceri la orele dimineţii, discuţii aprinse elev-profesor. Eram
nerăbdătoare în fiecare dimineaţă să aud ce s-a mai putut întâmpla, căci întotdeauna era ceva inedit.  

continuare în pagina următoare
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Interviu cu un luptător
Cum te numeşti? În ce clasă eşti şi la ce

profil?
Mă numesc Adrian Grec şi sunt în clasa a

IX-a D, la profilul filologie.
Când ai început să practici kick box şi

cine a fost persoana care te-a îndrumat spre
acest sport?

Practic acest sport de la vârsta de şase ani,
iar persoana care m-a îndrumat este domnul doctor
Toth Ferencz.

La ce concursuri ai participat? 
Am participat la foarte multe gale şi

concursuri în România şi în străinătate, şi la
Campionate Mondiale, Europene şi Naţionale.

Care sunt principalele realizări?
Sunt mândru de câştigarea campionatului

Naţional de Knock-Down în 2009 şi locul II la
Campionatul Mondial 2009 Bucureşti, la proba
Kempo K-1.

La ce concurs ai participat ultima dată?
Ultimul concurs la care am participat a fost

Memorial “Bordas Janos’’ Salonta, în data de 13
martie 2010.

Ce reprezintă pentru tine kick boxul?
Kick-boxul reprezintă pentru mine un sport unde înveţi să îţi stăpâneşti furia şi mânia şi care

te ajută să gândeşti la ceea ce faci în viaţă.
Ce le transmiţi tinerilor? 
I-aş sfătui pe cei care nu fac sport că ar fi momentul să înceapă de tineri până nu e prea

târziu, deoarece sportul te ajută nu numai fizic, ci şi psihic. Iar cei care fac sport să nu renunţe.
Ce planuri de viitor ai în privinţa acestui sport?
Planul meu este să mă antrenez tare în continuare, deoarece de mic îmi doresc să ajung un

luptător mare în K-1 şi sper că voi reuşi, deoarece am ambiţie. 
Ioana-Lavinia Asofronie, XI B

continuare

Profităm de ocazie să-i spunem doamnei profesoare: “Vedeţi, doamna profesoară, ce noroc aveţi cu
noi??!”…

Dar a trecut… şi a sosit ziua plecării… nu a fost însă la fel ca la venire; eram opt persoane într-un
compartiment… La început am putut să ne odihnim în alte compartimente, însă încet-încet s-au umplut. A
fost  foarte neplăcut să fiu trezită de conductor:,,Domnisoară, vă rog să eliberaţi locurile!‘’

Cred că noaptea întoarcerii a fost cea mai lungă şi mai grea noapte pe care am trăit-o…Mă trezeam
foarte des, fiindcă amorţeam, mă ,,foiam’’ întruna, nu aveam destul loc…Interesant însă că o doamnă cu
care am venit nu s-a mişcat deloc întreaga noapte, cum s-a pus, aşa a şi rămas. Eu nu… eu nu am putut.

Şi, ca să fie complet…trenul a avut întârziere vreo 40 de minute şi am mai aşteptat la gară în Oradea
vreo oră, fiindcă unchiul meu era blocat în trafic… Dar, una peste alta, a fost bine…şi nu regret nicio clipă
că m-am dus! Iar dacă unul din voi va pleca la Târgovişte pentru Olimpiada de geografie… vă sfătuiesc să
nu vă luaţi geamantane mari, pe role…

Darina Iabloncsik, IX A
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Un drog periculos!!!...

...am fot îmbătată, drogată de atâtea sentimente... la un
moment dat am devenit chiar obsedată, nebună de-a-binele-
lea... orice lucru cât de neînsemnat făceam, tu trebuia să fii în
mintea mea... era prea frumos dacă nu mă gândeam non-stop
la tine... acum că mă gândesc în urmă, i-am înnebunit pe toţi,
pe absolut toţi cu obsesia mea... uşor, uşor am devenit
dependentă, dependentă de acele sentimente pe care doar tu
ai fost capabil să le trezeşti în inima mea... fără să vreau ai
devenit un drog pentru mine, un drog extrem de periculos; am
devenit dependentă de drogul meu, voiam tot mai mult,
tânjeam după tine mereu, te voiam tot mai mult şi mai mult...
erai fructul interzis care mă înnebunea... şi încet mă
dezintoxic,... nu mai eşti "extrem de periculos", ci eşti doar
drogul care îmi poate provoca dependenţă şi sentimente
unice... aş minţi dacă aş spune că vreau să mă "vindec" complet, dar e mai plăcut acum că sunt
dezintoxicată... şi vara se apropie... şi cine ştie... va fi poate o vară nebună... la fel ca mine...

Flufly little

O lume nebunăO lume nebună

Într-o lume nebună şi plină de ură,
În care timpul trece tot mai greu
Fără să-l putem opri,
Speranţe deşarte, visuri aruncate în larg
Aşteaptă să fie dezgropate.
Amintiri ce nu pot fi şterse 
Le vedem des în reluare,
Inimi care bat şi se sting
Când  ne aşteptăm mai puţin...
Copii ce se iubesc,
Dar îşi zâmbesc doar în poze,
Poveşti tulburătoare
Ce răsună în disperare,
Clopote ce bat când un suflet se stinge,
Stele care cad şi dispar pe veci,
Mii de întrebări  fără niciun răspuns,
Un răsărit şi un apus ...
Toate mă duc cu gândul la o lume ciudată,
La copilul de altă dată
Care nu înţelegea ce se petrece,
Nu ştia că lumea este atât de rece.

Paula Morgovan, X B

Umbrela rozUmbrela roz

Afară plouă din nou,
Oamenii se ascund în metrou.
Vântul bate strident,
Am nevoie de tine urgent!
Traficul s-a oprit:
Un copac de şosea s-a izbit,
Eu nu mai sunt cum eram,
Stăteam în ploaie şi zbieram.
Acum stau şi mă răstesc
La picăturile de ploaie ce stropesc...
Închid ochii şi încep să visez,
În mintea mea plouă torenţial...
Uşa deschisă ai lăsat-o
Şi umbrela mi-ai furat-o .
Sunt udă pe dinăuntru,
Deschide-ţi inima şi lasă-mă să intru.
Mintea vreau să mi-o limpezesc
Chiar şi în mijlocul unei tornade
Îmi doresc să mă trezesc...
O tornadă reală, produsă de vânt,
Nu ca cea din suflet, produsă de un vânt...
Un gând ce nu mă lasă să sper,
Să-ţi zic tot ce simt,
Sunt prinsă într-un mister.
Umbra ta e aici,
Dar chipul tău a dispărut, 
Acum înţeleg că umbrela e tot  ce ai vrut,
De mine nu ţi-a păsat 
În ploaie, goală m-ai lăsat,
Goală în interior,
De umbrela mea roz mi-e dor

Paula Morgovan, X B
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...m-am gândit mult la ce să scriu... am vrut ceva ce să intereseze, dar totodată să şi
impresioneze. N-am ştiut despre ce să scriu, n-am avut inspiraţie... n-am vrut să compun ceva
banal, am dorit ceva bun... şi, uite aşa, m-am lovit de liceu, daaa... scumpul nostru liceu sau
să-i spun colegiu?... oricum liceul care ne răpeşte atât de multă energie...

Adolescentă fiind, am perceput liceul ca pe o mare de sentimente. Pe vremea când eram
boboacă, liceul mi se părea imens, era ceva nou cu care trebuia să mă familiarizez. Fiecare
dintre noi am avut dificultăţi în adaptare... nu ne plăcea de X că ne tot critica sau ne enerva la
culme comportamentul lui Y. Liceul, perioada din adolescenţa noastră pentru unii plăcută, pentru
alţii nu tocmai strălucită, este martorul atâtor trăiri, atâtor sentimente că, dacă EL ar putea vorbi,
ar povesti romane în fiecare zi... Câte priviri fugare nu v-aţi aruncat pe holurile liceului? Câţi flu-
turi de entuziasm se jucau prin mintea fiecăruia? Câte ore chiulite la gândul de a pierde timpul
cu prietenii? Câte mii de note (primite uneori pe nedrept) s-au pierdut în eternitatea timpului?
Câte sărutări furate? Câte rânduri scrise (nu tocmai despre lecţii, ci despre ce face X sau Z) nu
ascund zidurile acestui liceu?... el joacă uneori rolul de cel mai neplăcut coşmar sau de cel mai
fidel martor. De cîte ori n-am zis că urăsc liceul, doar pentru că m-am certat cu colega de bancă,
sau nu-mi place să mă trezesc devreme, sau să pierd ore interminabile chinuindu-mă să fac
cine ştie ce proiecte??? Şi totuşi e locul unde ne petrecem o mare parte din adolescenţă, alături
de alţi camarazi de vârsta noastră, cu care ne înţelegem sau, din contră, pe care nu îi
suportăm....

Pentru boboci, liceul reprezintă ocheadele aruncate băieţilor şi fetelor mai mari, căci e
''cool'' să fi mare; profesori înfricoşători şi intimidanţi, neuitatele teme, când eşti boboc nu-ţi prea
permiţi să nu-ţi face temele şi bineînţeles în liceu începe procesul de maturizare. Pentru cei
de-a XII-a sau, mai bine-zis, viitorii absolvenţi, liceul repezintă sfârşitul unui ciclu, despărţirea de
unii prieteni şi de colegii, uneori sâcâitori, de clasă; pregătirea spre ''viaţa adevărată'' căci
daaa... până acum era bine cu mama şi tata lângă noi, dar la facultate nu mergem cu părinţii.

Iar pentru noi, elevii care am trecut de stadiul de boboci, dar încă nu suntem absolvenţi,
liceul ne mai şi surprinde... cine ar fi crezut că o să reuşim să ne înţelegem cu profa de psiho,
care ne mai făcea viaţa amară? că profesorii care în a IX-a ni se păreau înfricoşători sunt totuşi
şi ei oameni? că descoperim brusc diferenţa dintre aparenţă şi esenţă? sau că, peste noapte,
am reuşit printr-un miracol să reţinem teorema foarte complicată de altfel a unui savant renu-
mit?

Da... liceul e complex, include mult prea multe lucruri pe care le vedem zi de zi, pe care
le trăim voluntar sau nu... Sunt unii dintre cei mai frumoşi ani, pe care îi petrecem în liceu, dar
totul trece cu aşa rapiditate şi oare avem curajul să ne oprim şi să ne bucurăm de simplul fapt
că suntem liceeni? că nu avem prea mari responsabilităţi? că trebuie să experimentăm unele
lucruri cu care nu ne vom mai întâlni... Ştiu că o să-mi spuneţi că liceul nu e cool, dar e cool să
fii mare? E cool să ai o tonă de responsabilităţi; să fii mereu pe fugă? (adulţii n-au niciodată timp
suficient pentru noi). E chiar aşa de cool să treci prin viaţă ca şi cum ai trece print-o gară??? Fiţi
adulţi, dar nu uitaţi să experimentaţi!! şi nu uitaţi că nu sunteţi consideraţi adulţi dacă v-aţi pier-
dut sufletul de copil....
''din clasa a 9 împreună am trăit
am spart ferestre şi-mpreună am chiulit
extemporale împreună le făceam
şi la mate temele la fel le copiam,
profesorii la disperare îi duceam,
absenţele uşor le motivam
din toate acestea am ieşit
cu o diplomă dintr-un liceu neliniştit!!'':D:D

Liceul…

Sonia Pop, XI B
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Despre adolescenţăDespre adolescenţă
Frumosul drum dintre copilărie şi maturitate ne stă chiar în faţa ochilor. Paşii noştri

nesiguri se mai zăresc încă pe nisipul destinului. Încă nu ştim ce se află la celălalt capăt al aces-
tui pod foarte fragil. E cea mai frumoasă perioadă, dar şi cea mai periculoasă. E fragilă, deoarece
naivitatea ochilor noştri, nu văd diferenţa dintre aparenţă şi esenţă. În această perioadă vrem
atât de multe, ne credem invincibili şi intangibili. Vream să fim centrul universului, să ne simţim
cei mai importanţi, să fim iubiţi şi să iubim... să ne vedem visele devenite realitate. Vrem să fim
ascultaţi, înţeleşi, protejaţi şi în siguranţă. Această perioadă e atât de dificilă, pentru că sunt atât
de multe schimbări, unele care chiar ne sperie. Filele magice ale copilăriei sunt de mult pierdute
în văzduhul amintirilor, iar umbrele maturităţii le iau locul. Vrem atenţie, vrem o lume roz, vrem
să ne ascundem de toate problemele în braţele părinţilor, vrem ca tot ceea ce atingem să se
materializeze... cred că îmi e pur şi simplu frică să nu-mi pierd sufletul de copil. Chiar dacă vreau
să fiu mare, nu vreau să uit frumosul vis al adolescenţei, fiorii dragostei, magia prieteniei, eterni-
tatea sentimentelor... e frumos să fii tânăr, rebel, neliniştit şi plin de viaţă, cu ditamai zâmbetul pe
buze şi cu ochelarii prin care vezi lumea în roz. Chiar dacă lumea nu e roz şi, ca în basme,
fiecare perioadă are magia ei, vreau să fotografiez în minte imaginea trăirilor....

Sonia Pop,  XI-B

O corabie cu vise…

I never knew I needed
dreams... (niciodată n-am ştiut
că am nevoie de vise). Ele
sunt cele care-mi hrănesc
imaginaţia, îmi ilustrează
personalitatea. Pot spune că
visele mele sunt asemenea
unei corăbii... Singură,
navigând într-un ocean imens,
căruia nu-i cunoşti fundul...,
dar în ciuda faptului că este
mică, corabia este puternică,
încât reuşeşte să străbată
singură întreg oceanul...
Drumul e foarte lung, plin de
obstacole, înveţi să faci
deosebirea dintre formă şi

fond... Dar corabia îndură orice, pentru că destinaţia finală e magică, împlinirea visurilor îţi
satisface toate mulţumirile... Oceanul este infinit şi albastru, dar el, el conţine cea mai frumoasă
perlă.... perla împlinirilor. Şi orice drum, oricît ar fi el de lung îţi oferă frumuseţile, învăţăturile şi
perlele lui. Depinde de tine dacă eşti în stare să parcugi tot drumul...

Eu mi-am început drumul, era vreme când voiam să renunţ, dar mereu am descoperit
frumuseţile oceanului, mai am foarte mult de parcurs din oceanul albastru, dar corabia mea este
puternică şi nimeni n-o poate clinti...

Sonia Pop, XI B
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IINNIIMMAA  PPEERRFFEECCTTĂĂ

Se povesteşte că, într-o zi, un tânăr s-a
oprit în centrul unui mare oraş şi a început să
le spună trecătorilor că are cea mai frumoasă
inimă din lume. Nu după mult timp, în jurul lui
s-a strâns o mulţime de oameni care îi
admirau inima: era într- adevăr perfectă! Toţi
au căzut de acord că era cea mai frumoasă
inimă pe care au văzut-o vreodată…   

Tânărul era foarte mândru de inima lui şi
nu contenea să se laude singur cu ea.
Deodată, de mulţime s-a apropiat un

bătrânel. Cu glas liniştit, el a rostit ca pentru sine:
- Şi totuşi, perfecţiunea inimii lui nu se compară cu frumuseţea inimii mele!
Oamenii au început să-şi întoarcă privirile spre inima bătrânelului. Până şi tânărul a fost

curios să vadă inima ce îndrăznea să se compare cu inima lui. Era o inimă puternică, ale cărei
bătăi ritmate se auzeau până departe. Dar era plină de cicatrici, şi erau locuri unde bucăţi din
ea fuseseră înlocuite cu altele care nu se potriveau chiar întrutotul, liniile de unire dintre bucăţile
străine şi inima bătrânului fiind sinuoase, chiar colţuroase pe alocuri. Ba, mai mult, din loc în loc,
lipseau bucăţi întregi, lăsând să se vadă răni larg deschise, încă sângerânde.

- Cum poate spune că are o inimă mai frumoasă? îşi şopteau uimiţi oamenii.
- Cred că glumeşti, spuse tânărul după ce a examinat atent inima bătrânelului. Priveşte

la inima mea, este perfectă! Pe când a ta este toată o rană, numai lacrimi şi durere.
- Da, a spus blând bătrânul. Inima ta arată perfect, dar nu mi-aş schimba niciodată inima

cu a ta. Vezi tu, fiecare cicatrice de pe inima mea reprezintă o persoană căreia i-am dăruit
dragostea mea: rup o bucată din inima mea şi i-o dau omului de lângă mine, care adesea îmi
dă în schimb, o bucată din inima lui, ce se potriveşte în locul rămas gol în inima mea. Dar pentru
că bucăţile nu sunt măsurate la milimetru, rămân margini colţuroase, pe care eu le preţuiesc
nespus de mult, deoarece îmi amintesc de dragostea pe care am împărtăşit-o cu cel de lângă
mine. Uneori am dăruit bucăţi din inima mea unor oameni care nu mi-au dat nimic în schimb,
nici măcar o bucăţică din inima lor… Acestea sunt rănile deschise din inima mea, pentru că a-i
iubi pe cei din jurul tău implică întotdeauna un oarecare risc. Şi, deşi aceste răni sângerează
încă şi mă dor, ele îmi amintesc de dragostea pe care o am până şi pentru aceşti oameni. Cine
ştie, s-ar putea ca într-o zi să se întoarcă la mine şi să-mi umple locurile goale cu bucăţi din
inimile lor… Înţelegi, acum, dragul meu, care este adevărata frumuseţe a inimii? a încheiat cu
glas domol şi zâmbet cald bătrânelul.

Tânărul a rămas tăcut deoparte, cu obrazul scăldat în lacrimi. S-a apropiat apoi timid de
bătrân, a rupt o bucată din inima lui perfectă şi i-a întins-o cu mâini tremurânde. Bătrânul i-a
primit bucata şi a pus-o în inima lui. A rupt, apoi, o bucată din inima brăzdată de cicatrice şi i-a
întins-o tânărului. Se potrivea, dar nu perfect, pentru că marginile erau cam colţuroase.

Tânărul şi-a privit inima, care nu mai era perfectă, dar care acum era mai frumoasă ca
niciodată, fiindcă în inima cândva perfectă pulsa de-acum dragoste din inima bătrânului. Cei doi
s-au îmbrăţişat, şi-au zâmbit şi au pornit împreună la drum.

Cât de trist trebuie să fie să mergi pe calea vieţii cu o inimă întreagă în piept… O inimă
perfectă, dar lipsită de frumuseţe… 

Inima ta cum este? O poţi împărţii cu alţii?

Asofronie Ioana-Lavinia, XI B
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DDrraaggoossttee……
SSeeccrreett……TTăăcceerree.. .. ..

Priveşte, chiar şi vântul...
Chiar şi vântul se înalţă într-un
val după ce te-am atins pe tine în
secret, în tăcere. Este o bucurie...
Eşti o bucurie ce cântă după ce
te-am întâlnit pe tine în secret, în
tăcere.

Nu mi se pare că ai fi venit
de undeva departe, pentru că al
tău e chipul pe care l-am visat
mereu. Calea ta e cea pe care
vreau s-o urmez. E prima
călătorie dintotdeauna care este
atât de plăcută... Schimbarea
culorii şi zâmbetul... sunt
dorinţele inimii mele secrete,
liniştite.

Sunt momente în viaţă ce
rămân gravate în memorie şi
acolo sunt acei oameni minunaţi
care nu îţi ies niciodată din suflet.

Toţi înţeleg limbajul inimii,
îl înţeleg chiar şi străinii. Amurgul
pare să spună ceva... mie şi ţie...
în secret... în linişte...

Anamaria Petrişor, XI B

Declaraţie de
dragoste

De acolo de unde vin razele soarelui,
De acolo de unde străluceşte luna,

Îmi vin veşti...
Nu mai e niciuna ca tine!

De unde se ascunde somnul,
De unde sunt făcute visele,

Vin noutăţi...
Nu e nimeni ca tine!

Florile, fluturii, mugurii... toţi sunt bosumflaţi
De la ei ai furat deprinderea de a evoca dragostea.

De unde culorile sunt create şi frumuseţea e îndemânare,
Vin noutăţi...

Nu e nimeni ca tine!

Mi-ai furat inima. Îţi dai seama?
În tine stă toată dragostea din lume

De unde oamenii se îndrăgostesc nebuneste, 
De unde se nasc îndrăgostiţii.

Vin noutăţi...
Nu e nimeni ca tine!

Anamaria Petrişor, 
XI B

Fericirea e un vis,
Dragostea e un blestem,
Iubirea e teroare.

Durerea e o taină,
Dorinţele, povară.
Licăritul unei stele
E neatinsul infinit.

Iar dragostea de om
E un simplu licărit.
Dragostea, fiară dulce,
Vuietul oceanelor,
Iar speranţa, valurile
Apei fără adevăr.

DDrraaggoosstteeaa……  ff iiaarrăă  dduullccee!!

Amalia Mateaş, XI B



Dorinţe

Aş vrea să ating stelele, să strălucesc
cu ele, să le ascult poveştile nemuritoare, să fiu
o parte din ele...

Aş vrea să pot zbura, ca să-i ţin
companie vîntului, să-i simt libertatea, să
călătoresc peste mări şi ţări fără încetare...

Aş vrea să fiu un vis ca să te văd în
fiecare noapte, să-ţi veghez somnul şi să-ţi simt
parfumul...

Aş vrea ca tot ceea ce creez să devină
realitate, ca imaginarul să se materializeze...

Aş vrea să fiu mai puternică pentru a
trece peste toate cu fruntea sus, să nu mai pun la suflet orice lucru...

Aş vrea ca visele mele să devină realitate, ca lumea să fie un loc
mai frumos...

Aş vrea să fiu un trandafir roşu, să înfloresc în cea mai frumoasă
grădină şi să-i zâmbesc soarelui...

Aş vrea să trăiesc o iubire imposibilă, dar care să existe, să devină
posibilă, plină de pasiune....

Aş vrea să fiu un curcubeu, ca să pot străluci după fiecare ploaie...
Aş vrea, aş vrea şi iar aş vrea, dar sunt dorinţe imposibile........

Sonia Pop, XI B

El...

Când o stea călăuzeşte
Dragostea  plină de foc,
Când cerul e plin de stele
El îmi spune că i-e dor.

Când inima-i bate tare
Şi vrea să spună ceva,
Doar mă uit în depărtare
Şi îi ascult inima.

Când îmi spune te iubesc
Stă cu gândul doar la mine,
Iar atunci când îi vorbesc
Stau şi îl simt lângă mine.

Amalia Mateaş, XI B
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FrumuseţeaFrumuseţea

unui trandafir roşuunui trandafir roşu

Mă tot întreb de ceva timp ce
înseamnă dragostea pentru mine? Se
zice că e sentimentul care te poate ridi-
ca pe cele mai înalte culmi ale fericirii,
dar totodată te poate purta în cele mai
adânci prăpastii ale suferinţei. Consider
că e cel mai important şi complex
sentiment, dar, în acelaşi timp, cel mai
periculos. Divinul amestecat cu demo-
nicul... Pentru mine, dragostea e un

trandafir roşu, adică cea mai frumoasă şi elegantă floare din întreaga lume...Când e abia boboc,
începi să simţi primii fiori ai dragostei, fluturi în stomac, senzaţia de plutire deasupra pamântului şi
ochii strălucind de fericire... Cînd trandafirul e înflorit, se află în culmea splendorii, admiraţiei şi
frumuseţii... înseamnă că dragostea a ajuns în punctul cel mai frumos, când puterea şi siguranţa îţi
inundă întregul corp, când eşti atât de îndrăgostită încât toată lumea e roz.... Dar cum se întâmplă
mereu, trandafirul începe să se ofilească, la fel şi dragostea, dacă nu este întreţinută (păcat că nu
putem trăi în romane, dar acolo deja nu mai este realitate!)... Nu există niciodată un trandafir roşu
la fel cum nu va exista niciodată dragoste care să fie copiată, e atît de complexă şi în continuă
transformare, încât fiecare dintre noi o percepem altfel, pentru fiecare dintre noi dragostea
înseamnă altceva... Poate peste o lună şi eu poate o s-o percep altfel... Încerc să-mi explic totuşi
de ce sunt aşa de fermecată de trandafirii roşii??? De ce sunt aşa de înnebunită după ei... de mică
trandafirul roşu a însemnat nu numai floarea mea preferată, ci şi un motiv de fericire... M-a fermecat
frumuseţea lor, parfumul catifelat, fragilitatea lor... Cred că voi continua să caut răspunsul la
farmecul magic al trandafirului roşu... Sonia Pop, XI B
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Doar o oră

Cu voce timidă şi ochii plini de aşteptare,
micuţul îl priveşte pe tatăl său şi-l întreabă: 

- Tăticule, cât câştigi pe oră? 
Cu un zâmbet sever, tatăl îi răspunde:
- Auzi, fiule, aceste lucruri nu ţi le spun

nici ţie, nici mamei tale… 
Copilul insistă: 
- Dar, tăticule, spune-mi cât câştigi pe

oră? 
Reacţia tatălui a fost puţin aspră, dar îi

răspunde: 
- Cinci dolari. 
Atunci copilul întreabă:
- Tată, poţi să-mi dai 2 dolari? 
Acesta s-a supărat şi, cu multă severitate, îi spuse: 
- Acesta este motivul pentru care ai vrut să ştii cât câştig pe oră? Du-te, deja trebuia să

dormi şi să nu mă mai deranjezi… băiat profitor!
Puţin mai târziu, tatăl reflectă asupra problemei, se simţea vinovat şi nu putea urmări

programul TV. Se gândea că poate copilul avea nevoie de bani ca să cumpere ceva de mare
interes pentru el, se ridică şi plecă spre camera copilului. Cu voce timidă întrebă: 

- Dormi, fiule? 
- Nu, tată… 
- Ascultă, băiete, aici ai cei 2 dolari pe care mi i-ai cerut… 
- Mulţumesc, tăticule, spuse copilul şi băgând mănuţele sub pernă mai scoase trei dolari,

după care adăugă: 
- Tăticule, acum sunt fericit… am deja cinci dolari! 
- Bine, dragă, acum spune-mi pentru ce aveai nevoie de bani? 
- Tăticule, ai putea să-mi vinzi o oră din timpul tău? 

Morala:
Vedem cum, cu fiecare zi care trece, timpul devine una

dintre cele mai importante resurse pe care le avem... atât
de importantă încât preferăm să o investim în ore
suplimentare la locul de muncă, în loc să le-o oferim acelor
persoane cu adevărat importante pentru noi. Dar, oare ce
este cu adevărat important pentru sufletul nostru?

Ioana Asofronie, XI B

Pe brațul ei mă legăna 
Cu nani, nani, m-adormea
Să-mi fie somnul mai ușor,
Mama mea.

Iar când o boală mă-ncerca
Ea nopţi întregi nu aţipea
Mă legăna şi mă-ngrija, 
Mama mea.

O, mamă, cât timp vei trăi,
Cu mine tu te vei mândri,
Te voi iubi şi asculta, 
Mama mea.

Mama mea

Andrei Mihok, VII A



UUnn  jjaaff   îînnddrrăăzznneeţţ

În primăvara anului 2009, în Seattle,
trăiau trei bărbaţi: Dave care era cascador, Jim,
fost poliţist şi Steve, un expert în spargerea
seifelor.

Cei trei bărbaţi au pus la cale un jaf la
banca centrală a oraşului.

- Dave, Steve, veniţi la masă! zise Jim.
- Acum venim!
Băieţii s-au pus la masă şi au plănuit un jaf care avea să pună o amprentă în vieţile lor.
- Uite cum facem! Jim, tu ai la dispoziţie 68.000$ pentru a achiziţiona un Audi A8 şi nişte

arme: kalasnikov, revolver, veste anti-glonţ şi nişte dinamită.
- Steve, tu interesează-te de nişte haine pentru jaf. Eu voi cerceta banca mai atent. Ne

întâlnim joi.
Jim se uită nedumerit prin piaţa auto, când un Audi îi atrage atenţia.
- Bună ziua! Îmi puteţi da detalii despre maşină?

- Bună ziua! Sigur că da, este un A8 din 2007, are un motor de 3,2 cm3 care dezvoltă 360
C.P. Are o cutie automată de şapte trepte şi costă doar 61.000$.

- Dacă o lăsaţi la 60.500$ o cumpăr.
Cu maşina achiziţionată, Jim, în culmea bucuriei, s-a dus la TOP GUN.
- Bună ziua!
- Bună ziua! Sunt interesat de kalasnikov, revolver, dinamită, veste anti-glonţ şi muniţie.
- Păi, Kalasnikov face 1000$, vesta 500$, revolver300$, dinamita 100$ şi muniţia 200$.
- Vreau două de fiecare. Şi patru bucăţi de dinamită.
- OK. Să vedem, să vedem, totalul este de 4.400$.
- Poftim 4.400$. La revedere !
Joi, Jim se duse la Dave. Între timp, apare şi Steve cu hainele pregătite. Cei trei s-au pus la

masă şi au făcut ultimele pregătiri pentru marele jaf.
- Bun, băieţi! Uite cum facem. Ajunşi la bancă eu îi ameninţ pe oameni, Steve, tu spargi

seiful, iar tu, Jim, stai de şase.
- Gata? Să plecăm!
Ajunşi la bancă, Dave porneşte primul, urmat de Jim şi de Steve.
- Mâinile sus toată lumea!!!! Este un jaf! Nimeni nu va păţi nimic dacă vă supuneţi regulilor!
Steve puse dinamita. BOOOOM!!! uşa seifului sare în aer. Jim şi Steve pun banii în saci.
- Gata? Să mergem!
Hoţii pornesc în trombă cu 1.400.000$.
- Grăbiţi-vă! Hai pe autostradă! OFF vine poliţia! Hai mai repede!
Un elicpoter al poliţiei îi localizează pe cei trei suspecţi. În urma lor erau echipele F.B.I şi

S.W.A.T. Pe autostradă Dave rulează cu 200 km/h.
- OFFF! se apropie! Jim scoate arma pe geam şi trage fără milă în poliţişti!
Jim se supuse ordinelor şi trase prin parbrizul maşinii de poliţie exact în umărul drept al

şoferului.
În curând apare şi un elicopter al echipei S.W.A.T. Lunetistul ţinteşte fix în roata Audi-ului

care îşi pierde controlul şi merge în parapeţi.
Poliţia îi prinsese pe Dave şi pe Jim, dar Steve a reuşit să scape.
Ziua următoare era condamnarea hoţilor! Pentru tentativă de crimă şi pentru jaf, Jim a primit

o sentinţă de închisoare pe viaţă fără drept de eliberare condiţionată. Dave a fost condamnat la 25
de ani de închisoare pentru complicitate la jaf.

Cât despre Steve, nu se ştie nimic. A reuşit să fugă cu 100.000$. Poliţia îl caută şi astăzi!
Octavian Popescu, VII A
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„De fiecare dată când un copil spune Nu cred în zâne există
undeva o mică zână care moare”, spune J. M. Barrie, cel ce a dat viaţă
minunatului Peter Pan.

Nici Elizabeth Egan nu credea până când l-a cunoscut pe Ivan.
Toate lucrurile din viaţa lui Elizabeth au locul lor; de la ceaşca de

cafea din bucătăria ei sclipitoare, până la borcanele de vopsea din firma
ei de design interior.

Ordinea şi precizia îi ţin viaţa sub control, departe de durerea şi
suferinţa care a rănit-o în trecut. A trăit o copilărie zbuciumată, având o
mamă la fel de statornică precum vântul, care pleacă definitiv de acasă la puţin timp după ce-i dă
viaţă micuţei Saoirse. În urma acesteia rămâne un soţ şi un tată marcat pe viaţă şi o fetiţă de 13
ani care trebuie să aibă grijă de mica ei soră. Saoirse urmează prea repede exemplul mamei ei,
deşi nu a cunoscut-o niciodată şi îşi lasă fiul, pe Luke, în mâinile lui Elizabeth, pentru că ea nu era
în stare să îl crească.

Fiind mamă fără voia ei şi, în acelaşi timp, femeie dedicată afacerii sale, aceasta avea tot
timpul ocupat, ceea ce nu-i mai lăsa loc pentru a greşi sau a se distra. Aceasta, până într-o zi când
un străin intră pe neaşteptate în vieţile lor. Ivan, un tip fără griji, mereu binedispus, cu zâmbetul pe
buze şi în căutarea aventurii, devine prietenul lui Luke. Dar acesta nu e un prieten obişnuit, ci unul...
”imaginar”. Sau, mult mai corect, nevăzut... de toţi. Ivan este tot ceea ce nu e Elizabeth.

Dar Elizabeth nu ştie mai nimic despre el... Cine este şi dacă este aşa cum pare... sau dacă
relaţia lor care înmugureşte are vreun viitor.

Cu toate că în viaţa ei nu există loc de greşeală, de scame, de culori, de îmbrăţişări sau de
zâmbete, încet, viaţa i se schimbă.

Dar Ivan îşi face datoria de prieten nevăzut şi chiar când relaţia celor doi era parcă mai
frumoasă, Elizabeth pierde legătura cu el...

Însă Ivan rămâne alături de ea, fără ca aceasta să ştie.
El a pus o pată de culoare în viaţa ei ştearsă, în viaţa ei plină de suferinţă, el a învăţat-o să

trăiască, să zâmbească, să îmbrăţişeze; el a picurat un strop de magie în viaţa ei sobră,
demonstrând că şi ea are, ascuns bine, un suflet de copil, însetat care poate să îşi trăiască în sfârşit
copilăria.

”Copilăria nu se măsoară de la naştere până la o anumită vârstă la care copilăria este
depăşită, iar lucrurile copilăreşti sunt date deoparte.

Copilăria este regatul unde nu se moare niciodată”.
Larisa Solomon, XI B 

Ce mai citim? Prietenul nevăzut
de Cecelia Ahern

La
ce sunt bune cărţile?

Îmi vine să răspund: la totul şi la nimic. Poţi trăi
foarte bine fără să citeşti. Milioane de oameni n-au deschis niciodată o

carte. A vrea să le explici ce pierd e totuna cu a explica unui surd frumuseţea
muzicii lui Mozart. În ce mă priveşte, mă număr printre cei care nu pot trăi fără
cărţi. Sunt un vicios al lecturii. Am nevoie să citesc aşa cum am nevoie să

mănânc şi să beau. Hrana pe care mi-o oferă lectura îmi este la fel de
indispensabilă ca şi aceea materială. Resimt fiecare zi fără o

carte ca pe o zi pierdută.   Nicolae Manolescu
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Eminescu

Eminescu: Cer senin de primăvară.
Eminescu: Roua proaspătă de dimineaţă.
Eminescu: Foşnetul trestiilor uscate.
Eminescu: Adâncuri de mări şi oceane.
Eminescu: Cântece de ciocârlie.
Eminescu: Dorinţă şi dor.
Eminescu: Singurătate şi neîmplinire.
Eminescu: Dragoste imposibilă.
Eminescu: Luceferi şi stele.
Eminescu: Lună şi soare.
Eminescu: Cer şi pământ.
Eminescu: Trecut şi prezent.
Eminescu: Tandreţe şi frumuseţe.
Eminescu: Dependenţă şi pasiune.
Eminescu: Câmpii şi păduri.
Eminescu: Munţi şi dealuri.
Eminescu: Seara şi dimineaţa.
Eminescu: Iarna şi vara.
Eminescu: Poveşti şi doine.
Eminescu: Înger şi demon.
Eminescu: Prinţi şi prinţese.
Eminescu: Crai şi crăiese.
Eminescu: Lacuri şi izvoare.
Eminescu: Plopi şi tei.
Eminescu: Rai şi Iad.

Anamaria Petrişor, XI B

LUCEAFĂR
(Acrostih)

Lumina sufletului său -
Un univers de poezie,
Cuvânt suflat de Dumnezeu,
El, Eminescu, în rime scrie.
Au fost odată ca-n poveşti,
Frumoase versuri româneşti
Ascunse-n stele şi în fapt,
Rămase lângă noi, pe raft…

Remus Petrache, III B

Luceafărul Eminescu

Luceafăr sfânt al rimei româneşti,
Un creator în versuri de poveşti,
Din Eminescu noi citim,
Natura-n rime o găsim.

El Eminescu se numeşte,
Istoria-n vers povesteşte
Şi e Mihai pe numele cel mic
Şi-n Ipoteşti era mare voinic.

În rime sufletu-ncălzeşte,
Mihai iubirea ne vesteşte,
Prin stele-acum călătoreşte,
El, Eminescu, din poveste.

Remus Petrache, III B

“Era lipsit de ceea ce în viaţa de toate zilele
se numeşte egoism, nu trăia prin sine şi pentru
sine, ci prin lumea în care îşi petrecea viaţa, şi
pentru ea. Trebuinţele, suferinţele şi durerile,
întocmai ca şi mulţumirle lui individuale, erau
pentru dânsul lucruri nebăgate în seamă. Ceea ce-
l atingea pe dânsul erau trebuinţele, suferinţele,
durerile şi întotdeauna rarele bucurii ale altora. De
aceea, zicea el, că «multe dureri şi puţine plăceri»
– nu pentru el, ci pentru lumea oglindită în sufletul
lui. Nu l-au înţeles şi nu sunt în stare să-i pătrundă
firea cei ce-i iau scrierile drept o manifestare a
fiinţei lui individuale.” 

“Nu era în stare să mintă, să treacă cu
vederea reaua credinţă a altora, să tacă şi atunci
când era dator să vorbească, să măgulească, ori
să linguşească pe cineva. În gândul lui, cea mai
învederată dovadă de iubire şi de stimă era să-i
spui omului, şi-n bine, şi-n rău, adevărul verde în
faţă. Era în stare să se umilească, să stăruie, să
cerşească pentru vreun nevoiaş. Pentru sine
însuşi însă, cu nici un preţ. Vorba lui era vorbă şi
angajamentul luat de dânsul era sfânt.”.

Ioan Slavici

“Dispreţul lui faţă de
unii era manifestarea

iubirii faţă de toţi”.

Ioan Slavici
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M U Z I C AM U Z I C A
Draga mea, îţi scriu azi, ţie,

o prietenă veche de când lumea se
ştie. Nu mă întreba de ce, pentru
că nu ştiu ce m-a îndemnat să pun
aceste cuvinte pe foaie. Poate pur
şi simplu voiam să îţi ating sufletul,
ţie dragostea mea.. Uneori te
ascunzi în timp, ca să nu mai ştie
nimeni nimic de tine. Cu toate
acestea, eu te-am găsit şi mereu te
voi găsi. Te rog, nu mă întreba cum!!! Crezi că eu nu am dreptul să te ascult??? Tu, draga mea, ai
fost alături de mine atunci când plângeam, iar lacrimile fierbinţi care curgeau, tu le ştergeai.
Zâmbetul meu de copil, tu îl încurajai. Ce te face să crezi că eu, azi, nu te-aş mai asculta?  Vreau
să ai încredere în mine, aşa cum încrederea mea e oarbă faţă de tine. Aş vrea să îmi promiţi că
mereu vei cânta, că mereu vei fi acolo pentru mine ca să îmi vindeci durerea. Vreau să te am mereu
aproape de mine, draga mea. Să îmi spui că niciodată nu vei pleca, căci tu veşnic vei cânta!

Ioana-Lavinia Asofronie, XI B

H i p - h o p

Muzica hip-hop, care se poate recunoaşte prin
accentul pus pe ritm şi includerea frecventă a rapu-
lui, a rezultat din melanjul dintre muzica jamaicană şi
cea americană, de către imigrantul DJ Kool Herc, la
petrecerile sale care au început în anul 1970. Herc
avea să difuzeze discurile funk cerute de public, dar
a inventat beat-ul de hip-hop prin izolarea break-
urilor (partea cântecului numai cu tobe) de restul
melodiei. În timp ce din această muzică s-a dezvoltat
o întreagă cultură, muzica în sine a cunoscut o
epocă de aur, în perioada 1986-1993.

R a p

Cel mai vizibil rol din cultura hip-hop de azi este cel
al MC-ului (Master Ceremony - Maestru de
Ceremonii ). MC-ul întreţine publicul prin rap (rime
puse pe ritm). Cu originile în toasting, din Jamaica,
rapul s-a dezvoltal drastic de la introducerea sa în
cultura hip-hop de către Kool Herc şi DJ Hollywood
în anii '70. Primul MC autentic a fost Coke La Rock.
Rapul a evoluat în timp datorită multor pionieri cum
ar fi: Melle Mel,   Kool Moe Dee, Schooly D, Run
DMC ş.a.

Simona Haşaş & Patricia Lăzău, XI-B

D J i n g

Deşi hip-hop-ul nu a inventat noţiunea de DJ,
i-a extins limitele şi i-a diversificat tehnicile. Primul
DJ de hip-hop a fost DJ Kool Herc, care a creat mu-
zica hip-hop prin izolarea break-urilor (partea melodi-
ilor care se concentrau doar pe ritm). Pe lângă
îmbunătăţirea tehnicilor lui Herc, DJ ca Grandmaster
Flash, Grandmaster Theodore şi Grandmaster Caz
au făcut inovaţii mai departe prin introducerea
scratch-ului.

În primii ani ai hip-hop-ului, DJ-ii erau vede-
tele, dar lumina reflectoarelor le-a fost furată de
rapperi din 1978, mulţumită în principal lui Melle Mel
din trupa lui Grandmaster Flash, Furious Five. Însă,
unii DJ cum sunt Funkmaster Flex, DJ Clue; Dj Dox
ş.a. de la noi, au dobândit faima în ultimii ani.
Mişcarea underground de turntablism a ieşit la
suprafaţă, concentrându-se de asemenea pe
abilităţile DJ-ului.

S T I L U R I  M U Z I C A L ES T I L U R I  M U Z I C A L E
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Reverie
Miresme dulci, sunete de clopot... Ne apropiem de marea zi a renaşterii. Minutele se scurg…

Ocean de lumini pâlpâitoare, feţe luminate şi roşii, ochi scânteietori, cîntece plutesc în aer şi se
frâng în depărtări, în murmure ce se înalţă spre cerurile deschise…

Adormim  cuprinşi de  vraja învierii... Zorile ne trezesc cu
razele blânde ale soareleui ce ne mângâie  sufletul împăcat.
Pacea  divină e-n toţi şi în toate. Florile  râd, petalele de cireş îşi
deschid aripile şi zboară spre cer. Totul este atât de frumos
îmbrăcat în haine de sărbătoare. Păsărelele prin crânguri îşi cântă
trilurile dând mărire şi slavă Învierii lui Hristos.

Turnul  străluceşte în zare. Paşii  mei răsună pe treptele
mari de marmură ale bisericii. O rază de soare mă mângâie pe
faţă... Închid ochii… Aripile vântului îmi poartă paşii undeva… Ce
să fie oare?... Miresme dulci mă cheamă… O, daaaa! Sunt
dealurile... dealurile în floareee!!! Alerg spre dealurile în floare…
Mă pierd… Plutesc spre infinitul înălţimilor albastre… Îmi regăsesc
sufletul  împlinit, spiritul liniştit… Îngerul din mine parcă vrea să-şi
deschidă aripile… Îi simt atingerea catifelată… Simt o pace divină,
o căldură lăuntrică… O zi într-un colţ de rai... e un colţ al luminii, al
învierii.

Orele trec şi amurgul îmbracă dealurile în culorile lui… Adio,
adio dealuri în floare…

Ioana Păfucan, XI B

Îndemn

Dacă-ţi iese pe cărare
O furnică, n-o călca,
Căci şi tu poţi fi asemeni
În cărarea altora!

Nu strivi firul de iarbă,
Nici plăpânzii ghiocei
Ce-ţi străjuiesc drumul vieţii,
Căci şi tu poţi fi ca ei!

Să nu provoci, ţi se cere,
Nici lipsuri şi nici durere                  
Şi dimpotrivă, creştine, 
Fă bine la orişicine!

Miclo Csongor, VII A 

Binecuvântarea

Iisuse, călător pe-acest pământ,
Tu vii să binecuvântezi poporul
sfânt.
Din ieslea Betheemului Te-ai ridicat,
De-ale Tale oi Te laşi crucificat

Prin lume, printre oameni
Treci parcă în zadar:
Iubirea-i tot mai rece 
Şi binele-i mai rar.

Prin văi de patimi rele
Mulţi credincioşi azi pier,
Tot mai legaţi de rele,
Tot mai străini de cer

N-au timp ca să asculte
Cuvântul Tău Divin;
Pentru ei astăzi răsună
Pustiu şi prea senin.

Andrada Tulvan, X B

Credinţă

Cu credinţă m-am rugat,
Şi de toate am aşteptat,
Să văd răul dispărând,
Şi binele învingând.

Raluca Ţirigan, VII A

Iertare

Doamne iarta-mă mereu,
Chiar de mare e păcatul meu.
Şi cu smerenie te rog fierbinte,
Doamne, ajuta-mă să fiu cuminte!

Bianca Peter, VII A



PRINTRE SUNETE…

Plutesc într-o lume a sunetelor… fără cuvinte. Îţi aud glasul, îţi simt paşii grei, îţi ating pielea,
dar… mă arde… Mă joc cu sunetele, fără cuvinte… Nu mă chema…

E doar sunetul muzicii, sunetul inimii mele rănite…
Sunt pierdută într-o lume… sunt aripa neagră a sufletului tău. Sunt aici… mă joc graţios cu

sunetele, umblu pe note, păşesc spre un ţinut unde nu este nimeni… doar eu şi pianul meu…
Dansez cu degetele pe clape. Mă joc cu alb şi negru. Nu sunt culori… nu este roz… Fără culori,
fără cuvinte, fără tine… Mă îndrept spre stele, mă îndrept spre lumină… Mă regăsesc… Plutesc
printre vise, pe portative muzicale…

Sunt doar eu… fără tine…
Ioana Păfucan, XI B

PASTEL…

Simt aerul parfumat... Mă îndrept spre grădina înflorită... Păşesc încet... Deodată vântul
începe să fredoneze o melodie, florile încep să facă mişcări graţioase, iar soarele parcă râde... E
încântător... Dar îmi amintesc ceva... O lacrimă mi se prelinge pe obraz... apoi simt o picătură
rece... E lacrima cerului... Parcă ştie la ce mă gîndesc... Începe să plouă. Era atât de frumos. Dar
nu-mi voi lăsa încântarea să se stingă. Nu vreau să plec... Rămân şi mă joc cu picăturile de ploaie
ce cad... Le prind în palmă ca pe nişte mărgăritare şi se topesc precum visele...

Soarele îmi zâmbeşte de sub norii plumburoşi, iar eu râmân pierdută, pierdută într-o lume a
curcubeielor.

Mă joc cu visele, mă joc cu culorile, mă joc cu cuvintele...

Ioana Păfucan, XI B
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TIMPUL

Clepsidra plânge că-şi pierde nisipul.
Marea vibrează în spume pe mal.
Omu-n oglindă-şi ascunde iar chipul;
Gânduri, speranţe trăiesc virtual.
Ochii frumoşi fac lumea mai clară,
În lacrima lor, citeşti bucurii.
Iubirile mari mai greu se declară
Te fură cuvântul şi scrii poezii.
Un fir de nisip e omul în lume,
Priveşte la cer şi  vede culoare.
Adună imagini şi face albume,
Pictează cu dor în suflet o floare.
Un fluture floarea-ntâlneşte pe drum,
Orbit de culoare-şi urmează destinul
O clipă-i de-ajuns să soarbă parfum
O clipă doreşte, să-şi stâmpere chinul. 
Un fluture, un spin şi ochi luminoşi,
Cuvinte legate prin ardere pură,
Fiţi buni, fiţi tandri, mereu bucuroşi
Cum ochii mei vă văzură!

Camelia Mureşeanu, XII B

Diferent “BEGINNING” , the same ,”THE END”

Am crezut că totul va fi altfel. Totul a început
mai diferit faţă de celelalte, mai interesant, parcă mă
făcea să-mi doresc ceva mai mult, dar sfârşitul nu s-a
schimbat. Am devenit personajul negativ al serialului,
doar din cauza unui singur fapt, nu toate s-au
întâmplat după dorinţele lui. 

Nu e frumosul Universului, dar mi-a plăcut, e
simpatic, drăguţ, funny… însă mi s-a părut că mă
foloseşte, de aceea, l-am refuzat, nu am vrut să se
întâmple ceva ce nu ar fi trebuit să se întâmple încă,
mai ales că ştiam că nu vrea nimic serios, el nu căuta
iubire, ci doar distracţie. Aşa că l-am refuzat .     

Poate am procedat greşit... Datorită acestui
fapt s-a supărat. Acum mă priveşte cu alţi ochi,
respingători, crede că l-am folosit, că m-am jucat doar
cu el, mă crede o altă persoană, o persoană rea, doar
pentru că l-am refuzat.  

A început să-mi placă de el, chiar dacă ştiam că
el nu vrea nimic serios, mai ales de la o persoană ca
mine, nu prea interesantă pentru el. Îmi pare rău că
s-a sfârşit acest “ceva”. Totul din cauza unui “NU!”.  

Leny Djurj, cls a XI-a B



devine expansiv, vorbăreţ. El dezvăluie atunci
taine, intimităţi, adevăruri pe care le ascunde când
e treaz.

Veni, vidi, vici! ( lat. Am venit, am văzut, am
învins!), după Victoria de la Zama asupra lui
Farnace, regele Pontului, Cezar a trimis la Roma
lui Matius o scrisoare cu numai trei cuvinte: Veni,
vidi, vici!. Istoricul Plutarh precizează că Matius,
cavaler roman, era unul dintre cei mai devotaţi
prieteni ai lui Cezar. El  a adus de îndată vestea la
cunoştinţa senatului. Plutarh mai arată că Cezar nu
a alcătuit textul în grabă sau la întâmplare, ci
intenţionat a scris cele trei cuvinte, spre a sublinia
astfel scurtimea şi iuţeala luptei. Acest mesaj a
devenit o expresie universală, care serveşte spre a
caracteriza un success rapid. Tudor Arghezi scria
despre primul cosmonaut: “Omul a venit, a văzut şi
a biruit!”
Prof. Mihaela Zgimbe

CITATE 

CELEBRE

Ad calendas Graecas (lat. La
calendele greceşti), prescurtare a expre-
siei ad calendas Graecas solvere, adică:
a plăti la calendele greceşti. Calendele
erau la romani prima zi a lunii şi era şi ziua
fixată pentru plata datoriilor. Rău-platnicii
însă ziceau, în derâdere, că vor plăti ad
calendas Graecas, deoarece grecii nu
aveau calende şi deci asta însemna
niciodată. Istoricul Suetoniu povesteşte
că împăratul Augustus obişnuia să dea
acest răspuns creditorilor săi. Vorba a
rămas pentru a exprima ironic, supărat
sau revoltat: niciodată! Cu acelaşi sens,
poporul nostru a creat expresii ca: la
paştele cailor, la Sfântu-Aşteaptă, la moşii
verzi...

In vino veritas! (lat. În vin e
adevărul), expresie veche de peste două
mii de ani, dar cu cât mai veche, cu atât
mai vestită, ca şi vinul la care se referă.
Paternitatea ei e atribuită lui Alceu, poet
grec. Pe vremea lui, celor bănuiţi de fapte
infame li se turnau vinuri tari în amfore
mari de lut, spre a-I îmbăta şi a scoate de
la ei adevărul. Din acest fapt a scos şi
Alceu un adevăr pe care l-a turnat în cupa
mică a unei maxime, extrem de des aflate
pe  buzele  oamenilor. Omul, la  băutură,
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la naiba cu toate obsesiile astea mărunte 
lipite pe un zmeu înălţat în văzduh 
îţi plângi de milă şi te uiţi cu coada ochiului 
să vezi dacă nu e cineva prin jur să te compătimească 

poezia este altceva decât o enumerare de gadgeturi 
atârnate de călcăturile tale strâmbe 

deşi ele pot să te facă să cazi în nas 
şi s-o descoperi ieşind prin julituri însorită 
de o prezenţă neeuclidiană care te îmbată 
şi te face să te întrebi de ce toate problemele 
care te apăsau au dispărut ca un ban cu o singură faţă 
azvârlit din buzunarul de la piept 

poezia nu e o răzbunare pe neputinţa 
de a te îndumnezei singur în ziua asta splendidă 
tocmai bună de ieşit din tine şi de mărturisit 
că eşti mai mic decât umbra ta 
pe care calcă oamenii fără să ştie că te doare 
mai mult decât o rană deschisă 

nu te mai sprijini de suflarea celui de lângă tine 
stai drept când te împinge din faţă moartea 

şi chiar dacă simţi că îţi pârâie vertebrele 
rezistă aşa privind înainte prin ea 
la cuvintele înviate care rescriu 
un alt sistem de vecinătăţi pentru trupuri 

Epica, XI D

JulituriJulituri

4488



In my opinion flowers are an important element in people`s life. With their beauty and per-
fection they bring colour, perfume, happiness and put you in the right mood. How would the world
look without flowers and their beauty?

Firstly, flowers play a key-role in people`s lives helping them to communicate their feelings,
emotions towards the others better. 
Secondly, flowers bring colour, freshness and beauty in the world. I think that God had a very good
reason to create flowers because of their perfection, tenderness and refinement.

If there weren’t any flowers on Earth the bees and other insects wouldn`t exist because they
feed with the pollen and nectar produced by flowers. Also the trees wouldn`t "produce" any fruit, an
important source of food for us and animals.

Moreover how dim, sad, colourless the nature looks like during late autumn and the begin-
ning of winter when flowers disappear…

The existence and presence of the flowers bring beauty, freshness and balance around us
and in the world. 

Denisa Lăzău, X D
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Dust

Roaches of dust
Burn in my memory flames
And the power of soul
Always keeps me awake
When the wind comes around, 
And takes me above
I don’t feel warm inside
And the butterflies are gone.

Where are you,
Sweet pleasure, sweet desire?
You lost your way back home 
And now you want met to beg
For your selfish come back.

All by myself,
I’m dying to live on my own,
And the spark that you left 
Is waiting to be reborn.
Come to see me again,
Stay with me all night long. 
It’s my wish, but I know
You’re already gone…

Where are you,
Dark pleasure, awful desire?
You found your way back home
And now you want me to beg
For your miserable death.

Gabriela, IX A

Lady Gaga’s fashion

Lady Gaga is one of the most
popular artists of our days .She
has a great voice and a really cool
style . She surprised the entire
world with that. 

In my opinion Lady Gaga is
not afraid to express her feelings,
and she does this with her clothes.
In some countries Gaga’s con-
certs are forbidden because of her
“hot” wearing. Her clothes are
mostly created by herself, and one
of her best friends. These cre-
ations are most likely weird and
rampant, lots of them are just

some materials and some geometric forms attached one to the
other  making some harmony of colours, fabrics, forms and
design, making them just perfect . 

I believe that sometimes she still makes some mistakes
and makes the press
go crazy.

In  conclusion Lady Gaga is one of the best singer and she
has a great future, and she should remain as “gaga” as she can,
^_^. 

Denis-Dorin Sabău, X D

Flowers - the natural beauty of the world
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Le premier professeur?

Crois-moi, chercher à retracer le premier professeur, c’est remonter à l’origine de l'humanité
puisque depuis toujours, l’homme a voulu transmettre ses connaissances à ses semblables. Mais
as-tu déjà entendu parler de Platon?

De la Grèce antique (une des plus anciennes civilisations), nous parvient le nom d’un pro-
fesseur célèbre, le philosophe Platon. Après avoir beaucoup voyagé et subi l’influence d’un autre
grand philosophe (Socrate), il a fondé à Athènes, dans un parc, une école nommée L’Académie.

Les mathématiques y avaient une place importante, mais au lieu de faire de ses étudiants
des spécialistes d’un domaine en particulier, Platon leur enseignait, entre autres par la discussion,
à penser par eux-mêmes et à réfléchir sur une société plus juste. Cool, non? On discutait donc de
tout dans les cours de Platon : du courage, du devoir, de la beauté, de l‘amour et de la nature.

Foi de Simon-Pierre, Platon avait trouvé quelque chose qui le passionnait dans la vie, car il
a dirigé son Académie jusqu’à la fin de sa vie. Il avait 81 ans.

prof. Anca Pătcaş

L'école d'autrefois

Au Québec, c’est au 17e siècle que les
religieux et un groupe d’enseignantes ont
fondé «la petite école». À cette époque, savoir
lire, écrire et compter était un signe d’intelli-
gence.

En 1639, en Nouvelle-France, deux femmes
ont joué un rôle important dans l’éducation des
jeunes gens: Marie de l’Incarnation, qui a
ouvert le couvent des Ursulines à Québec, et
Marguerite Bourgeois, qui a fondé en 1658 la
première école à Ville-Marie (nom de Montréal
à l’époque). C'était une école mixte où l'on étu-

diait, pour la première fois, le catéchisme en français, et non en latin. Les enfants y apprenaient
aussi à lire et, s'ils y restaient assez longtemps, à écrire.

Ainsi, en 1668, lorsque Marguerite Bourgeoys acheta la Maison Saint-Gabriel, elle l’a trans-
formée en une école ménagère, où une vingtaine de jeunes filles de Ville-Marie apprenaient à tenir
maison, à broder et à filer la laine.

C’est donc un peu grâce à ces deux femmes que les enfants du Québec peuvent aller à l’é-
cole aujourd’hui!

prof. Anca Pătcaş

Une visite à Paris

Pendant les vacances de Paques, nous avons visité Paris. Nous
vous présentons quelques monuments qui nous ont impressionnés le plus:

Notre Dame
Ce chef-d’œuvre, l’un des symboles les plus connus de la capitale

française, est situé à l’extrémité est de l’île de la Cité. 
Sainte Chapelle
La Sainte-Chapelle est une chapelle qui fut édifiée sur l’Île de la

Cité, à Paris, à la demande de Saint Louis afin d’abriter la Sainte
Couronne.
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Les Invalides
L’hôtel national des Invalides est un monument parisien dont la construction fut ordonnée par

Louis XIV par l'ordonnance du 24 février 1670, pour abriter les invalides de ses armées.
Aujourd'hui, il  abrite le tombeau de Napoléon.

L’Arc de Triomphe
L’arc de triomphe de l’Étoile souvent appelé simplement l'Arc

de Triomphe, est situé à Paris, sur la place de l’Étoile, à l’extrémité
ouest de l’avenue des Champs-Élysées. . Haut de 55 mètres, large
de 45 mètres et 22 mètres de profondeur, il est géré par le Centre
des monuments nationaux. Napoléon a ordonné la construction de
l’Arc le 18 fevrier 1806.

La Tour Eiffel
La tour Eiffel, initialement nommée tour de 300 mètres, est une tour de fer pud-

dlé construite par Gustave Eiffel et ses collaborateurs pour l'Exposition universelle
de Paris de 1889. Situé à l'extrémité du parc du Champ-de-Mars, en bordure de
la Seine, ce monument parisien, est le symbole de la capitale française.

Versailles
Le château de Versailles fut la résidence des rois de France Louis XIV, Louis

XV et Louis XVI. Résidence royale, ce monument compte parmi les plus remar-
quables de France et du monde tant par sa beauté que par les événements dont

il fut le théâtre. Il est situé au sud-ouest de Paris, dans la ville de Versailles en France. Ce château
est devenu un symbole de l'apogée de la royauté française. La grandeur des lieux se voulait à l'im-
age de celle des rois successifs.Le château est constitué d'une succession d'éléments ayant une
harmonie architectural.

Sacré-coeur
La basilique du Sacré-Cœur, dite du Vœu national, située au sommet de la butte

Montmartre, est un édifice religieux parisien majeur, dont la construction fut décrétée par une loi
votée par l'Assemblée nationale en juillet 1873.

Champs-Elysees
L’avenue des Champs-Élysées est une grande et célèbre

avenue de Paris. Elle est considérée par beaucoup, comme la plus
belle avenue de Paris. Ils commencent à la place de la Concorde, où
se dresse l'Obélisque, et s'étendent sur 1 910 mètres, d'est en ouest,
sur terrain plat dans la première moitié, puis en montée jusqu'à la
place Charles-de-Gaulle.

Louvre
Le musée du Louvre est le plus grand musée de Paris par sa

surface et l'un des plus importants du monde. Situé au cœur de la
ville, entre la rive droite de la Seine et la rue de Rivoli, dans le Ier
arrondissement, le bâtiment est un ancien palais royal, le palais du
Louvre. Il est constitué de huit départements: Antiquités orientales,
Antiquités égyptiennes, Antiquités grecques, étrusques et romaines, Arts de l'Islam, Sculptures,
Objets d'art, Peintures, Arts Graphiques et présente 35 000 œuvres dans 60 600 m2 de salles

Sorbonne
La Sorbonne est un bâtiment du Quartier latin de Paris. Elle tire son

nom du théologien du XIIIe siècle Robert de Sorbon, le fondateur du col-
lège de Sorbonne, collège dédié à la Théologie. Le terme Sorbonne est
aussi utilisé dans le langage courant pour désigner l’ancienne Université
de Paris (avant 1793), les facultés de Paris y siégeant au XIXe siècle, et
la nouvelle Université de Paris de 1896 à 1971.

Kitti et Darina, IX A
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Les institutions de l’ UE

Pour assurer son bon fonctionement et sa bonne ges-
tion, l’UE peut s’appuyer sur de nombreuses institutions. La
Commission, le Conseil de l’Union européenne, le Parlament
européen et le Conseil européen en sont indéniablement les
plus importantes et les plus connues.

La Commission européenne
La Commission assume une grande partie des activ-

ités quotidiennes de l’Union. Elle n’est pas tributaire des gou-
vernements des Etats membres. Elle défend les intérêts
européens. Par exemple, Louis Michel est le membre belge
de la Commission. Il est Commissionaire européen à la
Coopération qu Développement.

Le Conseil
Le Conseil est constitué des ministres des Etats mem-

bres. Ils défendent les intérêts de leur Etat membre: La com-
position des conseils varie en fonction des sujets à traiter.

Le Parlement européen
Le PE représente les citoyens de l’Union européenne:

Les elections pour le PE ont lieu tous les cinq ans. Chaque
citoyen de l’UE peut voter dans son propre pays ou dans un
autre Etat membre. Le PE compte encore 785 membres.

Le Conseil européen
Le Conseil européen se compose des chefs d’Etat et de gouvernement présidents ou premiers

ministres des Etats membres et du président de la Commission. Pour la Belgique, ce n’est pas le chef de
l’Etat mais bien le Premier ministre qui prend part au Conseil européen. Les réunions du Conseil européen
sont aussi appelées Sommets européens.   Cezara Lucaciu, XI C

The English Language
Have you ever wondered why
foreigners have trouble with the
English Language?
Let`s face it. English is a stupid
language.
There is no egg in the eggplant.
No ham in the hamburger.
And neither pine nor apple in the
pineapple.
English muffins were not
invented in England.
French fries were not invented in
France.

We sometimes take English for
granted. But if we examine it`s
paradoxes we find that
Quicksand takes you down slow-
ly.
Boxing rings are square.
And a guinea pig is neither from
Guinea nor is it a pig.

If writers write, how come fingers
don`t fing.
If the plural of tooth is teeth,
shouldn`t the plural of phone
booth be phone beeth.
If the teacher taught, why didn`t
the preacher praught.

If a vegetarian eats vegetables.
What the heck does a humanita-
rian eat?!
Why do people recite at a play?
Yet play at a recital?
Park on driveways and drive on
parkways.

You have to marvel at the unique
lunacy 
Of a language where a house
can burn up as it burns down.
And in which you fill an a form by
filling it out.
And a bell is only heard once it
goes!

English was invented by people,
not computers and it reflects the
creativity of the human race
(which of course isn`t a race at
all.
That is why when the stars are
out they are visible, but when the
lights are out they are invisible.
And why it is that when I wind up
my watch, it starts, but when I
wind up this observation, it ends.

English language
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Cum fiecare dintre noi vom ajunge la un moment dat la momentul
absolvirii, despărţirea de liceu aduce cu sine multe gânduri... şi cum
absolvenţii noştri au fost dornici să ne împătăşească gândurile lor , prin
urmare i-au răspuns la câteva întrebări:

Care sunt cele mai frumoase amintiri din anii de liceu?
Adamcsok, XII A: Cea mai frumoasă amintire din anii de liceu a fost atunci
când am scos uşa de la coridor din balamale şi am pus-o la loc aşa şi, de
fiecare dată când trecea cineva, uşa cădea... iar în oră a trecut doamna Rodica Piloca şi când a
văzut că uşa cade pe ea a zis: ’’Doamne ajută, ce-i aici????’’ 
Andrei, XII A: Petrecerile din clasă făcute de sărbători.
Roxy, XII B: În cei 4 ani de liceu, una dintre cele mai frumoase amintiri, a fost excursia din clasa a
IX-a la Arieşeni şi balurile organizate de clasa noastră: Miss&Mr. Liceu şi Balul Bobocilor.
Miry, XII B: Cele mai frumoase clipe petrecute în anii de liceu au fost ieşirile alături de colegi şi
evenimentele organizate împreună cu ei.
Teo, XII C: Sunt mai multe…
Raul, XII D: Ar fi multe de zis... tot ce ţine de anii de liceu pentru mine au fost şi vor rămâne nişte
frumoase amintiri pentru că momentele petrecute aici sunt nişte clipe de neuitat! 
Agy, XII E: Din cei 4 ani de liceu, mie mi-au plăcut cel mai mult, zilele în care se puteau ţine ore
normale şi nu erau probleme.
Orsy, XII F: Cele mai frumoase amintiri din cei 4 ani au fost excursiile, petrecerile şi programele
organizate împreună cu colegii mei, iar la final primirea panglicilor, ce simbolizează trecerea de la
adolescenţă spre maturitate.

Cum te pregăteşti pentru examene/competenţe lingvistice?
Adamcsok: Nu mă pregătesc, totul e în memorie.
Andrei: Nu mă prea pregătesc, deoarece eu zic că mă descurc, dar mai recitesc câte ceva.
Roxy: Îmi învăţ zilnic lecţiile şi rezolv variante de subiect.
Miry: Învăţând şi exersând cu ajutorul variantelor.
Teo: Învăţând.
Raul: Ca orice elev "silitor" ce sunt, încerc să fac cât mai puţine şi să obţin cât mai multe! 
Agy: Nu prea mă pregătesc, am încredere în mine, dar pentru orice eventualitate mai recitesc
lecţiile.
Orsy: Îmi învăţ lecţiile de zi cu zi.

Ce sfaturi le-aţi da elevilor mai mici?
Adamcsok: Să nu mai comenteze atât, pentru că toţi terminăm 12 clase odată!
Andrei: Le-aş spune  să nu se lase pe ultima sută de metri… pentru că e mai greu aşa… şi să mai
înveţe pe parcursul anilor căte puţin. Să fie mai conştiincioşi şi mai respectuoşi… Şi să-şi trăiască
adolescenţa că este foarte scurtă, nu-şi vor da seama cum trece timpul… şi vor deveni maturi.
Roxy: Perioada adolescenţei este unică în viaţă, pe care nu ai cum s-o retrăieşti. Momentele trăite
în această perioadă sunt cele mai preţioase şi cele mai trainice amintiri. Carpe diem.
Miry: Le-aş recomanda să fie interesaţi de şcoală, să fie cuminţi, respectuoşi şi când au examene
să nu se lase cu învăţatul pe ultima sută de metri.
Teo: Să se gândească bine ce profil aleg, iar după aceea să ştie să facă diferenţa între învăţătură,
distracţie, sport, iubiri şi să-şi facă timp pentru fiecare dintre acestea.
Raul: Singurul sfat pentru colegii mei mai mici este să profite de anii de liceu pt că timpul trece
foarte repede, iar aceşti ani vor rămâne întipăriţi în memoria fiecăruia pentru totdeauna.
Agy: Să fie isteţi, mai activi. Să înveţe tot timpul, nu trebuie să termine liceul cu 10, dar nici să fie
ultimii din clasă. Iar învăţărura de pe ultima sută de metri nu are nicio valoare.
Orsy: După cum ştim şi cei mici o să termine… Sfatul meu pentru ei este să fie mai sârguincioşi,
să fie atenţi la oră, să înveţe zi de zi, să nu se lase  pe tânjeală, doarece în ultimul moment nu mai
poţi face nimic.

continuare în pagina următoare

Gânduri de absolvent...Gânduri de absolvent...
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continuare
Cu ce gânduri te desparţi de clasa a XII-a?

Adamcsok: Nu prea bune, mă bucur că nu mai
trebuie să învăţ.
Andrei: Nu prea bune, deoarece trec de la nivelul de
adolescent spre maturitate. Mi-ar plăcea să mai trec
încă odată prin adolescenţă.
Roxy: Cu gânduri de regret şi cu ideea că ne
aşteaptă un nou început.
Miry: Cu gânduri bune şi speranţe spre viitor.
Teo: Cu gânduri mari, să zic aşa… Mă despart de
liceu cu gândul că încep o nouă etapă: facultatea.
Raul: Mă despart de liceu cu o părere de rău,
deoarece au fost prea multe lucruri ca să nu-mi pară
rău şi teoretic aceştia sunt cei mai frumoşi ani din
viaţa fiecăruia dintre noi.
Agy: Cu părere de rău, dar măcar o să pot să-mi
amintesc de aceste frumoase clipe din liceu.
Orsy: În aceşti 4 ani am avut amintiri atât bune cât şi
neplăcute, dar încerc să-mi amintesc de timpul
petrecut alături de colegii mei, şi-mi pare rău că
aceşti ani au trecut aşa de repede.

Un gând de adio pentru colegi şi
profesori…

Adamcsok: Să trăiţi bineeeeee!!!!
Andrei: Mă bucur că ne-am putut cunoaşte… pe profesori îi sfătuiesc să fie mai
indulgenţi cu elevii, mulţumesc că ne-aţi fost alături, că ne-aţi sfătuit să facem tot
ce-i bine şi că ne-aţi suportat. Bftă la Bac colegilor din a XII-a A… şi success în
viaţă!!!!
Roxy: Ne bucurăm că ne-am cunoscut şi că ne-am suportat unii pe ceilalţi,
profesorilor le mulţumim pentru tot ce ne-au oferit, iar colegilor baftă la Bac şi să
ne revedem cu bine.
Miry: Multă baftă tuturor colegilor, note mari şi să intre la facultatea dorită, iar

profesorilor le mulţumesc pentru faptul că au fost alături de noi, ne-au învăţat şi ne-au sprijinit şi ne-
au sfătuit, însă să fie uneori mai indulgenţi.
Teo: Multe realizări şi să reuşiţi în tot ce vă propuneţi!!!

Raul: Rămâneţi mereu aceiaşi pentru a nu stri-
ca farmecul ‘’filmului’’ din care am făcut parte
cu toţii atâţia ani.
Agy: Mulţumesc că aţi avut nervi de fier să ne
suportaţi, mă bucur că ne-am cunoscut, iar
elevilor le urez mult success la examene.
Orsy: În primul rând, le mulţumesc părinţilor
că ne-au fost mereu alături, profesorilor
pentru sfaturile lor. Vă urez success la
examene şi la facultate!

Le mulţumesc colegilor mei pentru că
m-au lăsat să le răpesc puţin din timpul lor
şi le doresc success la examene şi să se

îndrepte spre ce îşi doresc cu adevărat în viaţă!!! SUCCES!!! iar la
anul calc şi eu pe urmele voastre. Sonia Pop, XI-B
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Nyugat 100 virtuális kiállítás 
a Petőfi Irodalmi Múzeum honlapján

A www.pim.hu a Petőfi Irodalmi Múzeum
hivatalos honlapja. Rengeteg érdekes kiállítást
találunk itt, többek közt az 1908. január 1-én indult
legendás folyóiratról, a Nyugatról.

2008 márciusában nyitó 100 éves a Nyugat
című kiállítással emlékeztet a folyóiratra. Ennek a
nagysikerű kiállításnak az anyagából lett összeál-
lítva egy virtuális kiállítás, mely máig
megtekinthető a világhálón.

A Virtuális Nyugat kiállításon a szervezők jól
szemléltetik a Nyugatot, a nyugatosokat és a körülöttük lévő teret, az akkori világot, a 20. század
eleji irodalmi életet. A kiállításnak több részlege is van, úgy mint: Nyugat és a könyvművészet, a
Nyugat és társművészetek, sőt, még egy átalakított busz is megtekinthető. A legérdekesebb szek-
ciók a Rippl-Rónai József íróportréit tartalmazó szoba, a Kávéházi életet bemutató tér és a Nyugat
története.

Rippl-Rónai József íróportréit azért találtuk érdekesnek, mert megismerhetjük az írókat,
költőket valamint a Nyugat szerkesztőit egy másik nézőpontból, ami a festő szemszögét reprezen-
tálja. 1923-ban rendezték meg a kiállítást az Ernst Múzeumban. Büszkék lehettek azok az írók,
költők, akik bekerültek ebbe a portrésorozatba. Rippl-Rónai úgy festette le őket, ahogy ő látta
ezeket az embereket. Van, akit komor, komoly arcvonásokkal ábrázol, de van, akit elgondolkodó,
vagy lezser, nyugodt ülésben festett le. Bizonyára ezek az emberek a való életben is hasonlóak
voltak, vagy az is lehet, hogy tényleg csak az ő szemében tűntek ilyennek. Rónai így nyilatkozott
róluk: „Le akarom festeni mindazokat, akik ezt a viszontagságos kis maradék országunkat naggyá,
kultúrájában elismertté teszik.” És milyen igaza van! Ezek az írók, költők olyan fantáziával, írás-
tudással rendelkeztek, hogy még ma is méltán emlegetik őket az irodalmi és a mindennapi életben,
az utánuk lévő nemzedékek számára pedig megérdemelt példaképekké váltak.

Érdekesnek találtuk a folyóirat bemu-
tatását egy kávéházi légkörben, tudni illik
Budapesten a múlt században több mint 500
kávéház működött, és természetesen minde-
gyiknek meghatározó vendégköre volt, így
persze az íróknak is megvoltak a maguk
törzshelyeik. A törzsvendégek sokszor hitelre
fogyasztottak (pénzük nem lévén), de az is
előfordult, hogy a főpincérnek megtetszett egy
mű, és előleget adott rá. Ez a kiállítás tehát
egy múltszázadbeli kávéházat is bemutat a
Nyugattal egybekötve. A falon régebbi időket
idéző tapéta, rajta a Nyugathoz kapcsolódó
képekkel, apró tárgyakkal.

A Nyugat története galéria a legnagyobb és leggazdagabb, itt mindent és mindenkit
megtalálunk, ami/aki a Nyugathoz kötődik. Itt bemutatásra kerülnek korabeli képek, iratok, eredeti
kiadványok és egyes személyek személyes dolgai, mint sapka, táska vagy írógép. Így a látogatók
előtt jobban átláthatóvá válnak az akkori idők szokásai, stílusai és hagyományai.

A Nyugat-busz talán a legötletesebb. 300 kép borítja a külsejét, belül pedig mozgatható
állványok segítségével próbálják minél több emberrel megismertetni a magyar irodalom
meghatározó folyóiratát, a Nyugatot.

folytatása az 56. oldalon

Rippl-Rónai József íróportréi
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folytatás az 55. oldalról
Zárásképp annyit, hogy ez egy nagyon jó kis kiál-

lítás, és nagyon érdekes tud lenni bárki számára. Ami
a Nyugat folyóiratot illeti, jó ötletnek tartjuk az ilyen
lapokat (legalábbis jobbak, mint a mai szennylapok!). A
modern kor gyermekei szívesebben olvasnak XXI.
századi modern történeteket (pl: vámpír sztorik), sci-
ence-fiction regényeket, és kezdenek eltávolodni a
hagyományos, mai értelemben klasszikusnak vett
művektől.

A modern regények mellett fel kell lapozzunk a
régebbi irodalmi műveket, de ugyanakkor bátran nyis-
sunk a mostani irodalmi folyóiratok felé is, hisz most is
vannak tehetséges írók, költők a magyar irodalomban.
Ezért ajánljuk, hogy látogassatok el olyan kortárs iro-
dalmi folyóiratok honlapjaira, mint a marosvásárhelyi
Látó (www.lato.ro), a békéscsabai Bárka
(www.barkaonline.hu) vagy a kolozsvári Helikon
(www.helikon.ro), melyek kortárs irodalmi alkotásokat
jelentetnek meg. A múltszázad eleji irodalmat kedvelők
pedig keressék fel az Elektronikus Periodika Adatbázist
(www.epa.oszk.hu) az Országos Széchényi Könyvtár
honlapján. Jó olvasást!

A kávéházi élet – füstös és zajos
volt. Ma már csendes és békés.

A Nyugat-busz

Major Renáta és Patócs Petra, XI.E. osztály

Milyen idegen szavak helyett ajánlhatta egy-két lelkes nyelvbarát az alábbi magyar
kifejezéseket?
Jegyőr - _____________ kocsipatika - _____________ vízkalitka - __________________
Füstköd - ____________ helybőlszálló - ___________ szépülde - ___________________
Lengetánc - __________ távmásol - ______________ lábilabda - ___________________
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LLaaddiikk  ––  mmééddiiaavveettééllkkeeddőő

A Bihari Napló évente megrendezi az általános iskola VII-VIII. osztálya számára a Ladik
elnevezésű médiavetélkedőjét. Öt fős csoportok jelentkezését várják. A mi iskolánk is képvisel-
teti magát ARANYIVADÉKOK név alatt. Mi mind a VII. C. osztály tanulói vagyunk: Barta Beatrix,
Benczik Romulus, Erdei Alexandra, Kis Krisztina és Veres Viktória.

A játéknak eddig három fordulója volt. Az első fordulóban egy totót kellett kitöltenünk az
újság hírközléseit felhasználva. A második forduló feladata egy interjú elkészítése volt az 1989-
es romániai forradalomról. A harmadik fordulóban egy újság címlapját kellett megszerkesztenünk
és megírjuk. Ennek végeredménye látható itt is. Ennek sikeréről még nem érkezett tájékoztatás.
Izgatottan várjuk a pontszámunkat, mivel ez idáig az első helyen állunk további négy csapattal
(összesen kilenc csoport vesz részt a vetélkedőn) karöltve.

Nagyon szépen köszönjük a sok segítséget Berek Elza-Hajnalka magyartanárnőnknek,
valamint öccsének is, aki sokat segített nekünk az újság megszerkesztésében.

Az ARANYIVADÉKOK

AAddoolleesscceennţţaa   --   TTiinnii
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Egy megtört lélek

Ha megtalál a boldogság, ne remélj
Pár napon belül rád borul az éj.
Sötét lesz, se csillag, se Hold,
Minden jó elmúlik, ami volt.
Erőd nem lesz, tovább nem lépsz
A fény felé hiába mész.
Nem lesz többé boldogságod,
A nyugalmat többé nem találod.
Kisírt szemed, törött szíved
Bánat s nyomor mindened.
Nyomtalanul elmúlt a jó,
Emléked beborítja a hó.

Szabó Adél, XI. E

Ha csak rá gondolok…

Ha csak rá gondolok,
Szívem, lelkem jobb kedvre derül.
Ha csak a hangját hallom,
Összerezzenek s elgyengülök.
Ha közel lép hozzám,
Az ájuldozás kerülget.
Ha az arca az arcomhoz ér,
Felgyorsul a szívverésem…de majd megáll!
S ahogy az ajka az arcomhoz ér,
Csak épp, hogy levegőt kapok!
De amikor azt mondja: Szeretlek,
A könnyeim kicsordulnak,
Mert tudom...
Csak barátként tekint rám. :|

Oláh Noémi, XI. E

Rajtad múlik

Csak repülnek az évek felettünk,
Észre sem vesszük, hogy hirtelen felnőttünk.
Még maradnánk, de menni kéne,
Már nem vicces a szó, hogy vége.

Mikor fáj, az, hogy tovább kell lépni,
Ne búslakodj, hisz nincs miért félni.
Ez a hely, mi megtanított, téged élni,
Ez az iskola, ez a város, hol mindig tudsz remélni!

Van, hogy még úgy érzed, fiatal vagy,
Bármit megtehetsz,benned nincs mi nyomot hagy,
Ne feledd, akárki is leszel,
Gondold át mindig jól, mit teszel!

Az életünk egyre csak nehezebb,
És a holnap, csak tőled lehet szebb,
Kár, hogy nem minden embertől..,
de legalább, hadd legyen a gyermektől!

Talán még nincs késő mindehhez,
Talán még megmossa, az ember, mit megsebez,
S nem kell kisgyerekeknek lennünk,
Hogy végre mindent rendbe tehessünk.

Kenéz Renáta, IX. B

iirrooddaallmmii  pprróóbbáállkkoozzáássookk



HHaa  vvaarráázzssppáállccáámm  lleetttt  vvoollnnaa……

Egy karácsonyi reggel elmentem nagymamámhoz, hogy segítsek
neki készülődni az ünnepi vacsorára.

A munkát kétfele osztottuk: mama főzött, én pedig gyúrtam a
kalácsot. Egyszer csak észrevettük, hogy hiányzik a mazsola, mert a
húgom megette mindet. Nagyot nevettünk rajta, de hát a kalácsból,
akárhogy is van, nem maradhat ki a mazsola. Ezért míg mama lement a
boltba, én folytattam a tésztagyúrást, de véletlenül elborult a só, és mind
egy szemig beleömlött a tésztába. Nagyon megijedtem, de aztán gyúrtam
tovább, mintha semmi sem történt volna. Később bementem a szobába, hogy feldíszítsem a
fenyőfát, de vizes volt a kezem, és kicsúszott belőle nagymama kedvenc díszangyalkája. Mikor
hazaért és látta, hogy mit tettem, nagyon elkeseredett. 
Nem szólt semmit, csak az arca árulkodott.

Elérkezett az este, összegyűlt nála az egész család, mit sem sejtve mesélésbe elegyedett
mindenki.

Mikor megkóstolták a kalácsot hirtelen minden tekintet rám szegeződött. Nagy volt a ribillió.
- Bárcsak lett volna egy varázspálcám, hogy mindent helyrehozhassak!- gondoltam, 
de aztán rájöttem, hogy nem az számít, hogy minden tökéletes legyen, hanem az, hogy
Karácsonykor minden családtag együtt legyen.

Most már én sem segítek soha többet a karácsonyi készülődésben, mert amihez hoz-
zányúlok, elromlik vagy eltörik.

Schneider Barbara, V.C osztály

NNeemm  eessiikk  mmeesssszzee  aazz  aallmmaa  aa  ffáájjááttóóll

Én az apámra hasonlítok: hasonlít a szemünk, meg a hajunk
színe. Azonban többször tapasztaltam, hogy a modorom is az övé. Sőt:
ugyanolyan makacs és verekedős vagyok, mint apa.

Egy nyáron túrázni mentünk a hegyekbe. A család mindhárom
tagjának egy játékban kellett részt vennie. A próbatétel az volt, hogy egy labirintusból kellett kijut-
nunk. Evvel a próbával az ügyességünket tesztelhettük le.

Mielőtt elindultunk volna a feladat teljesítésére, azt mondták:
Jól figyeld a szekeret,
Az segíthet neked!
Szekerének kereke,
De senki sem megy vele.
Senki sem ült rajta még,
Messze van az innen, mint az ég.

Apa és én fejtettük meg a találós kérdés titkát: a Göncölt kell követnünk, hogy kijuthassunk
az útvesztőből. 

Apának vág az esze, mint a borotva. Ebben is egymásra hasonlítunk, hisz ő volt az, aki meg-
mutatta nekem még rég azt a szekér alakot ott, a kék csillagos égen.

Ekkor győződtem meg róla, hogy nem esik messze az alma a fájától.

Schneider Barbara, V.C osztály

iirrooddaallmmii  pprróóbbáállkkoozzáássookk
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AA  CCsseekkeennyyee--hheeggyyii  sszzffiinnxx

Volt egyszer régen a hegyekben egy falu. Ezt a falut úgy
hívták, hogy a Csekenye-falu (a mellette levő hegyről kapta nevét). Itt
egy nagyon fura eset történt egyszer. Mégpedig nem mással, mint
egy szfinxszel.

Az ,,alkalom” napja egy egyszerű átlagos napnak készült. Ki-ki a
faluban ment a maga dolgára. Kántorné komámasszony épp a kútra
ment, a falu közepére, a piac mellé.

Tölti is meg szépen, nyugodtan a kannáit, mikor az utolsóval is
végzett, hirtelen egy szöcskecskeselyű (vagy inkább ,,a”
szöcskecskeselyű, mivel csak egy van belőle) termett előtte. Az asz-
szony úgy megrémült, hogy egy pillanatra megállt a szívverése, majd olyan hevesen kezdett
dobogni, mint annak előtte soha. Elkezdett üvölteni, ordítozni, magán kívül volt. Mivel a piac mel-
lett állt, ezért az egész piaci nyüzsgés egyszeriben elhallgatott, majd az összes ember másod-
perceken belül elkezdett kántorné komámasszony felé sietni.

Ahogy odaértek, körbeálltak, s csak nézték kerek szemekkel a fura teremtményt. Az pedig csak
nagy bamba szemekkel bámult vissza rájuk. A kicsik az anyjuk szoknyája mögé bújtak, s a felnőttek
találgatni kezdtek, mi is lehet ez (ugyanis ők még nem tudták, hogy ez egy szfinx, és azt sem hogy
a szfinxek közül szöcskecskeselyű), és azt, hogy honnan pottyanhatott ide ez a mutáns. A legböl-
csebb ember a faluban egyszer csak így szólt:

-Lehet, hogy az égiek küldték hozzánk, hogy hódoljunk neki, és hogy legyen a vezérünk.
Egy másik falubeli válaszol:
-De akkor nem tudott vó’na má’ egy sebbet kűdeni ?
Egy harmadik tudálékos közbelép:
-Sokszor a szenteknek elvont gondolataik vannak, és gyakran egyáltalán nincs szépérzékük.

De  nem tehetnek róla...milyen idősek már azok! 
-Magának már annyi idősen nemhogy szépérzéke, de már magad se leszel meg!...mondjuk én
sem...

Egy negyedik ember leállítja a humoros társalgást:
-Most csak beszélünk vagy csinálunk is valamit?
-És mégis mit akarna csinálni?
-Hááát...odamenni hozzá...megnézni szelíd-e...
-Rendben! Csinálja!
Azzal az ember odamegy, hozzáér a szöcskecskeselyű fejéhez...látja, nincs semmi baj, a lény

nem támad, hát elkezdi tovább simogatni. A szfinx még mindig állja. Az emberek látják, nem fogja
bántani őket. A gyerekek kezdenek kibújni az anyjuk szoknyái mögül, és ők is megnézik a fura
teremtményt közelebbről. Az egyiknek még azt is megengedte, hogy a hátára üljön.

Később az embereknek segítője, a gyerekeknek barátja, játszópajtása lett a szfinx. Az emberek
még beszélni is megtanították. Egyszer én is odatévedtem, mint vándor. Én neveztem el
szöcskecskeselyűnek kinézete miatt, mivel mindhárom lény tulajdonságaival rendelkezett.

Krilek Yvett, VI. C. osztály

AAddoolleesscceennţţaa   --   TTiinnii
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Melyik népnév az előtagja a következő utótagoknak? Pl. görögtűz
______________szőnyeg ______________mintás ______________bogár 
_____________kulcs ______________asztal ______________ülés

_ _____________park _____________viasz
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AAjjáánnddéékk  llóónnaakk  nnee  nnéézzdd  aa  ffooggáátt!!

Egyik évben Judit meghívott a születésnapjára. El is jutott minden
meghívott velem együtt. Jutkáról mindenki tudta, hogy nagyravágyó.
Amikor mindenki megérkezett, Jutka türelmetlenül bontogatni kezdte
ajándékait. A jelenlevők tudták, hogy Jutka azért hívott el annyi
gyereket, hogy minél több ajándékot kaphasson.
Az egyik kis csomagból egy szép ékszer került elő.
Azonban, amikor az ünnepelt ezt meglátta, azonnal dühöngeni
kezdett. Megkérdezte, hogy ezt ki hozta neki. Flóra félénken jelentkezett, és megszeppenve
vallotta be, hogy saját kezűleg készítette. 
Jutka kinevette, és hidegen közölte:
- Ez nekem nem tetszik. 
Azért mondja a közmondásunk, hogy ajándék lónak ne nézd a fogát, mert azzal másokat
megbánthatunk.

Szűcs Edina, V.C osztály

Ahogy a halál közeleg...

Ahogy a halál közeleg, úgy távolodsz tőlem;
Távolodsz, s csak emlékeim tartják meg bennem a lelkem.

Szeretlek, csak te ezt nem hiszed,
Bármit megteszek, csak egyszer halljam azt: ,,szeretlek"

Ahogy közeleg az éj, én jól tudom:
Ha a szemem lehunyom, ölelésed elringat, angyalom.

Ahogy utam kivezet az ajtón, te ott állsz majd,
Mosolyod felvidít, szívem hevesen dobog, s szemem csillog, mint
a csillagok.

Szerelmem,végtelen,szerelmed sajnos nincs velem;
Kivánnám, szeress, de bármit teszek, ez már sajnos nem lehet-
séges.

Ahogy a halál közeleg, úgy távolodsz tőlem,
Hallom sóhajod, ahogy elhagyod a környékem.

Hallom, ahogy azt mondod: ég veled szivem,
Egy mondat, mely téged megnyugtat, egy hang ami engem a
halálnak ad.  

Korda Hajnalka, IX.E

iirrooddaallmmii  pprróóbbáállkkoozzáássookk

Milyen növény neve illik közös előtagként az alábbi szavak elé?
____vaj, ___rózsa, ____ültetvény, _____délután, ____sütemény, ____keverék, _____cserje.
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A  Föld  napja

A Föld napján, április 22-én, szerte a világon különféle
eseményekkel hívják fel a figyelmet a környezetvédelem
fontosságára. Denis Hayes amerikai egyetemi hallgató 1970. április
22-én mozgalmat indított el a Föld védelmében. Mozgalmának
megindításakor több mint 25 millió amerikai állt mögé, ma pedig
szinte az egész földre kiterjed az általa kezdeményezett mozgalom.
Ezernél több szervezet vesz részt benne.

A Föld napja mozgalom egyik jelmondata: „Ki mondta, hogy nem
tudod megváltoztatni a világot?” 

Ezen a napon civil szervezetek és helyi önkormányzatok,
valamint iskolák  fát ültetnek, rajzpályázatot hirdetnek, környezeti
vetélkedőt, patak- és falutakarítást szerveznek. 

A Föld órája alkalmából szombaton, március 27-én, 20.30-kor a világ minden táján lekapcsolták a
villanyt egy órára. Romániában az akcióhoz Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Szatmárnémetiben,
Nagyváradon, Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Sepsiszentgyörgyön és
Gyergyószentmiklóson is csatlakoztak. 

Sötétben állt az Eiffel-torony, a Sydney Operaház, a San Francisco-i Golden Gate híd is. 
Világszerte már 4000 város csatlakozott az akcióhoz. Nagyszalonta idén is részt vett: szom-

bat este 9:30 és 10:30 között városunk a díszkivilágítás lekapcsolásával járult hozzá az akcióhoz.

Készítette: Ghitea Beatrix és Ghitea Brigitta (IX.B.)

Arany János-megemlékezés

Az Arany János Főgimnázium március 2-án megemlékezést tar-
tott Arany János születésének 193. évfordulója alkalmából. 

A jelenlévők a gimnnázium névadójának a szobra előtt
gyülekeztek, akiket Balázs Izolda magyartanánrő köszöntött, röviden
összefoglalta Arany életét és munkásságát, nagy hangsúlyt fektetett a költő
gyerekkorára. Az iskola kórusa tette színesebbé a megemlékezést, melyet
Nagy Judit zenetanánrő vezetett. A továbbiakban az Arany János

Főgimnázium diákjai: Manciu Cristina, Patócs Petra, Szél
Dóra és Órás Andrea elevenítették fel a költő szavait egy-
egy versével, balladájával.

A megemlékezés Arany János egyik megzenésített
versével, a Nemzetőr-dallal zárult, melyet koszorúzás
követett. (Órás Andrea, IX.B)

Kétszer hat szót találsz: az első hat utótagra vár, a második hat előtagra. Mind az előtagra,
mind az utótagra váró szavak ugyanarra a kifejezésre epekednek. Vajon melyikre?

Bölcsesség_______ __________kő Tej_______ __________íny
Méreg______ __________zománc
Mellé______ __________sor Szem______ _________kefe
Pu______ __________orvos
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BBiizzoonnyyssáággttéétteell  aa
ggyyüülleekkeezzeett  eellőőtttt

Az ünnepi készülődés hetének
egyik napján, a lányom örömmel
mesélte, hogy az általa nagyon ked-
velt  hitoktató, Patócs Csilla tanárnő,
megkérdezte a gyerekeket, ki
szeretne részt venni a húsvéti
ünnepélyen a református templom-
ban. Az én lányom, Fekete Regina, az
I. C osztály kisdiákja, örömmel jelent-
kezett társaival együtt, akik: Kajtor
Petra, Bereczki Anita, Bereczki
Annamária, Berczeli Patrik.

Az I-IV osztályos gyerekeket összefogva az iskola ebédlőjében gyűltek össze, ahol a
tanárnő felkészítette a kis csoportot. Eljött HÚSVÉT vasárnapja. Délután a lányom nagy izgalom-
mal öltözött ünnepi ruhába, ahogy az alkalomhoz illik, s kicsi kezét fogva elindultunk. A templom-
ban a presbitérium számára kijelölt helyre ült a többiekkel együtt. Majd a gimnazisták is
megérkeztek, kicsit bemelegítették a hangszálaikat, mindannyian fürkésző tekintettel keresték
szüleiket, nagyszüleiket a templompadokban. Végül megérkezett az Esperes Úr, a segédlelkész és
a legátus.

Az istentisztelet alatt nagyon fegyelmezettek voltak a gyerekek, Trájer Ildikó tanító néni
szeretetteljes jelenlétének, odafigyelésének is köszönhetően.

Az istentisztelet záró akkordjaként következett a bizonyságtétel. A diákok boldogan énekel-
tek (még német nyelven is!), Trájer Péter szólót énekelt. Szavalt Nagy Csenge és Gál Anita, s
három nagy fiú előadta az emmausi tanítványok történetét: Nagy Zsombor, Oláh Zoltán és Horváth
Pál. Az elbeszélő Patócs Petra volt. Közös énekléssel ért véget, amit gitáron kísért a segédlelkész.
Zengett az ősi hajlék!

A közös ima után hitben megerősödve, békességgel a szívünkben tértünk haza. Remélem,
ezeknek a gyerekeknek sikerült átadni húsvét üzenetét és felhívni a figyelmet mennyire fontos min-
dennapi életünkben az Istenben való hit.

Köszönettel: Fekete Tünde

Az én imádságom

Kérlek, Istenem, hallgasd meg imám!
Míg alszunk vigyázz reánk,
De minket akkor se hagyj el,
Ha talpon járunk reggel.
Kérlek légy egészségesekkel és betegekkel,
Ha kell virrassz egész éjjel.
Kérlek, kenyerünket mindig megadd 
s velünk maradj!
Krisztusért.
Ámen.

Írta: Zsorda Dorottya, III. osztályos tanuló  
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Szalagavató a XII.F

osztályban

Minden végzős osztály életében elérkezik a szalagavató napja. A mi osztályunk 2010. már-
cius 5-én tartotta szalagavató
ünnepségét, amely egy feled-
hetetlen élmény maradt min-
dannyiunk számára. Hosszú
hetek megfeszítettt
munkájának gyümölcsét teltház
előtt mutattuk be, és a
műsorunk nagy sikernek örven-
dett. Az ünnepség elején
köszönöntöttük a kedves
jelenlévőket, tanárokat,
szülőket, családtagokat, bará-
tokat. Ezen szavak után
iskolánk igazgatója osztott meg
velünk pár gondolatot, majd
kezdetét vette a műsor. A keret

egy tévécsatorna megalakulása volt. Először hallhattuk a csatorna, és egyben az osztály him-
nuszát, melyet Kovács Zoltán adott elő. Miután a himnusz megteremtette a hangulatot, kezdetét
vehette a „tévéműsorok” sorozata. A híradóból megtudhattuk, hogy újabb végzős diák bukott meg
a sofőrvizsgán, és ezt egy humoros jelenet formájában láthatták is a kedves jelenlévők Magyar
Levente és Kőrösi Csongor előadásában. Természetesen a sporthírek sem hiányozhattak, betekin-
tést nyerhetett a közönség többek között az Arieseni Téli Olimpia, valamint a biciklis merülőbúvár
Guiness-rekordkísérlet eseményeibe,
ezek a kivetítőn voltak követhetők.
Ezután az Időjárás speciális kiadása
következett, a műsor címe Órajárás
volt, és a hét minden napjára jutott
egy paródiajelenet, amely egy tanórát,
illetve tanárt helyezett a középpontba.
Miután a közönség tudomást szerzett
arról, hogyan zajlanak a tanórák a XII.
F osztályban, lehetőségük nyílt arra,
hogy a legújabb termékek elképesztő
teljesítményén ámuldozzanak, mindez a TeleShokk című műsor keretein belül. Ez után kezdetét
vette a Kívánságmozsár című produkció, ahol szerencsés „betelefonáló” diákok kívánságait
teljesítette a műsor házigazdája, Bondár Zsolt. Nagyon változatos produkciókat láthatott a közön-
ség, a hip-hop táncon keresztül a Cotton Eye Joeig. Miközben a diákok átöltöztek az újabb
jelenetekhez, a kivetítőn különböző reklámfilmeket, valamint a Totalcar című műsor különkiadását
követhették figyelemmel a jelenlévők.

A vidám rész után a komolyabb fele érkezett el az ünnepségnek, mégpedig a szalagtűzés
pillanatai. A diákok két szám erejéig mutatták meg énektudásukat a tisztelt publikumnak, majd
felkerült mindenkire a felnőttkorba lépés jelképe, a szalag.  Amíg a diákok a szalagtűzésre készül-
tek, a közönség megtekinthetett egy videót az osztály tagjainak gyerekkori képeiből. A szalagtűzés
után a keringő következett, amely nagyon nagy sikernek örvendett, a diákok legnagyobb örömére.

Végezetül megköszöntük a  figyelmet, és ezek után alkalom nyílt a fényképezkedésre és a
gratulációkra. Miután a közönség elhagyta a Művelődési Házat, a XII. F diákjai egy fergeteges buli-
val zárták az ünnepséget. Kovács Zoltán, XII.F
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SSzzaallaaggaavvaattóó  aa  MMűűvveellőőddééssii   HHáázzbbaann
A nagyszalontai „Arany János”

Főgimnázium, humán sza-
kközépiskola március 19-én tar-
totta szalagavatóját. 

Láttunk sok osztályképet a
négy év történéseiről, melyek azt
is bemutatták, hogy miért is nem
unatkoztak soha a humán osz-
tály tanulói. A fotók arról is
beszámoltak, hogy miként
cseperedtek a diákok érettségi
előtt álló fiatalokká. 

Humoros produkciókat adtunk
elő, mindemellett megható jeleneteket is. 

Császár Brigitta és Ráksi Ivett az osztály nevében köszöntötték a jelenlévőket, majd váro-
sunk polgármestere, Török László mondta el ünnepi beszédét. Ezután kezdetét vette a „Megagáz”
című produkció, a vicces jelenetekben ének- és táncprodukciókat, ügyességi bemutatókat láthattak
a jelenlévők.  A verseny szüneteiben
érdekes reklámokkal, a Rómeó és
Júlia című Shakespeare-dráma egy
színpadi változatával, rendkivüli
hiradóval és táncprodukcióval
szórakoztatták a közönséget. A szala-
gavató második részében a diákok a
szinpadon sorakoztak fel és várták,
hogy megkapják osztályfőnöküktől a
szalagot. A szalagtűzés megható
pillanatai előtt szavaltunk, köszönetet
mondtunk az édesanyáknak, éde-
sapáknak, tanárainknak és mindazok-
nak, akik az elmúlt évek alatt segitették
az osztályt. Az est másik fénypontja a
bált megnyitó keringő volt, nyolc pár vonult ki a teremből, s adták elő a decembertől gyakorolt tán-
cot.

Andrási Adrienn, Sándor Ágnes és Vass Brigitta, XII. E osztály

KKiiccssii   vvaaggyyookk

Nagy a világ, de én kicsi vagyok,
Millió ember közül csak egy vagyok.
A világnak nem számít ki vagyok,
De a barátoknak igen, hogy igazi barátjuk vagyok.

KKiimmoonnddaannii   nneemm
kköönnnnyyűű

Régóta lappang már egy gondolat a fejemben,
Egy apró kis dobbanás bent a szívemben.
Kimondani nem könnyű, én mégis megteszem,
Mert tudnod kell, s érezned: én veled létezem.
Nappalom s éjszakám régóta egybe folyt,
Az őrjítő levegő úgy érzem majd megfojt. 

Dani Éva, VII. C
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Amióta megláttalak…

Amióta megláttalak te vagy minden álmom,
Azóta is éjjel-nappal utánad vágyom.
Csábos mosolyod nem tudom feledni,
Bár te is tudnál ugyanígy szeretni.

Várom a napot, mikor megtörik az átok,
Várom a napot, mikor nem leszel álom.
Várom a napot, hogy megöleljelek,
S a füledbe súgjam, mennyire szeretlek.

Dani Éva, VII. C

AAddoolleesscceennţţaa   --   TTiinnii

Keresd meg az alábbi szavak előtagját!
Összesen két szót kell keress!

________lánc _______ruha
________ék _______fegyelem
________kendő _______idő
________sál _______szokás
________csigolya _______bér
________leves _______társ

Keress egy szót, amely mind az első szó,
szótag utótagjaként, mind a második szó, szótag
előtagjaként értelmes szavakat alkot! Segítségül
megadom a szó szinonimáját.
Pl. GYO____NA – kulcsszó: házasfelek. Gyopárna

CU_____MÁNY – időszak
DU____DÚ – testünk része
OL_____LAM – ének 
BUK____DÚR – hím 
TÁ_____SÓ – ital 
BÚ____NA – lakoma 
TÜ_____TE – zárt, görbe vonal

FU____CSÚ – végtag
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Az újságban
található

rejtvények megfejté-
seit Berek Elza-

Hajnalka tanárnőnek
adhatjátok le az idei

tanév végéig. A legügyesebb
megfejtők

könyvjutalomban
részesülnek a következő
tanév elején. Sok sikert

kívánunk a megfej-
tésekhez és jó
szórakozást!

BETŰREJTVÉNYEK
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clasa a IV-a B,

învăţătoare Maria Floruța

clasa a IV-a C,

învăţătoare Traier Ildikó

clasa a VIII-a A,

dirigintă Zoe Nagy

clasa a VIII-a B,

dirigintă Monica Petruț

clasa a VIII-a C, 

dirigintă Patócs Csilla

clasa a IV-a A,

învăţătoare Claudia Cioară

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 F, 
dirigintă Nagy Ildikó

clasa a XII-a D, dirigintă
Rodica Păfucan

clasa a XII-a A, 
diriginte Ioan Borze

clasa a XII-a B, dirigintă
Adriana Foltuț

clasa a XII-a C,
dirigintă Kiss Mária

clasa a XII-a G, 
diriginte Marius Popescu

clasa a XII-a E,
dirigintă Pap Angéla


