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Eminescu ºi Europa

N

umãrul doi al revistei noastre
vede lumina tiparului în luna
decembrie 2006, lunã hotar
dintre o Românie sortitã a fi izolatã ºi o
Românie europeanã. Colegiul nostru
poartã cu demnitate alãturi de numele
poetului naþional Mihai Eminescu ºi
justificata sintagmã de ºcoalã
europeanã, rod al recunoaºterii unor
performanþe de netãgãduit. Cum s-ar
zice noi am pornit ferm ºi intuitiv spre
Europa. Dacã pânã acum, elevi ºi
profesori, am fost o prefaþã bine scrisã la
noua carte, de la 1 ianuarie 2007 vom fi
personaje participante la acþiunea
propriu-zisã sau vom scrie capitole
viitoare în cartea cu început inspirat.
Paginile revistei atrag energia
creatoare a elevilor. De altfel acesta este
ºi rostul publicaþiei. Relieful înalt al
preocupãrilor din Colegiu se rãsfrânge în
litera tipãritã. Se manifestã cu
dezinvolturã spiritul tânãr. Între coperþile
ei, ca într-o matcã, se adunã rigoarea,
visarea, dar ºi certitudinile vârstei cu
drept de zbor.
Suntem în zodia internetului, mijloc
modern, absolut necesar, admirabil întru
comunicare ºi navigarea pentru
obþinerea urgentã a informaþiei. Dar
navigatorii se pot îndepãrta, nu de puþine
ori, atât de mult de þãrm încât sã nu se
mai zãreascã farul de pe bunul pãmânt.
Adicã, de cuvântul ce exprimã adevãrul,
cum scria patronul spiritual al Colegiului
nostru.
Prin revista Eminesciana dorim sã ne
bucurãm de cuvântul ales. Sã elogiem
lucrul bine fãcut din jurul nostru. Sã avem
încredere unii în alþii, ºi mai ales în ceea
ce creãm împreunã. Elevii sã nu se
îndepãrteze de fascinaþia lecturii. Sã fie
cuprinºi chiar de patima scrisului. Sã fie
fericiþi când îºi admirã numele sub un text
reuºit publicat în revistã.
Gândurile de mai sus le-am adunat
discret din dialogurile cu realizatorii
revistei. Le-am scris pentru cã au nuanþã
de program. Au curaj în ele. Atât de
necesar în vremea care ne aºteaptã.
Închei prin a spune cã numãrul viitor al
revistei noastre se va tipãri într-o
Românie europeanã. Timp în care vom
pãºi cu Eminescu mai aproape de noi.
Prof. Ioana PETREUª
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Odã
(în metru antic)

Nu credeam sã-nvãþ a muri vreodatã;
Pururi tânãr, înfãºurat în manta-mi,
Ochii mei nãlþam visãtori la steaua
Singurãtãþii.
Când deodatã tu rãsãriºi în cale-mi,
Suferinþã tu, dureros de dulce...
Pân-în fund bãui voluptatea morþii
Nendurãtoare.
Jalnic ard de viu chinuit ca Nessus,
Ori ca Hercul înveninat de haina-i;
Focul meu a-l stinge nu pot cu toate
Apele mãrii.
De-al meu propriu vis, mistuit mã vaiet,
Pe-al meu propriu rug, mã topesc în flãcãri...
Pot sã mai renviu luminos din el ca
Pasãrea Phoenix?
Piarã-mi ochii tulburãtori din cale,
Vino iar în sân, nepãsare tristã;
Ca sã pot muri liniºtit, pe mine
Mie redã-mã!
Mihai EMINESCU
În Odã este tensiunea sentimentului
ºi a ideii, este existenþã, în „Nu credeam
sã-nvãþ a muri vreodatã” e tragism ºi
seninãtate olimpicã, nu e moarte, nici
viaþã, ci un raport tainic între ele, care
naºte adevãrata stare a poeziei.
Nichita STÃNESCU
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Proiectele Colegiului Naþional „Mihai Eminescu”
pentru anul ºcolar 2006-2007
Colegiul Naþional „Mihai
Eminescu”, o ºcoalã a
viitorului, bine structuratã ºi
integratã în comunitatea
europeanã. Aºa ar putea fi
caracterizat viitorul colegiului
n o s t r u , î n t r- o l u m e î n
permanentã schimbare, cu o
dinamicã rapidã a problemelor
educaþiei.
Pe lângã activitatea de bazã
care se desfãºoarã în orice
ºcoalã, cea de instrucþie ºi
educaþie, ne-am propus sã
acordãm o prioritate deosebitã
proiectelor ºi programelor naþionale ºi internaþionale. Ele
reprezintã un foarte bun prilej de cunoaºtere, atât de cãtre
profesori cât ºi de cãtre elevi, a realitãþilor din þãrile uniunii
europene, a tipului de educaþie oferit de cãtre fiecare
naþiune, a unor experienþe de viaþã deosebite.
Ca viitori cetãþeni europeni, rolul derulãrii unor
asemenea proiecte este unul deosebit, motiv pentru care
trebuie felicitaþi toþi colegii care s-au implicat ºi se implicã
în buna lor derulare. În acest moment în colegiul nostru se
aflã în derulare douã proiecte Socrates Comenius:
1. BORDELINE - Frontiera þinut al nimãnui, o
cale de trecere, punte ºi barierã între oameni, þãri,
povestiri; coordonator proiect prof. Mariana Gabriela
Hudrea.
Partenerii în acest proiect sunt licee din Italia, Polonia,
Franþa, Slovacia, Liechtenstein ºi România, iar în acest
moment se aflã în al doilea an de desfãºurare. În luna
octombrie, a avut loc reuniunea din România, în cadrul
colegiului nostru, care s-a bucurat de un real succes în rândul

tuturor participanþilor. Nu pot decât sã felicit întreaga echipã
de coordonare, pentru eforturile fãcute, astfel încât, la final,
impresiile oaspeþilor noºtri sã fie dintre cele mai apreciative.
2. Patrimoniul Cultural un mijloc de apropiere
între provincii europene care se va desfãºura în
parteneriat cu un liceu din Zaragoza, Spania.
În cadrul acestui proiect vor avea loc în februarie
respectiv aprilie 2007, cele doua întâlniri de lucru în Spania
respectiv România, cu participarea directã a unui numãr de
25 elevi ºi a 5 profesori.
Coordonatorul acestui proiect din partea ºcolii noastre
este d-na prof. Loredana Molnar care, sunt convins, cã va
reuºi împreunã cu echipa de proiect sã obþinã rezultate
deosebite.
De asemenea este activitatea care se desfãºoarã în cadrul
Comisiei pentru promovarea Programelor naþionale ºi
internaþionale între ºcoli, care are preocupãri permanente
pentru buna desfãºurare a proiectelor în derulare, dar ºi
pentru redactarea unor noi proiecte, gãsirea unor noi
parteneri, pe linia promovatã de ºcoala noastrã. Dacã am
vorbit despre proiectele internaþionale în desfãºurare, nu
trebuie sã uitam multitudinea de proiecte ºi parteneriate
locale ºi naþionale desfãºurate sau care sunt în plinã
derulare. Ele sunt la fel de importante pentru sensibilizarea
elevilor noºtri, pentru educaþia pe care încercãm sã o oferim,
pentru oferta educaþionalã proprie a colegiului.
În încheiere aº vrea sã menþionez cã valoarea moralã ºi
educaþionalã a acestor proiecte se va vedea în viitor, când
sperãm sã fim mândrii de elevii noºtri, viitori cetãþeni
europeni.
prof. Marius CRÃCIUN
Director al Colegiului Naþional „Mihai Eminescu”

Patrimoniul cultural - un mijloc
de apropiere între provinciile europene
Colegiul Naþional Mihai Eminescu este implicat în acest an ºcolar în douã proiecte Socrates Comenius 1 care se
desfãºoarã cu sprijinul financiar al Comisiei Europene:
1. Borderline - The frontier: a no man's land, a passage way, bridge and barrier between people, countries,
stories proiect ºcolar
2. Le patrimoine culturel-moyen de rapprochement entre des provinces européennes - proiect lingvistic.
Instituþia partenerã este Institutul de Educaþie Secundarã “Los Enlaces” din Zaragoza, Spania.
Obiectivele proiectului Le patrimoine culturel - moyen de rapprochement entre des provinces européennes sunt:
a) Facilitarea accesului elevilor la un viitor profesional mai bun prin învãþarea limbilor stãine.
b) Aplicarea cunoºtinþelor achiziþionate de elevi în situaþii de comunicare concrete
c) Promovarea ideii de multiculturalism pentru o Europã unitã prin descoperirea patrimoniului cultural al altei þãri.
d) Cultivarea toleranþei în vederea acceptãrii de cãtre elevi a diferenþelor socio-culturale dintre cele douã þãri.
Acest proiect presupune un schimb de experienþã, în vederea realizãrii unor produse comune, între 25 de elevi ai
Colegiului nostru ºi 25 de elevi spanioli, fiecare grup fiind însoþit de profesorii coordonatori. Întâlnirile se vor realiza în
Spania în luna februarie 2007 si în Romania în aprilie 2007, iar legãturile se vor pãstra prin mijloacele moderne de
comunicare pe toatã durata desfãºurãrii proiectului.
În numãrul viitor al revistei Eminesciana vom reveni cu amãnunte legate de desfãºurarea acestui proiect.

Prof. Loredana MOLNAR
Coordonator proiect
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Frontiera - þinut al nimãnui,
o cale de trecere, punte ºi barierã între oameni
În anul ºcolar 2005-2006, în
Colegiul Eminescu s-a derulat primul an
al proiectului: Frontiera - þinut al
nimãnui, o cale de trecere, punte ºi
bariera între oameni, þãri, povestiri.
Proiectul BORDERLINE este un
proiect Socrates Comenius1, finanþat de
Comisia Europeanã. Proiectul îºi
propune abordarea ideii de frontierã,
atât din punct de vedere fizic cât ºi
metaforic, þinând cont de definiþiile
pozitive (un pod/punte spre ceva nou,
un loc al posibilitãþilor), de la cele
problematice (frontiera ca barierã,
limitã, obstacol) ºi chiar cauzatoare de
conflicte (problematica alegerii ºi a
apartenenþei).
Obiectivul principal pe care dorim
sã-l atingem este o educaþie spre o
Europã fãrã bariere ºi graniþe, fãrã
obstacole care sã limiteze dialogul între popoare.
Proiectul a fost integrat în activitãþile de predare la
clasã de cãtre: Mariana Hudrea - Crossing Cultures,
istorie, Cristina Reteggi, desen, Camelia Duþã
(Biologie), Ileana Vasilescu (geografie) ºi Adrian Bota
(istorie).
Elevii implicaþi ºi-au îmbunãtãþit cunoºtinþele de
comunicare în limba englezã ºi ºi-au lãrgit orizontul
cultural intrând în contact cu partenerii din cele 6 þãri.
În luna octombrie 2006 Colegiul Naþional Mihai
Eminescu a gãzduit reuniunea de proiect la care au
participat 4 elevi din Italia, 2 elevi din Slovacia, 2 elevi
din Liechtenstein ºi 2 elevi de la Liceul Mihail

Kogalniceanu din Vaslui.
Reuniunea a fost un mare succes fiind apreciatã
atât de cãtre oaspeþi cât ºi de cãtre elevii Colegiului
Mihai Eminescu.
Aprecierile acestora se aflã publicate pe cele
douã bloguri ale proiectului:
http://borderline-com1.blogspot.com/ ºi
http://cnme-borderline.blogspot.com/
De asemenea peste 190 de elevi din clasele IX E,
X A ºi E, XI C, E ºi F au scris eseuri despre impactul
proiectului asupra lor, despre modul în care proiectul ia ajutat sã devinã mai toleranþi ºi sã reuºeascã sã-ºi
evalueze cunoºtinþele ºi calitãþile în competiþia cu
elevii strãini.
În cele trei zile ale reuniunii
oaspeþii ºi gazdele au participat
la activitãþi de prezentare ºi
ateliere de lucru în ºcoalã, au
vizitat Muzeul de Mineralogie,
Biblioteca Judeþeanã Petre
Dulfu, Casa Memorialã Vasile
Lucaciu, Biserica de lemn din
ªurdesti, Muzeul Satului din
Sighetu Marmaþiei, Memorialul
Durerii ºi Cimitirul vesel de la
Sãpânþa.
Aceste vizite i-au ajutat pe
cei 51 de participanþi la excursie
sã descopere contrastele
existente în România ºi sã
observe paºii pe care îi face
aceasta þarã care, în 1 inauarie
2007, va deveni membrã a
Uniunii Europene.
Prof. Mariana HUDREA
Coordonator proiect
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Eminescu ºi Maramureºul
Eminescologii n-au epuizat încã
argumentele ce vizeazã prezenþa fizicã a
poetului nepereche în Maramureº. Dar
visul lui Eminescu de a cutreiera
Maramureºul nu s-a implinit. Doar
în scrierile sale face referiri la
aceste þinuturi.
În rândurile ce urmeazã am
adunat fragmente din opera
eminescianã unde pomeneºte de
Þara Maramureºului ºi locuitorii
ei. În studiile sale eminesciene,
istoricul literar G.Cãlinescu scrie
ºi îl descrie astfel: ...un roman de
tip carpatin,di tre aceia care, trãind
în preajma munþilor, mai cu seamã în
Ardeal ºi Moldova de Sus ...cresc mai
vânjoºi ºi mai aprigi... Sau Eminescu
cel lipsit de ironie cautã pe Creangã sau pe
ardeleni....Ca ºi Titu Maiorescu, Eminescu a
avut
o doctrinã politicã
conservatoare, bine conturatã,
care se reflectã ºi în scrierile sale.
Sã vedem deci în ce context se
referã la maramureºeni:
Lucruri ajunse atât de departe
încât, sub Ludovic cel Mare, o
parte a românilor din Maramureº
se lehamitaserã cu totul de
vexaþiunile continue ºi, conduºi
de Dragoº Vodã, ieºirã din þarã ºi
fondarã principatul Moldavei.
Sau basarabii chiar au venit de
unde au venit familiile bãnãþene ºi
moldoveni din Maramureº. Se ºtie

cã dinastiile, nobilimea istoricã ºi þãranii
noºtrii liberi au venit unii din Ardeal, alþii din
Maramureº - nu de nevoie materialã, ci
din cauze religioase.
Lãsând ipoteza trecerii poetului prin
Maramureº în seama celor care au
acces la manuscrise, documente ºi
arhiva Eminescu, voi preciza cã
acesta vorbea despre maramureºeni
cu demnitate, deosebit respect ºi
multã admiraþie. Pentru
exemplificare avem un fragment
dintr-un articol scris în anul 1876 ...sar bucura nu numai transilvanii, ci în
mod egal bãnãþenii, simpaticii criºeni
ºi strãvechiul Maramureº . Vã
recomand pentru convingere vol.1-XVI
din ediþia criticã îngrijitã de Perpessicius,
aflate în colecþiile Bibliotecii Judeþene Petre
Dulfu din Baia Mare.
Explicaþia care ne-o dã Eminescu
pentru numirea provinciei se apropie
de cea a unor cercetãtori: Maramureº
ar deriva din cuvântul marmurã, cu
intercalarea lui a, ca ºi la cuvântul
aramã. Aceastã explicaþie pare sã fie
adevaratã, deoarece marmura de
calitate inferioarã se gãseºte în
cantitate mare în mai multe localitãþi
din Maramureº, cum ar fi Sãcel,
Borºa, Repedea, Ariniº ºi Niriºel.”
Chiar maramureºenii par a fi din
Haþeg. Ce Maramureº decât o
combinare între numele român al
Porþii de Fier (Marmura) ºi numele
Murãºului care curge la nordul
þinutului.
Din vol. IX, care cuprinde
publicistica eminescianã între anii
1870-1877, am reþinut pentru
finalul acestor rânduri APEL Cãtre
Junele române. Vã rugãm în
special: ca sã binevoiþi a face
pentru fiecare þarã românã
(Muntenia, Moldova, Bucovina,
Transilvania, Criºana, Timiºoara,
Maramureº ºi Basarabia) câte o
framurã cu inscripþia cultura e
puterea popoarelor.
Denisa ROMAN (XI F)
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Rubrica psihologului

Efectul Pygmalion
În anul 1968, Robert Rosenthal ºi Lenore
Jacobson îºi publicau lucrarea Pygmalion in the
classroom, inspiraþi fiind de opera dramaticã a lui
George Bernard Shaw, Pygmalion. Din piesa lui
Shaw se desprinde ideea ca locul unei persoane în
societate este strâns legat de modul în care este ea
tratat ã de ceilalþ i. Rosenthal º i Jacobson
concluzioneazã cã dezvoltarea intelectualã a
elevilor este, în mare parte, un rãspuns la
aºteptãrile profesorilor ºi la modul în care aceste
aºteptãri le sunt transmise. Cei doi au formulat
urmatoarele ipoteze:
- profesorii au unele aºteptãri în ceea ce
priveºte performanþa elevilor;
- elevii rãspund la aºteptãrile de comportament
ale profesorilor;
- performanþele ºcolare sunt determinate ºi
influenþate de aceste aºteptãri. Aceste ipoteze au
fost probate ºi în scoli, iar rezultatele au fost
conform aºteptãrilor.

Anca Bumb (XI D)

Experimente
Studiul original implic ã prezentarea de
informaþii false profesorilor în legaturã cu
potenþialul intelectual al anumitor elevi selectaþi
aleator (aceºtia au fost numiþi "bloomers"). El s-a
desfãºurat într-o ºcoalã primarã din San Francisco
cuprinzând elevi din primele ºase clase. Iniþial li s-a
dat un test de inteligenþã, însã rezultatele nu au
influenþat alegerea. La sfârºitul perioadei de
cercetare s-a constatat cã
elevii "marcaþi" ºi, în
Explicaþii
special cei din clasele I si
O posibilã explicaþie a fenomenelor implicate a fost datã de cãtre Good ºi
II, au avut rezultate mai Brophy în 1980.
bune chiar decât cei cu
§ La începutul perioadei ºcolare, profesorii/învãþãtorii au aºteptãri diferite
rezultate iniþiale superi- vizavi de elevi (ei nu sunt de condamnat, cãci ºi le întemeiazã pe informaþiile
oare, dar care nu au fost disponibile, uneori intervenind statutul social al familiei, sexul, rasa etc.);
scoºi în evidenþã. Astfel,
§ Datoritã acestor aºteptãri, ei se comportã diferit în cazul acestor elevi (dânducei numiþi "bloomers" au le sarcini diferite ca grad de dificultate);
câ º tigat în medie 12
§ Acest tratament le indicã elevilor care sunt aºteptãrile, iar ei le vor interioriza,
puncte la coeficientul de afectându-le activitatea academicã;
inteligenþã, în timp ce
§ Dacã nu se opune rezistenþa activã, elevilor le vor fi afectate motivaþia,
ceilalþi ºi-au îmbunãtãþit aspiraþiile, realizãrile ºcolare;
performanþa cu aproxima§ Rezultatele (slabe sau mediocre) obþinute vor întãri aºteptãrile profesorilor,
tiv 8 puncte. La elevii din care se bazeazã acum pe fapte obiective.
primele rezultate au fost ºi
Se impune un comentariu: Profesorii nu trebuie condamnati, aºteptãrile iniþiale
mai clare, raportul fiind de se bazeazã pe cele mai bune informaþii disponibile. Totuºi, ei trebuie sã încerce sã
28 la 10.
nu ramânã cantonaþi în aceste prime impresii, pentru a le acorda o ºansã tuturor
elevilor. Este clar cã acest efect este real ºi trebuie luat în considerare de cãtre cei
Melinda HOTEA
care trebuie sã-i înveþe pe elevii mai tineri.
Psiholog ºcolar
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La ordinea zilei

UNIFORMIADA
Mulþi dintre noi am fost aproape încântaþi dacã nu
Uniformã - îmbrãcãminte croitã dupã un
chiar foarte încântaþi atunci când am auzit cã liceul
anumit
model ºi purtatã în mod obligatoriu de
nostru avea sã se deosebeascã cu ceva mai mult decât
pânã acum de restul liceelor cu renume, în rândul cãrora membrii unor instituþii (armatã, ºcoalã etc.). Din
se aflã în prezent (lucru de care suntem extreme de fr. uniforme, lat. uniformis, -e.
Sursa: DEX '98
mândri). Cu ce anume? Cu noul stil de îmbrãcãminte
aflat sub denumirea de uniforma! Zis ºi fãcut…!
Dacã la început ne-au fost prezentate 3 modele de uniformã dintre cele mai jalnice, dupã lungi dezbateri s-a
ajuns la concluzia cã nici unul dintre modele nu ne reprezintã ºi s-a apelat la un alt creator. Noul model ales a fost
supus la vot în rândul elevilor ºi a fost acceptat cu condiþia unor evenutuale modificãri… ªi nu era vorba de preþ.
În fine modificãrile
au fost fãcute (mai mult
sau mai puþin în bine),
preþul a fost modificat
ºi a venit ºi ziua mult
asteptatã: cea în care
trebuia sã probãm o
parte din piesele ce o
alcãtuiesc: pantalonii,
sacoul ºi eventual
fusta! Reacþia elevilor
nu a fost nici pe depatre
cea doritã de cãtre
iniþiatorii acestui mãreþ
proiect… De ce…?
Rãspunsul e unul
singur ºi lesne de
înþeles: nu sunt pe
placul adolescenþilor ºi,
în mare parte nu le prea
vin bine: pantaloni
streach ºi fusta dreaptã
cu pliuri?! Transformãrile sunt întradevãr
vizibile, dacã în bine
sau în rãu, vã veþi da
seama din pãrerile
unor colegi cu care am
stat de vorbã:
lIdeea în sine a
fost bunã, deoarece în
acest fel va fi egalitate
între elevi ºi nu o sã se mai punã atâta accent pe clasa
socialã din care provii. În plus nu va mai fi necesar sã
stai minute întregi în faþa dulapului cu hãinutze
gândindu-te: dar azi cu ce sã mã îmbrac? Dar existã
totuºi o micã-mare problemã legatã de croi, de model
...însã trebuie sã fim optimiºti ºi sã sperãm cã totul va fi
bine, doar suntem tineri, nu-i aºa? (Diana R.)
lDupã pãrerea mea, introducerea uniformei în
Colegiul nostru, mi se pare o idee foarte bunã, însã, din
nefericire, modelul ales pentru a ne reprezenta nu este
tocmai pe placul meu ºi a multor alþi elevi din acest
liceu… (Rodica C.)
lMie mi se pare O.K. cã vom avea uniformã…

ideea era bunã însã felul
în care aratã m-a cam
dezamãgit puþin: ba un
numãr îþi era prea mic,
ba celalalt îþi era prea
mare. Iar calea de mijloc
era ºi cred cã aºa va
rãmâne: de ne-gãsit…
Dacã s-ar face câteva
modificãri (în bine de
data aceasta) la
pantalon mai ales, eu zic
ca totul ar fi bine…(Lia
H.)
lPãrerea mea e
una singurã ºi fãrã cale
de întoarcere: orice
minune þine 3 zile aºa cã
nu ar trebui sã ne
stresãm prea tare pentru
cã sunt sigurã cã nu se
va purta decât o scurtã
perioadã de timp. Dacã
tot zic cã au fãcut o
treabã serioasã ºi de
lãudat, de ce nu poartã
ºi profesorii uniformã?
Noi avem voie sã le
vedem burtica ºi
decolteul? (Andra C.)
lEu zic cã atâta
timp cât ei cer banii pe
care îi vor pentru uniforme, noi ar trebui sã ne alegem
modelul ºi nu sã ne arate unul ºi, pe când le aduc, sã fie
altul. Dacã ei au pretenþii la bani ºi noi ar trebui sã
avem dreptul de a decide pe ce dãm aceºti bani ºi pe
ce nu… (Alexandra M.)
Din cele de mai sus sper cã aþi reuºit sã vã faceþi o
idee despre modelul de îmbrãcãminte, numit
uniformã. Mai exact despre þinuta pe care elevii
colegiului nostru, vor purta-o pentru cine ºtie cât timp
(poate c-o vom lãsa urmaºilor urmaºilor noºtri), fie cã
le place, fie cã nu, ºi chiar dacã moda este în continuã
schimbare…
Denisa PINTEA (XI G)
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Curajul de a merge la Cinematograf
Încã o datã omul ºi-a demonstrat
inteligenþa prin crearea acelui lucru
care nouã azi ni se pare indispensabil în
viaþa de zi cu zi ºi anume filmele.
Tuturor ne plac filmele fie cã sunt de
acþiune, dramã, romantice, horror º.a.
În acest articol voi face o scurtã ºi
interesantã incursiune în ceea ce
înseamnã filmul astãzi.
Totul a început cu fraþii Lumierre
care au construit primul cinematograf
din lume.O datã cu trecerea timpului
acesta s-a dezvoltat ºi îmbunãtãþit.
Totuºi, datoritã dezvoltãrii inevitabile
a tehnologiei, locul lor a fost luat întâi
de calculatoare, aparate video, casete
video, pe urmã a apãrut Internetul ºi
DVD-urile. Datoritã acestora
vizionarea unui film a devenit ceva
uºor, iar pe mãsura ce Internetul se
extinde iar serviciile de genul acesta se
îmbunãtãþesc, crescând ºi viteza de
download, filmele sunt mai la
îndemânã ca oricând, fãcând din
urmãrirea unui film o adevãratã plãcere
ºi mulþi considerã aceste metode mult
mai comode.

Din pacate, toate aceste inovaþii au
ajuns atat de populare încât majoritatea
cinematografelor se aflã în declin.
Cinematograful Dacia din oraºul
nostru, rãmas singurul dupa închiderea
Cinematografului Minerul, a fost
construit în acelaºi an cu Spitalul
Judeþean, respectiv în 1967. Fiind în
aceeaºi situaþie ca alte sute de
cinematografe din þarã, amatorii
acestuia sunt tot mai puþini. În luna
octombrie a acestui an spectatorii au
fost în numãr de 585, dintre care
majoritatea au fost prezenþi la filmul
Piraþii din Caraibe II: Cufãrul lui Davy
Jones.
În luna noiembrie ne-am delectat cu
o creatie româneascã, care a fost
premiatã de doua ori în cadrul
“Festivalului de Film de la Sarajevo”,
regizatã de Radu Munteanu ºi având ca
temã impactul lunii decembrie 1989.
La comedia romanticã “Cum sã dai
afarã din casã un burlac de 30 de ani”
cu Matthew McConaughey ºi Sarah
Jessica Parker am râs de burlacul de
treizeci ºi ceva de ani care încã trãieºte

cu pãrinþii sãi ºi se îndrãgosteºte de ea,
pe care o suspecteazã cã ar fi angajatã
de pãrinþii lui pentru a gãsi o cale de a-l
scoate din casã.
A urmat a doua aventurã a
faimosului motan portocaliu, Garfield.
Acesta revine, împreunã cu fratele lui
geamãn, nimeni altul decât Prince,
moºtenitorul unei averi considerabile.
Din cauza unei neînþelegeri cei doi vor
face schimb de rol încercând sã scape
lumea animalelor de la castel de o
soartã crudã.
Pentru cei care doresc sã vizioneze
filmele care vor urma, Cinema Dacia îi
aºteaptã cu porþile deschise. Costul
unui bilet este de 6 RON, iar programul
de la orele 15, 17, 19 ºi 21. De
asemenea existã ºi o reducere pentru
grupurile organizate (minim 10
persoane). În cazul acesta preþul unui
bilet scade la 4 RON, indiferent de orã.
În concluzie, vã sugerez sã mergeti
cu colegii, sau cu prietenii la film
pentru a va delecta cu cea de-a saptea
artã din lume: cinematografia.
Laura MEDIªAN (XIF)

Dezavantajul balurilor
Dupã ce ne obiºnuim
cu ideea cã a început iar
ºcoala avem ºi motive de
bucurie. Vin balurile!!
Toatã lumea fericitã!
Ura!!! Fiecare dintre noi
ne stabilim liceele la care
ne dorim simþitã prezenþa.
Existã o serie de întrebãri
fãrã rãspuns…oare la
care dintre baluri sã fiu
prezent(ã)? La toate?! Ar
fi prea mult! Sã vedem…
„Aurel Vlaicu, Sportiv,
Liceul 6, Artã, Gheorghe
Lazãr, Racoviþã,
Eminescu, of course,
Tehnic, ªincai, Anghel
Saligny, Lucaciu…am mai
mulþi prieteni la liceul „x” aºa cã…mã voi duce la acela!”.
Asta… s-a rezolvat uºor! Sã vedem…ce urmeazã?!
Stai puþin! Primul liceu de pe listã a avut deja balul! Acela
cade din start! Dar…au rãmas încã câteva!
Acum…întrebarea e „cu ce sã mã îmbrac??” . A intervenit o
problemã gravã! Moment de reflectare… ”Kenvelo sau
Cozac o sã îmi rezolve ºi aceastã problemã?! Sau… mai
bine sã îmi iau ceva mai ieftin ºi sã îmi las mai mulþi bani
pentru intrãri, invitaþii ºi consumaþie?!”. Urmeazã
momentul cel mai plictisitor ºi în acelaºi timp îngrijorãtor de
care ne-am putea lovi vreodatã: calcule, calcule ºi iar

calcule…
Orice am face …dacã
ar trebui sã ne bazãm
doar pe alocaþia de stat
(care ºi pentru un
handicapat e de
neajuns)…probabil am
pupa „tãrâmul” Casei de
Culturã a Sindicatelor
doar o singurã datã în
acest interval pregãtit
balurilor, dar atunci…ca
lumea! Nu ºtim ce ne-am
face fãrã pãrinþi în acele
momente! Aceºtia, s-au
cam obiºnuit ca atunci
când copilaºii lor le spun
„Mami/Tati, te iubesc atât
de mult!”, sã vinã cu
replica „Ce vrei sã îþi dau sau sã îþi fac?”. Bineînþeles…ei
sunt de treabã ºi ne finanþeazã, dar…noi am devenit mult
prea preocupaþi de lucrurile materiale ºi am uitat sã
spunem ºi partea care lipseºte din textul rostit deja din
inerþie, adicã acel: „Te iubesc…dar, nu numai acum! Ci,
mereu!”.
Dar, niciodatã aceste dezavantaje prezentate nu ne vor
rãpi entuziasmul pe care îl simþim în momentul în care ni se
dã undã verde de la pãrinþi sau accesul în interiorul
distracþiei provocate de balul de boboci ales.
Andrea MAGYAR (X D)
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TEATRU

Elevii de la EminesCu joacã teatru
« Dramatis personae » dã din nou lovitura

Anca Bumb (XI D)

E m i n e s c u .
Reprezentaþia a
fost de fapt un fel
de probã. Astfel,
tinerii actori au
putut schimba
impresii cu cei
care au vizionat
spectacolul,
aflând printre
altele cât de mult
s-au înþeles
s u b i e c t u l
abordat în piesã
sau vocabularul
folosit (deºi, de
aceastã datã,

mestecat sau de tema la chimie,
dar care totuºi a captat mai mult
decât parþial atenþia acestora),
tinerii actori în frunte cu domnul
profes, s-au aventurat la Arad, la
cea de-a 14-a ediþie a Festivalului
Internaþional de Teatru Francofon
Amifran. Aºa cã, primind acordul
Domnului Director, liceenii au putut
sã absenteze legal în perioada 2126 octombrie, pentru a fi prezenþi pe
scena Teatrului de Stat Ioan Slavici
împreunã cu alþi 300 de chiulangii
legalizaþi din opt þãri. Dintre cele 22
de spectacole, Quai Claire, quai
fonce a reuºit sã ridice în picioare
publicul, fãcând din nou furori în
rândurile profesioniºtilor ºi, mai
ales, ale amatorilor. Tinerii actori,
au fost invitaþi pentru primirea
aplauzelor de trei ori pe scenã.
Dramatis personae Baia Mare,
este obiºnuitã cu astfel de
evenimente, pânã în 2002 mereu a
venit acasã cu Marele Premiu sau
cel puþin cu locul III. Revenind în
prezent, prezenþa la Amifran ºi la
Festivalul Festivalurilor organizat
tot la Arad, le-a adus ocazia de a
duce peste graniþe aceastã piesã
de teatru. Astfel, în luna aprilie
2007, actorii noºtri se vor prezenta
la un festival internaþional din Italia.
Bãimãrenii vor avea ocazia sã vadã
spectacolul decât abia în mai 2007.
Pânã atunci…le þinem pumnii, ºi nu
uitaþi cã pe lângã repetiþii, mai
trebuie sã ºi învãþaþi !
Andrea MAGYAR (XD )

D

upã multã muncã, profesorul
de teatru francofon Nicolae
Weisz ºi elevii sãi, au reuºit sã
punã pe picioare o nouã piesã de
teatru intitulatã Quai claire, quai
fonce. Aceastã reprezentaþie
reprezintã un melanj fãcut între
mai mulþi scriitori ºi dramaturgi
( Va n W e t t e r, C a r a g i a l e ,
Desproges º.a.) plus amprenta
domnului Weisz, aceasta pentru
a se ajusta fiecãrui actor în parte
rolul. Premiera acestei piese de
teatru a avut loc în sala festivã a
Colegiului Naþional Mihai

limbajul a fost
accesibil ºi unui
cunoscãtor
mediu al limbii
franceze).
Dupã ce au
reuºit sã ridice în
picioare plictisiþii
din bãncile sãlii
festive (care n-au
înþeles mare lucru
din piesa de
teatru, fiind mult
prea preocupaþi
de guma de

Anca Bumb (XI D)
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Dialog cu domnul profesor Nicolae Weisz, directorul artistic al Teatrului Municipal Baia Mare

“Cunoºteam înclinaþia elevilor
de a se arãta pe scenã”

Lumea teatrului este una plinã de fantezie,
emoþie, talent ºi muncã. Veþi afla mai multe
despre ea prin intermediul acestui interviu cu
domnul professor Nicolae Weisz, Directo
artisticr al Teatrului Municipal Baia Mare ºi
îndrumãtorul trupei de teatru “Dramatis
Personae” din cadrul Colegiului Naþional
“Mihai Eminescu”, colegiu la care predã
limba francezã.

11.De când instruiþi elevii în arta
teatrului ºi ce v-a determinat sã faceþi acest
lucru?
Fac acest lucru din 1993. A fost dorinþa
mea de a preda franceza altfel ºi cunoºteam
înclinaþia tuturor generaþiilor de elevi de a se
arãta pe scenã.
A mai fost ºi credinþa mea cã pot sã fac aºa
ceva ºi faptul cã la Arad, colegul meu Florin
Didilescu organiza un festival internaþional de teatru
francofon pentru liceeni. Din acel moment, am intrat într-o
reþea de festivaluri din Europa, Africa ºi Canada, care ne
doreºte în mod constant.
2. Ce implicã pregãtirea unui spectacol ºi cât timp
dureazã?
În primul rând selectez o trupã de teatru. Apoi trebuie sã
gãsesc o piesã de tartru adecvatã trupei respective. Depistez
talentele scenice ale componenþilor trupei ºi întocmesc o regie

CARTEA LUNII

care sã-i punã în valoare. La final observ
interesul publicului pentru spectacolul realizat.
Sistemul meu este diferit de sistemele
tuturor celorlalte trupe pe care le-am cunoscut
de-a lungul anilor, adicã repet din prima zi de
ºcoalã, ºapte zile din ºapte, timp de
aproximativ cinci sãptãmâni.
3. Ce premii are în palmares trupa de
teatru condusã de dumneavoastrã?
Pânã în 2001, trupa a luat premii în fiecare
an la toate festivalurile la care a participat: de
cinci ori marele premiu (la Arad de trei ori,
Brno-Republica Cehã, Cagliari-Italia).
Dupã 2001, în festivalurile reþelei din care
face parte ºi fetivalul de la Arad, s-a renunþat
definitiv la premii, pentru cã la un moment dat,
aceleaºi trupe luau premii, ceva frustrant
pentru cei care lucrau la fel de mult, dar fara
materializare în premii.
4. Influenþeazã aceastã activitate performanþele elevilor în
cadrul cursurilor ºcolare?
Categoric, da! În mod pozitiv.
5. Ce planuri de viitor aveþi ºi care sunt obiectivele acestei
trupe de teatru?
Dorim sã continuãm, iar în aprilie sã reprezentãm România la un
festival internaþional în Sicilia.
Iulia MUREªAN (X F)

O l u m e a s e n z a þ i i l o r. O v i a þ ã î n c ã u ta re a i u b i r i i .

Pa r f u m u l
Am rãmas cu adevarat fascinatã de o carte cãreia i-am presimþit miracolul încã din
momentul în care i-am aflat titlul - “Parfumul” - primul roman al autorului german Patrick
Suskind, care descrie într-o poveste captivantã o lume formatã numai din parfumuri, duhori
ºi miresme. E viaþa lui Jean-Baptiste Grenouille, un suflet lipsit de iubire, izolat, care
adulmecã oamenii de la kilometri distanþã, recunoºtea fiecare tufiº, copac, floare sau obiect
dupã miros, dar tototdatã un om care nu mirosea a om, care era lipsit de orice fel de aromã.
Am putea încerca sã ne imaginãm cum un om care, deºi înzestrat de naturã cu un simþ
olfactiv de neconceput, care pãstreazã în adâncul sãu fiecare mireasmã simþitã vreaodatã,
trece printre oameni neobservatã, iar dacã îºi face simþitã prezenþa, aceºtia îl ocolesc
tocmai pentru cã el însuºi nu îºi poate asocia nici un miros?
Astfel, scopul vietii lui Grenouille devine crearea unui parfum care sã îl transforme, care
sa îl poatã face din anonim, irezistibil. El pleacã în cãutarea unui parfum unic, care sã îi facã
pe oameni sã-l observe, sã-l accepte, sã-l iubeascã.
În încercarea de a cunoaºte toate tainele creãrii esenþelor, el descoperã un parfum
trecãtor pe care vrea însã sã îl stãpâneascã pentru totdeauna parfumul de tânãrã femeie.
Acesta este momentul în care ne dãm seama cã nu trebuie neglijat nici subtitlul acestei
opere: Istoria unui ucigaº. Pentru a crea parfumul secret, Grenouille devine criminal în serie,
victimele sale oferindu-i ingredientele necesare; el trebuia sã ucidã 26 de fete pentru a le
fura… parfumul.
Reusind sã creeze parfumul care sã-l facã iubit, el scapã de pedeapsa cu moartea, cãci acesta îi fãcea pe ceilalþi sã îl
priveascã ca ºi pe un înger, dar, paradoxal, acelaºi parfum îi aduce ºi moartea. “Se repezirã la înger, se prabuºirã asupra
lui… Fiecare voia sã-l atingã, fiecare voia sã aibã mãcar o fãrâmã din el…
Am citit ultima paginã a cãrþii ameþitã de parfum. Un final cu adevarat ºocant. Persoanele din partea carora nu îºi
dorea decât puþinã dragoste îl mãnâncã. “Erau neobiºnuit de mândri. Pentru prima oarã fãptuiserã ceva din iubire.”
Mi-am dat seama cât de goalã ne-ar fi viaþa fãrã parfumul care pluteºte în aer în urma unei ploi de varã, fãrã aroma de
neînlocuit a prãjiturii preferate, fãrã aceeaºi adiere proaspãtã pe care o simt iarnã de iarnã alunecând pe pârtie cu sania.
ªi totusi, nu uit nici mãcar într-o dimineaþã sã îmi dau cu parfum înainte de a pleca de acasã. La ce bun? De ce avem atâta
nevoie de parfumuri scumpe, de esenþe prelucrate, când viaþa ne e plinã de mirosuri?
Raluca CHINA (XI C)
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Academicieni citind
Vineri, 23 iunie 2006 prozatorului Nicolae Breban i-a fost decernat titlul de Cetãþean de Onoare al
municipiului Baia Mare. La acest eveniment a þinut sã fie prezent ºi confratele de roman ºi vecinul apropiat de
spaþiu natal prozatorul Augustin Buzura. Doi mari prozatori moderni nãscuþi în Maramureº, cu o biografie cel
puþin la fel de fascinantã ca ºi opera literarã pe care au scris-o de-a lungul timpului. Amândoi membrii ai
Academiei Române.
Deºi manifestãrile au fost dense, au avut rãgazul sã priveascã ºi paginile primului numãr al revistei
Eminenesciana. Interesul ºi aprecerile faþã de publicaþia noastrã le-am considerat o încurajare venitã de la
douã spirite alese ivite sub cerul Maramureºului. Semn cã putem continua... (prof. Ioana Petreuº)
Nicolae Breban (n. 1
Din cãrþile publicate
februarie 1934, Baia Mare)
Romancier , eseist , om de
· Francisca, (1963)
culturã român contemporan.
· În absenþa stãpânilor (1966)
Debuteazã în Gazeta literarã cu
· Animale bolnave (1968)
o schiþã iar în volum cu
· Îngerul de gips (1973)
Francisca, în 1963.
· Bunavestire (1977)
Nicolae Breban a început sã
· Don Juan (1981)
scrie în primele clase de liceu,
· Drumul la zid (1984)
considerând acea primã
· Pândã ºi seducþie (1991)
perioadã ca fiind una mimeticã,
· Amfitrion, trilogie romanescã (1994)
pe care a împãrtãºit-o cu foarte
· Ziua ºi noaptea (1998)
mulþi falºi scriitori ºi cu foarte
· Stricte amintiri literare (2001)
mulþi veleitari. În acea perioadã
· Voinþa de putere (2001)
a dramatizat o nuvelã care a fost
· Riscul în culturã (1997)
jucatã de cãtre colegii lui de
· Sensul vieþii. Memorii I (2003)
liceu.
· Sensul vieþii. Memorii II (2004)
Romanul sãu, Bunavestire a
· Sensul vieþii. Memorii III (2006).
primit girul tuturor criticilor
fiind considerat una din capodoperele romanului românesc din
toate timpurile. Romanul Animale bolnave a fost ecranizat în filmul Printre colinele verzi, scriitorul fiind ºi
regizorul. Filmul produce o vie emoþie la festivalul de film de la Cannes datoritã temei dezvoltate fapt ce atrage
atenþia organelor de
partid ºi de stat, filmul
fiind iniþial interzis pe
ecranele cinematografelor centrale.
Nicolae Breban se
opune regimului
comunisc, plecând din
þarã. Publicã romane la
prestigioase edituri din
strãinãtate. Dupã
Revoluþie revine în þarã
ºi publicã volumul de
eseuri Confesiuni
violente ºi trilogia
romanescã Amfitrion.
Este director al revistei
l i t e r a r e
Contemporanul. Ideea
Europeanã.
M e m b r u a l
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Augustin Buzura (n. Berinþa,
Maramureº, 1938) - Prozator ºi eseist
contemporan, autor al mai multor
scenarii cinematografice, Augustin
Buzura rãmâne unul dintre cei mai
citiþi ºi comentati prozatori români,
romanele lui având la fiecare
apariþie, succes de criticã ºi de public.
A absolvit liceul la Baia Mare
( Liceul Gheorghe ªincai) ºi
Facultatea de medicinã ºi Farmacie
din Cluj (1958 - 1964).
Renunþã la profesia de medic
psihiatru ºi se dedicã literaturii.
Metodele psihiatrice de investigare a
conºtiinþei umane se vor regãsi în
romanele sale.

Din cãrþile publicate
· Capul Bunei Speranþe (1963)
· Absenþii (1970)
· Orgolii (1974)
· Feþele tãcerii (1974)
· Vocile nopþii (1980)
· Boc-notes (1981)
· Refugii (1984)
· Drumul cenuºii (1988)
· Recviem pentru nebuni ºi bestii (1999)
· Tentaþia risipirii (2003)
· Teroarea Iluziei (2004)

Debuteazã cu volumul de nuvele Capul Bunei Speranþe în
1963.
Augustin Buzura se opreºte în romanele sale de tinereþe
asupra dramei intelectualului care intrã în conflict cu sistemul
comunist din lumea academicã (Orgolii, Refugii) ºi în aceste
romane experimenteazã din punct de vedere narativ procedeul
fluxului conºtiinþei.
Traduse în mai multe limbi ale lumii, apãrute în tiraje de masã,
cãrþile lui Augustin Buzura rãmân ºi astãzi, dupã dispariþia
cenzurii (în memoria culturalã), ca o expresivã formã de
rezistenþã prin literaturã, împotriva comunismului.
Membru alAcademiei Române din 1992.
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ESEU

GENEZA

mãiestrie. E lipit de un pom, un
pom ispititor, un pom numit
Pom. Mãrul luceºte, are zahãr.
Douã fãpturi despuiate l-au
mâncat. Raiul freamãtã.
Dumnezeu se aratã. Gãina
tremurã în spatele sãu clocind
mere. Cãutãm baia… Cerul se
izbeºte de capul lui
Dumnezeu. Cei doi au
frisoane…se citeºte vina. Le
sare ruºinea în cap,
producând frunze lipicioase.
Apare moda. Dumnezeu e
nonconformist ºi îi stârpeºte în
Canalul Colector al Raiului.
Lumina scade încontinuu.
Ciuma e trimisã, iar Dumnezeu
creeazã mai multe dimensiuni.
O lume nu e de ajuns. Încalecã
Gãina Universalã ºi aduce o
cârpã peste pãmânt. Pãmântul
e sufocat de o cârpã neagrã
mâncatã de molii prin care
rãzbate lumina… astfel se vãd
stelele!
Pãmântul nu are pereche;
se considerã perfect. Dar e singur… nu se cunoaºte. E
sânge din sânge cu luna de alãturi. A adoptat-o
crezând cã va câºtiga un loc mai bun în Univers. Luna
e istericã si aruncã cu pietre în el. De aici craterele. A
aflat de adopþie ºi plânge cu putere. Luna e oul
Universului.
Anca Bumb (XI D)

Dumnezeu trebuie sã-ºi
radã barba. Mãturã Universul
cu ea. Mama lui e
zgripþuroaicã. Educaþie
spartanã, i-a impus. Fãrã
libertate. N-ai nevoie de
prieteni. Mã ai pe mine.
Cosmosul te învaþã sã fii un
zgripþor veritabil. Nu zâmbi. Nu
aºa te-am educat! Sunt urâtã.
Pãrul cade, pielea rãmâne.
Dumnezeu îºi creeazã propria
lume ca refugiu de
zgripþuroaica tiranicã. ªase
zile.
În prima zi are greþuri. În a 2a zi îºi rupe solzii. În a 3-a îºi
coase gura. În a 4-a ascute
creioane universale. În a 5-a
are guturai, iar în a 6-a se
aruncã la lei. Acum Dumnezeu
e liber. Se joacã mereu cu
lumea sa, creeazã oameni tot
mai imperfecþi, le dã boli…
copilãria îºi spune cuvântul. Le
ascute minþile cu vechea
ascuþitoare a mamei ºi e
cuprins de regret…devine tot mai deprimat; oamenii îl
copiazã, vãzând perfecþiunea sa.
Gãina de aur cloceºte planete fãrã preget.
Dumnezeu se roagã sa-I cloceascã un mãr. Fii
normalã! Cloceºte mere! Eºti defectã… Mama avea
guturai. O aud mereu tuºind. Fã mere!!! Proclamã-mã
Gãinã Universalã ºi-þi dau mãrul ãla blestemat! Aºa sã
fie… Încetul cu încetul, cogeamite mãrul este fãurit cu

Mihai ONACA (XII F)

Totul este posibil în viitor? De ce nu?

C

ând Dumnezeu a fãcut
lumea ºi când a dat viaþã
omului ºi animalelor, l-a
înzestrat pe cel dinainte cu gândire ºi
cunoºtintã, care în timp au evoluat din
ce în ce mai mult. La început omenirea
nu cunoºtea prea mult e lucruri.
Oamenii ºtiau cum sã supravieþuiascã
în condiþiile de viaþã pe care le aveau
atunci ºi, cu timpul, urmãtoarele
generaþii au descoperit alte metode de
supravieþuire mai bune, mai
performante.
Cu trecerea timpului, unii oameni
ºi-au descoperit talente ascunse de
inventatori pe care cu multã trudã le-au

perfecþionat ºi le-au lãsat moºtenire
urmaºilor pentru a le duce mai departe
ºi a le face viaþa mai bunã. Încet-încet,
omul a devenit tot mai inventiv în a gãsi
tot felul de metode prin care sã facã rãu.
Rãul s-a extins peste tot în lume, în
univers ºi, mai ales în suflet.
Spectrul distrugerii ameninþã
omenirea. Fie cã e vorba de explozie
nuclearã, fie cã e vorba de o serie de
viruºi sau de orice altceva, viitorul e
ameninþat.
În societatea noastrã, tinerii de azi
cresc cu ideea cã nu vor avea viitor. Un
rãzboi nuclear, un dezastru ecologic,
un eventual haos economic, sunt

probleme majore care dau naºtere unei
noi concepþii despre viaþã, din pãcate,
total eronate: dacã tot vom muri ºi nu
vom mai apuca ziua de mâine, hai
atunci sã gust din viaþã cât se poate.Iatã
cum gândeºte tineretul de azi, care,
crede el, cã nu prea are multe motive
temeinice sã fie prea optimist cu privire
la viitor.
Totuºi, aceasta depinde de modul în
care fiecare îºi foloseºte prezentul.
Poate cã pornind de la ideea cã
Pãmântul în scurt timp nu va mai
prezenta siguranþã, ar fi bine sã ne
gândim la posibilitatea întemeierii
vieþii pe o altã planetã.
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Un vis împlinit sau

Amintiri din viitor

Trustul de presã Transilvania mi-a acordat o scurtã vacanþã, în
care sã uit de îndatoririle de corespondent pe lângã Delegaþia
Permanenta Românã la Consiliul Europei, cu noul sediu la Paris,
vacanþã de care vreau sã profit din plin ºi sã dau o fugã pe
meleagurile natale, de unde tocmai am primit o invitaþie, pentru a
participa la zilele ºcolii Nicolae Iorga .
Mã aflu în cel mai modern avion ºi privesc prin hublou la norii
care mi se par munþi uriaºi de vatã, în care îþi vine parcã sã te afunzi
ºi sã le simþi moliciunea.
Inima îmi bate mai repede, cuprinsã de emoþie, la gândul
întâlnirii, pe care o voi avea la ºcoala în care în urmã cu 30 de ani
eram elevã în clasa a VIII-a.
E vremea când cireºele dau în pârg ºi în ºcoli rãsunã
emoþionantul Gaudeamus igitur. Aceastã întâlnire mã face sã trec
în revistã aceºti ani: 30 la numãr-mulþi sau puþini- de când þara
noastrã doar visa ºi spera sã fie acceptatã în Uniunea Europeanã.
Mi-amintesc foarte bine de dorinþa oamenilor, de efortul pe care îl
fãceau pentru a împlini acest vis, chiar ºi de proiectele educaþionale
sau activiþãþile culturale în care eram cuprinºi ºi noi copiii. ªi
efortul n-a fost în zadar cãci visul ni s-a împlinit ºi de 30 de ani
suntem cetãþenii Europei Unite.
Acum sunt mândrã de acest lucru ºi la fel de mândrã ºi de faptul
cã sunt româncã.
N-a fost de la început aºa de simplu. Ne-au trebuit ani buni în
care sã întelegem cã a fii cetãþean european nu înseamnã doar sã
trãieºti pe acest continent, ci înseamnã sã te ridici la înãlþimea
civilizaþiei ºi culturii europene, creatã ºi transmisã de generaþii dea rândul, culturã care a influenþat evoluþia întregii lumi. Am învãþat
tot mai mult sã ne sprijinim unii pe alþii, sã ne respectãm ºi am
simþit cã împreunã suntem puternici. Acestea ne-au ajutat sã dãm
frâu liber imaginaþiei ºi creativitãþii pentru a construi o lume mai
bunã .
Tocmai imaginaþia ºi creativitatea a ajutat România, dupã mulþi
ani, sã nu mai fie o mare piaþã de desfacere pentru celelalte þãri
europene, ci sã fie egala lor.
România ºi-a luat „zborul” la propriu ºi la figurat prin
performantele avioane, ca ºi cel în care sunt eu .
La 130 de ani de la primul zbor a lui Traian Vuia ºi la 125 de ani
de la primul avion cu reacþie a lu Henri Coandã, România a uimit
din nou lumea ºi a ajuns cea mai cunoscutã þarã în ceea ce priveºte
dezvoltarea aeronauticii. Toate acestea îmi amintesc de o poveste
pentru copii, scrisã de mama mea, în care spunea : „Cum mi-ar

plãcea sã zbor, sã mã înalþ pânã departe-n zare ºi sã pot sã spun
atunci cã am o lume-ntreagã la picioare!” ªi vorbele mamei s-au
adeverit. Dupã 30 de ani de la intrarea în Uniunea Europeanã,
România poate sã spunã pe drept cuvânt cã „are o lume întreagã la
picioare” .
În aeroportul din Paris, de unde m-am îmbarcat am auzit o
mulþime de strãini (germani, italieni ºi chiar americani) spunând:
„de când îmi doresc sã zbor cu acest avion românesc” . Inima mi-a
bãtut cu putere ºi din nou am fost deosebit de mândrã cã sunt
româncã. Mai am o mare bucurie, cã dupã atâþia ani de la intrarea în
Uniunea Europeanã am ºtiut sã ne pãstrãm identitatea, iar dupã
unirea cu Republica Moldova (2021)- România a devenit poarta
esticã a Europei, nu numai pentru importul de materii prime, ci ºi
poarta prin care Europa exportã culturã ºi civilizaþie.
Dar avionul începe sã coboare, iar eu mã opresc din visare ºi-mi
amintesc ce bine e pe pãmânt ºi cât îmi place sã simt dulce adiere de
vânt, precum ºi miresme îmbietoare din oriºice floare.
La aeroportul din Baia Mare mã aºteaptã o maºinã cu care merg
direct la fosta mea ºcoalã. Cu toate cã au trecut atâþia ani de când nam mai fost pe aici, ºcoala mi se pare întineritã. La intrare, alãturi
de monumentul marelui Iorga, se aflã acum ºi o altã sculpturã cu
linii ºi arcuiri ce îþi taie respiraþia. Lucrarea poartã titlul „Visele
Copiilor” ºi a fost realizatã de elevi talentaþi ai acestei ºcoli, care
vor ajunge cu siguranþã mari arhitecþi sau artiºti.
Profit de faptul cã am ajuns mai repede ºi dau o raitã prin
ºcoalã. Rãmân uimitã de multitudinea laboratoarelor dotate cu
aparaturã ºi mijloace moderne care permit elevilor sã proiecteze, sã
experimenteze, sã-ºi punã în practicã visele.
Dar lumea se adunã ºi mã grãbesc sã fiu primul reporter care sã
ia un interviu colegei mele Corina Georgescu, cercetãtor ºi doctor
în medicina internã , care împreunã cu un cercetãtor francez a
descoperit mecanismul de control în producerea insulinei de cãtre
pancreas în funcþie de necesitãþile organismului . Descoperirea ei
va salva mii de oameni bolnavi de diabet ºi este cu atât mai
importantã cu cât se împlinesc exact 120 de ani de când un alt mare
român, Nicolae Paulescu a descoperit insulina .
Ascultând despre realizãrile ºi performanþele colegilor mei,
îmi vine sã cred cã ceea ce am scris în urmã cu 30 de ani, în revista
ºcolii, este real: „Numele Nicolae Iorga, dat acestei ºcoli, a insuflat
elevilor, ceva din capacitatea lui titanicã de muncã ”.
Sânziana LASCU (IX F)

Care însã dintre planete ar putea îndeplini condiþiile de
supravieþuire specifice organismului uman?
Pe Soare, în nici un caz, datoritã temperaturii foarte
ridicate (aproximativ 5700 grade celcius la suprafaþã ºi cam
15 milioane grade în centru); Mercur e o planetã micã ºi
fierbinte; Venus are temperaturi ridicate. Planeta Marte a fost
obiectul multor speculaþii. Ele s-au dovedit însã neadevãrate,
deoarece atmosfera este foarte rarefiatã. Saturn, e la rândul ei,
cea mai rarefiatã planetã, astfel încât nici nu se pune problema
existenþei vieþii. Uranus ºi Neptun sunt douã planete cu
temperaturi foarte scãzute ºi cu o atmosferã gazoasã. ªi Pluto
iese din discuþie.
Jupiter însã, ar putea face obiectul de studiu al savanþilor.
Atmosfera sa a pãstrat hidrogenul, conþine totodatã apa,
metan ºi amoniac-elemente ce ar putea permite existenþa
vieþii. Cãlãtorii interstelari ar putea forma aici o nouã
civilizaþie. Poate cu trecerea timpului ºi celelalte planete pe
care nu poate momentan exista viaþã datoritã gravitaþiei, a
temperaturilor scãzute sau ridicate, vor suferi niºte modificãri

în structura lor ºi atunci vor putea fi imigrate ºi colonizate.
Viaþa pe o altã planetã nu se aratã uºoarã deloc, deoarece
niciodatã nu ºti ce se poate întâmpla. S-ar putea ca cercetãtorii
sã fi omis anumite lucruri referitoare la aspecte aparent
banale. Sau e posibil sã existe undeva ascunse, ceva gaze
dãunãtoare care sã nu permitã existenþa vieþii.
În cel mai bun caz, cu ajutorul fizicii, oamenii ar crea ceva
izvoare, mari, chiar oceane.
Dacã nu s-ar aduce arme ºi nu s-ar pomeni de cuvântul
,,rãzboi”, planeta Jupiter ar putea deveni o planetã a armoniei,
a pãcii, cel puþin pentru un timp, pânã când urmãtoarele
,,genii” de planeta ar descoperi formulele pentru aceste
obiecte distrugãtoare ºi curmãtoare de vieþi.
Dacã Pãmântul a fost descoperit de om ºi s-au aflat atâtea
lucruri despre el ºi despre evoluþia lui în timp, dacã atâtea
lucruri neimaginabile la început s-au dovedit realizabile ºi
practice, atunci putem spune cu toatã convingerea cã ,,În
viitor totul este posibil pentru noi”. În final, de ce nu?...

*Eseu premiat la concursul "Reportaje din viitor", cu ocazia
evenimentului "Spring Day of Europe 2006", organizat de Biblioteca

Eminesciana, nr. 2, 2006

Socio-umane
Între politicã ºi iubire

14

Napoleon

Este un lucru omenesc sã te supui femeii, sã crezi
în femeie, sã iubeºti femeia. În tinereþea sa Napoleon
a împãrtãºit toate aceste sentimente faþã de
Joséphine. Ea dominã începuturile uriaºului sãu
destin. Ea i-a urmat gloria; el a chemat-o la tron; el a
fãcut-o sã fie încoronatã de cãtre papã, ea fiind cea
mai importantã, totul pornind de la superstiþia ca ea
este talismanul sãu norocos.
În ciuda faptului cã Napoleon avea multe amante
pe lângã Joséphine ºi Maria Luisa, singurele soþii
oficiale, el totuºi susþinea cã adevãrata amantã este
puterea: „M-am strãduit prea mult ca sã o
cuceresc…ºi n-o sã accept sã-mi fie rãpitã sau
râvnitã.”, „Nu cred cã trebuie sã ne batem capul cu
educaþia fetelor… Cãsãtoria este soarta lor.”.
Cãsãtoria lui cu Stéphanie de Beauharnais, o
tânãrã de numai ºaptesprezece ani, a fost realizatã
printr-un tratat semnat la Paris la data de 17 februarie
1806, care a adus cu ea bucuria ºi veselia în întreg
palatul.
Eléonore este o altã femeie din viaþa lui Bonaparte,
însã care apare în mod întâmplãtor. La întoarcerea lui
Napoleon din Austerlitz (ianuarie 1806) acesta doreºte
sã-ºi viziteze sora, unde Eléonore se face remarcatã
prin frumuseþea ochilor negri ºi poftei de viaþã.
Relaþia cu doamna Walewska a prins aripi când
domnul Duroc i-a prezentat-o lui Napoleon spunând:
„Sire… priviþi-o pe aceea care a înfruntat toate
primejdiile acestei mulþimi pentru a vã vedea .”. Iubirea
cu contesa s-a împlinit în
momentul dãruirii unui
buchet de flori: „Pãstraþi-l ca
o mãrturie a bunelor mele
gânduri. Sper cã ne vom
revedea la Varºovia unde
frumoasa voastrã gurã sãmi mulþumeascã.”.
„Dacã femeia n-ar fi jucat
un rol în viaþa sa, Napoleon
n-ar fi ceea ce este, adicã
exemplarul cel mai
surprinzãtor al geniului
masculin.” (Frédéric
Masson).
Ar fi prea complicat sã
amintim toate femeile din
viaþa lui Napoleon deoarece
nimic din ceea ce-i omenesc
nu îi era strãin, pãrãsind
opera cea mai grandioasã
care un muritor a sãvârºit-o vreodatã.
Anca MIHOLCA (XI C)
Alexandra BUD (XI C)
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Colind

Mãrgu-º tri pãcurãrei
Cu oile dupã ei;
Tãt la verdele de munte,
Cu iarba pânã-n genunche
Cei mai mari îs veri primari
Cel mai mic îi strãinic.
Tãt îl mânã ºi-l coboarã
Cu oile la izvoarã
Cã li gândul sã-l omoarã.
Tãt îl mânã cu turma
Cã de el ei vreu scãpa.
Numai el când º-o aflat
Pã cei fraþi cã i-o întrebat;
Numai el aºa ºi-o zâs
Sara când ochiul o-nchis:
„Dragi ai mei frãþiorei,
Voi dacã mi-þi omorî

*

ªi cu oile-þi fugi,
Vã rog sã mã ascultaþi
ªi-acolo sã mã-ngropaþi:
În vârfuþu muntelui,
Chiar în dosul þarcului,
În locul gãleþilor
În calea nevestelor.
ªi în mâna de-a stânga
Sã-mi puneþi voi trâmbiþa,
Iar în mâna cea drapta
Sã-mi puneþi fluieru-n ea.
Iar când vântul va sufla
Trâmbiþa va rãsuna
De munþii s-or clãtina;
Fluieru a prinde a zice,
Oile toate s-or strânge,
Pe mine toate m-or plânge.
Eu aici m-oi hodini,
Voi acasã îþi sosi.
Sã se ºtie cã eu dorm
Sub frunziºul cel de corn.
Acasã când veþi pleca
ªi mãicuþa va-ntreba
Cã mã duc ºi eu ori ba,
Voi sã-i spuneþi ei aºa:
C-am rãmas în vârf de munte
Pe unde trec fete multe
ªi n-o sã mai merg acasã;
C-am aflat mândrã mireasã;
C-am rãmas pe vârf de munte,
Cu vreo zece oi cornute

ªi nu pot veni de ciumpe;
C-am rãmas pe cele groape,
ªi nu pot veni de ºchioape,”
Mãicuþa va suspina
Pã mine m-a aºtepta:
Cu cina caldã pe masã
ªi cu apã rece-n vasã.
Eu acasã n-oi sosi,
Batâr cât m-ar agodi.
Sãrãcuþa de maica,
Când ea nu m-a mai vedea,
De la mine º-a lua
Gândul ei ºi nãdejdea.

În C.D.I.

*Versurile reprezintã una dintre
variantele maramureºene ale baladei
"Mioriþa".

Dumnezeu a început sã vorbeascã în limba românã
Existenþa mãnãstirii Peri este legatã de
numele voievodului Dragoº, ai cãrui
strãmoºi au înfiinþat aici pe la începutul sec
XIII o sihãstrie cu hramul Arhanghelul
Mihail, protectorul familiei.Voievodul Balc
va obþine ridicarea mãnãstirii la treapta de
stavropighie patriarhalã, avãnd jurisdicþie
asupra bisericilor din Maramureº ºi a încã 7
þinuturi. În 1391, printr-o diplomã
patriarhalã, mãnãstirea Peri a fost investitã
cu atribuþii episcopale.
În timp, mãnãstirea Peri a ajuns un
adevãrat centru de spiritualitate
româneascã. A funcþionat aici o ºcoalã de
pregãtire a preoþilor, în timp ce monahii îºi
ex e rcitau funcþia cãrturãreascã prin
caligrafie ºi traducere. Ei au încercat sa
introducã limba românã în Bisericã ºi au
tradus pentru prima oarã cãrþi din Biblie. De
asemenea, a funcþionat aici ºi o tipografie.
În timpul rãscoalei antihabsburgice, în
anul 1703, mãnãstirea Peri este desfiinþatã:

episcopul ºi cãlugãrii au fost alungaþi,
bunurile le-au fost confiscate, clãdirile
distruse, biserica arsã din temelii, iar
zidurile rãmase au fost dãrâmate.
Dupã cel de-al II-lea rãzboi mundial,
localitatea Peri a fost anexatã de URSS,
aparþinând azi de Ucraina.
Sfântul lãcaº de la Peri a renãscut din
cenuºã peste ani la Sãpânþa, nu departe de
locul sãu originar. S-a ivit astfel, în nordvestul României, cea mai înaltã bisericã de
lemn din Europa, atingând 78 m de la
pãmânt spre cer. Asezatã pe un soclu de
piatrã, construitã în stil maramureºean, din
lemn masiv de stejar, cu trei niveluri ºi un
paraclis , ampla satã î ntr-o pãdure
multisecularã, biserica din Sãpânþa-Peri
rãmâne o mãrturie a vechimii aºezãmintelor
monahale din þara noastrã ºi, în acelaºi timp,
a tradiþiei arhitecturale maramureºene de
neegalat.
Carmen CORNEA (XIG)

Pagini coordonate de
prof. Teodor Marton ºi prof.Cosmin Lauran
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REPORTAJ

La Auschwitz, intrarea se face
în tãcere ºi cu tristeþe
Plecarea grupului de excursioniºti,
care, în mare parte, s-a mai întâlnit de
câteva ori în excursiile organizate de
dna profesoarã Camelia Duþã a avut
loc la ora nouã, vineri, 10 noiembrie
2006.Þinta pentru aceastã excursie a
fost minunata Polonie unde am avut ca
obiective principale douã dintre cele
mai sumbre ºi sinistre locuri din
Europa: Auschwitz ºi Auschwitz II sau
Birkenau (pol. Brzezinka). Acestea
douã au format cel mai mare lagãr de
concentrare ºi exterminare creat de
germani. Între 1940 ºi 1945, aici au
fost peste 1,5 mil. de victime, dintre
care 1 mil. au fost evrei. În zilele
noastre Auscwitzul este vizitat de
turiºti ºi serveºte drept muzeu.
Prima noastrã oprire a avut loc la
Tesko în Ungaria. Tot în Ungaria am
fãcut o vizitã - mult aºteptatã de
iubitorii de vin - la cramele din Tokaj,
unde se poate servi masa ºi, desigur,
degusta dintr-o mare varietate de vinuri. Dupã o escalã în Slovacia, într-un superb orãºel pe nume Kositze, ne-am pregãtit
sã urmãm drumul spre Polonia.
Am ajuns în jurul orei 7 dimineaþa, obosiþi dupã o noapte lungã în autocar ºi abia aºteptam o masã caldã ºi un pat
primitor. Dar câþiva dintre elevi au primit cheile de la camerele hotelului Alf abia câteva ore mai târziu, timp în care ºi-au
pierdut vremea într-un mic shopping center din Krakovia. Masa însã a fost o experienþã minunatã pentru tot grupul.
Mai târziu ne-am îndreptat spre centrul Krakoviei unde se gãsesc multe cafenele pe strãduþe strâmte, un bazar bine
echipat cu bijuterii de argint cu chihlimbar foarte drãguþe. Cu toate acestea cele mai interesante obiective au fost castelul
Wawel pe care l-am putut admira doar din exterior ºi, în centrul istoric al oraºului, bãtrâna catedralã în stil gotic, catedrala
Mariacka. Spre searã ne-am îndreptat spre
hotelul Alf unde ne aºteptau câteva ore de
odihnã binemeritatã.
A doua zi, dupã un mic dejun sãnãtos,
am pornit spre Auschwitz. În apropiere de
Auschwitz vremea pãrea sã se întristeze ºi
o ploaie mãruntã ºi deasã a început sã cadã.
Intrarea în lagãrul de la Auschwitz se face
în tãcere ºi cu tristeþe. Pentru început am
vizionat un documentar în limba englezã
privind descoperirile fãcute în tabãrã la
sfârºitul rãzboiului. Acest film a redus la
tãcere chiar ºi pe cei mai glumeþi ºi
îndrãzneþi dintre noi. Dupã vizionarea
filmului am fost suficient de pregãtiþi sã
trecem pe sub poarta pe care este
inscripþionat “ARBEIT MACHT FREI”,
adicã “munca te elibereazã”, deºi nu era o
afirmaþie adevãratã, deoarece toþi
prizonierii de aici ºi-au gãsit sfârºitul în
interiorul acestui lagãr.
Denis COSTE (XI F)
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Shanghai - realitate ºi mister
La începutul acestei toamne,
împreunã cu dna directoare Mirela
Ardelean ºi colegele Nicoleta Bechiº
ºi Diana Petrehuº din cl. a XII-a C
fãcând parte dintr-un grup de 11
persoane am întreprins o cãlãtorie
spre tãrâmul fascinant al unei noi
lumi în plinã asccensiune. A fost o
experienþã a cãrei amploare este
imposibil de redat în câteva cuvinte.
Scopul cãlãtoriei noastre a fost
acela de a intra în contact cu o lume
ineditã, care îºi deschide tot m ai
mult porþile, lãrgind oriyonturile
curioºilor prin cultura ºi civilizaþia
ei ºi, totodatã, de a arãta
posibilitãþile unei instruiri
educaþionale eficiente ºi de calitate.
Dinamic, viu, mereu inovator ºi
totodat ã ordonat. Acesta este
Shangaiul ºi aºa aº descrie lumea realã ºi încãrcatã de mister
a oraºului.

În faþa vaporului-restaurant
Locurile vizitate sunt o dovadã fermã a ingeniozitãþii ºi
longevivei existenþe a chinezilor.
Turnul de televiziune “Perla Orientului“ te face sã
conºtientizezi cât de micã este lumea privitã de la o
înãlþime de 265 metri.
Muzeele îþi oferã mostre din istoria ºi civilizaþia
chinezã. O plimbare prin acestea înseamnã o
cãlãtorie în trecut, fapt ce îþi creeazã un sentiment
de profundã admiraþie la vederea minunatelor
exponate antice.
Lumea minunatã a creaturilor marine este
adunatã în “Shanghai Ocean Aquarium” care
uime º te toate privirile curioase atât prin
arhitecturã, cât ºi prin diversitatea speciilor.
Cele zece zile au fost cu adevarat de neuitat.
Cu siguranþã ne vor urmãri toatã viaþa…
Daniela BÃLAN (XII F )

Aerul tropical ºi giganticele construcþii ce se
z ã resc printre nori sunt o combina þ ie
nonconformistã care nu se potriveºte cu imaginile
ce le avem în mod natural cu privire la un loc
exotic sau un oraº aglomerat. ªi tocmai aceastã
combinaþie face acest oraº atât de deosebit faþã de
normalul cu care suntem obisnuiti.
Mâncarea este un curcubeu de arome
proaspete ºi aburinde, ce încântã chiar ºi cele mai
pretenþioase simþuri, ne-a cucerit pe toþi 11 în
egalã mãsurã.
Oamenii din Shanghai sunt încãrcaþi de
energie ºi aer mistic, mereu în miºcare reuºesc
totuºi sã te facã binevenit în lumea lor.

Grãdina tradiþionalã chinezã
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POESIS
Braþe
S-a nãscut un gol în mine
Când te-ai aruncat în prãpastia altor braþe.
Corzile sufletului meu s-au rupt
Din pricina vibraþiilor tale,
Iar clapele vocii au amuþit.
Buzele-mi ascund un surâs,
Mintea-mi aratã un zâmbet când ºi când…
Valuri de promoroacã îmbracã al meu cuget
ªi mã arunc!... ºi eu în alte braþe… ce credeai?

Increaþie
“Am scãpat din braþele iubirii
ªi-am pãtruns in lumea roºie
A corpului tãu”.
“Ai sã te cufunzi în otrava acului ascuþit,
Cãci nu ai loc în mine!”
"Mad Stage" pe scena Teatrului Municipal Baia Mare

Dar gandul ei este cuprins de tentaculele morþii
ªi mica voce se stinge…
“Sãvârºitu-sa!” iºi spune asasina
Cu ochii uzi de sticla fluidã
A cimitirului din ea…
Iulia MUREªAN (X F)

Noaptea
Mã lupt din greu cu acest Zeu ce e noaptea
Sã-si sperie infinitul ºi anunte plecarea
Dar el nu vrea .
Fecunde secunde-i ascund nemurirea
E mai mulþumit aºa.
Un vis aripile-ºi adunã
ªi-o ia timid spre rãsãrit
Cade pe al meu tãrâm. ªi-n cercuri
Îºi desfãºoarã aripile aiurit
Roxana ªERBA (IX E )

Anca Bumb (XI D)

“Dar lasã-mã sã zbor printre valurile vieþii
ªi sã cuprind lumea cu mintea albã,
Sã descopãr capcana neagrã a vieþii,
Sã mã împiedic de pietre
ªi sã lunec pe oglinda drumului ales.”

Iubesc
Iubirea ce o simt,
E parfum de vanilie si trandafiri
valuri...
Rãsãrit sau cer senin la miezul nopþii
Gelozie, fricã, dezamãgire...
Iertare...
Un nou început,
Deºi nimic nu s-a sfârºit.
Depãrtare ºi lacrimi.
Un singur suflet...
O inimã ce bate cu un ecou dublu,
Un soare ce strãluceºte pentru doi
O minune care încã viseazã
Iubesc…
Iubirea ce o simt...
E tu si eu....ºi te iubesc.
Roxana DANILUC (XI E)
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Anca Bumb (XI D)

Imagine feericã
Astãzi oraºul este îmbrãcat în alb
E zi de sãrbãtoare!
Jocul steluþelor de nea mã ameþeºte
ªi este greu sã desluseºti secretul împãrãþiei cerului
împodobit cu o plapumã de nori
Care aruncã potopul de ninsoare.
O patã de culoare purã, strãlucitoare
Acoperã întreaga fire.
Dansul graþios al unei steluþe
ºi-a fãcut încetiºor un loc
Printre suita de fluturi albi…
Dar aceasta este atât diferitã
Strãlucind neîncetat în liniºtea serii.

Tu ºi eu
Tu eºti ploaia. Ai luat norii cu tine
ªi i-ai nãpustit peste întreg oraºul.
Tu hrãneºti pãmântul în zi de primãvarã,
Îl adapi ºi îi dai prospeþime.
Tu cureþi via cu struguri de pãianjeni
ªi fructele bogate din sânul toamnei.
Eu sunt curcubeul. Umbra ploii proaspete sunt.
Urmez calea ploii mele.
Sunt multicolorã, dar nu am mai multe feþe.
Îmi deschid sufletul ºi lumina
Ca sã radiez deasupra oraºului,
Cãci eu nu sunt mai prejos decât ploaia.
Ne asemãnãm atât de mult încât
formãm un cuplu...
Rozina

Rozina CSASZAR (XI D)

Degeaba
Esti fericitã cã m-ai rãnit?
Cuvintele dor, sunt ca pumnalele reci înfipte-n spate
Nu curge sânge, nici lacrimi nu curg,
Amândouã nu mã lasã sã plâng.
Þi-ai înecat rãutatea în paharul de vin
Dar ea s-a transformat în cuburi de gheaþã
Orgoliul n-ai reuºit sã-l mãsori
Îþi mai lipsea un capãt... de viaþã.
Degeaba zbieri ca mãgarul sãlbatic,
Degeaba baþi din picioare ca boul...
Am devenit toreador în jocul cu moartea
ªi-am revãrsat peste tot nepãsare
Nu mã mai doare, nu mã mai doare...
Ai vrea sã mã vezi în genunchi,
Sã-þi cer umilinþã, poate-ndurare
Nu mã mai doare...degeaba...nu mã mai doare.
M-a cuprins o bucurie nebunã,
ªi cerul îmi pare cã-i roz
Mi-am recãpãtat respectul de sine,
Îmi pare rãu pentru tine
Sunt liber ºi-mi pare bine...
Cãtãlin MOÞOC (XI D)

Anca Bumb (XI D)
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PÃREREA MEA

Mãreþia telefonului mobil
Dacã pânã acum a avea un telefon mobil sau un CD-Player la îndemânã sau în
buzunare ar fi fost un capriciu, o fiþã ieftinã, s-a ajuns într-un punct în care tânãra
generaþie nu mai ºtie sã respire corect dacã îi lipseºte celularul din buzunar sau i-PODul din gât.
Pãrerea multora (iar aici cred cã ºi adulþii sunt de acord) este cã o viaþã fãrã
comunicare nu meritã trãitã. Doar… asta ne învaþã ºi publicitatea! Printr-o estimare
simplã am putea ajunge la concluzia cã cel puþin 65% dintre tinerii cuprinºi între
vârstele 15-19 au început sã îºi poarte mai întâi bolþarele prin buzunare, iar mai apoi,
când îºi permiteau, câte un telefon luat în rate sau pe abonament cu toate dotãrile
pentru a fi vrednic de lãudat atât telefonul, cât ºi posesorul. Aceastã dependenþã a
ajuns sã fie mai rãu decât un drog, deoarece, „Nu se ºtie niciodatã când te sunã Moº
Crãciun sã îþi aducã cadoul!”. Deºi o cartelã de reîncãrcare ne þine cel mult o
sãptãmânã, iar costurile suplimentare ne rãresc banii primiþi lunar de la stat ºi eventual
de la pãrinþi, se pare cã pe noi, „tinerii acestei naþiuni” nu ne îngrijoreazã prea mult
aceste ipoteze, ba din contrã suntem mai mulþumiþi ºi liniºtiþi ºtiind cã telefonul nostru
nu duce lipsã de credit (motiv pentru care îl alimentãm în mod regulat!).
(„Primul meu telefon l-am avut în clasa a VII-a dar nu suport nici acum momentele
când intru în perioada de graþie sau rãmân fãrã cenþi.” (Dana)
(„Sunt dependent de muzicã. Dacã nu aº avea la mine mereu mp3 player-ul
încãrcat cu P.O.D., cu siguranþã n-aº fi în stare sã fac nimic cum trebuie. Cãºtile sunt
cel mai important lucru creat de mâna omului!” (Raul)
(„Mi-am cumpãrat telefonul mai mult din necesitate pentru cã ai mei stau la þarã,
iar eu la oraº, pentru a putea þine legãtura cu ei, dar…nu cred cã m-aº putea lipsi de el.”
(Rodica) (A.M.)

LA SÃRBÃTOAREA CASTANELOR

Alþi actori, aceeaºi piesã

ªi a trecut ºi cea de XIV-a
ediþie a Sãrbãtorii Castanelor!
din nou noi, cei care facem
parte din tânãra generaþie
ajungem sã cheltuim toþi banii
puºi deoparte pentru o chitarã
nouã, un Skate sau o creastã
mai multicolorã. Ce mai? Ne
dãm banii pe o grãmadã de
nimicuri care nici mãcar nu þin
rolul de talisman, iar
dragostea…sigur nu þi-o vei
gãsi în cârdurile care treceau
prin tunelul iluminat.
De data aceasta, s-au fãcut
unele modificãri în program.
Probabil cã organizatorii ºi-au
dat seama cã mereu acelaºi
lucru vãzut devine plictisitor de
la un moment dat. Vineri seara
la ora 20:20 au fost aprinse beculeþele tunelului, iar apoi timp de
zece minute aveai ºansa de a încremeni la un foc de artficii (care
oricum îl vezi de trei ori pe an) ºi sã-i auzi pe micuþi spunând:
„Oao!”. Urmãtorul lucru interesant care s-a petrecut a fost
„tomul”de concerte de care lumea nu se lipsea fie cã erau cu
„mânuþele sus”, fie la întrebarea trupei prezente „Vã place aici cu
noi?”, unde… se mai auzeau ºi huiduieli.
Anul acesta, aºteptãrile iubitorilor de ne-muzicã au fost

satisfãcute. Cum? În
mulþimile de terase amenajate
unde te desprindeai cu
prietenii sã mai bei o bere
(bineînþeles fãrã alcool, fiind
minori) sau sã mãnânci niºte
mici se putea auzi clar câte un
ritm care aducea a... manea.
La aceastã ediþie,
þigãnimea a fost mai redusã,
astfel ºi metrul pãtrat ocupat
de oameni fãrã autorizaþie
care îþi vând castane de 100 g,
nemaipunând în calcul cã
dacã mai dai de trei ori atât,
din piaþã, îþi iese kilogramul.
Oricum, asta se explicã uºor.
Suntem tineri, cheltuitori, iar
doar o datã pe an e
Sãrbãtoarea Castanelor!
Ideea e cã nu prea s-au adus noutãþi. Singurele tarabe pe care
nu îmi mai amintesc sã le fi vãzut ar fi acela de îngheþatã, tarabele
cu numele „England” de unde puteai sã îþi cumperi mãrgele sau
Colac Secuiesc ºi salonul de minerale, fosile ºi geme.
Banii s-au dus pe ici pe acolo fãrã un rost anume…deci, faceþi
cu mâna ºi spuneþi „Adio!” noului out-fit programat!
Andrea MAGYAR (X E)
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Paginã pentru anglofoni

Breaking Time and Space Barriers
Borderline...the wall that we built between us, the barrier
that separates our minds as well as our bodies, the
appearances that we must fight against.
This is what we tried to do during our meeting with our
colleagues from the project. After spending a wonderful day
in which each team presented its work, our school organised
a trip that, by taking us back in history helped us better
understand the realities that we face today; a trip that
showed our integrity as Romanians and our true character as
humans.
It was also important due to the fact that we travelled
along our border with Ukraine, and this way we had the
possibility to observe how the people that live near borders
get along and how
this situation evolved
in time, because our
borders are not the
same as were years
ago.
We first visited
what used to be the
house of a historical
personality from our
c o u n t y , Va s i l e
Lucaciu. Known as
“the lion of Sisesti”,
he was a famous
fighter for the rights
of the Romanians
from Transylvania.
The ensemble that we
visited includes: the
parochial house, the
school and The Church of the Saint Union of All the
Romanians. Lucaciu was one of the fearless leaders of the
Transylvanian fight for emancipation and he was one of the
people who wrote the “Memorandum”, which contained
historical arguments, the motives that stood as a base for the
Romanians desire: not to annex Transylvania to Hungary.
After this, we had the chance to visit the famous wooden
Church from Surdesti. It dates back to 1721 and it is
remarkable due to the tower's impressive dimensions. This
church is known as the highest construction of wood from
the whole world, the tower measuring 54 m. The beauty of
the place is increased by the marvellous interior that has
paintings with scenes from the Bible.
The Museum of Ethnography and The Village Museum
are important sights for any Romanian. And especially we,
the people from Maramures, have a lot to be proud of when
we speak about The Village Museum from Sighetu
Marmatiei.
At the entrance of this museum we are „welcomed” by
the symbol-monument of central Europe,
the point where
Ionuþ
the 0 kilometre is marked.

What we visited next is also what impressed me the
most: the Memorial from Sighetu Marmatiei, and some
famous words that I read there will always remain in my
memory:”He, who forgets the past, is condemned to repeat
it” (Santayana) and “When justice does not succeed in
becoming a form of memory, memory alone CAN be a form
of justice”(Ana Blandiana). These words impressed me
even more after I found out the history that they refer to.
Placed in the former "Prison of the Ministers" in Sighet,
the MEMORIAL of the Victims of Communism and
anticommunist Resistance was opened in 1997 in the town
of Sighetu Marmatiei ("Sighet") located in the far North
West, in the beautiful Maramures region.
The prison,
which was active
from 1897 until
1977, takes its name
from the period
during the 1950s
when it held many
political prisoners
(former government
ministers, generals,
academicians, and
religious leaders the cultural and
political elite of
Romania) in terrible
conditions - brought
here because it was
thought to be
particularly secure
since the town was
just 2km from the Soviet frontier. 180 prisoners were held in
terrible conditions in 72 cells. Many were elderly but this
didn't save them from beatings and punishment so it is no
surprise that many died. These included one of the most
respected pre-war politicians.
The Memorial Sighet was established as a reminder of
the atrocities committed by the communist regime - for
years the population has been brain-washed to create the socalled "New Man" through the rewriting of history and
poisoning the memories of generations. Moral and civic
values could only be recovered if the collective
consciousness is recuperated. The Sighet prison was chosen
because it was the first of many political prisons set up in
Stalinist times and because it was where the country's
political, spiritual and cultural elite of the pre-war
democracy was exterminated.
An International Study Centre was established here
because out of all of the former communist countries,
Romania's experience had been the longest and most
painful.
Alisia MUREªAN (XII C)
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Paginã pentru francofoni

Les jeunes à la rencontre avec eux-mêmes
« Je pense qu'un rendez-vous avec toi-même est
essentiel pour ta santé mentale et celui-la doit être fait
chaque jour. Moi, je me
rencontre avec moimême chaque soir
avant de me coucher. Je
pense aux choses que
j'ai faites pendant la
journée., je réfléchie
ensuite aux choses que
je dois faire le
lendemain.
Je suis sûr qu'une
rencontre avec moimême m'aide à
maintenir une vie ordonnée ».
Paul Ivanciuc (XII B)

« Parfois je reste les bras croisés et je me demande : « Qui
suis-je ? Pourquoi je m'appelle Anca ? » Je me pose toute
sorte de questions auxquelles je ne peux pas toujours trouver
de réponses. Il est très difficile de me rencontrer avec moimême parce que je crois que l'identité de chaque personne
est unique.
Pour nous,
les gens, c'est
difficile de
trouver notre
véritable
identité, c'est
presque
impossible.
Mais j'espère
que si on se
donne de la
peine pour «
se retrouver »
chaque jour, on peut avoir accès à notre véritable identité. »
Anca Tira (XII A)

« Je pense que tout le monde a des
rendez-vous avec certaines personnes,
mais jamais un véritable rendez-vous
avec soi-même. Je trouve également
que nous avons besoin de se donner
rendez-vous avec nous-même. Le but
de cette rencontre est de découvrir qui
nous sommes en réalité, les « nous réels
». Il est nécessaire de se clarifier avec
nous-même chaque jour parce que
notre identité personnelle change
quotidiennement, elle souffre des modifications profondes.
Voilà pourquoi une rencontre avec nous-même peut être très
enrichissante. »
Claudiu Puþ ( XII A)

« Je me rencontre toujours avec mes amis, mes parents,
mes camarades de classe….mais MOI ? Quand est-ce que
je me rencontre avec moi-même ? Chaque jour « je planifie
» une rencontre avec moi-même. Moi et « l'autre moi », on
se rencontre habituellement dans ma chambre où nous
parlons des choses que nous avons faites les derniers jours.
Nous prenons des décisions ensemble et lorsque je suis très
occupée, l'autre moi m'aide. Nous sommes de très bons
amis, même si on a des moment quand on n'est pas d'accord.
Je pense que chaque personne doit se rencontrer avec
soi-même au moins une fois par semaine. »
Mirela Domºa ( XII B)

« À mon
avis, chacun
de nous a
besoin de se
rencontrer
avec soimême pour
réfléchir à sa
vie. Moi par
exemple, je
me rencontre
avec moimême chaque jour, j'essaie d'entamer une conversation avec
mon autre moi et je me demande s'il y a une différence entre
nous. « L'autre moi » est également une partie du moi qui
s'intéresse à la vie, qui réfléchie sur mon avenir. Moi ? Je
transforme en réalité tout ce que l'autre moi pense et décide
de faire.
Comme ça, MOI et L'AUTRE MOI, nous sommes
complémentaires et nous nous complétons très bien. »
Ioana Coste ( XII A)

La page française coordonnées
par prof. Monica HUSTI
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Paginã pentru hispanici

Leyenda de la
Alguna vez te has preguntado ¿de dónde viene lo
que a muchos de nosotros nos cuesta mucho
pronunciar- la tilde?

Hoy me he decidido romper el misterio contándote
una leyenda hispánica.

juramentos de felicidad eterna y unirse por lazos
indestructibles.
-¡ Yo, como símbolo de mi reino marino , te regalo
mi corona la tilde, una de mis más preciosas olas, le
dijo Matilde al nuevo dueño de su alma.
Nitibio recibió la tilde y la puso por encima de su
cumbre y su amor se cumplió para siempre.

Desde entonces, España como testigo del amor de
las dos partes de su territorio incluyó en su nombre el
símbolo del monte con su corona (ene con tilde - Ñ),
adoptándolo también en su lenguaje.
Hubo una vez una historia de amor prohibido entre
dos fuerzas de la naturaleza: la reina marina, llamada
Matilde y el dueño absoluto de la tierra, el monte
Nitibio. Aunque pasaron una eternidad juntos, sus
miradas jamás se cruzaron por el simple hecho de que
sus dos mundos eran paralelos. El mar tenía siempre su
triste mirada dirijida hacia el horizonte infinito y el
viejo monte estaba mirando el cielo cada momento.

Raisa CIOCEAN (XI C)

Puedo escribir los versos
Puedo escribir los versos más tristes esta noche...
En las noches como ésta la tuve entre mis brazos.
La hesé tantas veces hajo el cielo infinito.
Ella me quiso, a veces yo también la quería.
Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos...
Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero
Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido
Porque en noches como ésta la tuve entre mis brazos,
mi alma no se contenta con haberla perdido.
(Pablo Neruda)

Versuri triste

Una vez, cuando las espumantes olas de la
encantadora Matilde golpearon la costa del monte, se
produjo una atracción irresistible entre las dos fuerzas.
Aunque sabían desde el principio que su amor era
imposible, no dudaron ni un instante en hacerce

Nu pot, nu ºtiu versuri mai triste ca sã scriu...
Când în nopþi ca acestea era lânga mine,
În braþele mele o þineam
ªi de atâtea ori sub cerul senin o sãrutam.
Ea ma iubea, ºi uneori...iubeam ºi eu
Niºte ochi cum alþii n-am mai iubit
Dar acum iubirea a trecut, ºi mã-ntreb de ce oare?
E atât de scurtã iubirea, iar restul e o lungã uitare.
Când în nopþi ca acestea în braþele mele era
Degeaba este acum! Pentru cã sufletul meu
s-a obiºnuit cu pierderea sa.
Traducere de Bianca PAªCA (XII D)

Paginã coordonatã de prof. Loredana MOLNAR

Ecouri la primul numãr al revistei
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De obicei o revistã ºcolarã
are un circuit stabilit: perimetrul
unitãþii de învãþãmânt, adicã
profesori, elevi ºi, evident,
ajunge ºi la pãrinþi. Scopul ei
este de a lansa într-un fel propriu
preocupãrile speciale ale
elevilor care include talent ºi
har, într-un cerc sufficient de
închis. Deºi, nu uitãm cã mari
nume ale literaturii române au
debutat în reviste ºcolare. Mizãm
ºi pe elevii Colegiului nostru.
Întâiul numãr al revistei
noastre a avut ecou ºi în
publicaþiile judeþene. Aprecierile
le socotim o încurajare pentru
numerele viitoare, garanþia cã
elevii care graviteazã în jurul
revistei fac o treabã bunã.
P u b l i c ã m a p re c i e r i l e º i
observaþiile din revista ªcoala
maramureºeanã ºi cotidianul
Graiul Maramureºului.
(Denisa Pintea)

O revistã spre un popas european
De multã vreme se aºteaptã
în peisajul cultural al liceelor o
revistã cu deschideri largi spre fenomenul manifestãrii artistice
contemporane ce trebuia sã poarte semnãtura elevilor Colegiului
Naþional Mihai Eminescu din Baia Mare ºi, iatã cã aceastã clipã a
venit. Revista Eminesciana pune într-o viziune drumul pe care-l
parcurg adolescenþii unui colegiu, în care se face multã literaturã,
spre un popas european în care, de câteva ori au cucerit publicul
iubitor de teatru ºi s-au întors mereu învigãtori din aceste
escapade, fie în teatru
francofon, condus de
Nicolae Weisz, fie în teatru
de exprimare în limba
englezã. Aº fi nedrept dacã
nu aº recunoaºte cã înainte
au mai existat reviste la
Eminescu. Este vorba de
Verbe vii ºi Cristalide, douã
încercãri mai mult sau mai
puþin izbutite. Despre ele
am scris la timpul potrivit.
Eminesciana porneºte în
lume cu chipul poetului ºi
cu citatul cur ãþ ia º i
frumuse þ ea limbii, din
Maramureº vine ºi
sentimentul cã Eminescu a
trecut prin Maramureº este
aproape…
Eminescu poate fi
asimilat din unghiuri moderne, dar nu exilat din cultura
romaneascã. Trebuie sã avem o mândrie intelectualã, care ne
obligã extrem de mult, deoarece ne desãvârºim activitatea sub
semnul lui Eminescu, se aratã în editorial.
Revista Eminesciana coordonatã de profesoara Ioana
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Petreuº, meritã apreciatã ºi se cuvine urarea
de la cât mai multe apariþii ºi la fel de
frumoase!”. Colectivul redacþiei este alcãtuit
din elevii: Denisa Pintea, Alexandra Ilieº,
Raluca China, Denis Coste, Ana Maria Puiu
ºi Denisa Roman - cât mai multã inspiraþie!
Aºtept o nouã revistã în melancolia
frunzelor de toamnã eminesciene…
Nicoarã MIHALI
(ªcoala Maramureºeanã)

Un prim numãr al revistei foarte consistent
A apãrut primul numãr al revistei
''Eminesciana'', revista Colegiului Naþional
“Mihai Eminescu” Baia Mare. Redactor ºef
Denisa Pintea (clasa a X-a G), redactor ºef
adjunct Alexandra Ilie (XI F), profesor
coordonator Ioana Petreuº. ''Noua revista 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 a 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" a venit dinspre prof. Ioana
Petreuº - motivaþia apariþiei acestei reviste ºi a titulaturii ei. O
prezentare a coordonatelor europene
care caracterizeazã acest colegiu este
creionatã de directorul Marius Craciun.
Despre parteneriatele semnate de
colegiul bãimãrean vorbeºte prof.
Camelia Duþã, consilier educativ, întrun interviu în care întrebãrile au fost
formulate de Denisa Pintea (X G).
Revenind la dimensiuni europene,
micii filologi de la "Eminescu" ºi-au
pus pe hârtie universul de aºteptãri
legat de integrarea europeanã. Un alt
interviu aduce în prim planul cititorilor
"Parlamentul adolescenþilor" care
funcþioneazã la "Eminescu". Nu sunt
uitaþi elevii cu rezultate deosebite la
învãþãturã în acest an ºcolar. ªi nici
profesorii colegiului care sunt autori de
cãrþi. "Cum e corect?" - aceasta este
întrebarea la care oferã rãspunsuri
pertinente prof. univ. dr. Nicolae
Felecan. Despre Eminescu ºi marii sãi
prieteni; despre lumea lui Max
Blecher; despre adolescenþã, ca o
poveste; despre importanþa literaturii în
ziua de azi - în paginile "Eminesciana". Nu lipsesc din sumar
rubrica psihologului, pagina pentru anglofoni, cea pentru
francofoni. Douã pagini sunt dedicate balului bobocilor
eminescieni, iar una interviului cu trupa ªuie Paparude. Pagini de
divertisment, de sfaturi practice, de previziuni astrale vin sã
completeze un prim numãr de revistã foarte consistent. Nu numai
cei legaþi de viaþa Colegiului Naþional Mihai Eminescu pot gãsi
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BOBOLYUD 2006
2006. O nouã generaþie în Colegiul Mihai Eminescu,
un nou bal al bobocilor, într-o seara frumoasã din luna
noiembrie, cu fulgi pufoºi cãzând din cer pentru a da
sclipire acestui eveniment.
La reuºita spectacolului au contribuit atât organizatorii
(profesori diriginþi, elevii claselor a XI-a B ºi a XI-a C), cât
si bobocii a cãror prestaþie s-a ridicat la nivelul aºteptãrilor
juriului ºi publicului spectator. Alãturi de aceºtia sponsorii
au fãcut ca reuºita spectacolului sã fie garantatã.
Pregãtirea evenimentului a necesitat multe eforturi
atât din partea claselor organizatoare cât ºi a
concurenþilor (începute cu o lunã în urmã) ºi concretizate
într-un show care a captat publicul.
Seara a început cu prezentarea bobocilor, a
sponsorilor ºi a juriului din care au fãcut parte profesorii
Ardelean Mirela, Duþã Camelia, Szebedi Laura, Gherghel
Valer ºi reprezentantul organizaþiei PD Maramureº,
reprezentant Benvenutti ºi reprezentant Meli Melo.
Bobocii ºi-au fãcut intrarea în scenã în paºi de dans ºi în
aplauzele publicului, fãcându-ºi în acest fel ºi încãlzirea
pentru prima probã, care a fost cea de dans.
A urmat apoi proba de originalitate în care concurenþii
au demonstrat juriului ºi sutelor de ochi curioºi, talentul în
actorie.
În timp ce juriul reflecta la cele vãzute, trupa de fete
“Word Up”, a liceului, a fãcut o impresionantã
demonstraþie de dans, care a ridicat publicul în picioare.
Dupã scurta pauzã de care au avut parte, concurenþii, au
trecut prin proba cu friºcã care a îndulcit ºi mai mult
atmosfera. Dupã aºa o încercare a urmat ceva la fel de
amuzant, o probã secretã, cea de karaoke, la care,
trebuie sã recunoaºtem, nu toþi au reuºit sã interpreteze
ca la carte melodia ascultatã la cãºti.
Bobocii noºtri ne-au dovedit cã au ºi culturã generalã
în proba cu acelaºi nume peste care au trecut cu
zâmbetul pe buze.
Probele au luat sfãrºit ºi, atât concurenþii, cât ºi
spectatorii aºteptau cu sufletul la gurã momentul
desemnãrii câºtigãtorilor titlurilor de miss ºi mister. În timp
ce juriul a deliberat, fetele de
la TNT ne-au încântat auzul
aproximativ 45 de minute cu
melodii în care ne-am regãsit
cu toþii.
În încheierea concertului
s-au anunþat fericiþii câºtigãtori ai balului. Astfel, Iulia
Misner din clasa a IX-a F
poartã titlul de miss ºi Florin
Crãciun din clasa a IX-a E a
fost desemnat mister.
În aplauzele ºi bucuria
publicului balul a luat sfârºit
pe acordurile melodiei We
are the champions aparþinând formaþiei Queen, dar
seara a continuat cu o distracþie de neuitat în Blu Gin .
Sânziana LASCU (IX F)
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SHAKIRA la T imiºoara
de la rock alternativ la scene desprinse din O mie ºi una de nopþi
"Hips Don't Lie" (ªoldurile nu mint"). Acest lucru s-a adeverit în
seara de luni, 17 iulie 2006 la Timiºoara. ªoldurile Shakirei, celebre în
întreaga lume, i-au adus cele mai multe aplauze cântãreþei columbiene la
concertul pe care l-a susþinut în oraºul de pe Bega. "Mã simt foarte bine
aici, pentru prima datã în România”, a spus ea, adãugând cã îºi dorea de
mult timp sã ajungã sã cânte la noi în þarã".
Cel mai spectaculos moment al evenimentului a fost atunci când
Shakira ºi-a prezentat show-ul de dans. Cunoscuta “La Tortura”, hit-ul
verii anului trecut în întreaga lume, a adus în scenã celebrele miºcãri de
bust ºi ºolduri, stârnind pe stadion un val de þipete ºi aplauze.
La finalul reprezentaþiei, cântãreaþa a adus pe scenã steagul României
pe care l-a fluturat, aruncându-l apoi spectatorilor. Concertul s-a încheiat cu ultimul single al cântãreþei, „Hips
Don't Lie”, aflat în vârful topurilor muzicale.
Veselã ºi jucãuºã în cea mai mare parte a timpului, tristã ºi melancolicã cât sã dea credibilitate baladelor,
Shakira a prezentat României un spectacol ce a trecut de la rock alternativ la pop ºi la scene desprinse din O mie ºi
una de nopþi.
Alexandra ILIEª (XI F)

EXCLUSIV PENTRU FETE
Sfaturi practice

Îngrijirea tenului în timpul iernii
În timpul iernii, zi dupã zi, introducem în organismul nostru o
cantitate impresionantã de substanþe nocive. Frigul, vântul ºi, în
special schimbãrile bruºte de temperaturã prin trecerea de la
ambientul casei cu aer cald ºi uscat, la aerul rece cu vânt ºi ninsoare
de afarã, îºi spun ºi ele cuvântul. Rezultatul: pielea se înroeºte, se
deshidrateazã, se descuameazã.
Sfaturi pentru protecþia ºi îngrijirea pielii
Dimineaþa se va folosi o
cremã hidratantã, iar seara, o
cremã mai puþin grasã.
Crema se aplicã pe faþa
complet curãþatã de toate
impuritãþile, prin miºcãri de
masaj uºoare.
Reþete de iarnã
Crema de avocado
Iatã cum procedaþi:
curãþaþi de coajã o jumãtate
de avocado, radeþi-o pe
rãzãtoarea cea micã sau
vârâþi-o în mixer. Amestecaþi
piureul obþinut cu puþin
untdelemn de mãsline ºi
întindeþi totul pe obraz ca o
mascã. Se aplicã de douã ori pe sãptãmânã. Amestecul este
recomandat ãi pentru pãrul foarte uscat. Se maseazã pe cap, cu o
jumãtate de orã înainte de a vã spãla cu ºampon.

Tonic cu bere
Dacã vreþi sã aveþi o piele
finã, ºtergeþi-vã în fiecare
dimineaþã pe faþã cu un tampon
de vatã înmuiat în bere
proaspãtã. Lãsaþi-o sã acþioneze
trei minute, apoi clãtiþi-vã cu
apã cãlduþã. Tenul vostru va fi
mereu pufos ºi proaspãt ca...
spuma.
Folosirea mãºtilor faciale
Folosirea mãºtilor faciale
asigurã vitaminele ºi sãrurile
minerale de care are nevoie
pielea, protejeazã de factorii
externi stratul de lipide de pe suprafaþa epidermei. Efectele lor sunt
imediat vizibile, însã ele trebuie folosite în mod regulat.
Pentru a avea efectele aºteptate vã rugãm sã aveþi în vedere
urmãtoarele: maºtile de faþã se aplicã pe tenul perfect curãþat
(demachiat), întotdeauna se evitã zona ochilor ºi a gurii, dupã
clãtirea cu apã cãlduþã se aplicã o cremã hidratantã sau nutritivã.
Sfaturi pentru toate tipurile de ten:
Nu conteazã cât de uscat sau gras este tenul, întotdeauna
curãþaþi-l delicat. Folosiþi apa calduþã, nu fierbinte ºi folosiþi
vârfurile degetelor, nu un burete. Clãtiþi bine. Folosiþi apoi un
prosop pentru a va tampona, nu freca, faþa. Spãlaþi-vã faþa de
maxim 2 ori pe zi. Dacã nu folosiþi o cremã cu protecþie solarã,
trebuie sã mai aplicaþi un strat de cremã cu fps.
Cristiana POCOL (XI C)
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DIVERTISMENT
ªi din perlele elevilor

Profi în perla vârstei
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

„Fizica este un sentiment special!”
« Da, aºa este, s-a sunat ! dar…nu pentru voi ! »
„Amesteci fizica cu alte sentimente".
„trebuie sã vã pregãtiþi pentru ora mea astfel încât sã rezistaþi pânã
la final.”
„s-au discutat deja absenþele. Se vor lua niºte mãsuri mai agrare!”
„Învãþaþi greaca! N-aþi învãþat nimic la grãdiniþã?!”
„era prin '89, pe cutiile de chibrituri, câte o femeie deshumanizatã.”
„Vãd cã sunteþi împãrþiþi în douã tabere: Villariba ºi Villabajo”.
„Cum poþi spune cã te doare capul dacã nu ai aºa ceva?”
„Când mã salutaþi la Sãrbãtoarea Castanelor sã fie în poziþie
copãcel, nu în patru labe sub mese”.
„Aveþi de exemplu: Je veux manger…dar nu manger cã-s grasã!”

o ”U”nu e “V”ºi nici nu va fi …În veci amin!
o ”Astea-s personaje aºe' de umpluturã…”
o ”Personajele Prostelnicul Veveriþã ºi
Vornicul Bostan din opera lui
Lapuºneanul sunt personaje episodice…!
o ”Am lipsit cã am fost beteagã…”
o ”În tinereþe România a fost republicã”
o ”Imperiul Otoman s-a creºtinat la
musulmani”
o “Columb a descoperit Africa ”
o "O singurã orã am fugit de la orã"!
o" Eu nu pot sã cânt, cã am acnee."
o "Whitout make-up she looks ... ai de capu'
meu!"

De câþi reprezentanþi ai aceleiaºi zodii
este nevoie pentru a schimba un bec?

Poezie de love
I love you atât de tare
Încât I believe cã mor,
You are so încântãtoare
Oh, my dear, cât te-ador.
When I go la braþ cu tine
Mã simt very mãgulit
Cã are looking toþi la mine
Oh, I'm so, so fericit.
But you see, nu-i chiar aºa.
Cãci I tell ce simt în mine
Dar tu smile ºi smile întruna
And think cã spun trãznãi.
Please don't face pe nebuna
ªi mai look în ochii mei.
Understand?! I love you, dragã,
Cum the hell sã-þi mai vorbesc?
You are totul pentru mine
And I want sã te-ntâlnesc.
But it's difficult, vezi bine
Cãci your mother is pe fazã
ªi din five în five minute
Carefully te controleazã.

Berbeci: Nu te mai întreba, deja l-au schimbat!
Tauri: Taurii folosesc becuri care nu trebuie schimbate.
Gemeni: Cel puþin doi care sã scoatã din funcþiune vechiul bec, doi care sã
cumpere unul nou, doi care sã scrie o carte despre asta ºi înca doi care sã
discute într-un show despre bec.
Raci: Mama lor îl va schimba pentru ei. Iar dacã ea nu este prin preajmã
atunci vor aprinde o lumanare.
Lei: De nici unul. Echipa de profesioniºti pe care o au mereu în preajmã îl
va schimba pentru ei.
Fecioare: De obicei una este de ajuns. Oricum, va curãþa priza în prealabil,
va citi informaþiile destinate utilizatorului ºi garanþiile becului.
Balanþe: Pãi cel puþin douã pentru a cumpara becul ºi alte câteva pentru a
cumpãra accesoriile necesare pentru schimbarea becului ºi poate alte
câteva pentru a duce becul inapoi dacã este defect.
Scorpioni: Pentru Scorpioni becul nu se schimbã. Se transformã. Doar
apasã pe un buton ºi activezi alt bec. Dar de ce întrebi? Eºti de la o agenþie
de asigurãri?
Sãgetatori: Sãgetatorii nu schimbã becuri, dar te pot învãþa pe tine cum sã
faci acest lucru.
Capricorni: Secretara vã va raspunde mai tarziu.
Vãrsãtori: Vãrsãtorii nu trebuie sã schimbe becuri. Pot inventa unele mai
bune.
Peºti: O, Doamne, nu stiu. Dar becul se va schimba singur, dacã asta este
dorinþa Domnului.

Colegiul redacþiei "Eminesciana"
vã ureazã Sãrbãtori Fericite ºi
La Mulþi Ani!
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HOROSCOP 2007

Berbec. Deºi sunteþi încãpãþânat ºi aveþi
obiceiul sã vã avântaþi cu capul înainte fãrã sã
chibzuiþi prea mult, în 2007 veþi înþelege cã e
bine sã fiþi prudent ºi sã judecaþi înainte de a
acþiona.
Puteþi realiza foarte multe, iar pânã la un
trai tihnit ºi liniºtit nu mai e decât un pas. Meritã sã vã
amintiþi cã se poate ºi "încet dar sigur". Energia de care vã
bucuraþi de la o vreme se va amplifica. Puteþi rãmâne
îndrãzneþ în plan mental - e chiar indicat. Nu ezitaþi sã vã
faceþi planuri!
Pentru Taur, anul 2007 marcheazã sfârºitul
unei perioade de 2 ani de transformãri. Va
trebui sã vã autoanalizaþi ºi sã schimbaþi ceea
ce este de schimbat. Este vremea maturizãrii.
În primavarã (martie-mai), Jupiter vã aduce
reuºite în viaþa sentimentalã ºi pe plan
financiar. Fiþi pregãtit sã profitaþi de acest context favorabil!
Din toamnã, viaþa sentimentalã devine mult mai bogatã.
De asemenea, sunt favorizate activitãþile creative.
Pentru Gemeni, afirmarea în plan social,
dupã ce Saturn v-a ajutat sã vã perfecþionaþi
capacitatea de comunicare. Jupiter vã ajutã sã
realizaþi importanþa relaþiilor cu cei din jur ºi sã
le trataþi cu seriozitate. Puteþi avea mari
realizãri dacã veþi ºti sã cooperaþi.
2007 este un an deosebit de favorabil pentru cãsãtoria
nativilor Gemeni.
Pentru Rac cãlãtorii interesante ºi aventuri
intelectuale, pregãtite de eclipsele din martie ºi
activate de Luna Nouã din aprilie. În ultimii 3
ani, Uranus v-a indus dorinþa de mai multa
independenþã. Din aprilie 2007, când se
întâlneºte cu Nodul Nord, va aduce în viaþa
dumneavoastrã persoane energice ºi evenimente neaºteptate,
care vã vor ajuta sã vã re-definiþi calea de urmat.
Pentru Leu, anul 2007 este favorabil
activitãþilor care presupun creativitate. În
aceste domenii puteþi avea realizãrile la care
visaþi de mult timp ºi pentru care munciþi de la
jumatatea lui 2005. Lucrurile încep sã se miºte
încã din primele zile ale lui ianuarie 2007. Proiectul la care
lucraþi începe sã ia avânt ºi simþiþi, în sfârºit, cã nu aþi muncit
în zadar.
Fecioara va începe noul an cu o perioadã
de rãgaz pentru relaxare ºi încãrcarea
bateriilor. Ar fi bine sã profitaþi de ocazie,
pentru ca din septembrie începe o perioadã
foarte agitatã. În 2007, totul depinde de
relatiile cu cei din jur, de la partenerii de afaceri pânã la
prieteni ºi rude. Jupiter vã stimuleazã evoluþia în plan
sentimental.
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Balanþa poate avea mari realizari. Vã
sprijinã beneficul Jupiter, Saturn (disciplina),
Pluto (forþa) ºi Neptun (creativitatea). Dupã o
lungã perioadã în care aþi avut de înfruntat
multe dificultãþi, acum totul se dezleagã ºi vi
se deschide calea cãtre succesul pe plan
intelectual ºi în societate.
Pe plan sentimental, vã veþi elibera din relaþiile fãrã
perspectivã.
Pentru Scorpion, anul 2007 aduce mari
realizãri în plan financiar. În sfârºit, puteþi sã
scãpaþi de grija zilei de mâine. De la jumãtatea
anului 2005, munciþi intens dar rezultatele se
lasã aºteptate. Acum toate barierele se ridicã.
Aveþi ocazia sã câºtigaþi bani frumoºi, fãrã sã vã daþi peste
cap, începând din martie.
Pentru Sãgetãtor o viaþã personalã bogatã,
cum n-aþi mai avut. Din 1995 încoace, Pluto va facut sã treceþi prin tot ce poate fi mai greu pe
plan emoþional, pentru ca apoi sã vã ajute sã
descoperiþi frumuseþea vieþii. Acum, în sfarsit,
Jupiter vã scoate la lumina ºi vã învaþã sã vã
bucuraþi ºi sã fiþi optimist. Puteþi face planuri de viitor, mai
ales în perioada martie-august 2007, dar vã sfãtuim sã fiþi
prudent.
Anul 2007 Pentru Capricorn, aduce o
adevãratã descãtuºare a creativitãþii ºi realizãri
pe mãsurã.
Sunteþi decis sã faceþi mari schimbãri în
viaþa dumneavoastrã, reuºiþi sã faceþi planuri
de viitor ºi investiþii inspirate, sã obtineþi ceea ce v-aþi dorit
cu adevãrat.
Este recomandabil sa fiþi foarte atent la sfârºitul lui
ianuarie, în mai ºi în octombrie, când este posibil sã vã
confruntaþi cu mici piedici sau capcane.
Pentru Vãrsãtor, 2007 se anunþã un an de
cumpãnã: "ori la bal, ori la spital". Datoritã lui
Neptun în Vãrsãtor, aveþi idei vizionare, dar vã
sfãtuim sã fiþi atent, pentru cã existã riscul sã
deveniþi cam idealist.
Saturn v ã favorizeaz ã rela þ iile de
parteneriat, aºa cã ar fi bine sã cultivaþi relaþiile cu oameni de
valoare ºi sã încercaþi sã conlucraþi cât mai mult cu cei care
vã împãrtãºesc ideile.
În 2007 se încheie o perioadã dificilã
pentru Peºti.
În acest an vã veþi bucura în plan
profesional, dar ºi în viaþa particularã. În
ultimul trimestru al anului, relaþia de cuplu
tinde sã devinã chiar foarte serioasã.
Dacã în ultima vreme aþi cam fost nevoit sã asistaþi pasiv
la schimbãri neaºteptate în viaþa dumneavoastrã, în 2007
aveþi posibilitatea sã luaþi frâiele în mâini, încã din ianuarie.

