1

Eminescu,
lumea în schimbare
Suntem martorii ºi locuitorii unei lumi care
se schimbã cu o vitezã fãrã precedent. Atât de
mare este viteza încât, existã riscul de a ne
pierde repede. În domeniul literaturii asistãm
la o nouã ierarhie a valorilor. Pânã la un punct
extrem de necesarã dar, nu de puþine ori, este
contestatã opera unor autori care au fost sortiþi
luminii. De aceastã încercare de camuflare nu
a scãpat nici poetul nepereche. Voci, suficient
de palide, unele în formare, au crezut de
cuviinþã cã se pot afirma dacã îl denigreazã pe
Eminescu. Adicã, lustruindu-se pe ei. Noi
credem în modelul Eminescu, fãrã a-l
idolatriza, având convingerea cã, cel care se
apleacã atent asupra operei lui va constata cã
este chiar omul deplin al culturii româneºti,
cum aprecia Constantin Noica. Eminescu
poate fi analizat din unghiuri moderne, dar nu
exilat din cultura românã. De aceea noi, cei de
la Colegiul Naþional "Mihai Eminescu",
profesori ºi elevi, avem o datorie în plus faþã de
destinul operei ºi personalitãþii patronului
nostru spiritual. ªi, cu adevãrat, ar trebui sã
avem o mândrie intelectualã, care ne obligã
extrem de mult, deoarece ne desfãºurãm
activitatea sub semnul lui Eminescu.
Noua revistã a Colegiului îºi propune ca
fiecare elev, fiecare absolvent, sã poarte în
gând polenul celui care ni l-a dat pe Hyperion.
Încercãm,deci, începând cu acest numãr, sã ne
apropiem de spiritul tutelar al lui Eminescu.
De aceea i-am zis Eminesciana. Iar pe lângã
paleta diversã de activitãþi care au loc în
Colegiul nostru, vom avea în atenþie ºi opera
eminescianã. Suntem o ºcoalã europeanã, iar
Eminescu este o garanþie a dialogului nostru
cu Occidentul. Cred cã prin aura lui de
Luceafãr vom putea lumina mai bine, în
spiritul valorilor naþionale, drumul prin
mileniul trei. Într-o lume în schimbare,
Eminescu rãmâne pentru noi un reper. De
neconfundat.
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LA STEAUA
La steaua care-a rãsãrit
E-o cale-atât de lungã,
Cã mii de ani i-au trebuit
Luminii sã ne-ajungã.
Poate de mult s-a stins în drum
În depãrtãri albastre
Iar raza ei abia acum
Luci privirii noastre.
Icoana stelei ce-a murit
Încet pe boltã suie:
Era pe când nu s-a zãrit,
Azi o vedem, ºi nu e.
Tot astfel când al nostru dor
Pieri în noapte-adâncã,
Lumina stinsului amor
Ne urmãreºte încã.
Mihai EMINESCU

Am cunoscut foarte de aproape pe
un om de o superioarã înzestrare
intelectualã; rareori a încãput într-un
cap atâta putere de gândire. Era, pe
lângã aceasta, un mare poet; cu cea
mai nobilã ºi cea mai înaltã fantezie,
ajutatã de un rafinat instinct artistic.
El a turnat într-o formã nouã limba
veche ºi-nþeleaptã, pe care o cunoºtea
atât de bine ºi o iubea atât de mult.
I.L. Caragiale
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Colegiul Naþional „Mihai Eminescu” Baia Mare
ªcoalã Europeanã
Competiþia pentru
acordarea certificatului de
„ªcoalã Europeanã”, a fost
instituitã de Ministerul
Educaþiei ºi Cercetãrii,
începând cu anul ºcolar 2003
2004. ªcoala noastrã ºi-a
depus candidatura încã de la
prima ediþie, într-o competiþie
deschisã tuturor unitãþilor din
învãþãmântul preuniversitar
care au fost ºi sunt implicate în
activitãþi sau proiecte de
cooperare europeanã.
Evaluarea candidaturilor
depuse s-a bazat pe
urmãtoarele criterii:
sCoerenþa activitãþilor de cooperare europeanã cu
politica generalã a instituþiei ºcolare;
sIntegrarea activitãþilor de cooperare europeanã în
programul curent al ºcolii;
sVarietatea grupurilor de vârstã implicate în activitãþi;
sConstanþã ºi continuitate în activitãþi;
sStrategie ºi modalitãþi de evaluare;
sStrategie ºi modalitãþi de desemnare;
sCalitatea parteneriatelor stabilite;
În urma evaluãrii, spre bucuria noastrã a tuturor,
Colegiul nostru, s-a numãrat printre foarte puþinele ºcoli
care au primit Certificatul European.

Foarte multã lume se mai întreabã, care sunt
avantajele obþinerii unui asemenea certificat. Ele nu sunt
spectaculoase ºi, în orice caz, nu schimbã ierarhia ºcolii în
sistemul de învãþãmânt. Însã nu putem neglija poziþia
Colegiului nostru ºi posibilitãþile de afirmare în noul context,
în acþiuni de genul:
wCâºtigarea unor proiecte de cooperare internaþionalã;
wAccesul în comunitatea localã la fonduri pentru
modernizare;
wMândria tuturor oamenilor ºcolii (profesori, personal
auxiliar, elevi) de a lucra într-o ºcoalã europeanã;
wValorificarea acestui statut în relaþii de parteneriat la
nivelul comunitãþii locale ºi nu numai.
Este semnificativã în acest sens ºi declaraþia fãcutã de
dl. Jonathan Scheele, ºeful delegaþiei Comisiei Europene la
Bucureºti, cu ocazia decernãrii titlurilor de ºcoalã
europeanã: „Cred cã aceastã competiþie dovedeºte cã în
ºcolile româneºti se vede existenþa unui spirit european, cã
sistemul de învãþãmânt românesc vrea sã devinã
european… Planul de lucru pentru atingerea de cãtre
România a obiectivelor europene comune în educaþie îºi
propune ridicarea calitãþii actului educaþional, deschiderea
cãtre societate”.
Aceste standarde europene sunt obiectivele majore
ale actului educaþional pentru întreg colectivul de profesori
ºi elevi ai ºcolii noastre.
prof. Marius CRÃCIUN
Director Colegiu Naþional "Mihai Eminescu"

PLANUL DE ªCOLARIZARE PENTRU CLASA a IX-a
(anul ºcolar 2006 -2007)

COLEGIUL NAÞIONAL „MIHAI EMINESCU”
BAIA MARE
http://cneminescu.licee.edu.ro
PROFIL: UMAN
SPECIALIZÃRI:
- FILOLOGIE:
- ªTIINTE SOCIALE:

6 CLASE = 168 LOCURI
1 CLASÃ = 28 LOCURI

SUBSPECIALIZÃRI:
LIMBA ªI LITERATURA ROMÂNÃ
BILINGV ROMÂNÃ ENGLEZÃ
BILINGV ROMÂNÃ FRANCEZÃ
BILINGV ROMÂNÃ GERMANÃ
ªTIINÞE SOCIALE

2 CLASE = 56 LOCURI
1
2 /2 CLASE = 70 LOCURI
1 CLASÃ = 28 LOCURI
1
/2 CLASE = 14 LOCURI
1 CLASÃ = 28 LOCURI

3

Eminesciana, nr. 1, 2006

Parteneriatele Colegiului Eminescu
Interviu cu dna profesoarã Camelia Duþã, consilier educativ
Majoritatea dintre noi au auzit
vorbindu-se,cel putin la noi în
liceu,despre ' parteneriate ', însã
puþini
ºtim ce înseamnã un
parteneriat, ce scop are sau în ce
condiþii se formeazã. Pentru a gãsi
rãspunsuri concrete la aceste
întrebãri, am stat de vorbã cu dna
profesoarã Camelia Duþã, consilier
educativ în cadrul liceului nostru.
Doamnã profesoarã, în calitate
de coordonator de proiecte ºi
programe, aº dori sã vã întreb,
pentru început, ce înseamnã de fapt
un parteneriat?
Într-un limbaj mai modern acest
parteneriat presupune o activitate
interumanã bazatã pe asocierea între
indivizi, instituþii sau organizaþii cu
scopul atingerii unor obiective. Este o
activitate sociativã fundamentatã pe
cooperare, colaborare ºi conlucrare.
Care sunt parteneriatele pe care
le avem, pânã în prezent cu astfel de
instituþii din þarã sau din
strãinãtate?
Pânã în prezent avem contracte cu
mai multe O.N.G-uri (organizaþii
nonguvernamentale): Home and Hope
for Children; Tineri pentru Tineri;
Crucea Roºie ºi Planning. Iar ca
proiecte de viitor: Bordeline - este un
proiect Comenius ce presupune
participarea mai multor þãri printre care
Franþa, Italia, Polonia, Slovenia, pentru
o perioadã de 2 ani. Este un proiect
coordonat de dna profesoarã Hudrea
Mariana care, împreunã cu elevii
claselor a XI-a G si a XI-a E au
prezentat recent, diferite teme legate
de poluarea râului Tisa, situat la graniþa
cu Ucraina ºi rezervaþiile naþionale din
regiunile de graniþã. În cadrul orelor de
opþional au avut loc diferite discuþii ºi
dezbateri pe baza datelor colectate din
zona Tisei. Aºadar este un proiect legat
de tot ceea ce þine de graniþã.
Un alt parteneriat care ne onoreazã
va fi cu Sanhaiul. Prin intermediul unui
fost elev al Colegiului nostru, Balscko
Ludovic, am luat legãtura cu o instituþie
similarã cu a noastrã din Sanhai,
China, prin care, alãturi de celelalte
Colegii din judeþ, vom selecta 15 elevi,
care vor avea ºansa sã meargã 10 zile
în China.
De asemenea am fost acceptaþi
într-un nou parteneriat My and You cu
o ºcoalã din Finlanda, participare care
se va derula pe parcursul a 3 ani,
începând cu 8 ianuarie 2007.

Avem aºadar o mulþime de
proiecte, care ne aºteaptã pe noi,
elevii de la Eminescu, sã ne
implicãm. Dar aº vrea sã ºtiu care
este, de fapt, scopul parteneriatelor
de care ne-aþi vorbit?
Scopul lor este acela de a menþine
o legãturã strânsã între diferite instituþii
de învãþãmânt din Romania ºi cele
aflate dincolo de graniþe. Astfel, elevilor
li se deschid o serie de noi oportunitãþi,
sisteme educative diferite, având
posibilitatea, pe care noi, profesorii
voºtri nu am avut-o la vârsta voastrã,
de a stabili relaþii directe cu tineri de
aceeaºi vârstã, având astfel
posibilitatea de a cunoaºte mentalitãþi

ºi culturi diferite.
În ce condiþii se realizeazã astfel
de parteneriate?
În primul rând, instituþiile care
doresc sã încheie un astfel de
parteneriat trebuie sã aibã un obiectiv
sau un proiect comun, sã se implice în
concretizarea acestuia ºi sã aibã
disponibilitate în ce priveºte resursele
proprii, umane ºi materiale.
În încheiere aº dori sã vã întreb
dacã aceste parteneriate vor
continua ºi dupã aderarea României
la Uniunea Europeanã?
Cu siguranþã da, pentru cã într-un
parteneriat ambele pãrþi au de câºtigat.
Denisa PINTEA (IX G)

Locuri de muncã sezoniere
ºi alte oporTINERItãþi oferite de
Consiliul Local al Tinerilor Baia Mare
Dupã cum bine ºtiþi, dragi colegi ºi mai ales stimaþi profesori, micii
consilieri îºi petrec o parte a timpului lor la Primãrie pentru a oferi
tânãrului segment electoral, cât mai multe activitãþi extraºcolare, distracþii
ºi, de ce nu, beneficii.
Ce mai e nou ? Planuri de viitor...
Urmând zicala: "Munca înnobileazã pe om", noi, tinerii consilieri
ne-am gândit la elaborarea un proiect intitulat Bursa locurilor de muncã
care sã ofere tinerilor harnici locuri de muncã, pe timpul vacanþei de varã.
ªi cum statutul nostru nu este unul jucãuº, cum cred unii, am luat legãtura
cu Oficiul Forþelor de Muncã cu care C.L.T. a încheiat un protocol de
colaborare. Acþiunea în sine constã în organizarea unei întâlniri ce va avea
loc la începutul luni iunie la Casa Tineretului, la care vor participa firme
dispuse sã angajeze sezonieri cu jumãtate de normã. Tinerii care pot sã
participe la aceastã bursã trebuie sã aibã vârsta de cel puþin 16 ani,
deoarece altfel angajarea nu este permisã din punct de vedere legislativ.
Acolo se vor discuta ºi condiþiile de angajare ºi se vor încheia contractele
de muncã.
Având deja un loc de muncã sezonier asigurat, trebuie sã ne gândim ºi
la un mod plãcut de a ne petrece timpul liber din zilele toride de varã...
Un alt proiect care vine în ajutorul nostru este Promovãm
underground-ul bãimãrean împreunã, acþiune ce constã în susþinerea unui
concert de muzicã hip hop la scenã deschisã de cãtre formaþii bãimãrene
mai puþin promovate, dar extrem de talentate. Desfãºurarea spectacolului
va avea loc la Teatrul de Varã al oraºului, care va fi renovat cu ajutorul
muncii voluntare tot de cãtre consilieri.
Acestea sunt doar douã din acþiunile viitoare ale Consiliului Local al
Tinerilor Baia Mare dar, cu siguranþã, vor mai fi ºi altele care sã ne ofere
multe oporTINERItãþi!
Raisa CIOCEAN (XC)
Consilier C.L.T. Baia Mare
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AªTEPTÃRILE TINERILOR LEGATE DE INTEGRAREA EUROPEANÃ
În urma efectuãrii unui sondaj, Comisia Europeanã, organizaþia
privind aºteptãrile tinerilor legate de Green peace, Organizaþia Amenstz
integrarea în Uniunea Europeanã I n t e r n a þ i o n a l , s e b u c u r ã , d e
Asociaþia Pro-Youth 2006 (Romanian asemenea, de o încredere foarte mare.
Youth Policies Association), a dat
recent publicitãþii un studiu extrem de
EDUCAÞIA
interesant în ceea ce priveºte
Evoluþia generalã înregistratã la
sistemul de învãþãmânt românesc. nivelul învãþãmântului românesc în
Am spicuit din acest studiu câteva ultimii 10 ani aratã cã în aceastã
idei, dar nu m-am putut abþine sã nu îi perioadã o atenþie specialã a fost
întreb pe colegii mei despre... acordatã reformãrii sistemului de
aºteptãrile lor.
învãþãmânt în sensul modernizãrii
În ceea ce priveºte impactul acestuia, adaptãrii învãþãmântului la
integrãrii europene asupra României noile realitãþi socio-economice,
tinerii considerã cã vor avea loc douã sincronizãrii sistemului românesc cu
mari schimbãri ºi anume: creºterea sistemele de învãþãmânt occidentale ºi
mobilitãþii educaþionale ºi a moblitãþii orientarea acestuia cãtre calitate ºi
pieþei muncii. Privitor la veniturile performanþã.
personale ºi corupþie,
opþiunile tinerilor sunt
împãrþite aproape
Clasa a IX-a G, diriginte prof. Carmen Condor
egal în ceea ce
priveºte creºterea
sau scãderea lor.
Dintre tineri, 25%
cred cã în urma
integrãrii europene,
ºomajul va scãdea.
Se observã cã 39.9%
dintre tineri cred cã
integrarea va aduce
venituri mai mari
românilor, însã doar
32% dintre ei cred cã
le vor creºte veniturile
personale. Se
observã o schimbare
de atitudine a tinerilor
privind integrarea
europeanã atunci
când se pune în
discuþie veniturile ºi
nivelul de trai. Dacã în 2004, 55%
În ceea ce priveºte nivelul de bazã
dintre ei considerau cã venitul personal al educaþiei, au fost derulate o serie de
le va creºte, în 2005 doar 33% mai cred programe ce vizeazã în principal
acest lucru. Tinerii sunt optimiºti în îmbunãtãþirea condiþiilor în care se
ceea ce priveºte nivelul investiþiilor desfãºoarã învãþãmântul prin dotarea
strãine, a creºterii gradului de apãrare ºi reabilitarea centrelor de învãþãmânt.
ºi a ajutoarelor de la U.E., peste 50 %
În domeniul îmbunãtãþirii calitãþii
dintre ei considerând aceste lucruri ca curriculumului ºi adaptãrii acestuia la
fiind realizabile.
realitãþile lumii moderne (în special la
tendinþa actualã de globalizare ºi la
dorinþa de asigurare a mobilitãþii
Încrederea tinerilor în organizaþii
tinerilor), cel mai important moment din
internaþionale ºi instituþii europene
ultimii 10 ani, moment cu efecte
comparativ cu instituþii politice
benefice, de lungã duratã, asupra
româneºti
educaþiei tinerilor în România, l-a
O diferenþã semnificativã apare la constituit semnarea, de cãtre
nivelul de încredere al tinerilor atunci România, a Declaraþiei de la Bologna.
când vine vorba de organizaþiile Acest moment a marcat demararea
internaþionale sau instituþiile europene. reformei educaþiei tinerilor în direcþia
De exemplu încrederea în Parlamentul modernizãrii procesului educaþional.
European este de aproximativ 5 ori mai
În acest sens, prin Legea privind
mare decât în Parlamentul României. studiile universitare s-a stabilit

implementarea sistemului de
învãþãmânt pe 3 cicluri de învãþãmânt
(licenþã-3 ani, master 2 ani, doctorat 3
ani). S-a elaborat o hotãrâre de guvern
prin care sunt aprobate domeniile de
studiu, licenþierea fãcându-se în
domenii mult mai largi. Astfel, se vrea
eliminarea specializãrilor înguste care
limiteazã accesul absolvenþilor pe
piaþa muncii.

Probleme ridicate de tineri referitor la
educaþia ºcolarã
Liceenii intervievaþi ºi-au exprimat
nemulþumirea cã programa ºcolarã
este supraîncãrcatã, conþine excesiv
de mult “balast informaþional” inutil
pentru a-i ajuta sã îºi gãseascã un loc
de muncã sau pentru
a-ºi dezvolta ulterior
cariera. “Ne tot lovim
de latura practicã a
obiectelor, de
exemplu la fizicã
facem sute de mii de
ecuaþii ºi de formule,
când practic nici nu
ºtim exact la ce
folosesc ºi de unde
au fost deduse.”
(Bucureºti, licean)
Elevii resimt lipsa
practicii în programa
ºcolarã - iar acolo
unde existã, cei
intervievaþi de noi
considerã cã nu este
de naturã a facilita
integrarea pe piaþa
muncii.
A fost subliniatã
tendinþa ºcolii
româneºti de a educa cum trebuie mai
degrabã tinerii cu calitãþi excepþionale,
ºi mai puþin tinerii de nivel mediu.
“ªcoala româneascã are tendinþa sã
fie elitistã, totuºi sunt mai mulþi olimpici,
dar asta cu riscul de a pierde pe drum
alþii care nu pot tine pasul.(...) Nu aºa
ar trebui sã fie... Ar trebui ca toþi mãcar
sã aibã un nivel mediu de educaþie, sã
poatã oricine sã termine cu un anumit
volum de cunoºtinþe, nu ori sã fii
olimpic, ori sã te apuci de prãºit...”(Iaºi,
licean)
Un efect indezirabil a obligativitãþii
celor 10 ani de studiu pe care ni l-a
descris un tânãr constã în deteriorarea
mediului ºcolar, prin acþiunea elevilor
repetenþi, ce nu au internalizate
regulile bunei purtãri în ºcoli.: “Noua
idee care le-a venit, a fost cu 10 clase
obligatorii... Puteau sã rãmânã ºi la opt
clase... Majoritatea care sunt acum a
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7-a ºi au rãmas repetenþi, e normal ca
tot stilul lor o sã-l aibã... sã vandalizeze
ºcolile, liceele, aºa cum s-a întâmplat
la mine în liceu...
Manualele alternative sunt excesiv
de multe, iar informaþia oferitã de
acestea este diferitã. Profesorii sunt
cei care decid manualele dupã care se
învaþã. Elevii subliniazã cã în liceu se
învaþã ceva, iar uneori la bacalaureat
se cere altceva, ceea ce îi dezorienteazã.
A fost subliniat faptul cã manualele
actuale au fost redactate dupã modelul
UE (stil facil, accesibil, comercial), dar
cerinþele la clasã sunt dupã modelul
românesc (definiþii ample, teorii, etc),
sursã de debusolare ºi insatisfacþie a
elevilor.
Pentru cã media din timpul liceului
are o pondere, care diferã de la o
facultate la alta, în cadrul examenului
de admitere elevii acordã mai multã
atenþie notelor decât cunoºtinþelor dobândite. Totuºi materiilor la care se
susþine examenul de bacalaureat li se
acordã o atenþie mai mare, faþã de celelalte existând numai interesul notelor.
Elevii resimt cã schimbãrile dese
ale conþinuturilor planului de învãþãmânt se datoreazã unei comunicãri
neadecvate între specialiºtii ministerului educaþiei ºi profesori. ”Specialiºtii
Ministerului Educaþiei ar trebui sã se
consulte mai mult cu profesorii din
ºcoli... pentru cã ei rupându-se deºi ...

fiind ºi ei, la vremea lor, cei din minister
profesori, care la un moment dat pierd
contactul cu ce se întâmplã în jur, ºi ar
trebui sã discute mai mult cu profesorii
care încã mai activeazã...” (licean,
Iaºi); “Ei pur ºi simplu intuiesc ce le-ar
trebui elevilor, ºi aplicã niºte mãsuri nu
tocmai potrivite...”( licean, Bucureºti)
O altã problemã identificatã de elevi
a fost aglomerarea claselor cu prea
mulþi elevi. Numãrul avansat ca fiind
ideal pentru buna desfãºurare a orelor
de curs a fost de 15.
Elevii ºi-au manifestat insatisfacþia
faþã de dotarea cu mijloace tehnice fixe
a ºcolilor (laboratoarele de biologie,
chimie, fizicã) singurele laboratoare
unde situaþia este mai bunã este a
celor de informaticã, deºi ºi la acestea
elevii ºi-au exprimat nemulþumirea faþã
de accesul limitat la Internet.
A fost adusã în discuþie ºi problema
restructurãrii sistemului de învãþãmânt.
Conþinutul materiei de învãþãmânt,
dupã pãrerea unor studenþi ºi a unor
persoane specializate este destul de
încãrcat, în sensul cã existã prea multã
materie, aceasta este prea diversificatã. Acest lucru este accentuat prin
manualele alternative ce oferã
informaþii diferite ºi care nu pot fi
structurate. Apare astfel problema cã
“La BAC îþi spune sã scrii din nu ºtiu ce
carte ºi nu ºtii. (Student, Cluj). Existã
materii care nu intereseazã pe mulþi ºi

cu toate cã unele sunt opþionale “erai
obligat sã alegi unul dintre ele”
(student, Sibiu). De asemenea e de
remarcat ºi dezinteresul unor elevi/
studenþi faþã de aceste materii, “copiii
sunt dezorientaþi” (pãrinte, Bucureºti).
Tinerii au remarcat cã activitãþile
extraºcolare, voluntare “suplimenteazã educaþia primitã în ºcoalã”
(student, Cluj) ºi permit punerea în
practicã a informaþiilor, “învãþãm sã
facem un proiect, sã lucrãm cu
oamenii” (student, Sibiu). Mai mult, se
dezvoltã o “gândire internaþionalã”
(student, Cluj), prin colaborarea lor cu
tineri din alte þãri. Comunicarea este
facilitatã, îºi pot face chiar relaþii cu alþi
oameni sau firme.
Invitaþi sã se imagineze “Miniºtri ai
Educaþiei”, tineri au venit cu soluþii
variate ºi destul de interesante pentru
eficientizarea sistemului de învãþãmânt românesc. Multe dintre ele se
referã la profesori, “sã fie plãtiþi pentru
ceea ce fac ºi sã fie cei mai buni”
(student, Cluj). Pentru ca sistemul de
învãþãmânt sã fie mai eficient ar trebui
sã existe o mai bunã comunicare între
ºcoli, minister, inspectoratul ºcolar ºi
universitate” (student, Sibiu). Sau sã
se extindã aceasta comunicare ºi cu
firmele ºi marile companii. “Pentru cã
acestea au nevoie de asta ºi sistemul
de învãþãmânt trebuie sã se schimbe în
funcþie de ce vor firmele” (student,
Cluj).

Ce aºteaptã elevii de la Colegiul Eminescu
Ana: U.E. reprezintã pentru mine uniunea statelor din Europa. Este o dorinþã la împlinirea cãreia visãm cu
toþii în speranþa cã viaþa noastrã se va schimba în bine atât din punct de vedere economic cât ºi social.
Important este în prezent ca toþi sã depunem eforturi pentru a îndeplini condiþiile necesare aderãrii României în
2007.
Anca: Personal nu prea sunt interesatã de politicã, dar având în vedere cã de aderarea României la
Uniunea Europeanã depinde mai ales viitorul nostru, al tinerilor, consider cã fiecare dintre noi ar trebui sã facã
tot ce îi stã în putinþã pentru a ajuta România în acest pas important.
Rodica: Eu cred cã aderarea României la U.E. reprezintã schimbarea modului nostru de viaþã, iar acest
lucru este râvnit de fiecare dintre noi, având în vedere condiþiile de trai din prezent.
Ioana: Uniunea Europeanã este locul în care doar statele dezvoltate se încadreazã, iar pentru ca România
sã reuºeascã mai are mult de lucru mai ales în ceea ce priveºte corupþia, sãnãtatea ºi sistemul de învãþãmânt!
Oricum spre deosebire de Bulgaria unde criminalitatea teroristã este în vogã þara noastrã meritã din plin
integrarea. Totodatã cred cã dupã aderare vom avea mai multe ºanse de reuºitã pe plan professional.
Cãtãlin: Dupã pãrerea mea U.E. este instituþia care ne va ajuta în multe privinþe, dar ne va face ºi multe
probleme la început, datoritã schimbãrii monedei leu-euro ceea ce va duce la creºterea inflaþiei ºi, în acelaºi
timp, la o scãdere a nivelului de trai pânã ce se va ajunge la un echilibru între veniturile românilor ºi datoriile lor
cãtre stat. Totodatã, cu ajutorul Uniunii Europene, vom putea circula fãrã probleme în þãrile europene ºi,
aceasta, spre marea bucurie a cerºetorilor care râvnesc la cât mai mulþi bani, câºtigaþi sau nu cinstit ºi legal.
Roxana: Totul o sã se schimbe, nu ºtiu dacã în bine sau în rãu, dar visul oricãrui român este schimbarea
nivelului de trai, modernizarea þãrii ºi cãderea corupþiei! Acest lucru va duce cred eu la finish-ul "exportãrii"
românilor la lucru în strãinãtate ºi la dezvoltarea economicã a României.
Diana: Eu cred cã indiferent cât de rãu ne va fi la început lucrurile se vor schimba în bine, pentru cã mai rãu
de atât (situaþia prezentã a României) nu poate fi. Mulþi sunt cei care promit, dar puþini sunt cei care îºi duc la
îndeplinire promisiunile fãcute. Totuºi sã fim optimiºti ºi sã sperãm cã... va fi mai bine.
Denisa PINTEA (IX G)
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PARLAMENTUL ADOLESCENÞILOR
- interviu -

Doamna profesoar ã Monica Husti ,
coordonatorul echipei de parlamentari din
Colegiul nostru ne-a dezvãluit câteva detalii
legate de proiectul Parlamentul Adolescenþilor
care s-a lansat în octombrie, ºi care este destinat
elevilor.
Doamnã profesoarã ce tip de proiect este
Parlamentul adolescenþilor, unde se desfãºoarã
ºi ce urmãreºte?
PHARE, Finanþare U.E. - ”Consolidarea
Societãþii democratice” se desfãºoarã la Cluj ºi
este coordonat de Asociaþia “Lectura ºi Scrierea
pentru dezvoltarea gândirii critice” ºi “Centru de
resurse pentru dezvoltarea etno-culturalã” din
Cluj-Napoca.
Proiectul se adreseazã adolescenþilor din
judeþele de nord-vest a þãrii (Bihor, BistriþaNãsãud, Sãlaj, Satu Mare, Maramureº, Cluj).
Câþi membrii are acest parlament?
Grupurile parlamentare sunt compuse din patru
membrii: doi senatori ºi doi deputaþi. Din liceul nostru
grupul parlamentarilor este din clasa a XI-a A. Elevii
care fac parte din acest grup sunt: Alina Tineghe,
Alin Dunca, Claudiu Puþ, Marina ªofroniciu.
Când s-a lansat acest proiect? Cum s-a format?
În urma lansãrii acestui proiect în 26 octombrie
2005, printr-un comunicat de presã s-au constituit
aceste grupuri parlamentare în ºcolile reprezentative
din fiecare judeþ.
Selecþia ºcolii participante s-a realizat în urma

depunerii la Cluj a unor platforme-program elaborate
de elevi pe tema implicãrii tinerilor în viaþa socialã.
Proiectul consta în module de formare care au loc la
Cluj. Aceste module sunt organizate pe teme cum ar fi:
democraþia, gândirea criticã, responsabilitatea civicã a
adolescenþilor etc.
Ce fel de activitãþi se desfãºoarã în cadrul
Parlamentului?
Tipurile de activitãþi sunt: ateliere de lucru,
dezbateri, prezentãri ale produselor elaborate de elevi,
activitãþi ludice. De exemplu Pãlãriile gânditoare,
Analiza SWOOT, Cum se realizeazã o campanie etc.
Acþiunile acestui grup Parlamentul
adolescenþilor, elaborate în ºcoala noastrã: informãri
ale elevilor, profesorilor despre proiect, articole în
presa localã ºi emisiuni în direct, colaborãri ºi
parteneriate cu Consiliul elevilor din Colegiu ºi
Crucea Roºie, sondaje de opinie, program de audienþã,
informarea direcþiunii colegiului despre proiect ºi
acþiuni viitoare etc.
Cât timp va mai continua acest proiect?
Durata proiectului este de un an de zile, se
finalizeazã în septembrie 2006 cu elaborãri de cãtre
adolescenþi a materialelor care vor fi publicate în
Monitorul Oficial al Parlamentului Adolescenþilor,
Monitor care se va trimite la Parlamentul României ºi
la primãriile din fiecare judeþ parlamentar.
Planuri de viitor?...
În luna iunie parlamentarii vor participa la o
sesiune parlamentarã de o sãptãmânã într-o tabãrã
ºcolarã din apropierea Clujului.
Denisa ROMAN (X F)
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ELEVI CU REZULTATE DEOSEBITE LA

FAZA NAÞIONALÃ
A OLIMPIADELOR ªCOLARE

În anul ºcolar 2005 - 2006 au obþinut premii la faza naþionalã a olimpiadelor ºcolare urmãtorii elevi:
1. Buzura Ioana, XII D
premiul II,
Limba Italianã,
prof. Mociran Ioan
2. Oniga Mihaela, XII G
premiul II,
Limba Spaniolã,
prof. Molnar Loredana
3. Coman Cristina, XI C
menþiune,
Limba Românã,
prof.Ardelean Mirela
4. Scârlicea Diana, XII C
menþiune,
Psihologie,
prof. Fãrcaº Sanda
5. Vâlcu Ioana, XII F
menþiune,
Filosofie,
prof. Dunca Daniela
6. Miclãuº ªtefania , XII E
menþiune,
Limba Germanã,
prof. Toth Ramona, prof. Pop Gabriela
Pagina WEB a Colegiului

Examenele Cambridge, CEL MAI BUN SITE
Toeic, Ielts
Examenele Cambridge,Toeic, Ielts de englezã generalã sunt
cele mai prestigioase examene pe plan mondial pentru cei care
studiazã engleza. În fiecare an, peste un 1, 5 milioane de oameni din
135 de þãri susþin examene, care sunt recunoscute pentru angajare
sau studiu.
Cambridge
Examinarea pentru FCE (Cambridge First Certificate in
English), CAE (Cambridge in Advanced English) , CPE
(Certificate of Proficiency in English) examenul are loc la Cluj
examenul se poate susþine în 3 sesiuni: decembrie,
martie ºi iunie.
-taxa stabilitã de British Council este de 400RON. În cazul
în care participantul nu promoveazã, banii nu se returneazã.
TOEIC (Test of English for
International Communication)
- acest examen este folosit în
primul rând pentru angajare
-examenul se poate susþine în
Baia Mare
- taxa stabilitã este de 75 euro,
iar punctajul este de la 10 la 990
toþi participanþii primesc
diplomã
IELTS (International English
Language Testing System)
- examenul este recunoscut de
angajatorii din toatã lumea ca
dovadã a cunostinþelor de limba
englezã ºi este utilizat pentru
recrutare, promovare ºi selectare
pentru cursuri de instruire
Examenele sunt valabile toatã
viaþa.

În luna februarie a.c. Ministerul Educaþiei
ºi Cercetãrii a organizat, prin proiectul Sistem
Educaþional Informatizat, consursul "Cel mai
bun site". La acest concurs, locul I a fost
obþinut de Colegiul "Mihai Eminescu" (cu 68 de
puncte), fiind urmat de Colegiul Tehnic "Gh.
Asachi" (Botoºani) ºi Colegiul Naþional "Sf.
Sava" (Bucureºti). Site-ul nostru a fost realizat
de cãtre prof. Ramona Bencze (administrator de
reþea) ºi prof. Cãlin ªtefan.
Portalul educþional SEI oferã un serviciu
gratuit de gãzduire WEB pentru unitãþile din
învãþãmântul preuniversitar.
Obiectivele acestui proces prevãd
încurajarea prezenþei unitãþilor de învãþãmânt
pe WEB.
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Cãrþile profesorilor noºtri
Traian Covaciu,
Andrei HorvatMarc,
Marius Crãciun,
Mihai Boloº,
"Culegere de
probleme de
matematicã
pentru clasele VVIII" (Baia Mare,

Vasile Leschian,
"Afirmarea"
(Biblioteca
judeþeanã "Petre
Dulfu",
Baia Mare,
2004)

Gheorghe Pârja,
Echim Vancea,
Ioana Petreuº,
"Potret de grup cu
Laurenþiu Ulici"
(Editura "Dacia"
Cluj-Napoca,
2002)

Daniela Sitar-Tãut,
"Don Juan - O
mitografie a
seducþiei"
(Editura "Limes",
Cluj-Napoca,
2004)

Terezia Filip,
Andreea Bolea,
ªtefan Biolea,
Remus Filip,
"BAC 2006 portofoliu de
pregãtire"
(Editura "Maria
Montessori" Baia
Mare, 2006)

Mirela Ardelean,
Monica Cândea,
Daniela Sitar-Tãut,
"Limba ºi literatura
românã - Concepte,
curente,
caracterizãri, eseuri,
argumentaþii ..."
(Editura "Risoprint",
Cluj-Napoca,
2005)
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CUM E CORECT?
Pe la mijlocul anului trecut
apãrea o lucrare aºteptatã de cititorii
români, “Dicþionarul ortografic,
ortoepic ºi morphologic al limbii
române. DOOM2”, Editura Univers
Enciclopedic, Bucureºti, 2005.
DOOM-ul este o carte necesarã, de
interes naþional, fiindcã devine,
dupã exprimarea lui Eugen Simion,
preºedintele Academiei Române,
“unica sursã pentru aplicarea
corectã a normelor academice în
domeniul ortografiei (ºi ortoepiei)
limbii române”. Modificãrile faþã de
scrierile anterioare sunt, în mare
parte, binevenite ºi se explicã prin
cel puþin douã idei ce transpar,
explicit sau implicit, din expunerea
faptelor: (a) reducerea decalajului
dintre norma academicã, mai
conservatoare, ºi uzul real al limbii
române literare actuale ºi (b) nevoia
de consecvenþã în aplicarea unor
reguli.

este articol nehotãrît proclitic); b)
adverb + numeral: “Nici un om nu
poate prevedea viitorul” (un este
numeral, deoarece înþelesul este
“nici mãcar un singur om”); (c)
conjuncþie + numeral: “n-am nici un
frate, nici mai mulþi” (nici este
conjuncþie, fiindcã apare repetat,
stabilind un raport de coordonare
copulativã, ºi aratã excluderea, pe
rând, a cuvintelor pe care le precedã;
un este numeral deoarece se opune,
în context, lui mai mulþi). Din cele
expuse reiese cã, teoretic, faptele
sunt uºor de delimitat, dar, în
practicã, descifrarea lor nu este
simplã, iar reflexul nostru imediat e
îndreptat spre cuvânt ºi mai puþin
spre ceea ce e în “spatele”
cuvântului. Prin urmare, orice
inversare de situaþie va constitui o
abatere de la normã, deci o greºealã.
Însuºi DOOM2, care ne propune
Prof. univ. dr. Nicolae FELECAN
aceastã regulã, cade în capcanã. La
p. LXIX, chiar în formularea normei,
Din aceastã perspectivã menþionãm drept benefice: în parantezã, alãturi de femininul pronumelui, niciuna, cea
acceptarea dublei soluþii (uneori a triplei) ca “variante a adjectivului e scrisã separat, nici o. Apoi, exemplul “Mã
literare libere” ºi distincþia dintre normã (obligatorie) ºi confundaþi, eu n-am nici un frate, nici mai mulþi” ilustreazã,
recomandare (facultativã). S-a admis, în privinþa pronunþiei la aceeaºi paginã, componenþa adverb + numeral, în timp
consoanelor, ºi rostirea “popularã” alãturi de cea de ce la p. 534 acelaºi text trimite la secvenþa conjuncþie +
inspiraþie strãinã: be/bî, ce/cî, de/dî, ef/fe/fî, ge/ghe/gî, numeral. Putem deduce cã scrierea separat a acestor
ha/hî, je/jî, el/le/lî, em/me/mî, en/ne/nî, pe/pî, er/re/rî, cuvinte, cum era ºi pânã acum, are avantajul de a ne feri de
es/se/sî, ºe/ºî, te/tî, þe/þî, ve/vî, ze/zet/zî. S-a acceptat la riscul greºelii, în condiþiile în care nu toþi stãpânim fineþea
femininul nearticulat al numeralului ordinal întîi postpus analizei gramaticale. Nu se poate invoca nici încãlcarea
substantivului ºi forma întâia: clasa întâi/întâia (clasa I/I-a) principiului consecvenþei, de vreme ce “toate formele
(p.XCII). În ciuda valorii conferite de Instituþia tutelarã, pronumelui relativ compus, cel ce, ceea ce, se scriu în
lucrarea are ºi multe scãpãri ºi inconsecvenþe. Unele dintre cuvinte separate” (p LXIX ºi 135).
ele îºi gãsesc, probabil, explicaþia în timpul “foarte scurt”
(2). “Compusele se scriu, în funcþie de partea de
care a fost acordat colectivului de lucru pentru un vorbire cãreia îi aparþin ºi de gradul de sudurã a compusului,
asemenea demers, iar altele au un caracter subiectiv ºi, ca în unul din cele trei moduri posibile: într-un cuvânt, cu
urmare, se cuvin a fi evidenþiate. Într-o ordine aleatorie, cratimã sau în cuvinte separate” (p. LXII). Considerãm cã
semnalãm urmãtoarele:
fãrã criterii formale ºi de conþinut ferme pentru fiecare caz în
(1). “Se revine la scrierea într-un cuvânt a tuturor parte regula rãmâne superfluã. Exemplele oferite de
formelor pronumelui niciunul ºi ale adjectivului pronominal DOOM2 pentru cele trei situaþii, în special la substantivele
corespunzãtor niciun (niciuna, nicio etc.) - la fel ca a lui proprii, conþin tot atâtea excepþii:
vreunul, vreun - , prin aplicarea consecventã a principiului
1. “se scriu într-un cuvânt substantivele proprii sudate
conform cãruia compusele trebuie distinse ºi grafic de
îmbinãrile libere asemãnãtoare: (nici unul, nici una, nici un, cu structura:
nici o)” (p. LXIX). Ca normã în sine, mãsura e justificatã, dar w numeral cardinal + substantiv: ºaptesate, Cincilei; Dar
în practicã ea va da naºtere la multe neajunsuri, fiindcã Trei Brazi.
aceleaºi secvenþe trebuie scrise ºi separat, atunci cînd au w prepoziþie (sau articol) + substantiv: Subcetate, Suplai,
altã semnificaþie. Vom scrie, aºadar, împreunã niciunul, Celmare, Delavrancea; Dar Cel Mare, Între Tarlale.
niciuna, când ne referim la pronumele negativ (sinonim cu w substantiv + adjectiv: Câmpulung, Satulung; Dar Baia
nimeni): “Niciunul (niciuna) n-a lipsit de la cursuri”, dar Mare, Barbã-Albastrã.
separat când e vorba de adverbul nici + un pronume w substantiv + substantiv cu formã de nominativ - acuzativ:
nehotãrît: “Nici unul, nici celãlalt nu ºi-a asumat fapta”. Iacobdeal, Sândominic, Hagiculea; Dar ºi Iacob Deal, Hagi
Situaþia este identicã ºi în cazul adjectivului pronominal. Culea” (p. LXXIII).
Vom scrie legat, niciun, nicio, când ne raportãm la adjectiv:
2. “se scriu separat:
“Niciun elev (nicio elevã) n-a lipsit de la spectacol” ºi
separat, când cele douã elemente trimit la alte componente: w numele proprii geografice sau administrativ-teritoriale, cu
(a) adverb + articol: “Nu e nici un om prost, nici un incult” (un structura:
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w prepoziþie + substantiv: Între Tarlale, La Om; Dar
Subcetate.
w substantiv + adjectiv: Baia Mare, Piatra Arsã; Dar
Câmpulung.
w substantiv + numeral, indiferent de ordine: Trei Brazi,
Zece Mese; Dar ºaptesate” (p LXXV).
Din prezentarea acestor fapte reiese cu claritate cã ne
aflãm în faþa unor repetiþii inutile. Sunt notorii cazuri în care
multe nume (de familie ºi de locuri) au fost scrise conform
(ne)cuno º tin þ elor unor func þ ionari ai prim ã riilor º i
perpetuate ca atare. Iatã câteva: Abraham/ Abriham/
Abrihan, Bãrcan/Barcan/Bercan, Vartic/Vîrtic, etc. Prin
urmare, asemenea fapte trebuie conceptualizate într-un
singur loc (cu excepþiile cuvenite), iar o prevedere clarã ºi
obligatorie ar statornici o normã, care ne-ar putea feri, mai
mult decât în cazul de faþã, de capriciile ori neºtiinþa unor
persoane, dar chiar ºi de acea vagã ºi inconsistentã
sintagmã, “gradul de sudurã al compusului”. În felul acesta
s-ar evita ºi alte inconsecvenþe pe care omul de rand ºi mai
ales elevii n-au cum sã le cunoascã. Însuºi DOOM2 este
inconsecvent. De pildã, toponimul Baia-Sprie este scris cu
cratimã, fiind considerat ca provenind din structura:
substantive comun + nume propriu de loc (p LXXIV). În
realitate, partea a doua a acestui nume, sprie, nu este un
nume propriu de loc, ci provine din adjectivul aspriu,
asprie, dar ajuns în forma sprie prin foneticã sintacticã.
(vezi N. Felecan, în LR, 1983, nr.6, p. 524-527).
Neconcordanþe întâlnim ºi în scrierea altor compuse, nume
comune, ca: apã acrã, apã tare, dar apã-grea, apã-neagrã
(în DEX, numai separat); floarede-colþ, floare-de-leac, dar
apã de clor, apã de flori, apã de plumb etc.
(3). Stabilirea arbitrarã a genului unor substantive
compuse: ac, s.n.; pl. ace, dar: aculdoamnei (plantã)
s.m.art., aculpãmântului (plantã) s.m.art.; ac.-de-mare
(peºte) s.n.; pl. ace-de-mare; corn s.n.; pl. coarne, dar:
corn-de-secarã (cornul-secarei) (ciupercã) s.m., CornulCaprei (constelaþie) s. propriu n., cornul-caprei (varietate de
ardei) s.n.art., cornul-dracului (ciupercã) s.m.; picior, s.n.,
dar: piciorul-caprei (plantã) s.m.art., picioare-lungi (pasãre)
s.m., picior-de-gaiþã (plantã) s.m.; scaun s.n.; pl. scaune,
dar: scaunul-Domnului (plantã) s.m.art., Scaunul-luiDumnezeu (constelaþie) s. propriu n., Scaunul Apostolic,
Scaunul Pontifical s. propriu n. etc.
În lipsa unor norme stricte sau a argumentelor care au
condus la aceastã mãsurã, abordarea din DOOM2 rãmâne
greu de explicat. Ea bulverseazã o stare de lucruri de mult
încetãþenitã (vezi DOOM1 ºi toate celelalte lucrãri
lexicografice).
(4). “Unele adjective vechi ºi mai ales neologice se
folosesc numai pentru substantive de un singur gen; în
cazul celor referitoare la substantive neutre, aceasta nu
înseamnã cã ºi adjectivele în cauzã ar fi “neutre”, chiar dacã
au la singular formã de masculin, iar la plural, dacã au,
formã de feminin: (metal) alcalino-pãmîntos, (barometru)
aneroid, (foc) bengal, (substantiv) epicen” (p. XC). În forma
aceasta, precizarea e vagã ºi rãmâne fãrã finalitate, iar
dacã vrem s-o deducem, ar însemna cã în românã nu existã
adjective neutre sau cã nu mai e în vigoare regula acordului
în gen, numãr ºi caz a adjectivului cu substantivul pe care îl
determinã.
Considerãm, aºadar, cã prevederile anterioare, n. în
DOOM1 ºi fãrã marcarea genului în DEX, erau suficiente ºi
nu împietau cu nimic nici înþelegerea lor ºi nici analiza
gramaticalã.
(5). “La substantivele feminine neologice nume de
ocupaþii terminate în - ogã, norma nu a admis (ºi) formele în
-oagã: filologã (nu ºi filoloagã - evitatã, probabil, ºi din
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cauza coincidenþei finalei cu adjectivul oloagã), pedagogã
...” (p.XCIV). “La unele adjective neologice, norma actualã,
reflectând uzul persoanelor cultivate, admite la feminin
forme cu ºi fãrã alternanþa o (accentuat) - oa: a n a l o a g ã /
a n a l o g ã, omoloagã/omologã, în timp ce la altele nu
admite forma cu oa (barocã, echivocã)” (p. XC). Având în
vedere cã asemenea substantive feminine “sunt însã rar
folosite”, iar pentru adjective se admite atât forma cu
alternanþã (o-oa), cât ºi cea fãrã alternanþã (o), norma ar
trebui simplificat: “substantivele feminine neologice
terminate în -ogã, precum ºi adjectivele terminate la
masculin în -og, urmeazã la feminin doar grafia în -ogã”.
(6). Semnalãm ºi scrierea inconsecventã, cu ºi fãrã
articol, a unor toponime: La Om (“vîrf de munte”), dar
Sfântul Gheorghe (p. LXXV). Tradiþional, oronimul este
Omu (Vîrful Omu, Omul), iar oiconimul Sfântu Gheorghe,
fiindcã sunt încetãþenite formele fãrã articol: Aniniºu din
Deal, Apoldu de Jos, Arieºu de Câmp, Arieºu de Pãdure,
Arpaºu de Jos, Bîrsãu Mare, Budacu de Jos, Capu
Câmpului, Cãianu Mic, Cornu Luncii, Sighetu Marmaþiei,
Sînmãrtinu de Câmpie, ªesu cu Plopi, Vadu Izei etc., etc.
(vezi “Indicatorul localitãþilor din România”). În toate aceste
cazuri, vocala de legãturã u a preluat valoarea articolului
hotãrât enclitic l. Noua prevedere risipeºte, fãrã vreo
motivaþie, o situaþie acceptatã de mult timp.
(7). “Se pot scrie cu sau fãrã punct între literele
componente abrevierile compuse din mai multe iniþiale
majuscule (A.C.T.H./ACTH, C.E.C./CEC, O.N.U./ONU,
P.F.L./PFL); actualmente se preferã scrierea fãrã puncte
despãrþitoare: SUA, UNESCO” (p. XLIII). Precizarea
actualã va menþine aceeaºi stare de lucruri, incertã, inclusiv
riscul de forme “hipercorecte”, atunci când e vorba de o
combinaþie de sigle ºi trunchieri: T.A.R.O.M. (din
Transporturile Aeriene Române). R.O.M.P.R.E.S. (din
Agenþia Românã de Presã) etc. (vezi L. Felecan, în “Studii
ºi articole”, vol. III. p. 77-82). De aceea, obligativitatea
scrierii fãrã punct a siglelor ºi abrevierilor ar înlãtura acest
risc ºi ar fi în concordanþã cu situaþia din multe alte limbi,
respectând ºi principiul care-I stã la bazã: economie de
efort, timp, spaþiu ºi accelerare a comunicãrii.
(8). Acceptarea cu prea mare uºurinþã a “variantelor
literare libere”, în situaþii precum: 8.1. Forme duble de plural
la cuvinte ce denumesc fructe: cãpºuni/cãpºune,
cireºi/cireºe. În limba românã numele de plante ºi pomi
fructiferi sunt de genul masculin: cais, cãpºun, cireº, frag,
mãr, nuc, piersic etc., cu pluralul în -i: caiºi, cãpºuni, cireºi,
fragi, meri, nuci, piersici, iar denumirile fructelor de genul
feminin: caisã, cãpºunã, cireaºã, nucã, piersicã sau de
genul neutru: mãr-mere, cu pluralul în -e: caise, cãpºune,
cireºe sau în -i: fragi, nuci. Utilizarea formelor duble de
plural la denumirea fructelor va deregla sistemul ºi va
genera confuzii.
8.2. “La unele cuvinte mai vechi sau mai noi se admit
variante, accentuale literare libere, cu unele deosebiri faþã
de DOOM1: acatist/acatist, anost/anost, antic/antic,
gingaº/gingaº, hatman/ hatman, jilav/jilav, penurie/
penurie, trafic/trafic” (p. LLI). În ciuda deosebirilor,
precizãrile de faþã nu aduc nimic nou faþã de DOOM1 ºi alte
lucrãri lexicografice; din contrã, existã riscul de a se
perpetua ºi extinde haosul legat de accentuarea corectã.
8.3. “Rostirea ºi scrierea disearã sunt preferate lui
desearã, deoarece nu se mai percepe,în general,
provenienþa din de + searã” (p. LXVI). “Neperceperea”
provenienþei (de + searã) nu este un argument în sprijinul
rostirii ºi scrierii disearã, formã regionalã.
(9). Pronunþarea literei x: “uneori între V (vocale), fãrã
a exista o regulã” se pronunþã cs: axã (aksã); “uneori între
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V, fãrã a exista o regulã” se rosteºte gz: examen
(egzamen) (p. XXXVI). Credem cã s-ar putea adopta un
principiu unic, chiar “neacademic”, din moment ce este
acceptat ºi în alte situaþii (la despãrþirea cuvintelor în
silabe, unde se renunþã la “despãrþirea dupã structurã”
pe motiv cã aceasta este accesibilã “numai pentru
specialiºti” ºi la scrierea cuvintelor compuse, cînd se
urmãreºte “practica ortograficã” (p. LXIV). Rezolvarea ar
fi, ºi aici, sã se accepte o singurã variantã, fie cea
propusã, de mult timp, de Al. Graur: “sã scriem peste tot
aºa cum pronunþãm: egzact, macsilar etc.” (“Puþinã
gramaticã”, p. 49), fie sã generalizãm pronunþia cs în
toate situaþiile în care x este intervocalic, lucru încercat în
practica didacticã ºi menþionat de DOOM2, p. XXXVI,
nota 28. Propunerea îºi gãseºte un punct de sprijin chiar
în DOOM2, unde cuvântului filozof îi este admisã ºi
varianta filosof, deºi s intervocalic, în toate cuvintele
româneºti împrumutate din francezã, se pronunþã ca în
limba de origine, z. Puþini mai ºtiu astãzi greaca veche, ca
sã se gândeascã la zofos “întunecime”.
(10). Nu considerãm beneficã nici revenirea la
scrierea din limba de origine a unor cuvinte deja
“românizate” ºi consemnate ca atare în lucrãrile

lexicografice: (brec) break, (penalti) penalty, (picamãr),
pickhammer, (picup) pick-up etc., dar nici inserarea atâtor
neologisme recente, unele la prima atestare lexicograficã. Ele
se aflã într-o perioadã de “tatonare”, circulând cu mai multe
forme, iar DOOM-ul, ca lucrare normativã, trebuie sã
stabileascã “reguli”.
(11). Cuvântul grecesc Menalaos (p. LIII) este greºit.
Pretutindeni (în greacã ºi în limbile moderne), pânã acum,
numele acestui rege ºi rãzboinic troian apãrea în grafia
Menelaos (în româneºte ºi în varianta Menelau).
(12). Sensul “dublu” pentru alter ego loc. s.m. este greºit,
deoarece “dublu” este un adjective cu semnificaþia “care este
de douã ori mai mare; îndoit” ºi însoþeºte nume inanimate:
“cuvânt (vorbã, afirmaþie etc.) cu dublu sens (sau înþeles); cf. ºi
compusele: dubludecalitru, dublu-decimetru, dublu-star etc.
Termenul apare ºi substantivat, m., în construcþia “Dublu bãieþi
(sau fete, mixt) ºi eliptic, cu sensul “partidã de tenis (de câmp
sau de masã) la care participã câte doi jucãtori de fiecare
parte”, uneori ºi adverbial: “ a vedea dublu”. Prin urmare,
sensul “dublu” dat expresiei alter ego nu este îndreptãþit. Alter
ego înseamnã, de fapt, “al doilea eu” sau “persoanã care se
aseamãnã întru totul cu alta, încât i se poate substitui; om de
încredere, prieten nedespãrþit.”

C A L E N DA R U L E x a m e n u l u i
d e B a c a l a u re a t 2 0 0 6
Anexa 1 la Ordinul M.E.C. 4872 / 31.08.2005 privind aprobarea Calendarului ºi a
Metodologiei de organizare ºi desfãºurare a examenului de bacalaureat 2006

Sesiunea iunie - iulie 2006
2-12 mai 2006 - înscrierea candidaþilor
16 iunie 2006 - încheierea cursurilor pentru clasa a
XII-a
26-27 iunie 2006 - limba ºi literatura românã - probã
oralã
28-29 iunie 2006 - limba ºi literatura modernã probã oralã
30 iunie-1 iulie 2006 - limba ºi literatura maternã probã oralã
3 iulie 2006 - limba ºi literatura românã - probã
scrisã
4 iulie 2006 - limba ºi literatura maternã - probã
scrisã
5 iulie 2006 - proba obligatorie a profilului - probã
scrisã
6 iulie 2006 - o probã la alegere din aria curricularã
corespunzãtoare specializãrii - probã
scrisã sau practicã
7 iulie 2006 - o probã la alegere dintre disciplinele
din celelalte arii curriculare - probã
scrisã sau practicã
10 iulie 2006 - afiºarea rezultatelor (pânã la ora 16) ºi
depunerea contestaþiilor (orele 16 20)
11-13 iulie 2006 - rezolvarea contestaþiilor
14 iulie 2006 - afiºarea rezultatelor finale

Sesiunea septembrie 2006
17 - 21 iulie 2006 - înscrierea candidaþilor
21-22 august 2006 - limba ºi literatura românã probã oralã
23-24 august 2006 - limba ºi literatura modernã probã oralã
25-26 august 2006 - limba ºi literatura maternã probã oralã
28 august 2006 - limba ºi literatura românã - probã
scrisã
29 august 2006 - limba ºi literatura maternã - probã
scrisã
30 august 2006 - proba obligatorie a profilului probã scrisã
31 august 2006 - o probã la alegere din aria
curricularã corespunzãtoare
specializãrii - probã scrisã sau
practicã
1 septembrie 2006 - o probã la alegere dintre
disciplinele din celelaltearii
curriculare - probã scrisã sau
practicã
4 septembrie 2006 - afiºarea rezultatelor (pânã la
orele 16) ºi depunerea contestaþiilor
(orele 16 - 20)
5-6 septembrie 2006 - rezolvarea contestaþiilor
7 septembrie 2006 - afiºarea rezultatelor finale
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Eminescu
ºi marii sãi prieteni
Dacã printre
monumentalele columne de marmurã
strãlucitoare care
împodobesc ºi
consolideazã edificiul
literaturii române,
numãrãm astãzi ºi pe cele construite din operele lui
Ioan Slavici ºi
Ion Creangã, aceasta se
datoreazã, într-o mãsurã hotãratoare, lui Mihai
Eminescu.
Marea prietenie dintre Mihai Eminescu, Ioan
Slavici ºi Ion Creangã s-a bazat pe desãvârºita lor
comuniune sufleteascã ºi spiritualã, mai trainicã
decât bronzul, rodind neperisabile comori de gândire
ºi simþire, cu profunde ºi prelungi reverberaþii in
conºtiinþa literarã româneascã, în sensibilitatea
atâtor ºi atâtor generaþii de cititori.
Farmecul ºi nobleþea prieteniei lui Eminescu cu
Slavici, pe de o parte ºi cu Creangã, pe de altã parte,
ºi a tuturor celor trei laolaltã s-au sublimat în dãruirea
necondiþionatã a unuia faþã de celãlalt, s-au zidit pe
temelia de granit a unei sinceritãþi totale, au înfruntat
vicisitudinile ºi dramele existenþiale prin puritatea
respectului reciproc.Uni þ i permanent printr-o
indestructibilã încredere în loialitatea unuia faþã de
celãlalt, neumbritã de nici un interes îngust, infinit
depãrtata de orice orgoliu personal, de orice
resentiment, de invidie ascunsã, Eminescu ºi marii
sãi prieteni au trãit bucuria unei înþelegeri depline,
s-au confesat cu inima deschisã, s-au ajutat în
numele unor înãlþãtoare nãzuinþe de afirmare în
sfera literaturii naþionale, având suprema satisfacþie
de a se vedea, rând pe rând ºi toþi împreunã de
izbânda trudei ºi talentului lor.
Eminescu a fost factorul primordial, esenþial,
care i-a determinat pe Slavici ºi Creangã sã scrie, sã
pãºeascã plini de curaj în câmpul creaþiei literare,
îndrumându-i cu afecþiune, cu luciditate, sprijinindu-le primele succese. Traiectoria destinului lor
uman a fost luminatã de frumuseþea împlinirii, dar
sfârtecatã ºi de momente grele, dureroase, iar în
toate aceste momente, fiind alãturi sau depãrtaþi în
spaþiu, ºi-au pãstrat nealteratã calda lor prietenie, s-

au zbuciumat, au suferit
str ã duindu-se fiecare s ã -l
aline pe celãlalt, sã-l
îngrijeascã, sã-i vinã în ajutor.
La solicitarea lui
Eminescu, Caragiale a
publicat
mai întâi câteva
articole în ziarul Timpul, iar în
primãvara anului1878 a intrat
efectiv în redacþia ziarului.
Pretenia lui Eminescu cu
I.L. Caragiale o putem
reconstitui din evoc ã rile,
amintirile ºi articolele lui Ioan
Slavici, publicate în
perioadele urmatoare, cum
sunt Eminescu ºi
conservatorii, I. L. Caragiale,
Eminescu ºi Caragiali.
Cu mintea sa iscoditoare,
Caragiale îl incita mereu pe
Eminescu, prin interven þ ii
disimulat ironice ca sã îºi
expunã cât mai detaliat ºi mai
complet punctele de vedere,
în felul acesta pãtrunzând în
vastul ºi temeinicul univers de
culturã al prietenului sãu.
Discuþiile lui Caragiale cu
Eminescu erau extrem de
profitabile pentru el, mai ales
cã poetul punea pasiune în
orice discuþie de idei, avea
calm ºi tact în expunerea lor.
În cazul lui Slavici ºi
Creangã, Eminescu a avut un rol hotãrâtor în a le
descoperi talentul ºi în a-i ajuta sã se afirme ca ºi
scriitori. Un rol asemãnãtor a îndeplinit ºi pentru
Caragiale, dar în altã direcþie. Desãvârºirea
personalitãþii creatoare a acestuia s-a realizat în
lumina cunoºtinþelor receptate de la Eminescu.
Dupã pãrerea lui Slavici, ca prieten intim al
amândurora, Caragiale „nu ar fi putut însã sã fie
ceea ce a fost dacã n-ar fi trãit o parte din viaþa sa
împreunã cu Eminescu care, pentru el era o
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MAX BLECHER ÎN VIZIUNEA... EMINESCIENILOR
LUMEA LUI MAX BLECHER

Frontiere
Frontiere! Un cuvânt aparent simplu
care defineºte graniþe teritoriale între state.
În esenþã, cuvântul depãºeºte el
însuºi toate graniþele: de teritoriu, de
limbã, de neam ºi culturã, de spirit...
Ce bine ar fi sã existe între oameni
doar frontiere teritoriale! Ele se pot trece
cu vizã, cu paºaport, cu autocarul, cu
rucsacul în spate, cu trenul…
Ce facem însã cu celelalte frontiere?
Cum reuºim noi oamenii secolului 21
sã trecem frontierele care ne despart unii de
alþii, care ne separã dupã sex, dupã rasã,
dupã spirit, dupã mentalitãþi, sau dupã tot
felul de alte diferenþe?
Existã între noi oamenii frontiere
care par de netrecut. ªi, în loc sã punem
umãrul împreunã sã le depãºim, facem
parcã tot ce ne stã în putinþã sã descoperim
alte frontiere ºi sã mãrim astfel distanþa
dintre noi.
Câþi vor reuºi sã salvgardeze viaþa
plinã de miracole, dar ºi de plânsuri
universale rãscolitoare? Poate scriitorii
prin operele lor sã încerce (uneori chiar sã
reuºeascã prin cuvinte) sã depãºeascã
anumite frontiere, pe care, noi oamenii

normali (?!...) nu le privim cu mare interes.
E cazul unei voci de excepþie a
climatului interbelic : Max Blecher
considerat ,,marele bolnav al literaturii
române”.
În opera lui viaþa se scurge încet,
îngrozitor de încet, la fel ca ºi vindecãrile
celor despre care vorbeºte.
Se construieºte prin prozele sale, o
atmosferã stranie în care plutesc-trãiesc
oameni dematerializaþi.
E o altã lume, un univers paralel cu
cel al nostru, în care palpitã funebru oraºul
cel mai impresionant din lume, oraºulsanatoriu ,,Meka tuberculozei osoase” Berk.
Poate cel mai grãitor exemplu din
câte existã pentru a defini noþiunea de
frontiere - graniþa dintre douã lumi - dintre
douã moduri de viaþã, marcate distinct de
linia feratã Paris-Boulogne ºi de staþia
„unde toate trenurile se opresc mai mult cu
o minutã” - Rang-du-Fliers;gara de
legãturã cu Berkul.
Text dramatic prin excelenþã Berck.
Oraºul damnaþilor oferã cititorului
neavizat ,,un topos terifiant în care
anormalitatea, maladia sunt transformate

în normalitate”.
E un oraº ,,orizontal” cum spune
autorul, cu cerul pur „cu numai patru
bacterii pe metru pãtrat”, un oraº în care
valorile sunt inversate. Dezmoºteniþii
sorþii, redevin în Berck oameni normali.
Cititorul are impresia cã lumea în
care pãtrunde cântã prin oasele frânte ºi
roase, o muzicã sinistrã, halucinantã, în
deplinã concordanþã cu reflexele de ploaie
ºi vântul care „urlã o melopee sinistrã” ca o
chemare a tuturor damnaþilor din lume.
Blestemul ºi tuberculoza sunt
frontiere de netrecut, bariere în calea
triumfului vieþii. Uneori, de foarte puþine
ori, aceste frontiere sunt depãºite de
miracole morale.Unul dintre aceste
miracole e proza scurtã a lui Max Becher,
care a surprins drame ºi prãbuºiri sufleteºti,
care a trãit personal o astfel de experienþã ºi
care, în mod fatal dramatic,a ajuns la
concluzia morbidã cã „un om la Berck este
mai ieftin decât un cal ºi face cam aceleaºi
servicii”.
Î n numele vieþii, haideþi sã
transformãm aceste frontiere în poduri de
flori pe care sã la traversãm cu bucurie si
speranþã de câte ori trecem graniþe, ori de

Cronicã de carte

MAX BLECHER - o lume de gânduri ºi senzaþii
La începutul semestrului s-a lansat în Colegiul nostru
cartea "MAX BLECHER" a prof. univ. dr. Gheorghe Glodeanu
("Limes", Cluj-Napoca, 2005), care aduce informaþii
biografice ºi de creaþie tulburatoare despre Max Blecher,
fãcându-ne sã pãtrundem într-o lume în care scrisul nu e o
îndeletnicire artisticã, ci o experienþã existenþialã, intimã.
Cartea se deschide cu o istorie a romanului din perioada
interbelicã, organizatã pe autori, bine
închegatã, cu o biografie amplã, ce oferã
un tablou concret al acestei epoci.
Multora dintre noi, poate cã numele
acestui autor român, nefiind inclus în
programa ºcolarã, nu ne spune prea multe,
tocmai pentru cã Max Blecher face parte
dintr-o familie de autori rãmaºi puþin
cunoscuþi. Deºi a trãit doar 29 de ani, a
scris patru carþi ºi este unul dintre puþinii
prozatori români de valoare universalã.
Citind aceastã carte, îl reconstruim pe
omul Max Blecher, care ºi-a învins
suferinþa, deznãdejdea ºi moartea, scriind
pagini de o vibraþie omeneascã unicã.
Autorul ni-l prezintã „în zguduitoarea
situaþie a înotãtorului care, nemaiavând
nici o ºansã de a scãpa de la înec, explicã
arta ºi frumuseþea înotului”.
Pentru tânãrul ce se ºtia condamnat la
moarte (suferea de TBC osos) scrisul
literar ºi corespondenþa devin singura
modalitate de a trãi, de a face legãtura între
lume ºi propria-i persoanã, astfel cã

Blecher nu este preocupat de epic, ci de descriere, de ontologic,
zugrãvind îndeosebi metamorfozele cumplite provocate în
oameni de cãtre boalã. Prin cartea sa Gheorghe Glodeanu ne
aratã cã începând cu Max Blecher „romanul nu mai povesteºte
întâmplãri, ci se transformã în transcrierea unui labirint de
senzaþii”, astfel cã scrierile sale sunt un veritabil reportaj
sufletesc.
Romancierul Max Blecher este dublat
de un remarcabil poet, care prin opera sa
se apropie de suprarealism prin
transformarea radicalã a materiei ºi a
gândirii.
Publicistica lui Blecher reflectã o
curiozitate intelectual ã deosebit ã ,
abordând o serie de teme din domenii
diferite: literaturã, psihologie, metafizicã
º.a., iar corespondenþa sa ne permite sã
pãtrundem în laboratorul de creaþie atât de
zbuciumat al scriitorului.
În cartea sa Gheorghe Glodeanu reia
convingerea lui Mihail Sebastian din
1938, ºi anume cã opera lui Max Blecher
va creºte cu timpul în conºtiinþa noastrã, sa dovedit adevaratã. O datã ce a parcurs
aceastã carte, cu siguranþã, fiecare cititor
va dori sã citeascã tot ceea ce ne-a rãmas
de la Max Blecher. Scriitorul ce a clãdit cu
o artã superioarã o lume de gânduri,
senzaþii ºi imagini, aºa cum nu mai fãcuse
nimeni în literatura românã pânã la el.
Raluca CHINA (X C)
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POVESTEA
ADOLESCENÞEI
Totul e posibil pentru noi. De ce nu?!
Î mi place viaþa. Îmi
iubesc familia. ªi oamenii din
Clasa a X-a F, diriginte prof. Ioana Petreuº
jurul meu. Îi multumesc lui
Dumnezeu cã exist aici ºi
acum. Ador vârsta pe care o
am. Pentru cã este a tuturor
posibilitãþilor. Pentru cã este
nebunã ºi nu implicã griji. ªi,
mai ales, pentru cã îþi permite
sã visezi cu ochii deschiºi ºi
sã te închipui oriunde ºi orice.
Totul e posibil pentru noi,
cum poate nu a fost pentru
generaþiile anterioare ºi nu va
fi nici pentru generaþiile ce vor
veni. Oricum, de noi depinde.
Doar sã vrem.
Mã vãd, de multe ori,
intersecþii din marile capitale ale lumii, simþind împlinirea
alinând suferinþa copiilor
abandonaþi sau exploataþi de aici sau de aiurea, ºtergându-le omului care ºi-a realizat dorinþa de a deveni o mare stea a
lacrimile ºi readucându-le zâmbetul pe buze, oferindu-le în cinematografiei… Mã închipui creând noi parfumuri,
dar cele mai simple jucãrii ºi insuflându-le speranþa zilei de îmbãtatã de senzaþiile ingredientelor pe care le amestec cu o
frenezie teribilã… Cãlcând apãsat podiumul de prezentare,
mâine…
Uneori, rãsãritul soarelui mã gãseºte în savana îmbrãcatã în þinutele inventate de mine ºi în aplauzele a sute
africanã, încercând sã salvez de la dispariþie exemplarul de privitori… Sondând abisurile dimprejurul insulelor
cine ºtie cãrei specii de animal sãlbatic condamnat la pieire, japoneze pentru a putea preveni populaþia despre iminenþa
din dorinþa de a permite ºi urmaºilor noºtri sã beneficieze de unor miºcãri ale scoarþei terestre… Mângâind imaginar
patratul de Pãmânt vizualizat prin hubloul unei staþii
minunile create de Dumnezeu…
orbitale amplasate pe
Alteori, încerc sã
Luna sau pe Marte…
gãsesc o explicaþie
Modelând caractere
pentru fenomenul de
la catedra unor instituþii
topire accentuatã a
de învãþãmânt
calotei glaciare,
prestigioase…
undeva, într-o rulota
Doamne, cum mã
fixatã bine pe un
mai
visez…
gheþar, în timp ce
Totul este ca lumea
aurora borealã
s
r
mân
ã
ã
ã la fel. Paºnicã.
deseneazã fantasme
Dornicã de libertate ºi
multicolore pe ecranul
frumos. Pentru cã în acest
împrejurimilor de
fel, visurile noastre sã se
cleºtar…
realizeze. Sã devenim ce
Mã bucur aievea
ne-am imaginat de atâtea
de imaginea chipului
ori. ªi poate chiar mai
meu, proiectatã virtual
Ana-Maria
PUIU
(IX
D)
mult. De ce nu???!!
în principalele

Povestea adolescenþei

Adolescenþa, fãcutã parcã pentru a învia
Sentimentele copilãriei ce se ascund în noi.
Adolescenþa, o formã de existenþã a copilului
Ca o balanþã.
Adolescenþa, un leac pentru cei maturi,
Iar pentru cei tineri, o etapã trãitã intens,
Ca un drum spre cunoaºtere, spre viaþã.

15

Eminesciana, nr. 1, 2006

Cât mai este de importantã
literatura?

"Þinând cont de faptul cã sunt o
adeptã a cititului, consider literatura
foarte importantã pentru formarea
noastrã ca viitori oameni ai societãþii,
responsabili ºi având anumite obligaþii.
Pe lângã banalul rãspuns cã ne îmbogãþim
vocabularul, ar mai fi ºi sporirea
creativitãþii ºi chiar posibilitatea
descoperirii unui etalon dupã care sã ne
conturãm personalitatea. Dupã pãrerea
mea un om care nu apreciazã literatura
este un om gol pe dinãuntru, un om care
gãseºte moduri "mai bune" de a-ºi petrece
timpul liber. ªi, pe de altã parte, literatura
ne scuteºte pentru o anumitã perioada de
timp, fie ea ºi scurtã, de grijile ºi
problemele cotidiene. Sã nu uit...când
vine vorba despre literaturã, fac parte din
categoria celor mai severi ºi neiertãtori
exegeþi".
Manuela ZUBAªCU, (XI D)
********//********
"Literatura are un rol deosebit de
important. În ziua de azi avem o cantitate mare de
informaþie la dispozitia noastrã: televizorul sau
internetul, mass-media în general, determinã criteriile
pe baza cãrora se fundamenteazã personalitatea
noastrã ºi sistemul nostru de valori. Ceea ce este
important de conºtientizat este faptul cã în literaturã
gãsim acea parte a informaþiei, partea cultã, ºi pot
spune cã este singura sursã de informaþie cu caracter
constructiv. Aºadar, este importantã literatura în
dezvoltarea personalitãþii noastre, mai ales literatura
atent selectatã. Aceasta poate reprezenta o sursã
importantã de învãþãturi, uneori, lecþii de viaþã care ne
pot ajuta în construirea personaliãþii ºi a caracterului
nostru".
Lorena POP, (XI D)

********//********
Literatura, în zilele noastre, ne poate oferi multe,
dar noi nu ºtim sã o preþuim. Ea are o importanþã
deosebitã, însã doar pentru unii.
Pentru mine în special, literatura ocupã cel mai
important loc atât în viaþa personalã, socialã, cât ºi în
cea ºcolarã. Atunci când citeºti, ai talentul de a pune pe
hârtie sentimentele, gândurile, concepþiile, amintirile,
evenimentele, eºti un om împlinit, un om inspirat, un
om talentat, care ºtie ce îºi doreºte, ºtie sã gândeascã,
sã vadã lucrurile aºa cum sunt.
Literatura pentru mine înseamnã totul. Nu mã vãd
învãþând altceva din plãcere.
Iulia ÞIPLEA, (IX A)

În C.D.I.
********//********
Literatura, umbrã a trecutului ºi însemnãri ale prezentului,
ocupã un rol important în formarea adolescentului ca adult.
Mijloc de cunoaºtere ºi autocunoaºtere reprezintã puntea dintre
real ºi imaginar, dintre posibil ºi probabil. Pierderea interesului
pentru literaturã aduce cu sine pierderea unui univers de
cunoºtinþe care ar face lumea mai frumoasã. Literatura ocupã un
loc crucial ºi, atâta timp cât va fi apreciatã, lumea va fi mai
înþeleaptã.
Paul TÃMAª, (IX A)

********//********
Consider cã, în ziua de azi ca ºi întotdeauna, literatura joacã
un rol important în viaþa noastrã. Aceasta ne dezvoltã gândirea,
ne lãrgeºte orizontul, modul de a privi lucrurile. O datã ce
devenim iniþiaþi în lecturã, ne maturizãm ºi, într-un fel sau altul,
ajungem sã ne punem anumite întrebãri care ne ajutã sã ne
cunoaºtem mai bine. Pe de altã parte, literatura constituie un
refugiu ºi o delectare de toate lucrurile lumeºti, care ne
înconjoarã.
Adela BURNAR, (IX A)

********//********
Literatura a fost, este ºi va fi vlãstarul civilizaþiei. Ea este
muza, este nectarul lui Bachus, izvorât din carnea vie a fructelor,
este pulsaþia copacilor la atingerea picãturilor de ploaie.
Literatura este patrimoniul celor care ºtiu sã preþuiascã
cuvântul.
Literatura este destinul celor care cred în speranþe ºi vise.
Este mobilul cunoaºterii eterne.
Flavia COROIAN, (IX A)

Paginã coordonatã de prof. Monica CÂNDEA
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Rubrica psihologului

INTELIGENÞA EMOÞIONALÃ
Cutremurãtoare sunt rezultatele
unui sondaj efectuat asupra unui
numãr mare de pãrinþi ºi profesori
din diferite þãri, care a relevat o
tendinþã mondialã a generaþiei
actuale de copii ºi adolescenþi de a
avea mult mai multe probleme
emoþionale decât în trecut (Goleman,
1995). Aceºtia sunt mai singuri ºi mai
deprimaþi, mai furioºi ºi mai
nestãpâniþi, mai emotivi ºi mai
înclinaþi sã devinã anxioºi din orice,
mai impulsivi ºi mai agresivi. O serie
de cercetãri au dovedit cã tinerilor ce
manifestã tulburãri de comportament
social (agresivitate, devinaþã
criminalã) le lipsesc deprinderile de
monitorizare ºi interpretare a
emoþiilor celorlalþi. Ei nu sunt
capabili, de exemplu, sã ofere o
interpretare
corectã a expresiei faciale a
partenerilor sociali, ceea ce probeaza absenþa
inteligenþei emoþionale.
Ce este de fapt inteligenþa emoþionalã? Într-o
primã accepþiune (Salovey & Mayer, 1990),
termenul se referã la abilitãþile în baza cãrora un
individ poate discrimina ºi monitoriza emoþiile
proprii ºi ale celorlalþi, precum ºi capacitatea
acestuia de a utiliza informaþiile deþinute pentru a-ºi
ghida propria gândire ºi acþiune. O definiþie ceva
mai recentã (Goleman, 1995), spune despre

inteligenþa emoþionalã cã este o
meta-abilitate, care determinã ºi
influenþeazã modul ºi eficienþa cu
care ne putem folosi celelalte
capacitãþi ºi abilitãþi pe care le
posedãm, inclusiv inteligenþa
educaþionalã. Redusa la esenþa,
inteligenþa emoþionala are trei
componente: cunoaºterea propriilor
emoþii, "gestionarea" ºi înþelegerea
lor, ºi luarea în considerare a
emoþiilor celorlalþi.
Gândind puþin mai pragmatic,
ne-am putea întreba ce factori intrã
în joc, de exemplu, atunci când o
persoanã cu un IQ (coeficient de
inteligenþã) mare se zbate din greu, în
vreme ce alta, cu un IQ mai modest,
se descurcã surprinzãtor de bine în
viaþã? ªi de câte ori n-am întâlnit
asemenea situaþii, sub o formã sau alta.... Rãspunsul
constã cel mai adesea tocmai în capacitatea numitã
inteligenþã emoþionalã, care include autocontrolul, zelul,
perseverenþa ºi capacitatea de automotivare. Toate
aceste aptitudni sau capacitãþi le pot fi insuflate copiilor
ºi tinerilor, fapt care le va acorda o ºansã mai mare,
independent de potenþialul intelectual primit pe linie
geneticã.
Distincþia dintre inteligenþa educaþionalã ºi
inteligenþa emoþionalã rãmâne însã o problemã delicatã.
Comparaþia se poate face pe baza a multor criterii, având
multe asemãnãri dar ºi multe
diferenþe. Cea mai importantã
FAratã cã te respecþi respectând la rândul tãu sentimentele celorlalþi
d i f e re n þ ã p a re a f i c e a a
FEvitã-i pe cei care încearcã sã te punã într-o situaþie de inferioritate sau educabilitãþii inteligenþei. În ceea ce
nu-þi respectã sentimentele
priveºte inteligenþa educaþionalã,
FÎnvaþã sã asculþi mai mult decât vorbeºti
nu puþine sunt vocile care susþin
FFoloseºte-þi energia pentru a-þi analiza propriile acþiuni decât sã-þi puternica determinare geneticã a
pierzi timpul criticându-i pe alþii
acesteia, astfel impactul asupra
FFii cinstit cu tine însuþi! Recunoaºte atunci când greºeºti ºi vezi care dezvoltãrii acesteia fiind mai redus.
este sursa greºelilor astfel încât, la o ocazie urmãtoare, sã poþi rezolva Nu la fel stau, însã, lucrurile atunci
situaþia respectivã într-un mod cât mai optim
când ne referim la inteligenþa
FÎnvaþã sã te relaxezi când simþi cã autocontrolul îþi cam joacã feste ºi emoþionalã. Majoritatea celor care
mergi mai departe când simþi cã þi-ai revenit
au investigat aceastã abilitate susþin
FFii atent la comunicarea non-verbalã; uitã-te la feþe, ascultã tonul vocii posibilitatea iniþierii ºi dezvoltãrii
ºi studiazã limbajul trupului;
deprinderilor emoþionale atât la
FÞine cont cã emoþiile, ca de altfel ºi fericirea ta, stau în mâinile tale
copii, cât ºi la adulþi (Vernon, 2006).
FConºtientizeazã cã pentru îmbunãtãþirea inteligenþei tale emoþionale
Prof. Kinga SZABO
ai nevoie de timp ºi de multã rãbdare

CÂTEVA IDEI PENTRU A-ÞI MÃRI INTELIGENÞA EMOÞIONALÃ:
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Paginã pentru anglofoni
Fruits and
personalities
Which fruit would you pick first if you were
handed the following: orange, apple, banana, pear?
Did you know that you can tell what kind of
personalities people have by the kind of fruits they
like?
Orange: If an orange is
your favorite fruit, it speaks of a
person who has enduring
patience and willpower. You
like to do things slowly, but very
thoroughly and you are
completely undaunted by hard
work. You tend to be shy, but
you are reliable and a
trustworthy friend. You select
your partner with care and you
love with all your heart. You
avoid conflict at all costs.

To the star
It`s such a long way to the star
Rising above our shore
It took its light to come so far
Thousands of years and more.
It may have long died on its way
In to the distant blue
And it is now that appears its ray
To shine for us as true.
We see its icon slowly rise
And climb the canopy;
It lived when still unknown to eyes,
We see what ceased to be.
And so it is when yearning love
Dies into depth of night:
Extinct its flame, still glows above
Following close our plight.

Apple: If an apple is your
MihaiEminescu
favorite fruit, you are an
extravagant, impulsive and
trad. Alexandra ILIEª (X F)
outspoken person, often with a
bit of temper. While you may
not be the best organizer yourself, you make a good team leader and you are good
at moving things forward. You can take quick action in most situations. You
enjoy travel immensely. You ooze with charm when you are with your partner.
You have an enthusiasm for life, unmatched by most.
Banana: The banana lover is loving, gentle, warm and sympathetic by
nature. You often lack in self-confidence and you are quite shy. People often take
advantage of your sweet and sheer vulnerability to a situation. You adore your
partner in every way, both for their mental and physical beauty. Because of the
way you are, your relationship is always in harmony.
Pear: If you put your mind to something, you can do it successfully, but you
tend to be fickle and have trouble completing a task with the enthusiasm you
started it with. You need to know the results of your efforts almost immediately.
You enjoy mental stimulation and you love to get into a good discussion.
A. ILIEª
The English page was coordonated by teacher Smaranda AMBRUª
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Turneu în Anglia

UN ACTOR GRÃBIT...
Nu demult, în cadrul Colegiului
nostru, a luat naºtere trupa de teatru,
numitã Mad Stage care, printr-un proiect
de colaborare dintre Colegiu ºi Teatrul
Municipal Baia Mare, ºi-a propus o
deplasare în Marea Britanie, cu piesa "The
Age of Genius" de Bruno Schulz.
Aceastã piesã a avut premiera în Baia
Mare, la Teatrul Municipal, în 19 martie
2006 bucurându-se de un real succes. În
sfârºit în noaptea de 23 martie a.c. am
plecat din Baia Mare spre Budapesta, de
unde urma sã luãm un avion pânã la
Bristol. Ajunºi pe tãrâm englezesc, mai
exact în localitatea Frome, oraº situat la 50
mile de Bristol, am servit un ceai cu lapte
tradiþional ºi ne-am cazat la familii-gazdã
"Mad Stage" pe scena Teatrului Municipal Baia Mare
timp de 4 zile. Experienþa de a locui la
familii ºi de a ne bucura de câteva din obiceiurile pe care le pãstreazã de secole englezii, a fost foarte plãcutã
pentru noi.
Duminicã seara (25 martie) am susþinut spectacolul în þara lui Shakeaspeare, la Merlin Theatre, bucurândune ºi de aceastã datã de aprecierea iubitorilor de teatru prezenþi în salã. Abia atunci unii dintre noi si-au dat seama
cã munca pe care au depus-o pentru realizarea spectacolului nu a fost în zadar.
Dupã seara spectacolului am avut un program lejer ºi interesant. Am participat la atelierele organizate de
profesioniºti, ateliere care au constat în jocuri dramatice de spontaneitate ºi de improvizaþie teatralã la care ºi noi
ºi colegii noºtri britanici ne-am descurcat foarte bine.
În timpul rãmas, am vizitat faimosul monument Stonehenge ºi oraºul cu arhitecturã romanicã impresionantã, Bath. Bineînþeles cã toþi am aºteptat plecarea la Londra, unde am avut experienþe neprevãzute ºi imposibil
de uitat. ªi aici mã refer la marea ºansã de a viziona un spectacol într-unul din zecile teatre din Londra. Rolul
principal l-a avut cunoscutul actor de film ºi teatru Jeremy Irons. Dupã spectacol, l-am aºteptat în ploaie, în
spatele teatrului, aproximativ o ora jumãtate...
eram toþi uzi ºi ne gândeam cã poate nu va mai
ieºi din teatru sau cã poate a ieºit deja...Doream
un autograf mãcar… Dar aºtepterea a meritat.
Îmbrãcat într-o hainã de piele, modestã, cu o
pãlãrie ºi niºte ghete mari, ne-a spus: Don't
stand in the rain!... în sfârºit dupã ce ne-am
primit autografele ne-a întrebat ce facem în
Londra ºi altele. A plecat apoi urându-ne succes
în carierã ºi noroc în viaþã, singur prin ploaie...
neînsoþit decât de propriile gânduri, pe jos, cu
ghetele lui mari... fãcând cu mâna la oamenii de
pe stradã ºi la vânzãtorii dintr-un butic
apropiat... Extraordinar...aºa ceva... Once in a
lifetime...
Cãlin DRAGOMIR (X G)
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Paginã pentru francofoni
“MANGER … LA VIE ?”

La SAGESSE de l'amitié ?!
v Si mes amis sont heureux, je
serai moins misérable (Voltaire)

Je mange…Je mange toujours...Je mange ma vie...ma propre vie!!!
Je suis tellement mauvaisem, moi!!!
Comme nous gaspillons la vie...nous, les jeunes !
Notre jeunesse passe sans que nous en profitons.
Et à qui la faute ? A nous ! Nous sommes coupable de tout ce qui
se passe, parce que nous agissons sans penser aux autres, aux
conséquences, sans obéir à nos parents et même sans obéir à Dieu.
Si on était de plus braves gens !!!

v

Pourquoi n'existe-t-il pas de l'amour entre les gens ?
Pourqoui il n'y a que de mal ?
Pourqoui l'homme est tellement égoïste ?
Je veux connaître les réponses, mais je dis que je suis très jeune
pour cela...
VRAIMENT ??!
Où bien cela ne m'intéresse pas ?
Ionela ªOMOTIUC (XI B)

FRUSTATION
De tout ce que tu ramasses dans la vie, car tu veux être
plus riche,
est-ce que tu t'as demandé une fois que tout ce que tu
ramasses si rapidement t'appartient? Est-ce que tu ne vois
pas que tout reste ici lorsqu'on meurt?
Tu te demandes au moins une fois quand tu es triste ce
que tu prends quand tu meurs ? Est-ce que tu ne vois pas que
les années passent vite?
Tout est passager…et tu ne prendras rien, rien du tout
avec toi…
I. ªOMOTIUC

Le livre est l'ami de la
solitude. Il nourrit
l'individualisme libérateur. Dans
la lecture solitaire, l'homme qui
se cherche lui-même a quelque
chance de se rencontrer.
(George Duhamel)
v Pour cultiver l'amitié entre
deux êtres, il faut parfois la
patience de l'un des deux.
(Proverbe indien)
v L'amitié est un sentiment
aussi mystérieux que l'amour.
(Jean Dutourd)
v L'amitié, ce n'est pas d'être
avec ses amis quand ils ont
raison, c'est d'être avec eux
même quand ils ont tort.
(André Malraux)
v On n'a jamais pires ennemis
que ceux dont on a refusé
l'amitié. (Roger Lemelin)
v L'amitié naît lorsqu'on a
pour l'autre une estime
supérieure à celle qu'on a pour
soi-même. (Friedrich Nietzsche)
v Aimer, c'est s'augmenter en
s'oubliant, c'est échapper par
un seul être à la médiocrité de
tous les autres. (Abel Bonnard)

La page française coordonnées
par prof. Monica HUSTI
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Balul bobocilor

BOBOC ÎN EUROPA
Mulþi elevi ai Colegiului Naþional Mihai
Eminescu au aºteptat seara de 7 aprilie, de la
Casa de Culturã, care a gãzduit Balul Bobocilor
2006, bal închinat memoriei domnului director
prof. Gheorghe Vartic.
Spectacolul a început la ora 18.00 cu un
dans coregrafic realizat de câteva fete talentate
din clasele a Xa ºi a XI-a. Apoi, timp de 20
minute, a avut loc deschiderea oficialã ºi
prezentarea bobocilor. Fiecare din cele ºapte
perechi de participanþi a reprezentat câte o þarã
din Europa. Asfel am putut vedea boboci din
Franþa, Italia, Spania, Grecia, Germania, Rusia
ºi Turcia, purtând costume tradiþionale (idee
foarte apreciatã de spectatori). Sala Casei de
Culturã s-a dovedit încã de la început
neîncãpãtoare.
Juriul din care au fãcut parte profesorii:
Mirela Ardelean (dir.adj.), Maria Bodea,
Camelia Duþã, Francisca Pok, Adrian Bota,
Cristina Reteghi, Nicoleta Predoiu, Elena
Crãciun ºi eleva Diana Mureºan (consilier
Anca
scolar al Colegiului) nu a avut o treabã foarte
uºoarã. Dupã proba de originalitate, în care
bobocii ºi-au etalat calitãþile actoriceºti (capitol
la care, trebuie sã recunoaºtem stau bine) a urmat proba de dans, îndelung aplaudatã de
public ºi datoritã faptului cã bobocii au demonstrat cã sunt "multifuncþionali", dar ºi
datoritã pieselor pe care au dansat.
Proba de spontaneitate a avut de asemenea mare efect, bobocii arãtându-ºi ºi
latura romanticã a personalitãþii lor, cã doar sunt multifuncþionali. Cea mai aplaudatã

Rebecca
Alex

Sergiu

Trupa de dans "Word up" a Colegului Eminescu

Anca
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ºi haioasã probã a fost Karaoke, proba la care
vânãtorii de talente au stat cu ochii pe
bobocii noºtri, care au demonstrat ca pot sã
egaleze sau chiar sã întreacã pe cântãreþi
precum: Anna Lesko, ªuie Paparude, Blondy
sau B.U.G Mafia.
În acest an la Balul Bobocilor a fost
invitatã formaþia de muzicã electronicã ªuie
Paparude, care a concertat timp de 30 de
minute. Dar , din p ã cate , trebuie sã
recunoaºtem, nu au prea fost pe gustul
publicului, în salã rãmânând doar câþiva zeci
de fani sau curioºi. Cei care au rãmas pânã la
sfârºit au auzit, desigur, finalul: sã nu mai
fumaþi!
Dupã concert a urmat mult aºteptata
premierã. Fãcând un scurt sondaj de opinie în
rândul elevilor de la Eminescu, am constatat
ca mulþi dintre ei au rãmas surprinºi de faptul
cã Rebecca Pop (IX A) ºi Sergiu Sturz (IX
F) s-au dus în discotecã cu titlul de miss
respectiv mister 2006. Oarede ce?

Arthur

Ionuþ

Oricum, pentru seara zilei de 7 aprilie a.c. felicitãri
organizatorilor ºi tuturor celor care ºi-au adus contribuþia la
realizarea acestui bal întârziat dar, cum se spune "mai bine mai
târziu decât niciodatã". ªi, nu în ultimul rând, îi felicitãm pe
boboci care ne-au destins ºi ne-au fãcut sã ne simþim bine timp de
aproximativ trei ore.

Andreea

Maria

Eminesciana, nr. 1, 2006

22

Cu Cezar, liderul formaþiei ªuie Paparude despre

O GÃSELNIÞÃ MAI VECHE, ªUIE ªI SPONTANÃ

La Balul Bobocilor
din acest an trupa favoritã
de organizatori (clasa a
XI-a F) a fost ªuie
Paparude, una dintre cele
mai bune formaþii de
muzicã instrumentalã de
la noi. Trupa s-a constituit
în anii '90, iar în
decembrie anul trecut au
sãrbãtorit 10 ani de la
apariþia primului album.
Pentru cititorii revistei
noastre am stat de vorbã
cu Cezar, liderul trupei.
Aþi mai fost în Baia
Mare? Dacã da, când ºi
unde?
Da, am mai fost. Eu de
când sunt în "ªuie Paparude" am mai fost aici în clubul Blu' Gin, la subsol, acum mai multi ani, trei ani mai exact.
ªi vom mai reveni.
Ce vã deosebeºte de restul formaþiilor din þarã?
Eu cred cã ceea ce deosebeºte fiecare formaþie de altã formaþie, pentru cã fiecare are un stil. În rest ne
deosebeºte faptul cã mai venim cu niºte scule. Nu prea multe, dar în nici un caz cu CD-uri sau mai ºtiu eu ce, dar
asta e, fiecare cu ce-i place, nu?
Câte albume aveþi pânã în prezent?
Avem 6 albume. În 8 decembrie 1995 a apãrut primul album, iar anul trecut în 8 decembrie 2005 am
sãrbãtorit 10 ani de la acest eveniment. Dar trupa ªuie Paparude s-a
înfiinþat în 1992. De-a lungul timpului bineînþeles cã mebrii s-au
mai schimbat, unii au venit, iar alþii au plecat ºi, abia prin '93-'94 s-a
concretizat o treabã mai serioasã.
De ce ªUIE PAPARUDE? Cum v-a venit ideea acestui
nume, mai puþin obiºnuit?
ªuie Paparude e o gãselnitã mai veche pe care eu nu prea pot
s-o explic fiindcã nu eram în trupã, dar oricum e o chestie... ºuie. Eu
nu prea ºtiu cum sã explic: sã fii ºuie ar veni zãnaticã, iar paparudele
sunt fetele alea care aduc ploaia. A fost o idee spontanã, iar eu fiind
mult mai nou în trupã n-am prea multe informaþii despre cum a
apãrut, cu toate cã am întrebat, dar aceste aspecte se pierd aºa în
timp ºi nu mai au în final nici o relevanþã.
Ce impresie v-a lãsat Balul Bobocilor de la Colegiul
Naþional Mihai Eminescu din Baia Mare. Cum au fost bobocii,
elevii de la Eminescu, publicul din Baia Mare în general?
Balul a fost foarte miºto, ne-a plãcut cu adevãrat. Am remarcat
cã a fost foarte bine organizat ºi cã toatã lumea a fost serioasã ºi la
obiect, publicul supertare, iar elevii de la Eminescu simpatici toti,
fetele drãguþe, de la boboace ºi aºa mai departe pânã la cele din clasa
a 12-a.
Cãlin DRAGOMIR (X G) & Denis COSTE (X F)
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Cãlãtorie prin Balcani
Cu câteva zile înainte de vacanþa de primãvarã (în perioada
12-21 mai a.c.) a avut loc mult aºteptata excursie pe tãrâmul
Greciei, organizatã de doamna profesoarã Duþã Camelia. La
aceasta au luat parte elevi din clasele IX-XI (cei din clasele a
XII-a se pregãteau/pregãtesc pentru BAC) de la Colegiul nostru,
elevi printre care ne-am aflat ºi noi, autorii acestui text, prin care
dorim sã vã împãrtãºim ºi vouã, cititorilor noºtri, câteva din
impresiile lãsate de aceastã excursie…
Prima þarã cu care am fãcut cunoºtinþã la începutul acestei
excursii a fost Bulgaria, colegã cu noi de altfel în aderarea la
Uniunea Europeanã.
La o primã vedere Bulgaria, pare o þarã
destul de frumoasã pentru ochiul turistului. Cu
stânci abrupte ºi dese, cu tuneluri interminabile
ºi cu case ce dau impresia a fi mai degrabã garaje.
Dacã în Grecia scuterele sunt la mare cãutare,
aici Lãzile sunt în vogã, prezente fiind aproape în
fiecare gospodãrie, diferenþa dintre ele constând
doar în culoare! Maºini de lux sau autobuse noi?
Nici vorbã de aºa ceva...!
Un sfat prietenesc: dacã porniþi într-o
excursie ce prevede ºi trecerea prin Bulgaria sã
vã luaþi mai multe provizii de acasã pentru cã
altfel veþi cam regreta. Cartofii prãjiti seamãnã
mai degrabã cu cartofii fierþi în ulei doar pe
jumãtate ºi nu au gustul crocant pe care vi-l
doriþi, iar dacã vã trece prin cap sã acoperiþi acest
gust ciudat cu ketchup ar fi mai bine sã o lãsaþi
baltã pentru cã veþi fi ºi mai dezamãgiþi, deoarece
acesta din urmã are în compoziþia sa boia, apã ºi
puþinã pastã de tomate. Oricum pânã aici e destul
de bine, dar când vine vorba de "toaletele" din
Bulgaria putem spune, pe bunã dreptate, cã în
situaþiile de urgenþã sunt mai atrãgãtoare
"tufiºurile" ºi asta fãrã ruºine, în comparaþie cu
cele turceºti (groapã în pãmânt) ºi la care trebuie sã plãteºti ºi 20 de
cenþi. În fine, imaginea unei astfel de þãri are ca menire sporirea
aprecierii faþã de þara în care trãim ºi întãrirea dorinþei de a face din
aceasta o þarã modernã cu oameni civilizaþi, gata sã rãspundã
oricãrei provocãri venite din partea unei þãri dezvoltate.
Dar sã nu uitãm care a fost scopul absenþei noastre din
Colegiu, cu douã zile mai devreme, înaintea vacanþei de Paºti.
Dupã aproximativ 25 de ore de mers cu autocarul am ajuns la
destinatie: Grecia
Aflatã în S-V Europei la graniþa cu Bulgaria, Grecia se
întinde pe o suprafaþã de 137562 km patraþi, având cca.10 mil de
locuitori. Atmosfera de aici este fascinantã: civilizaþie nouã,
muzicã tradiþionalã ºi peisaje cum rar ne e dat sã vedem.
Oraºul-port Salonic este al doilea oraº ca mãrime dupã
Atena. Este un oraº frumos, centru comercial cu oameni primitori,
ce cuprinde monumente antice datând din anul 300 d.Hr., Poarta
Camara, Biserica Ratonda ºi, nu în ultinul rând, Biserica Sf.
Dumitru în care sunt pãstrate ºi azi rãmãºiþe ale bãilor romane.
Marea de motoscutere închiriate sau ale localnicilor ºi traficul
nesigur te fac sã fii cu ochii în patru când circuli chiar ºi pe strãzile
de la periferie.
Dupã (Te)Salonic ne-am îndreptat spre al doilea obiectiv,
oraºul superb al Meteorei. În drum spre acest oraº am putut admira
castelul Platamonas. În mijlocul unei câmpii se ridicã impunator

aproximativ o mie de stânci cu o înãlþime de 600-800 m unde se
aflã douãzeci ºi una de mãnãstiri "bãtrâne", nãscute parcã din
stânca ce impresioneazã prin dimensiune ºi stil.
În tot acest timp temperatura aerului, în permanenþã peste 30
de grade Celsius, era suportabilã datoritã unei brize care,
câteodatã, era exagerat de puternicã.
Atena, capitala Greciei ºi cel mai mare oraº al acestei þãri e o
aºezare plinã de istorie, un oraº ce pãstreazã în ruine amintirea
unei civilizaþii ºi culturi de mult apuse. Se întinde pe o suprafaþã de
aproximativ 450 de kilometri patraþi ºi adãposteºte peste patru
milioane ºi jumãtate de oameni, adicã 45 la sutã din populaþia
Greciei. Aici am vizitat importante obiective turistice precum:

Poarta luiAdrian, stadionul Kalimarmura, Termopile, Portul Pireu
ºi altele.
În sfârºit cea mai mare atracþie a traseului parcurs: insula
Skyathos. Dupã o cãlãtorie de douã ore ºi jumãtate cu autocarul
ne-am îmbarcat pe un vaporul Elisabet 3, aflat sub comanda lui
Costas Dimitrio ºi a copiilor sãi.
Cu toate cã vremea nu prea a þinut cu noi în aceastã zi totuºi
ne-am luat inima în dinþi ºi am fãcut baie în Marea Egee. (Apa
acestei mãri este cristalinã, curatã ºi foarte foarte sãratã!) Mai apoi
am avut ocazia de a face plajã o orã ºi jumãtate pe una dintre cele
mai frumoase plaje din Europa, cu cel mai fin nisip ºi cea mai mare
plantaþie de pini din lume! La 10 metri de þãrm apa ajunge la o
adâncime de 2 metri. Temperatura apei nu era foarte ridicatã, însã
era suportabilã mai ales dupã ce te "prãjeai" o orã la soare.
În drumul de întoarcere spre autocar am avut ºi deosebita
ocazie de admira, e drept cã pentru puþin timp, o pereche de delfini
ce hoinãreau în voie printre valurile mãrii nu tocmai liniºtite.
Cu peripeþiile de tot felul, specifice unei cãlãtorii, vã spunem
sincer ca aceastã excursie si-a meritat banii! A fost un voiaj pe
cinste din care nu a lipsit nici o clipã distracþia, buna dispoziþie,
chiar ºi micile incidente pe care nu le vom uita, cu siguranþã. Dacã
aveþi ocazia sã vizitaþi aceastã þarã, nu o rataþi!

Denisa & Denis
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EXCLUSIV PENTRU FETE

Cãtre ºi mai multã feminitate
tendinþe varã 2006

În acest sezon se poartã un amestec de stiluri,
interferenþe dintre cele mai diverse, pãstrând însã
armonia. Creatorii de modã sunt foarte permisivi,
probabil s-au plictisit de lucruri bãtute în cuie. Le-au
amestecat într-un mod ce poate da uºor în kitch, dacã nu
acorzi atenþie detaliilor. Se adaugã foarte multe accesorii curele, ºireturi, lanþuri, cercei. Femeia a devenit foarte
femininã în moda ultimilor ani ºi tendinþa este cãtre ºi mai
multã feminitate. Se poartã foarte mult docurile, inurile
prespãlate, materiale ºtanþate, imprimate, asocierile pe
acelaºi produs: în cu voal, doc cu tricot, dantelã cu stofã.
Se poartã aproape totul, amestecat într-un mod armonios.
Culori
Culorile sezonului de varã vor fi mult mai potolite ºi
romantice. Pasteluri pudrate în baby blue, piersicã, galben
palid ºi nuanþe luminoase de verde o sã vã scoatã în evidenþã
feminitatea. Asortate cu clasicele neutre ca negrul, albul sau
maron deschis, veþi gãsi sigur nuanþa care sã vã îmbrace cel
mai bine.
Materiale
Noul sezon de varã 2006 readuce la
luminã câteva din splendidele materiale
clasice. O sã vedeþi materiale uºoare,
dantele sau materiale pe bazã de bumbacstretch. Rochii ºi fuste vaporoase din sifon
ºi mãtase o sã multumeascã pe acele dintre
voi care cautã un look classy ºi feminin.
Excelente pentru purtat în timpul zilei sau
la distracþii.
Imprimeuri
Pentru cele care preferã culoarea,
alegeþi ceva luminos ºi îndrãzneþ, gen
grãdinã luxuriantã. În schimb, dacã
preferaþi stilul clasic ºi sofisticat, optaþi
pentru imprimeurile retro, pentru alb ºi
negru ºi pentru forme geometrice. Multe
culturi adaugã la stilul etnic, imprimeuri
colorate, amestecate cu tonuri calde de pãmânt. Dungile
sunt din nou un must-have al sezonului. Cu cât dungile sunt
mai mari ºi mai depãrtate, cu atât creeazã senzaþia de mare.
Deci dacã doriti sã aveþi senzaþia de mai slabã, alegeþi
dungile apropiate ºi în doar douã culori. ªi liniile diagonale
slãbesc, cu condiþia sã fie înguste ºi sã se întalneascã în faþã.
Style trend
Aceastã varã aduce câteva noi ºi excitante tendinþe de
modã. Cu cât se încãlzeºte mai mult afarã, cu atât noi fetele
ne dorim un stil mai simplu º i mai feminin.
Haine tradiþionale ºi croite structurat pe corp vor avea
mereu ceva de spus pentru evenimentele formale sau nunþi.
Se poartã jeanºii cu o manºetã latã de cel putin 8 cm, cu
sandale plate, fãrã toc. Rãcoriþi-vã cu un top care vã expune
umerii. Fustele pânã la genunchi vaporoase o sã atragã
privirile acest sezon. Combinaþi un tricou basic cu o fustã
gipsy-style ºi flip-flop pentru a câºtiga atenþie imediat.
Sandalele sau saboþii de culoarea pielii complimenteazã
cele mai multe stiluri.
Accesorii
-multe ºiraguri de mãrgele colorate
-ceasuri ºi brãþãri etnice
-old-fashion design

-ochelari de soare cu rame ºi lentile oversize
-un sarong cochet pentru plajã
-maieuri cu spatele gol, cu paiete ºi mãrgele
Machiaj
Noul sezon al verii 2006 pune în
evidenþã forma plinã a buzelor, prin
tonuri naturale, pline de culoare;
corai aprins, roz-zmeura ºi nuanþe
subtile de roºu, preponderent în
variante lucioase. Conturul de buze
pronunþat ºi rujurile mate sunt
înlocuite de gloss-urile uºoare ºi
rujurile cremoase. Aspectul general
este cel al unei perfecþiuni ºlefuite, cu
buze natural pline având strãlucirea
discretã a sidefului.
Perfecþiune catifelatã
Fiecare sezon aduce o nouã
interpretare a tenului perfect. Dacã
înainte aspectul tenului era pal ºi
pr ã fos, în acest sezon tenul
straluceºte de sãnãtate ºi are tonuri
delicios-bogate. Faþa aratã
proaspat ã , f ã r ã pete, asemenea
tenului fin al manechinelor de pe
coperþile revistelor. Fondurile de ten
sunt cremoase, catifelate, în tonuri
calde, cu galben la bazã, pentru a se
potrivi cu tonurile simple de ocru, gri
sau pasteluri prãfuite ale þesãturilor care dominã
podiumurile.
Ton Bronzat
Uitaþi de paloarea din ultimele sezoane; bronzul se
întoarce ºi reflectã luxul matur ºi prosper al femeii
Continental Chic. Nu este un bronz profund, ci unul mai
lejer, de o sãnãtate strãlucitoare.
Nuanþele de terracotta, cu oranj la bazã sunt date din
plin peste obraji ºi tâmple pentru a crea o culoare vizibilã,
dar naturalã. Glitterele sunt înlocuite de pudre mai uºoare,
care sunt "prinse" pe ten cu lichide bronzante pentru o
stralucire patinatã.
Ochi definiþi
Creionul kohl negru, aplicat în
sezonul trecut în genul star rock, este
folosit acum pentru a crea un look
mai rafinat, printr-o definire mai
subtilã a ochiului. Tuºul de pleoape
lichid este tras, cu precizie, de-a
lungul pleoapei. Genele sunt dese ºi
lungi, acoperite din belº ug cu
mascara, dar de o manierã precisã, nu
neglijentã. Uneori colþul interior al
ochiului este definit cu umbre gri
închis ºi alb strãlucitor, date fie din
fard, fie din creion. Alteori întreg ochiul este luminat cu un
fard nuanþa terracotta stralucitoare. Sprâncenele rãmân
groase, dese, frumos ºi bine arcuite.
Ai încredere în tine, respectã sfaturile noastre ºi, cu
siguranþã, în aceastã varã vei fi trendy.
Mihaela IOSIP & Alina COVACIU (X C)
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SFATURI PRACTICE
MIERE PENTRU ÎNGRIJIREA TENULUI

Crema cu miere ºi cãtinã
Principii active: miere de albine, ulei de cãtinã
Este indicatã persoanelor
cu tenul sensibil, cu tendinþe de
uscare, predispus la iritaþii.
Uleiul de cãtinã este bogat în
beta-Caroten, vitamine
liposolubile (A, D, E, F) ºi
hidrosolubile (B1, B9, C, K).
To a t e a c e s t e a a j u t ã l a
prevenirea îmbãtrânirii tenului,
men þ inându-i elasticitatea.
Contribuie, de asemenea, la
creºterea gradului de hidratare a pielii, iar vitamina C,
stimuleazã regenerarea celularã.
Acizii graºi esenþiali regleazã permeabilitatea celularã
ºi funcþia barierã a membranelor celulare. Împiedicã
apariþia ridurilor, îmbãtrânirea prematurã a epidermei ºi
pierderea elasticitãþii ºi fermitãþii. Complexul de vitamine
conferã epidermei vitalitate ºi prospeþime. La toate acestea
se adaugã mierea de albine, un produs 100% natural, benefic
oricãrui tip de ten, având rolul de a asigura tenului hidratarea
ºi aportul necesar de substanþe nutritive.
Mod de aplicare : Crema se aplicã zilnic, dimineaþa ºi
seara, pe faþã ºi gât, dupã demachierea în profunzime. Se
insistã pe zonele sensibile sau iritate. Crema este uºoarã,
pãtrunde rapid în piele ºi este idealã ca bazã pentru machiaj.

SOLARUL ªI CREMELE AUTOBRONZANTE
Noile tendinþe ne indicã faptul cã o piele bronzatã este
automat mai atrãgãtoare.
Atunci când dorim sã ne bronzãm rapid ºi vremea nu ne
permite, când locuim la munte ºi nu putem ajunge la mare de
câte ori ne dorim, existã metode alternative pentru a obþine
un bronz îndelungat. Solarul sau cremele autobronzante
sunt cele mai cunoscute astfel de metode. Efectul este
vizibil aproape imediat - dupã un timp de 20 de minute pânã
la 3 ore.

ª edin þ e scurte de
solar
Cea mai importantã
regulã la întâlnirile cu
razele ultraviolete este sã
vã bronzaþi «inteligent».
Atunci când alegeþi sã
mergeþi la solar pentru a
obþine o culoare a pielii
aºa cum vã doriti, una sau
douã ºedinþe pe sãptãmânã
sunt suficiente. Expunerea
la razele ultraviolete ale
solarului trebuie fãcutã
repetitiv, dar pentru
intervale mici de timp. Produsele autobronzante au la bazã
ingredientul DHA, care reacþioneazã cu aminoacizii din
piele, producând efectul de bronz fãrã soare.
Autobronzantele trebuie lãsate sã acþioneze circa o
orã. Culoarea obþinutã depinde de PH-ul pielii care nu este
neapãrat constant, variind în funcþie de temperaturã,
alimentaþie, stres.
Pentru obþinerea unui rezultat satisfãcãtor, apelaþi
înainte la un gomaj. Dupã aplicarea autobronzantelor, când
faceþi duº sau baie, este recomandabil sã nu staþi prea mult în
apã, aceasta sã nu fie prea fierbinte ºi sã nu masaþi intens
pielea. Produsul trebuie aplicat pe fiecare zonã dintr-o datã
pentru a obþine un bronz uniform. Ritmul de bronzare nu
este acelaºi pe tot corpul, în unele zone, efectul fiind mai
rapid.
Reguli de bazã:
Þineþi cont de timpul de expunere recomandat fiecãrui
tip de ten. Nu mai mult de 50 de ºedinte pe an.
Înaintea ºedinþei de bronzare, îndepãrtaþi de pe piele
orice produs cosmetic, precum ºi bijuteriile.
Înainte de expunere, pielea trebuie tratatã cu o loþiune
ce conþine factori ridicaþi de protecþie solarã, iar apoi trebuie
hranitã cu un lapte de corp.
În cazul administrãrii vreunui medicament, consultaþi
medicul înainte de a vã bronza.
Þineþi ochii închiºi ºi purtaþi ochelarii de protecþie.
Zonele mai sensibile ale pielii, aluniþele ºi petele cu un
pigment pronunþat trebuie acoperite în întregime de crema
protectoare - pãrul trebuie ºi el protejat.
În cazul în care aveþi pe corp mai mult de 100 de semne
evitaþi pe cât posibil expunerea la solar.
Cristiana POCOL (X C)

Notã: Pentru a beneficia de o ºedinþã de solar,
un masaj anticelulitic sau un masaj pentru spate
la salonul "Remember", completeazã talonul de
mai jos ºi trimite-l la redacþie. Câºtigãtorul va fi
desemnat prin tragere la sorþi.

!
Talon Concurs

Nume ºi prenume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Clasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opþiunea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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PAGINA MONDENÃ
Mihai Trãistariu
Nume: Mihai Trãistariu
Data naºterii: 16 dec. 1978
Locul naºterii: Piatra Neamþ
Înãlþime: 1,71 m
Culoarea pãrului: ºaten
Culoarea ochilor: verzi
Hobby: ºah

S

-a nãscut în Piatra Neamþ, într-o familie destul
de sãracã. “Tatãl meu era pictor, dar câºtiga
puþin. Abia reuºea sã vândã un tablou, o datã pe lunã!
Dar când se întâmpla, în casã era bucurie. Mama era
medic, dar cu salariul ei întreþinea ºase persoane. Am
avut, în ciuda acestor inconvenienþe, o copilãrie
fericitã, pentru cã eram mulþi fraþi ºi casa era mereu
plinã. Toþi fraþii mei au preocupãri artistice, pentru cã
parinþii mei au þinut neapãrat sã facem de mici, ºi
muzicã, ºi picturã. Am fost un copil cuminte ºi foarte
silitor la ºcoalã, chiar dacã mai fãceam ºi boacãne.
Vacanþele mele erau tumultuoase, pentru cã aveam
munþii aproape”. Când a împlinit 7 ani, pãrinþii i-au
fãcut cadou un pian alb, pianul la care a învãþat sã cânte
cu un profesor particular. Aºa s-a îndrãgostit de
muzicã.
EUROVISION 2006
Cu 12 puncte din partea juriului ºi zece puncte
obþinute ca urmare a televotting-ului, Mihai Trãistariu
ºi piesa Tornero , compusã de Eduard Cârcotã, au fost
desemnaþi câºtigãtorii selecþiei naþionale a concursului
Eurovision 2006. Mihai Trãistariu este cel care a
reprezentat România, pe 20 mai, la Atena, la Concursul
Internaþional Eurovision . Reprezentantul României la
Eurovision, Mihai Trãistariu, a reuºit sã impresioneze
prin calitãþile sale vocale, obþinând locul 4 în finala
concursului desfãºurat la Atena ºi asigurând României
intrarea directã în finala competiþiei de anul viitor.
Mihai al nostru s-a prezentat aºa cum a promis. Adicã
de la bine în sus. Europa i-a acordat lui Mihai ºi piesei
sale “Tornero” 172 de puncte la votul final.

Notã: Pentru a intra în posesia unei casete
(din cele ºase) cu supermuzicã completeazã
talonul de mai jos ºi trimite-l la redacþie!

!

Talon Concurs

Nume ºi prenume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TOP 20
Pentru a testa preferinþele muzicale ale colegilor
noºtri, în sãptãmânile trecute am fãcut un sondaj în
cadrul Colegiului, sondaj pe care l-am numit
TOP 20.
Deci... ce muzicã mai ascultã eminescienii?
Piesa

Poziþie

Shakira ft. Wyclef Jean - Hips don't lie .............1
Pussycat Dools - Stick with you........................2
Beyonce & Slim Thung - Check on it ...............3
Timo Maas - First Day .....................................4
Hi-Tack - Say Say Say .....................................5
Bob Sinclair - Love Generation ........................6
Morandi - Fallin' asleep.....................................7
Hi-Q - Razna.....................................................8
Madonna - Sorry ..............................................9
Juanes - La Camisa Negra ............................10
James Blunt - Goodbye My Lover .................11
Black Eyed Peas - My Humps .......................12
Pink - Stupid Girls ..........................................13
Ana Lesko - Anycika Maya ............................14
TNT - Strada mea ...........................................15
Mary J Blige - Be With You ............................16
Akcent - Jokero ..............................................17
Activ - Zile cu tine ..........................................18
Heaven - Hai du-mã pe o stea........................19
Benassi Bros & Dhany - Every Single Day ....20

Clasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alexandra ILIEª (X F)
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DIVERTISMENT
Regulament ºcolar
1.Ce temã poþi face azi, nu o lãsa pe mâine, las-o
pe poimâine, poate atunci nu va mai trebui
fãcutã.
2.O temã importantã poate aºtepta ºi 30 de zile,
poate între timp se rezolvã singurã.
3.Dacã colegii de clasã se apucã de învãþat, asta
nu înseamnã cã ºi tu trebuie sã faci la fel.
4.Fii colegial ºi repetã ºi tu greºelile colegilor tãi!
5.Un caiet de temã e "oglinda elevului". Cu cât e
mai gros, cu atât mai bine. La fel ºi revista care
este ascunsã în el.
6.ªcoala nu e bar sã stai toata ziua acolo ºi nici
bisericã sã te duci prea des.
7.Sã nu spui niciodatã "am chef de învãþat". Va
trece.

La ºcoalã, mare gãlãgie într-o clasã.
Elevii se bãteau, þipau, sãreau pe bãnci.
La un moment dat, apare directorul
care încearcã sã facã liniºte ºi-l dã
afarã pe cel mai zgomotos. Apoi,
întreabã:
- Unde este profesorul vostru?
Un elev rãspunde:
- Tocmai l-aþi dat afarã...

Rugãciunea elevului
Doamne, Dumnezeul meu,
dã-mi vacanþã tot mereu,
fã din douã, un semestru,
fã din mine un maestru,
fãrã ºcoalã, fãrã teme,
fãrã mate, nici probleme.
Sau mãcar dacã se poate
subiectele la mate,
dar cu tot cu rezultate.
Dumnezeu,cu mila Ta,
ANULEAZÃ, TE ROG,TEZA!!!

- Chiar credeþi cã meritam eu
sã-mi puneþi nota unu, domnule
profesor?
- Ce sã fac, dacã alta mai micã
nu existã?

Grozav aº vrea sã zbor
pe Lunã în timpul tezelor!
- De ce?
- Acolo orice materie este

Pentru colegii no s, tri din clasele a XII-a
…sã mai s, i râdã
Examen în anul I de facultate
Profesorul stã cu faþa la geam - studenþii copiazã
pe rupte. Când profesorul se întoarce cu faþa la
studenþi, toþi se prefac cã scriu de zor...
Examen în anul II de facultate
Profesorul stã cu faþa la geam - studenþii copiazã
pe rupte. Când profesorul se întoarce cu faþa la
studenþi, aceºtia copiazã în continuare. Când
profesorul bate cu pixul în masã, studenþii se prefac
cã scriu de zor.
Examen în ultimul an de facultate
Profesorul stã cu faþa la geam - studenþii copiazã
pe rupte. Când profesorul se întoarce cu faþa la
studenþi, aceºtia continuã cu copiatul. Când un
student din ultimele rânduri bate cu pixul în masã,
profesorul se întoarce cu faþa la geam!!!

Trei studenþi înaintea unui examen. Unul foarte
bine pregãtit, unul cu un nivel mediu de cunoºtinþe ºi
unul ultra slab, se înþeleg asupra ordinii de intrare.
Cel mediu, intrã primul. La ieºirea din examen,
ceilalþi îl întreabã:
- Cum a fost?
- Ca o discuþie normalã de la profesor la student!
Intrã cel supertare. La ieºire, aceeaºi întrebare, iar
rãspunsul:
- Ca o discuþie de la profesor la profesor!
Când în sfârºit intrã ºi cel "'tãmâie", stã înãuntru o
orã. Când iese, ceilalþi îl întreabã:
- Cum a fost dacã ai stat atâta?
- Ca o discutie de la preot la preot!
- Cum aºa?
- Pãi el întreba... eu îmi fãceam cruce. Eu
rãspundeam, el îºi fãcea cruce!
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HOROSCOP DE VACANTÃ
Berbec Un Berbec în gaºca de prieteni
garanteazã o vacanþã pe care cu greu am
putea-o uita. El are nevoie s ã se
desfãºoare, de aceea, dacã ajunge la
munte, într-un loc unde sã admire
pãsãrelele ºi sã observe cum creºte iarba,
îºi va ieºi din minþi ºi se va face nevãzut. Cu siguranþã îl
vei gãsi în binecunoscuta noastrã staþiune Mamaia, la
Parcul acvatic
Taur Comod cum este, ºi-ar dori sã vinã
destinaþia la el, precum "muntele la
Mahomed". Dar pentru cã nu s-a inventat
încã vacanþã virtualã, ºi pentru cã Taurul
este, totuºi, un admirator a tot ceea ce
înseamnã natura, vacanþa îl va urni din loc.
Taurul este o persoanã calmã de aceea preferã sã nu ia
multe persoane care sã-i þinã companie în vacanþã.
Ideal pentru el ar fi o excursie înAustralia!
Gemeni Starea de incertitudine
caracteristicã apare, dupã cum era de
aºteptat, ºi în momentul în care trebuie sã
îºi aleagã o destinaþie de vacanþã. O plajã
însoritã, o drumeþie la umbrele copacilor,
un camping, o ruletã de casino, o croazierã acestea
sunt numai câteva din puzderia de posibilitãþi. Ce loc
poate fi mai potrivit decât Las Vegas? Acolo are
Parisul, New York-ul, Monte Carlo, Rio, Roma,
Veneþia toate în miniaturã, dar într-un singur loc! ªi sã
nu uitãm Egiptul.
Rac Are nevoie de intimitate, timp de
calmare a nervilor ºi miºcare într-un
mediu care i se potriveºte. Cum "despre ce
mediu e vorba?" În preajma unei ape,
fireºte. Chiar dacã pârâiaºe cristaline
gãseºti câte vrei la munte, nu trebuie sã
tragi speranþe cã Racul te va însoþi într-o locaþie atât
de...friguroasã. Mai degrabã ai putea sã îi faci o
surprizã cumpãrând bilete la un hotel de pe litoral.
Leu Lux, lux ºi iar lux! Asta înþelege Leul
prin vacanþã. Nu îl intereseazã atât
destinaþia cât serviciile ºi "servitorii" care
îi sunt puºi la dispoziþie. Un lucru e sigur:
Leul nu va pleca în vacanþã decât cu
portofelul doldora, pentru cã el vrea sã se rasfeþe, sã îºi
permitã orice idee trãznitã. Oare ce ar spune Leul
nostru de câteva zile petrecute în Cuba?
Fecioara Îi place sã cãlãtoreascã, sã
exploreze þinuturi noi. Ea nu are nevoie de
mult ca sã fie fericitã. Îi plac locurile
complexe, dezvoltate economic, care
poartã în spate mii de ani de istorie.
Destinaþia potrivitã pentru eliminarea
stresului ºi satisfacerea dorinþei de cunoaºtere: Londra.

,

Balanþa Când spune "vacanþã", gândul ei
zboarã imediat cãtre o destinaþie exoticã.
O sãptãmânã în Dubai i-ar satisface toate
capriciile: cazare într-un hotel de cinci
stele (sau cel puþin trei), plajã la piscina
hotelului, unde se poate delecta cu bãuturi rãcoritoare
de la bar, sau pe plajã.
Scorpion Are nevoie de o vacanþã de
relaxare, de contemplare, de aºezare în
ordine a gândurilor ºi de savurare a unor
senzaþii de libertate absolutã. Are nevoie
de mãreþii copleºitoare. Are nevoie de
Niagara! O plimbare cu elicopterul deasupra
spectacolului gigantic îl va lãsa fãrã cuvinte!
Sãgetãtor Are nevoie de mult spaþiu,
jocuri periculoase, mâncare "sãnãtoasã",
locuri de distracþie deschise non-stop ºi…
soare! Muuult soare! Cum "unde
mergem"? În Spania. Am ales Costa
Brava. Noaptea discoteci care vibreazã în ritmuri de
flamenco sau, dupã caz, de sound-uri moderne.
Capricorn Îi va fi mai greu sã se decidã sã
îºi ia câteva zile de concediu decât sã îºi
aleagã destinaþia. Obosit ºi plictisit de
aglomeraþia urbanã, a plajelor ºi a
sta þ iunilor montane ultraaglomerate,
Capricornul va accepta oricând cu plãcere o excursie în
Bucovina. ªi-a dorit dintotdeauna sã facã un tur al
mãnãstirilor din aceastã zonã ºi sã admire pitorescul
locului,
Vãrsãtor Este întotdeauna la curent cu
noutãþile, aºa cã va gasi o destinaþie la
modã pentru petrecerea vacanþei. Uite, a ºi
gasit-o: Tunisia! Amalgam de vechi ºi nou,
de tradiþional ºi modern, de Orient ºi
Occident, Tunisia este locul ideal pentru Vãrsãtor care,
ca semn de aer, se dã în vânt dupã tot ceea ce emanã
exotism, parfum de basm, antichitate.
Peºti Firi artistice, meditative, locul ideal
pentru vacanþã ar fi unul situat lângã ape
calme, nu prea adânci, unde sã se poatã
relaxa, f ã r ã prea mult zgomot º i
aglomeraþie: Lacul Balaton. Deºi solitari
în aparenþã, Peºtii nu s-ar descurca fãrã companie ºi ar
intra într-o apatie generalã.

