ÎN LOC DE EDITORIAL
Noul număr al revistei “Maitreyi” va încerca, din nou, să vă surprindă într-un mod plăcut … noii
redactori, alături de foşti absolvenţi ai colegiului, care au răspuns cu dragă inimă solicitării noastre
de a apărea în paginile revistei, au pus mult suflet în aceste câteva pagini, încercând să vă facă să
zâmbiţi, să meditaţi, să visaţi, să vă distraţi, poate chiar să vă îmbogăţiţi cunoştinţele, dar, cel mai
important, să trăiţi/să retrăiţi anii aceştia minunati de liceu… fără a avea pretenţia de mari
jurnalişti, au încercat să vă ofere o alternativă la lumea aceasta meschina şi materialistă în care ne
ducem traiul zilnic… important este ca voi, cititorii noştri dragi, să uitaţi pentru câteva momente de
problemele zilnice şi să ne urmaţi în lumea fabuloasei “Maitreyi”…
În loc de Editorial, având în vedere că anul acesta revista aniverseaza 20 de ani de
existenţă, iniţiatoarea acestei reviste, prof.dr. Mariana Gorczyca, şi câţiva dintre primii redactori ai
acestei reviste ne-au făcut deosebita onoare de a ne împărtăşi amintirile legate de anii petrecuţi în
redacţia revistei… Le mulţumim şi îi aşteptăm oricând alături de noi…
Şi Eminescu a început…
… tot în revista şcolii. Şi Eminescu, unul dintre reperele noatre culturale cele mai puternice,
a făcut jurnalism. Şi ce jurnalism!
Prin urmare, dragi eliadişti ai anului 2014, vă îndemn să duceţi tradiţia revistei “Maitreyi”,
începută în urmă cu 20 de ani, mai departe şi să scrieţi despre ce vă pasă. Vouă şi colegilor voştri.
Jurnalismul înseamnă să fii cu ochii în patru la ceea ce se întâmplă în prezent.
Dacă vă simţiţi poeţi, prozatori, dramaturgi … aveţi curajul ieşirii în lume, arătându-vă
fragmente din marea creaţie la care, în clipe de graţie, aţi fost aleşi să fiţi conectaţi.
Vă doresc să faceţi cel mai bun număr de revistă din câte au exiatat până acum!
Prof.dr.

Mariana Gorczyca

Revista “Maitreyi” – Mai3, cum o mai numeam noi, în joacă – a reprezentat (şi cred că mai
reprezintă) ocazia perfectă dată fiecărui licean talentat de a se manifesta artistic, de a se face
cunoscut şi – în unele cazuri – chiar apreciat. Bineînţeles că eu nu puteam rata ocazia! Astfel, am
făcut parte în anii de liceu din redacţia revistei, alături de alţi colegi... Acum nu-mi mai amintesc
decât de momentele frumoase: orele de după program în care discutam articolele, reacţia
cititorilor în urma parcurgerii rândurilor scrise de mine, împlinirea de a şti că am atins sufletul şi
mintea lectorului... Acum, când mă pot declara fericită autoare a altor articole (de specialitate) sau
cărţi (inclusive a unei teze de doctorat), îmi amintesc cu plăcere de emoţia acelor începuturi.
“Maitreyi” nu este – pentru mai multe generaţii deja – doar numele unei celebre eroine, dar
şi pretextul şcolăresc-literar-artistic de a se lega prietenii, de a se zâmbi, de a se munci împreună,
de a izbândi în ceea ce ţi-ai propus, indiferent dacă reuşita îţi este dorită şi de alţii... Da,
activitatea în cadrul redacţiei revistei “Maitreyi” reprezintă un mic exerciţiu de viaţă.
Prof.dr.

Maria Filip

Împlinirea a 20 de ani de la de la apariţia primului număr al unei reviste a liceenilor
sighişoreni… părea a fi o altă ştire, din cele multe din cei 16 ani de la terminarea liceului, de când
am şi îmbrăţişat frumoasa meserie de redactor ştiri Radio Son. Pentru mine, însă, urma să fie
mult mai mult. Urma să fie un motiv de introspecţie, de aducere aminte a acelor frumoşi ani de
colaborare la revista Maitreyi, care pot spune că, cel puţin profesional, mi-au marcat viaţa.
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Primul articol, prima ştire în paginile revistei Maitreyi mi-au fost publicate şi, chiar dacă
acum sunt jurnalist cu diplomă de licenţă şi ani de muncă în presă, uneori mă gândesc că fără
“microbul Maitreyi”, nimic din toate acestea nu s-ar fi întâmplat. ( Un mic secret: la dosarul de
angajare am inserat şi revistele Maitreyi, în care, în anii de liceu, am publicat; cred că au
contat)
Mă bucur că peste ani nu s-a uitat de revista Maitreyi; felicit elevii şi cadrele didactice care,
însufleţiţi doar de pasiunea pentru scris, pentru reflectarea adevărului, continuă să aducă la lumina
tiparului şi după 20 de ani revista Maitreyi.
Sunt sigură că, peste ani, toţi cei care acum vă regăsiţi în caseta de redacţie a revistei veţi
resimţi fiorul dulce al aducerii aminte, pe care l-am resimţit şi eu.
Felicitări şi mulţumiri celor care au făcut şi fac posibil acest lucru, doamnelor profesoare
Mariana Gorczyca şi Anamaria Picos (Szapanyos).

Anca Maria Radu (Coman)
Ce a însemnat revista Maitreyi pentru mine? Prilejul de a face şi altceva decât orele de
şcoală, de a cunoaşte colegi noi, de a învăţa să lucrezi într-o echipă pentru a face ceva frumos.

Ramona Iulia Bulai, psiholog clinician specialist
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CORESPONDENŢI DIN ŢARĂ
Gânduri, emoţii, sentimente, opinii, toate într-o nouă rubrică, dedicată foştilor absolvenţi ai
colegiului nostru, care au acceptat cu mult drag să scrie în revista « Maitreyi ». În numărul de
astăzi, din Timişoara şi Bucureşti, două talentate tinere, Andreea Tolciu şi Sabina Huţanu, ne scriu
despre şcoală, despre viaţă, despre ele, despre noi… Le mulţumim din suflet pentru tot şi le
aşteptăm printre noi şi în numărul viitor !

Scrisoare despre noi.
Poate te-ntrebi care noi, dar răspunul e simplu. Noi, sufletele tinere care căutăm
frumuseţea în tot ce ne înconjoară. În oamenii de pe stradă, care ne zâmbesc şi ne admiră
machiajul, în câinele care se agită când ne apropiem de el, în colegul/colega de bancă, care de o
perioadă foloseşte un parfum sublim sau chiar şi-n postările de pe Facebook, pe care profa ta le
distribuie zilnic.
Oamenii devin oameni treptat şi pentru că revista voastră e despre oameni inteligenţi,
despre caractere frumoase şi despre tinereţe sunt mai mult decât bucuroasă să pot pune pe o
foaie câteva gânduri care se pliază cu aceasta.
Perioada liceului e frumoasă, tumultoasă, fragilă şi memorabilă. Iubim, iertăm, uităm şi
revenim, învăţăm să fim răbdători şi acumulăm cele mai importante cunoştinţe şi experienţe, care
ne ajută să devenim oameni. Da, şi perioada facultăţii este foarte importantă, dar bazele se pun
puţin mai devreme.
Nu voi scrie despre istorie, chimie sau alte materii pe care liceenii le iubesc sau le urăsc. Vă
scriu pe scurt despre viaţa de atunci, despre mine la vârsta voastră şi despre voi la vârsta mea.
Sunt tânără, oricum, dar diferenţele de câţiva ani sunt semnificative.
Îmi amintesc perfect de clasa a XI-a. Eram aproape oribilă, habar nu aveam ce-nseamnă
„fashion” sau cum e să cumperi de la Kenvelo, darămite de la Zara, Bershka and Co. . Mă fac că
uit de Balul Bobocilor şi asta pentru că rochia mea de atunci era groaznică. Nici eu nu m-aş fi
trecut să fi fost în juriu. Eram simplă, amuzată şi amuzantă şi ştiam că acela poate fi începutul
unor frumoase prietenii sau chiar iubiri. Lucrurile acum stau altfel.

Am învăţat că aparenţele fizice sunt relevante, dar nu îndeajuns să însemni ceva pentru celălalt.
Vorbind despre iubiri, ne-am trezit c-o ceată de sportivi pe coridoare. Mari, frumoşi, proşti,
dar jumătate din fetele din Eliade erau topite. Orele de fizică erau mai lejere când ştiai că vine
pauza şi fugi jos, la covrigii lipicioşi, ca să te hlizeşti cu băieţii. Culmea, n-aveam Facebook pentru
check-in şi nici Whatssap, dar ne lăsam de seara mesaje pe Mess: „În pauza mare plecăm la Perla
la o cioco caldă. Vin şi fetele din clasă, deci spune-le şi tu băieţilor!”.
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Ce idioţi simpatici eram!
Număr pe-o mână persoanele importante de azi care au fost lângă mine încă de atunci. Cu
certuri, gelozii sau neînţelegeri, am rămas noi la fel cum veţi rămâne şi voi. Am întâlnit iubirea
lângă care dorm şi azi şi asta pentru că am ştiut că-i bine şi-am avut încredere în el.
Locurile mele nu sunt locurile voastre, dar trăirile sunt la fel. Profesorii mei poate nu sunt
profesorii voştri, dar febleţile tot se-aseamănă. Banca mea din XIIC e aceeaşi din Sala Amfiteatru:
a doua de sus, pe partea stângă. Experienţele mele nu sunt ca ale voastre, dar ale voastre sunt
mai noi, mai relevante, mai memorabile pentru ceea ce veţi deveni.
Am terminat filologie, dar nu ştiam că-mi place să scriu. Nu ştiam nimic. Ştiam că vreau să
fiu creativă. Atât. Nu voiam să fiu medic, avocat şi nici IT-ist. M-am descoperit mai târziu, dar tot
sunt mândră că fac asta şi asta datorită oamenilor care m-au învăţat şi mi-au arătat inconştient ce
pot.
Ştii cum e, ori îţi plac ştiinţele exacte, ori nu. Tu trebuie să simţi ce-ţi place, să-ţi cunoşti
dorinţele. Poţi sau nu să mergi mai departe cu visul tău? E greu sau nu pentru tine să faci asta? E
simplu.

Dă-ţi timp să iubeşti, joacă-te cu inima şi las-o să aleagă. Tinereţea e tot ce ai acum, iar
oamenii şi experienţele sunt singurele care-ţi rămân şi peste 60 de ani. Tenul ţi se schimbă, părul
îţi dispare, dar interiorul e al tău. Cultivă-l!

Învaţă, că-i foarte important! Cartea te va duce pe drumul visului de care-ţi vorbeam mai
sus. Fii serios când ţi se cere şi răsfaţă-te când poţi !

Respectă-te şi respectă-i pe ceilalţi! Nu poţi intra în viaţă făcând lucrurile invers. Nu-ţi
desfrâna mintea şi trupul, ci găseşte calea de mijloc. Există şi nuanţe, nu doar alb sau negru.

Bucură-te de vârstă! Când vei plăti tu singur cheltuieli şi nu ştii cum să împarţi restul, îţi vei
dori să fii la liceu, să stai la tine-acasă sau s-o suni rapid pe mama să te ia din centru.

Înţelege-ţi mintea şi trupul. Dacă tu simţi că poţi să fii medic, fă-te medic! Mai contează că
mamei tale îi e rău de la sânge? Nu. E viitorul tău.

Şi ca să-nchei c-un selfie, eu cred că fiecare om este unic începând cu tine. Tu eşti unic, tu
eşti bun, tu poţi, tu vrei să poţi, tu spui da şi îl eviţi pe nu, tu şi doar tu îţi aşterni ca apoi să dormi
bine.
Cu drag de locuri şi de oameni,

Andreea.
Autor: Andreea Tolciu
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Dragii mei colegi,
Au trecut 8 ani... Şi iată că am prilejul de a mă reîntoarce la starea de exaltare şi fericire, la
emoţia care completa atât de firesc cotidianul şi picta amintiri care mi s-au cuibărit pentru
totdeauna în sufletul visător, la perioada liceului...
Bucuraţi-vă şi preţuiţi fiecare clipă ! Acesta este îndemnul meu după 8 ani de la absolvirea
liceului. Nu rataţi momentele speciale, în care veţi lega prietenii pe viaţă, apreciaţi-vă profesorii
pentru că domeniile lor vor contribui la realizarea viselor voastre într-o proporţie covârşitoare pe
care, poate, nu o veţi recunoaşte la momentul potrivit pentru a le mulţumi, dar, cu siguranţă, nu
vor trece nici măcar câteva luni de la absolvirea clasei a XII-a şi gândurile voastre bune,
aprecierea şi recunoştinţa le vor ajunge la suflete...
Cred că tot ce e mai important în viaţă pentru a reuşi este să aveţi o pasiune, un vis şi să
nu renunţaţi niciodată.
Eu am ştiut că vreau să devin avocat din momentul în care visele copilăriei, de genul « Eu
când voi fi mare, o să mă fac... pompier », au luat sfârşit. Probabil, mereu mi-a plăcut ideea de a
mă juca cu focul, de a mă reinventa, de a face bine, de a salva suflete, în modul profan lăsat la
îndemâna muritorilor de sacru. Sacru/Profan – structuri dihotomice studiate în timpul liceului, care
au devenit o emblemă a vieţii mele şi nu m-au părăsit niciodată... Veţi spune că niciodată este o
perioadă foarte lungă de timp, dar, pentru mine, gândiţi-vă că au trecut deja 8 ani...
Am ştiut mereu că vreau să studiez la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti.
Nu mă întrebaţi de ce, pentru că, din defect profesional, o să vă pot da multe şi felurite răspunsuri
care să vă convingă şi în care să se regăsească fiecare dintre voi :) .
Am avut un vis şi nu am renunţat niciodată la el. Acum mă simt împlinită, am reuşit să
trăiesc visul.
După absolvirea Colegiului Naţional « Mircea Eliade », ca şefă de promoţie, am venit la
Bucureşti să susţin examenul de admitere la facultate (nu se luau în considerare mediile din timpul
liceului, ci se dădea examen scris – gramatică şi economie) – o provocare ce, într-o anumită
măsură, m-a determinat să vin aici am vrut să-mi demonstrez mie însămi că pot. Nu e acum
momentul să vă povestesc cum am venit din Sighişoara într-un Bucureşti canicular, uscat, rigid, cu
oameni în permanentă mişcare şi care păreau a se certa tot timpul cu mine, deşi, aveam să
descopăr ulterior, că acesta era stilul (şi chiar să mă obişnuiesc aşa)... Fiind o fire veselă, îmi place
să reţin doar amintirile plăcute. Aşadar, în acea zi, seara, cu rochiţă roşie să-mi poarte noroc, mam prezentat la poarta facultăţii, iar după lupte serioase cu părinţii şi viitorii colegi, am văzut
LISTA: admisă :).
Aşa a început o nouă etapă a vieţii, în care pasiunea pentru cunoaştere, apetitul pentru
studiu – văzut ca singura modalitate de a reuşi într-o lume diferită, o lume a responsabilităţilor, a
maturităţii, m-au ajutat să termin în primii cinci din anul meu de studiu şi să fiu admisă prima în
Baroul Bucureşti, având cea mai mare medie. Abia atunci am simţit că sunt pe calea cea bună şi
că am făcut o alegere perfectă pentru sufletul meu.
Fiind una dintre cele mai bune sudente din an, pe lângă notorietatea dobândită de-a lungul
celor patru ani de facultate printre colegi şi cadrele didactice, s-a adăugat şi un anumit interes din
partea marilor case de avocatură. De la sfârşitul anului I, în fiecare vară am fost invitată la stagii
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de practică în cadrul celor mai renumite case de avocatură, astfel încât, după terminarea facultăţii,
am ştiut exact unde doresc să mă formez profesional şi acolo m-am şi angajat. Ceea ce era un
simplu vis la început, a devenit pasiune prin muncă şi practică... Iar după doi ani de stagiatură, am
devenit avocat definitiv.
Nu pot să descriu în cuvinte senzaţia ce pune stăpânire pe mine atunci când îmbrac roba de
avocat şi merg în faţa instanţei pentru a susține cauzele... Mă transpun şi, pentru câteva clipe,
devin un actor care captează atenţia audienţei prin replici bine gândite, spuse cu fermitate, devin
un strateg şi folosesc dispoziţii de drept aplicabile în speţă, urmăresc mişcările adversarului, iar
replicile curg firesc, fiind bine întemeiate, după nopţi întregi de studiu al dosarelor, astfel încât
niciun amănunt să nu îmi scape... Fericirea pe care o resimt atunci când primesc soluţii favorabile
după zile şi luni de muncă intensă compensează, însă, orice efort, precum şi unele sacrificii din
plan personal. Profesiile juridice presupun o dedicaţie anume, piaţa fiind cel mai adesea dură şi
competitivă, dar eu am reuşit, indiferent cât de greu a fost uneori. Eu nu am renunţat niciodată.
Sper din suflet să aveţi fiecare dintre voi o pasiune şi să luptaţi pentru ea. Vorba cântecului
«

It’s a wild world out here

», dar viaţa este atât de frumoasă când faci ceea ce-ţi place...

În final, pentru a vă demonstra că nu scriu doar de dragul de a scrie, ci eu cred cu tărie că,
dacă lupţi pentru un vis şi nu renunţi niciodată, visul devine realitate, mai devreme sau mai târziu,
găsiţi mai jos câteva exemple demonstrative:

Thomas Edison a fost concediat de la primele două locuri de muncă pentru că era
„neproductiv”. Ca inventator, a avut 1000 de încercări nereuşite până să inventeze becul. Când un
reporter l-a întrebat „Cum v-aţi simţit eşuând de 1000 de ori?”, Edison a răspuns: „Nu am eşuat
de 1000 de ori, ci becul a fost o invenţie cu 1000 de paşi”.

Walt Disney a fost concediat de către un editor de ziar deoarece era „lipsit de imaginaţie
şi de idei bune”. A dat faliment de mai multe ori înainte de a construi Disneyland.

Charlie Chaplin a fost iniţial respins de către şefii de la Hollywood pentru că pantomima
sa a fost considerată „un nonsens”.

Jack London a primit şase sute de respingeri din partea editorilor înainte de a vinde
prima sa poveste.

Sidney Poitier a fost „răsplătit” astfel de către directorul de casting după prima sa audiţie:
„De ce nu te opreşti din a face oamenii să îşi piardă timpul şi nu te duci să te faci spălător de vase
sau altceva?”. A fost momentul in care, îşi aminteşte Poitier, a decis să îşi dedice viaţa actoriei.

Autor: Sabina Huţanu
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INTERVIU
cu Doamna Profesoară Camelia

Parchirie

R : De ce aţi ales aceasta profesie?
C.P. : Ca să fiu sinceră, cum am obişnuit să fiu cu voi, totul a venit
la pachet, «2 în 1» : adolescentă fiind, nu m-am închipuit niciodată
ca fiind dascăl, dar am visat de mic copil să studiez limba franceză şi tot ce este legat
de ea, neştiind prea bine , la vremea aceea, ce înseamna acest lucru. Ajungând in
liceu, dorinţa a devenit pasiune şi determinare şi am dorit ca visul să devină realitate,
sub o anumită formă – iniţial mi-am dorit să fiu interpret-traducător - şi, printr-o natură
conjuncturală, am intrat în învăţământ, « aprofundând », pas cu pas şi cu răbdare,
meseria de dascăl, lucru care nu m-a dezamăgit, a fost şi rămâne o provocare unde
încerc să dau ce am mai bun în mine, cunoştinţe, personalitate, experinţă de viaţă
partenerilor mei, elevii. Deci, pasiunea şi meseria s-au impletit în mod fericit şi m-au
amprentat pentru totdeauna.
R : Pe langa activitatea profesională, ce alte preocupari aveţi?
C.P. :Cu timpul, normal, nu am renunțat la cealaltă latură a avantajului stăpânirii unei
limbi moderne - eu am studiat cele 2 limbi moderne franceza şi engleza - şi în
« loisirs » desfăşor munca de interpret - traducător, care mi-a adus multe satisfacţii
profesionale, toate pornind din aceeaşi pasiune neştirbită pentru limbile moderne şi în
special pentru franceză ; în timp, aceasta a dus la implicarea în tot felul de proiecte
internaţionale, activităţi umanitare şi de voluntariat, unde aproape peste tot franceza
mi-a fost « aliată ». Asta legat de activitatea profesională ; în viaţa personală, încerc
să păstrez caracterul privat.
R:
Care este cea mai mare satisfacţie a muncii unui profesor ? Dar cel mai
mare dezavantaj?
C .P. : De-a lungul unei cariere didactice ai parte de urcuşuri, obstacole, coborâşuri,
ca în orice meserie, cred, dar dezavantaje strict legate de relaţia profesor-elev , cu
mâna pe inimă, eu pot să spun că nu am întâlnit, din contră, şi spun acest lucru poate
şi pentru că m-am focusat mereu pe evoluţie pe plan profesional şi asta iţi procură un
sentiment de satisfacţie care se traduce ca şi un avantaj, şi mă refer strict la procesul
didactic, la relaţia lărgită profesor-elev, cu tot ceea ce implică ea, de la activitatea la
clasa până la activităţi extraşcolare şi de consilier şi discuţii cu caracter mai puţin
profesional, dar de interes pentru adolescenţi. Am multe exemple de elevi care, ajunşi
în liceu, au devenit tot mai pasionaţi de limba franceză, reuşind performanţe la
olimpiadele de limba franceză sau făcând cariere didactice universitare în limba
franceză, sau primesc semnale pozitive de la foşti elevi, care trăiesc în străinătate şi
folosesc cu succes limba franceză în meseria lor sau în viaţa privată…ce satisfacţie
mai mare iţi poţi dori decât să vezi că oameni în toată firea îţi sunt recunoscători că leai trezit interesul pentru limba franceză cândva şi că nu i-ai lăsat să renunţe şi i-ai
determinat să persevereze ?...
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În altă ordine de idei, există şi dezavantaje ale muncii de peofesor, dar care ţin de un
alt domeniu, nu au nicio legatură cu actul educativ şi relația profesor-elev, deci, fără
relevanţă aici…
R : Ce aspecte ale relaţiei profesor-elev credeţi că s-au schimbat pe parcursul
anilor?
C.P. : Fiind un act ce ţine de sfera relaţiilor interpersonale, actul educativ, eficienţa sa,
se decid pe terenul raporturilor concrete zilnice, dintre profesor şi elev. Nu cred că
există un şablon în acest sens. Relaţiile dintre profesor şi clasă se polarizează, în
general, în sentimente de simpatie, încredere reciprocă şi respect reciproc bazate pe
un limbaj adecvat adoptat de ambele părţi ; expresiile ironice şi jignitoare tulbură
atitudinea elevilor faţă de dascălii lor şi îngreunează crearea unui climat favorabil
activităţii creatoare în clasă. Factorul afectiv are o importanţă deosebită asupra
randamentului intelectual al elevului : fiecare lecţie se desfăşoară într-un climat afectiv
particular, care, de multe ori, variază în funcţie de cea a profesorului. Dar, sunt şi
cazuri când aceste relaţii se pot traduce prin antipatie, neîncredere şi chiar ostilitate,
mai rău, chiar indiferenţă : clasa nu există pentru profesor şi nici profesorul pentru
clasă. Profesorul trebuie să fie un îndrumător, consilier ce monitorizează grupul de
elevi, dar nu prin constrângere şi autoritate excesivă ; să nu uităm că bunăvoinţa şi
simpatia nasc bunăvoinţă şi simpatie, iar antipatia şi ostilitatea nasc sentimente de
aceeaşi calitate. Sunt câteva « principii » după care m-am ghidat în cariera mea
didactică şi pot spune că relaţia mea cu elevii nu s-a schimbat prea mult pe parcurs.
Practica şcolară tradiţională ne-a lăsat uneori o imagine a profesorului care vrea să
domine şi să-şi subordoneze elevii, lăsând puţin loc convingerii şi pasiunii, dar nici aici
nu sunt tipare; o bună calitate a relaţiei profesor-elev depinde în mare parte de
personalitatea profesorului şi de metodele pe care le foloseşte în actul educativ. Azi se
înregistrează o mai mare deschidere, înţelegere, inventivitate şi toleranţă faţă de
aspiraţiile şi nevoile elevului ca individ, ceea ce eu cred că e benefic pentru actul
educativ în ansamblu.
R : Ce părere aveţi despre modul în care îşi petrec tinerii timpul liber?
C.P. : Ca şi în cazul relaţiei profesor-elev, în modul în care îşi petrec tinerii timpul liber
trebuie să avem în vedere că datele problemei s-au schimbat, lumea a evoluat în
toate domeniile, deci, adolescenţii de azi îşi petrec timpul liber altfel decât o făceau
părinţii lor. Nu putem face abstracţie de existenţa Internetului, a telefonului mobil prin
care ei pot vorbi cu oricine în orice colţ al lumii… cărţile au fost înlocuite de monitor,
cinematografele de DVD, calculatorul ne dă răspuns la toate întrebările…. Tinerii au
posibilitatea să călătorească mai mult şi mai departe, să se informeze mai uşor şi mai
repede…Se citeşte mai puţin, se face mai puţin sport, jocurile de altădată au fost
uitate. Este bine ? Este rău ? E greu de spus şi trebuie să-i lăsăm şi să-i încurajăm să
ţină pasul cu evoluţia generală şi chiar să se autodepăşească, dar important e ca totul
să se facă cu moderaţie şi nimic în exces; de asemenea, tinerii nu trebuie să uite că
părinţii şi profesorii rămân puncte de orientare în lumea care e în permanentă
schimbare.
R : Dacă ar fi să daţi unui elev un singur sfat, care ar fi acela?
C.P. : Să aibă curajul să-şi urmeze visul şi să lupte pentru asta ! Asta îi va aduce doar
bucurie în viaţă! Şi o viaţă împlinită este o viaţă fericită!
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ELIADIŞTII DE ELITĂ

Colegiul Naţional „Mircea Eliade” s-a putut mândri,în decursul anului şcolar 2012-2013,
cu elevi talentaţi şi muncitori,preocupaţi de ceea ce fac, aceştia având rezultate deosebite
la fazele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare:

* Mihaly Vlad

- 12A

- MATEMATICĂ

* Biriş Ioana

- fostă 12C

- LB.FRANCEZĂ - Locul I

* Codreanu Alexandra

- 10A

- LB.ENGLEZĂ

- Locul I

* Simon Izabella

- 11C

- LB.ENGLEZĂ

- Locul I

* Maftei Ştefan

- 11A

- FIZICĂ

- Locul I

* Nemeth Adrienn

- 12A

- LB.ROMÂNĂ

- Locul I

* Macavei Mădălina -

12F

- ONSS-CROS

- Locul I

* Miklos Rareş

- 10F

- PST

- Locul I

* Bordea Despina

- 11F

- PST

- Locul I

* Harsan Diana

-10C

- LB.FRANCEZĂ - Locul II

* Szasz Andrea

-12E

- LB.MAGHIARĂ - Locul II

* Panoschi Ioana

- 11A

- MATEMATICĂ

* Echipa de handbal fete

- Locul I

- Menţiune
- Locul I

Datorită rezultatelor foarte bune la faza judeţeană,elevii au ajuns la faza naţională,de
unde s-au întors cu numeroase premii:

* Mihaly Vlad

- Aur - Consc.Interj Argint-SSM II

* Echipa de handbal fete a obţinut locul II.
* Biriş Ioana, Codreanu Alexandra, Simon Izabella, Maftei Ştefan, Szasz Andrea, Macavei Mădălina,
Miklos Rareş, Bordea Despina obţinând toţi menţiune. Eleva Nemeth Adrienn a obţinut tot menţiune,
clasificându-se pe locul V pe ţară.
Nu numai olimpiadele şcolare s-au dovedit pline de succes, ci elevii colegiului s-au
remarcat şi la alte concursuri. Astfel, Olivia Dumitru, elevă în clasa a XII-a C, a obţinut la
Concursul Naţional de Critică-Literară de la Suceava Premiul Special, la Concursul
Naţional de Poezie „Ana Blandiana”, premiul al II-lea şi, nu în ultimul rând, la Concursul
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Naţional de Eseuri de la Brăila a obţinut menţiune. Pentru toate aceste rezultate ,Biblioteca
Judeţeană Mureş i-a acordat unul dintre cele trei premii anuale de excelenţă pe care le
acordă elevilor mureşeni.
O altă elevă care a adus menţiune la Concursul Naţional de Traduceri de poezie de la
Brăila este Miruna Moldovan, elevă în clasa a XII-a C.

VLAD MIHALY – CAMPION LA MATEMATICĂ

Un alt elev premiat de foarte multe ori, de data aceasta la concursurile de
matematică, este Vlad-Mihai Mihaly, din clasa a XII-a A. Pasiunea lui
pentru matematică s-a concretizat în decursul anului şcolar 2012-2013, dar
şi în luna ianuarie a anului 2014, în numeroase distincţii:
*În luna august a anului 2013 - premiul I în Tabăra „Gazeta
Matematică şi Viitori Olimpici” şi Medalie de aur la Concursul naţional
„Gazeta Matematică şi Viitori Olimpici”. Nu se opreşte aici şi continuă în
luna octombrie să obţină Premiul I + Medalie de aur la Concursul
judeţean de matematică „Al.Papiu Ilarian”. În luna noiembrie obţine Premiul I + Medalie de
aur la Concursul judeţean de matematică „Argument” şi Premiul „Dumitru Angheluţa”
(pentru cel mai mare punctaj la liceu ).
Revenit din vacanţa de iarnă cu forţe proaspete, în prima lună a acestui an obţine
Premiul I la Concursul judeţean de matematică „Simon Petru”.
Felicitări pentru toate rezultatele obţinute. Ne mândrim cu astfel de elevi,care pun
pasiune în ceea ce fac si devin un model demn de urmat. Felicitări şi mulţumiri doamnelor
profesoare, precum şi domnilor profesori, coordonatori ai activităţii acestor elevi
remarcabili; fără susţinerea dumnealor, niciunul dintre aceste premii nu ar fi fost posibil.

Articol de Andreea Rogoz
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SĂNĂTATE

Somnul
Unde poate duce lipsa somnului la adolescenţi?
Viaţa de adolescent nu e tocmai uşoară: şcoală, teme, sport, viaţa socială, activităţi
extracurriculare, eventual şi un job part-time. Cam acestea sunt activităţile de zi cu zi ale unui adolescent obişnuit. Dacă
mai adăugăm si activitatea hormonală, este posibil ca lipsa somnului să fie deja o obişnuinţă în rândul adolesceţilor. Chiar
dacă la o primă vedere lipsa somnului nu este o problemă majoră, organismul adolescenţilor având suficientă energie, pe
termen lung, însă, lipsa somnului se poate transforma într-un real pericol.

1. Lipsa somnului poate duce la obezitate
Un studiu recent efectuat în rândul adolescenţilor a arătat faptul că persoanele care au dormit mai puţin de 8 ore pe
noapte şi care nici nu şi-au recuperat orele de somn, prezentau un risc crescut de obezitate. Medicii recomandă
adolescenţilor să respecte, totuşi, programul zilnic de somn şi să nu se bazeze pe recuperarea in week-end.

2. Lipsa somnului afectează sistemul imunitar
Întrucât organismul nu se recuperează suficient, sistemul imunitar începe să cedeze. Astfel, adolescenţii sunt predispuşi
îmbolnăvirilor de gripă, răceală sau alte boli. În plus, lipsa somnului favorizează comportamentul agresiv şi încurajează
consumul de mâncăruri nesănătoase, dar şi de substanţe care dau dependenţă (alcool, droguri).

3. Lipsa somnului duce la scăderea nivelului notelor de la şcoală
Dacă nu doarme suficient, un adolescent care munceşte din greu poate avea probleme cu memoria, face raţionamente mai
greu, ceea ce, evident, va duce la o scădere a nivelului notelor de la şcoală.Potrivit medicilor, un adolescent ar trebui să
doarmă între 8 ½ si 9 ¼ ore.
Analizând datele a 1.724 de elevi, s-a observat că există o relaţie extrem de strânsă între orele de odihnă şi
rezultatele şcolare. Şapte ore de somn pe noapte sunt optime pentru copiii de 16 ani. Dacă un elev de liceu doarme cinci
ore jumătate pe noapte, pentru că are un program încărcat, încă 90 de minute de somn l-ar putea ajuta să-şi îndeplinească
cu succes tot ceea ce are de făcut.

Articol de Andreea Rogoz
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Summer Jobs
Atunci când un adolescent decide să caute un loc de muncă
pe timp de vară, acesta trebuie să ştie ce presupune această
alegere.
Din proprie experienţă, pot să spun ca un “Summer job“ vă
aduce foarte multe avantaje, cum ar fi banii - de care orice
adolcescent are nevoie -, contact cu lumea, exersarea unei
limbi străine, munca cu oameni mai în vârstă, care au o experientă mai bogată şi de la
care ai ce invăţa, atât pe plan profesional, cât şi pe plan personal, şi, cel mai important,
prieteni noi.
De multe ori, locul de muncă poate fi şi un loc de distracţie alături de colegii tăi, o glumă
sau o poznă într-o pauză este binevenită pentru a alunga stresul si plictiseala.
Pentru a avea succes intr-un „Summer job“ trebuie să faci în primul rând ceva ce îţi place,
să mergi cu drag la muncă şi, cel mai important, mai ales când lucrezi în locuri unde ai
tangenţe cu oameni, trebuie să fii mereu cu zâmbetul pe buze. Chiar dacă lucrezi doar pe
timp de vară, nu înseamnă că nu trebuie să îţi dai interesul; prin seriozitate, corectitudine şi
muncă caştigi nu doar încrederea şefului, ci şi pe a colegilor.

Dezavantajele unui “ Summer job “ sunt oboseala, care, inevitabil, apare, şi
pierderea unei părţi din timpul liber, acestea fiind diferite de la un loc de
muncă la altul. Dacă alegi să fii ospătar, probabil vei lucra in jur de 16-18
ore pe zi; dacă preferi să fii vânzător într-o cofetărie sau la o tarabă de
suveniruri, vei sta la serviciu intre 8 – 10 ore, ca ghid turistic petreci între 4
– 6 ore la locul de muncă.
Una peste alta, un “Summer job” este perfect pentru un adolescent, doar că acesta
trebuie ales pe măsura disponibilităţilor fiecăruia. Nu trebuie să te laşi descurajat de
vorbele răutăcioase ale acelora care consideră că, muncind pe un post simplu, inferior,
cum ar fi ospătar, barman, vânzător, etc. te faci de râs; nu este aşa : un ”Summer job”
poate fi un început pentru o viitoare carieră.

Articol de Răzvan Chiorean
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« Dansul este un poem în care fiecare mişcare
este un cuvânt », un citat de Mata Hari, care exprimă
sensibilitatea dansului şi oferă un strop de curaj în
eliberarea energiilor negative.
Pe plan personal, dansul nu reprezintă numai
coordonare şi ritm, este mult mai mult : o altă
modalitate de comunicare. Reveria, pe care o simt
atunci când dansez, contopeşte puţin optimism,
entuziasm, energie şi bună dispoziţie şi toate acestea
formează ceea ce pentru mine înseamnă pasiune. Îmi
oferă libertate şi bucurie şi pot spune că am legat
prietenii strânse prin intermediul lui. Dacă mă
influenţează în vreun fel? Ei bine, DA ! Datorită
sentimentelor pe care le am atunci când sunt pe scenă,
mi-a fost uşor să realizez că pot face orice, atâta timp
cât îmi doresc, îmi place şi adaug interes. Distracţia face şi ea parte din munca
pe care o depun, însă nu e totul. Timpul pe care îl ofer orelor de dans este
preţios deoarece nu este irosit; nu mă oboseşte, sau cel puţin nu simt eu
oboseala, în cazul în care ea există.
Fiecare melodie pe care o aud îmi dă frâu liber imaginaţiei, reprezentând
cea mai frumoasă cale de a simţi muzica şi armonia pe care o transmite.
Totodată, este un mod deosebit de a cunoaşte oamenii. De la simplul partener
de dans şi până la mulţimea ce se mişcă pe acelaşi ritm, dansul ne uneşte.
Fiind o artă, înseamnă emoţie, cucerirea spaţiului şi curajul
de a ne depăşi aşteptările. Ne învaţă să fim armonioşi şi să
înţelegem
limbajul
gesturilor,
oferind
nenumărate
satisfacţii.
Mă regăsesc în dans şi îl definesc ca fiind trăire, viaţă,
pasiune, un limbaj ascuns al sufletului. Nebunia care se
desprinde din fiecare mişcare de dans îmi face bine, fiind un
secret al mişcării. Ceea ce contează cu adevărat nu este
opinia pe care o am eu, ci sentimentul de libertate pe care
îl transmit.
Nu există sentiment mai frumos, nici comparabil cu acesta. În timp ce
dansez, nu pot să judec, să urăsc, să mă separ de viaţă... pot doar să fiu
FERICITĂ !

Articol de Ana-Maria Lăcătuş
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Luminiţa Copiilor
Bucuria din ochii unui copil plin de speranţă reprezintă ce
mai sinceră modalitate de a oferi afecţiune.
«

Luminiţa Copiilor » este o fundaţie la care, alături de

alte două eleve ale liceului, Lukacs Brigitta şi Szöke Orsolya, mam înscris pentru a face voluntariat cu copiii. Sunt mulţumită de
ceea ce fac deoarece nimic nu se compară cu fericirea acelor suflete, care văd interesul
altora pentru ei. Este minunat să ştii că tu eşti cauza dorinţei lor de a avea o viaţă mai
bună, de a nu se simţi marginalizaţi. Am fost impresionată să văd cu cât entuziasm ne-au
acceptat ajutorul şi ne-au permis să ne integrăm. Le ofer timpul meu liber fără aşteptarea
de a primi ceva în schimb, fiindcă sunt mult mai valoroase zâmbetele, îmbrăţişările şi
mulţumirile lor.
Activităţile pe care le desfăşurăm împreună constau în muncă în echipă, gătit, dans,
jocuri de dezvoltare a personalităţii, vizionare de filme, ieşiri în aer liber, karaoke şi multe
altele. Mă simt utilă şi fericită că pot face asta. Alături de ei am
găsit armonie, unicitate, dar mai ales poftă de viaţă. Jovialitatea
lor mă face să mă simt împlinită, fiindcă realizez că depun atât
de puţin efort pentru o cauză atât de nobilă şi frumoasă. Nu mă
costă nimic, iar cea mai mare bucurie a mea este că pot lucra
cu copii responsabili, implicaţi şi dornici de a învăţa, care pun
suflet în tot ceea ce fac.
Voluntariatul pentru mine înseamnă responsabilitate. S-a
născut în inima mea şi s-a dezvoltat sub aspectele cele mai
necesare şi sincere. Ingredientul principal în acţiunile sociale nu este reprezentat de
recompensa financiară, ci de cea sufletească. Cea mai importantă lecţie pentru mine este
faptul că nimic nu se aseamănă cu zâmbetul de pe chipul unui copil cu care viaţa a fost
mai dură. Pentru mine, aceasta este dăruire, speranţă, mulţumire şi răsplată.

Articol de Ana-Maria Lăcătuş
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Love
Ghidul Îndrăgostitului
“Fiecare inimă cântă un cântec incomplet, până când o
altă inimă îi răspunde fredonând. Cei care îşi doresc să
cânte vor găsi mereu un cântec”.
1. Priviţi răsăritul împreună! Fie că sunteţi la mare sau pe
balcon, răsăritul este extrem de frumos atunci când ai lânga
tine
pe
cel/cea
pe
care
îl/o
iubeşti.
2. Trimite-i mesaje scurte! Cuvintele sunt mult mai încărcate
emoţional atunci când sunt citite. Mesajele scurte, în care îţi
expui sentimentele pentru el/ea, sunt un mod frumos de a
crea o legatura strânsa între voi.
3. Prinde-l de mana atunci când nici nu se aşteaptă!
Gesturile simple sunt cele mai frumoase. Fie că sunteţi la o petrecere, la film sau în parc,
prinde-i mâna
şi strânge-o cât poţi de tare, aşa va şti că eşti acolo pentru el/ea.
4. Şopteste-i lucruri frumoase, spune-i ce îti place la el/ea sau că vrei să îl/o săruţi,
atunci când sunteţi la un film sau la o ieşire cu prietenii. Cu siguranţă ceilalţi vor fi invidioşi .
5. Gătiţi împreună! Dacă nu aveţi chef să iesiţi la restaurant, petreceţi vremea în
bucătărie, gătind mâncarea voastră preferată. Lasă-l/o să te ajute şi să se simtă util/ă.
6. Sarutaţi-vă în ploaie! Dacă v-a prins ploaia la întoarcerea acasa, profită de ea şi
sărută-ţi iubitul/iubita. La urmatoarea ploaie va fi rândul lui/ei pentru că ştie deja ce îţi
place.
7. Nu uita să îl/o surprinzi! Tuturor ne plac surprizele, deşi nu recunoaştem. Un cadou
mic îl/o va face să se simtă preţuit/ă şi, astfel, vei putea să aprinzi o scânteie într-un
moment
care
putea
fi
doar
unul
obişnuit
.
8. Găseşte un loc numai al vostru, unde să numărati stele! Îţi place să priveşti cerul
înstelat? Arată-i şi iubitului/iubitei cât de relaxant este să număraţi stele împreuna.
9. Scrie-i bileţele şi strecoară-i-le în buzunar. Învaţă să îi spui şi altfel "te iubesc", scrie-i!
Va fi plăcut surprins/ă când va găsi în buzunar un bileţel de dragoste.
10. Cântă-i melodia preferată! Fredonează-i melodia preferată la ureche , care poate fi
chiar melodia voastră.
11. Învaţă să spui iartă-mă! Ai greşit, dar nu vrei să îţi recunoşti greşeala? Lasă orgoliul
la o parte şi învaţă să spui « Iartă-mă ! ». Împăcările sunt cele mai dulci momente!
12. Scrie o scrisoare despre cum v-aţi cunoscut! Nu trebuie să fie o ocazie specială să
faci asta, pentru voi fiecare zi trebuie să fie specială. Scrie o scrisoare despre cum v-aţi
cunoscut , în care să îi mărturiseşti cum te-ai simţit la prima întalnire. Va fi surpins/ă să
afle lucruri noi!

Articol de Mihaela-Daniela Hofner
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Ajutor, cred că m-am îndrăgostit!
Suntem la vârsta la care legăturile cu sexul opus par a fi
principalul nostru interes. Astfel, în urma unor “cercetări” alături de
prietenul nostru cel mai bine documentat “Google”, dar şi în urma
unor experienţe trăite sau observate, am întocmit un articol legat de relaţii şi alte lucruri care au
legătură cu fluturii din stomac, la vârsta noastră.
În zilele noastre, dragostea este des confundată cu atracţia. Întâlneşti un băiat, ţi se pare
frumos, bine îmbrăcat, cu un zâmbet care-l face şi mai atractiv şi dai verdictul : m-am îndrăgostit.
Psihologii susţin că : « Bineînţeles, cele mai importante părți ale procesului “dragostei la prima
vedere” sunt aspectul fizic, mirosul, gesturile şi vocea. Oamenii priviţi conform normei ca fiind
atrăgători din punct de vedere fizic sau chiar frumoşi au şanse crescute de a face victime la prima
vedere, dar tocmai aceşti oameni sunt cei care au nevoie de atenţie constantă de la reprezentanţii
sexului opus . Dar dacă, după toate acestea, trebuie să decizi dacă te mulţumeşti cu tipul care
este doar “frumos, pare deştept, e bine îmbrăcat etc.” ? Sau măcar vrei sa fii sigură că există şi
ceva în spatele aspectului exterior ?… Acest lucru este bineînţeles valabil şi în cazul băieţilor,
care, conform studiilor, sunt mai predispuşi la a se îndrăgosti la prima vedere. Într-adevăr, la
vârsta noastră nu căutăm o persoană cu care să ne potrivim din toate punctele de vedere, care să
fie mama sau tatăl copiilor noştri, deci, dacă ne place, o considerăm frumoasă, mai avem vreo
două-trei lucruri în comun şi mai şi postează melodiile noastre preferate pe Facebook, e clar
partenerul sau partenera ideală.
Adolescenţa este, cum bine ştim, vârsta întrebărilor şi a tentaţiilor,deci cum am putea să ne
dăm seama dacă chiar iubim sau doar dorim? Nu există o formulă secretă în genul radical din 25
este egal cu 5, dar un lucru este clar: nu întotdeauna poţi iubi... cu iubire. Este o perioadă a vieţii
în care este normal să avem astfel de dorinţe, fără sentimente profunde. Dragostea nu vine într-o
zi, două, o săptămână. Da, ştiu că după ce petreci două săptămâni alături de o persoană, vă
vedeţi dimineaţa, la amiază şi seara, iar când nu sunteţi împreună vorbiţi non-stop prin mesaje sau
la telefon, vă vine să urlaţi sus şi tare că o iubiţi, dar s-ar putea ca ceea ce simţiţi să fie o simplă
dorinţă de a-l descoperi, de a-l cuceri pe cel de lângă voi şi să vă plictisiţi după o altă săptămână.
Aşa că, mai bine înghiţiţi în sec şi gandiţi-vă de două ori înainte de o astfel de declaraţie.
Câteodată, credem că iubim pe cineva doar pentru sentimentele pe care ni le dăruiesc uneori: ne
fac să râdem, ne surprind, trăim momente plăcute cu prietenii, săruturi, mângâieri şi nimic mai
mult. Apoi ajunge să facă ceva care ne displace şi brusc nu-l mai iubim sau îl iubim mai puţin şi
ne îndreptăm atenţia către altcineva.
Deşi aceste lucruri nu întrunesc întocmai normele morale ale vieţii, iubirea oricum nu are nici
o legătură cu obiectivitatea, iar dacă la vârsta aceasta nu ne lăsăm duşi de val, atunci nu am idee
când am putea să o facem. În concluzie, eu spun că ar trebui să “iubim” fiecare în felul nostru,
corect sau greşit, dar să iubim cu inima, nu cu ochii.

Articol de Andra Gliga
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Un bagaj numit generic “suflet”
de M.J.
Păstrăm în suflete prea multe și prea de toate. Lacrimi neplânse la timpul lor, cuvinte
nerostite din lașitate și altele rostite cu limbă de foc, care au pârjolit sufletele altor oameni, regrete
mărunte pentru ce am făcut greșit și altele însemnate pentru ce am fi putut să facem, oameni pe
care nu i-am putut păstra și alții pe care nu i-am putut ierta, prietenii încheiate din prea mult
orgoliu, șanse ratate, răni pe care nu le-a închis timpul, visuri pe care le-am uitat într-un colț
întunecat acolo, în suflet. Ne purtăm uneori mândri, alteori obosiți toate aceste medalii. Aceste
răni și cicatrici din prezent și din trecut sunt bagajul pe care ni-l cărăm singuri o bună bucată de
vreme.
Apoi devine prea greu. Și-atunci ne oprim. Oftăm, ne lăsăm în genunchi, și cu capul sprijinit
ușor de bagaj plângem copleșiți. Dar, uneori, nu-ți este permis acest timp de plâns. Așa că îți
continui istovit drumul, simțind surplusul din ce în ce mai greu. Te simți singur. De fapt, îți dorești
să fii singur. Îți dorești cu disperare un moment de solitudine în care să te plângi pe tine însuți, cel
pe care nu-l mai regăsești. Și-abia atunci când îl poți avea, abia atunci, după ce plângi tot, mai faci
puțin loc în bagaj pentru a-l putea căra în continuare…
Despre… noi toti
de M.J.
Vine un moment în viața fiecărui om în care realitatea îl lovește dur în moalele capului, iar
durerea radiază adânc, până în măruntaie. Sunt acele momente critice în care fie îți înveți lecția pe
loc, fie alegi calea minciunii de sine. Pentru că, să recunoaștem, cu toții am făcut-o la un moment
dat. Ne-am mințit pe noi înșine până am ajuns să credem că, de fapt, realitatea nu e chiar ceea ce
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pare. Dar ea, realitatea, are un mod cel puțin ciudat de a arunca lumină peste întunericul în care
ne scăldăm câteodată. Și de fiecare dată suntem prea șocați pentru a reacționa imediat, furioși pe
cei care ne-au tulburat liniștea și chiar pe noi înșine. Ne simțim pedepsiți pe nedrept. Asimilăm cu
greu adevărul ca pe o mâncare atât de neplăcută la gust, pe care nu ne facem niciodată curajul să
o înghițim, ci ne dorim cu tot dinadinsul să o scuipam și să uităm că am gustat-o vreodată. A
început să-mi fie teamă de realitate. Gândul că un om te poate înșela cu privire la ceea ce este, cu
toate că tu ai impresia că ești un bun cunoscător al firii umane, nu mi se mai pare imposibil. Nu
după ce am privit măștile cum cad și se sparg în milioane de bucăți în fața mea. Și, privind către
cioburi, n-am mai putut și n-am mai știut să fac diferența între cele ale măștii și cele ale inimii
mele. Atunci când îți încredințezi sufletul altui om, așezându-i pe o tavă invizibilă toată încrederea
ta, te aștepți ca inevitabil și el să facă același lucru. Și pentru un timp chiar te lasă să crezi asta. Îți
acordă câteva momente de mulțumire pentru ca mai apoi să-ți ia fără milă totul. Prietenia se va
transforma în ostilitate, iar omul pe care credeai că îl cunoști este înlocuit de cineva pe care nu-ți
dorești să-l fi cunoscut vreodată. Astfel, devine tot mai greu să te încrezi în semenii tăi și îți dai
seama că, fără să vrei, devii tot mai zgârcit atunci când vine vorba de încredere… Și nu pot să nu
mă întreb: oare cunoaștem vreodată cu adevărat oamenii din jurul nostru? Indiferent că îi privim
de-aproape sau de departe. Sau va trebui să trăim veșnic cu o urmă de îndoială în suflet, de parcă
am aștepta ca din clipă în clipă să mai cadă o mască…

Galerie de artă
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PSIHOLOGIE
Test: Complementarea în relaţiile interpersonale

1. Cum luaţi hotărârile?
a) Rapid, indiferent dacă sunt sau
nu juste.
b) Le gândiţi temeinic
c) Amânaţi luarea hotărârii
d) Cu reţinere şi neîncredere.

f) Liniştea sufletească
6. Cu cine aţi convieţui cu plăcere pe o
insulă pustie?
a) Cu cineva care face ceea ce
doriti dumneavoastră
b) Cu cineva care a frecventat un
curs de prim ajutor
c) Cu cineva care nu se simte atras
de reprezentanţii sexului opus
d) Cu un bun organizator

2. În general, vă faceţi multe probleme?
a) Numai în legătură cu lucrurile
importante
b) Nu prea
c) Deloc
d) În permanenţă

7. Când aveţi întâlnire
a) De regulă întârziaţi
b) Vă străduiţi să ajungeţi la timp
c) Se întâmplă să uitaţi de ea
d) Uneori vă duceţi la locul de
întâlnire mult mai devreme de ora fixată

3. Când vă contraziceţi cu cineva
a) Sunteţi convins(ă) că dreptatea e
de partea voastră
b) Credeţi că aveţi dreptate
c) Nu vă preocupă de partea cui e
dreptatea
d) Renunţaţi la părerea proprie
numai pentru a restabili buna înţelegere

8. În ce fel aţi prefera să petreceţi seara
zilei de azi?
a) Câştigând bani în plus
b) Cu prietenii
c) Cu persoana iubită
d) Urmărind programul TV

4. Cum vă comportaţi în relaţiile cu
ceilalţi?
a) Doriţi să impresionaţi
b) Nu vreţi să aduceţi jigniri sentimentelor altora
c) Doriţi să prezentaţi într-o lumină
şi mai bună o întâmplare favorabilă
d) Faceţi acest lucru fără nervi sau
teamă

9. Credeţi în dragoste la prima vedere?
a) Nu, este imposibil
b) Da, dar în astfel de cazuri este
vorba doar de atracţie fizică
c) Da, din toată inima
d) Vă îndoiţi că există în general
dragoste

5. Ce consideraţi a fi cel mai important
în viaţă?
a) Puterea
b) Fericirea
c) Banii
d) Nesiguranţa
e) Dragostea

9. Ce părere aveţi despre cei care îşi scriu
scrisori de dragoste?
a) Sunt nebuni
b) Au prea mult timp liber
c) Sunt exagerat de romantici
d) N-au niciun fel de griji
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11. Presupunem că aţi câştiga un premiu.
Dacă ar fi să alegeţi, pentru ce aţi opta?
a) Haină de blană
b) Ceas de aur
c) O cantitate de condimente suficientă pentru o perioadă de un an
d) O călătorie de două săptămâni în
Monte Carlo
e) O excursie de lux în insulele greceşti
f) Orice, numai scump să fie

REZULTATE:
Mai puţin de 32: Opusul dv. este o
persoană dinamică, hotărâtă, care are o
încredere în sine nemărginită, este
deosebit de energică, îşi trăieşte viaţa din
plin. Alături de această persoană
singur(ă) nu vă recunoaşteţi.
Între 33 şi 53: Opusul dv. priveşte viaţa
ca pe o glumă, trăiește în general pentru
sine. Un astfel de partener ar aduce un
suflu nou în viaţa dv.

12. Cum vă comportaţi atunci când lucrurile merg prost?
a) Învinuiţi pe alţii de aceasta
b) Consideraţi că sunteţi singurul(a)
vinovat(ă)
c) „Rezolvaţi” totul cu o ridicare din
umeri
d) Treceţi totul pe seama ghinionului care vă urmăreşte în general

Între 54 şi 74: Căutaţi-vă perechea
printre persoanele romantice, visătoare şi
care doresc mai tot timpul „să ajungă la
stele”.
Între 75 şi 95: Sunteţi o excepţie de la
regulă. Pur şi simplu nu aveţi un „vis a
vis”. Personalitatea dv. se află la distanţă
egală între optimism, pesimism, realism şi
romantism.

13. Pe o stradă pustie vedeţi un bărbat şi
o femeie gata-gata să se ia la bătaie.
Cum procedaţi?
a) Chemaţi poliţia
b) Nu vă amestecaţi
c) Interveniţi
d) Vă îndepărtaţi în grabă.

Între 96 şi 116: Contrariul dv. este o
personalitate puternică, om de încredere,
care stă cu ambele picioare pe pământ.
Mai ales pentru aceasta din urmă
trăsătură, poate fi considerat ca partener
ideal pentru dv.

Calcularea scorului şi interpretarea
rezultatelor:

Între 117 şi 137: Opusul dv. nu se lasă

Acordaţi-vă următorul punctaj în
funcţie de varianta pt care aţi optat:

influenţat(ă) de evenimentele de moment;
este o persoană serioasă, de încredere. Vă
frânge caracterul încăpăţânat.

1: a)12; b)5; c)9; d)2;
2: a)5; b)12; c)9; d)2;
3: a)12; b)5; c)9; d) 2;
4: a)12; b)5; c)9; d)2;
5: a)12; b)4; c)6; d)10; e)8; f)2;
6: a)12; b)6; c)10; d)2;
7: a)12; b)6; c)9; d)2;
8: a)12; b)5; c)9; d)2;
9: a)6; b)12; c)8; d)2;
10: a)12; b)6; c)8; d)2;
11: a)12; b)12; c)5; d)10; e)8; f)2;
12: a)12; b)6; c)10; d)2;
13: a)12; b)6; c)12; d)2;

Mai mult de 138: Opusul dv. este
modest, ruşinos, poate fi rănit cu uşurinţă.
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HOROSCOP
chiar considerati blegi.Acestia sunt, insa,
persoane placate si lucrurile nu vor fi niciodata
plictisitoare cand in jur este un nativ al acestei
zodii.
Este compatibil cu zodiile:
Fecioara,Balanta,Varsator ,dar nu se potriveste cu
Sagetator si Gemeni.
Profesii si domenii de activitate pentru
Gemeni :
 Telecomunicatii, transporturi, muzica,
literatura si critica literara ,
cinematografie, pictura

Berbec
Fiind primul semn din
Zodiac, prezenta acestuia
indica aproape intotdeauna
inceputul a ceva plin de
energie si cu desfasurare
furtunoasa. Sunt persoane infocate, pasionale,
dinamice, rapide si competitive. Le place sa fie
deschizatori de drumuri si sunt vizionari,
indiferent daca sunt chestiuni legate de scoala
sau doar petreceri cu prietenii.
Berbecii se
lanseaza in actiune cu ardoare.
Este compatibil cu zodiile: Gemeni,Leu,Varsator
,dar nu se potriveste cu Rac si Scorpion.
Profesii si domenii de activitate pentru
Berbec :
 Industrie, constructii de masini,
transporturi, politica,politie, medicina
veterinara, avocatura, chirurgie, arta



Scriitori, editori, conferentiari,
cercetatori, traducatori, profesori,
invatatori, instructori, autori de
manuale.

Rac
Profund intuitiv si sentimental,
Racul poate fi cel mai dificil de
cunoscut
semn
din
intreg
zodiacul. Emotiile sunt foarte
importante si puternice pentru
acest semn, iar cand vine vorba
de familia si casa lui, nimic
altceva
nu
este
mai
important.Racii sunt mereu pe
aceeasi lungime de unda cu cei de care sunt
inconjurati. Devotamentul este cuvantul - cheie
pentru reprezentantii acestei zodii, ceea ce ii face
sa fie persoane sensibile, minunat de avut in
preajma.
Este compatibil cu zodiile:
Taur,Pesti,Capricorn,dar nu se potriveste cu
Berbec si Balanta.
Profesii si domenii de activitate pentru Rac:
 Muzica, pictura, literatura, cinematografie,
psihologie, protectia sociala, politica,
comert, arhitectura, sociologie, navigatie

Taur
Puternic şi demn de încredere,
Taurul preia conducerea mai
ales în situaţiile în care poate
culege roadele muncii sale.
Iubitori de tot ceea ce este
rafinat şi frumos, nativii din Taur
se vor înconjura întotdeauna cu
câştigurile lor materiale. Stabili
şi conservatori, sunt indivizii cei mai demni de
încredere dintre toate zodiile. Sunt foarte creativi
şi le place să facă lucrurile cu mâinile proprii.
Compatibil cu : Rac, Taur, Capricorn
Incompatibil cu : Leu şi Vărsător.
Profesii şi domenii de activitate pentru Taur
Agricultură, horticultură, viticultură, grădinărit,
industria agro-alimentară, biologie; Comerţ, bănci,
economie, diplomaţie, bursă, finante; Arhitectură,
matematică, tâmplărie, manufactură



Gemeni
Versatilitatea este cuvantul cheie pentru acest semn
zodiacal. Expresivi si ageri,
nativii Gemeni manifesta doua
fatete diferite ale personalitatii
lor :pe de o parte Gemenii pot fi
sociabili, deschisi, comunicativi
si pusi mereu pe distractie,iar pe de alta parte pot
fi contemplativi, seriosi, nelinistiti si cateodata

Istoric, arheolog, geolog, educator

Leu
Cand maretul Leu isi face
intrarea in scena, toata
lumea va observa. Acest
semn dramatic, creativ si
sociabil
detine
cheia
magnetismului pe buna
dreptate. Neinfricat si sigur
pe sine, nativul din Leu detine un farmec aparte,
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caruia e aproape imposibil sa ii reziste cineva. Fie
ca este vorba de timpul petrecut cu familia si
prietenii, sau de eforturi depuse in domeniul solar,
Leul are foarte multe de oferit.
Este compatibil cu zodiile:
Berbec,Gemeni,Balanta,dar nu se potriveste cu
Taur si Scorpion.
Profesii si domenii de activitate pentru Leu:
 Politica, administratie, arta, cultura,
cinematografie, muzica, teatru




Estetician, creator de moda, anticar,
avocat



Relatii cu publicul, justitie, administratie,
pictura, muzica, film, design interior

Scorpion
Dedesubtul unui aparent control si
a nepasarii afisate bate, de fapt,
inima unui nativ foarte intens.
pasional,
patrunzator
si
determinat.
Scorpionul
va
investiga orice situatie pana va
descoperi
adevarul.
Nativul
acestei zodii poate ca nu vorbeste prea mult si nu
prea isi manifesta emotiile cu usurinta, insa fiti
siguri ca in interiorul sau exista multe trairi
intense. Fiind excelenti lideri, Scorpionii sunt
mereu vigilenti. Cand vine vorba de ingeniozitate,
nativii acestei zodii ies mereu in evidenta.
Este compatibil cu zodiile:
Rac,Fecioara,Capricorn,dar nu se potriveste cu
Leu si Scorpion.
Profesii si domenii de activitate pentru
Scorpion:
 Medicina, magie,

om de stat, director, ministru

Fecioară
Cu o atentie desavarsita pentru
detalii, Fecioara este semnul
zodiacal cel mai dedicat servirii
altora. Avand un adanc si
puternic simt umanitar, ei devin
cei mai buni ingrijitori, in timp ce
maniera lor metodica de
abordare a vietii ii ajuta enorm.
Nativul din Fecioara este gentil
si delicat, preferand de multe ori sa analizeze
foarte bine toate aspectele inainte de a lua o
decizie.
Este compatibil cu zodiile:
Gemeni,Taur,Varsator,dar nu se potriveste cu Rac
si Sagetator.
Profesii si domenii de activitate pentru
Fecioara:
 Management mediu , administratie, relatii
cu publicul, secretariat, medicina,
cosmetic, ziare, televiziune, literatura,
pictura.



Director, ambasador, om politic, avocet,
scriitor, publicist, critic literar, politist,
detectiv

Săgetător
Curios si plin de energie,
Sagetatorul este cel mai mare
calator
dintre
toti
reprezentantii
zodiacului.
Filozofia lor de viata, modul
deschis
prin
care
se
raporteaza
la
viata,
ii
motiveaza sa calatoreasca, sa
hoinareasca in cele patru zari in cautarea
adevaratului sens al existentei lor. Sagetatorul
este extravertit, entuziast si optimist, fiind
aproape imposibil pentru cineva sa demoralizeze
un asemenea nativ. Iubeste schimbarea, de fapt,
schimbarea este esentiala pentru bunastarea
acestui semn.
Este compatibil cu zodiile: Berbec,Leu,Balanta,dar
nu se potriveste cu Feioara si Pesti.
Profesii si domenii de activitate pentru
Sagetator:

Balanţă
“Cumpanirea” este cuvantul cheie pentru aceasta zodie,
iar, cand vine vorba de a
mentine lucrurile la un nivel
echitabil, un nativ din Balanta
va detine suprematia. Iubitori de pace si justitiari,
cei nascuti sub acest semn detesta singuratatea.
Parteneriatele si relatiile sunt foarte importante
pentru Balante, mai ales cele la nivel personal.
Cu personalitatea lor cuceritoare si felul lor de a fi
cooperanti, acesti nativi nu sunt capabili sa stea
singuri prea mult timp.
Este compatibil cu zodiile:
Leu,Gemeni,Varsator,dar nu se potriveste cu Rac
si Capricorn.
Profesii si domenii de activitate pentru
Balanta:
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Activitati legate de cai, barou, laboratoare
de chimie, inginerie, invatamant, politica,
hoteluri



Vanator, instructor, bucatar, tamplar

Este compatibil cu zodiile:
Berbec,Gemeni,Balanta,dar nu se potriveste cu
Taur si Scorpion.
Profesii si domenii de activitate pentru
Varsator:
 Scoli, cabinete medicale, relatii cu
publicul, asistenta sociala, centre
educationale, cabinete de psihologie,
institute de cercetare, radio, journalism

Capricorn
Capricornul este cel mai
profesionist
si
mai
traditionalist semn din intreg
zodiacul. Acestui semn cu
mult simt practic ii place sa
abordeze viata in cel mai
conventional mod posibil.
Fiind considerat cel mai serios nativ, Capricornul
poseda un anumit tip de independenta, la care nu
va renunta niciodata, dar care ii asigura
considerabile progrese, atat in planul personal,
cat si in cel professional.
Este compatibil cu zodiile: Taur,Fecioara,Pesti,dar
nu se potriveste cu Berbec si Balanta.
Profesii si domenii de activitate pentru
Capricorn
 Agricultura, minerit




Reforme, administratie, astrologi,
reflexoterapeuti, tehnicieni, scriitori

Peşti
“Intelegatori” este cel mai potrivit
cuvant pentru a descrie acesti
nativi atat de afectuosi. Nu sunt
pretentiosi si ii accepta cu
usurinta pe cei din jurul lor.
Reprezentantii acestui semn
sunt intalniti in cele mai variate situatii, alaturi de
diverse tipuri de oameni. Este foarte usor sa fii in
preajma unui Peste. Sunt
lideri innascuti, iar prezenta acestor nativi este
puternica si vibranta si ei se implica emotional in
tot ceea ce fac.
Este compatibil cu zodiile: Taur,Rac,Scorpion,dar
nu se potriveste cu Gemeni si Sagetator.
Profesii si domenii de activitate pentru Pesti :
 Asistenta sociala, invatamant, centre de
reeducare

Scriitor, politician, matematician,
economist, sociolog, administrator,
chirurg, director de banca, contabil,,
asistent.

Vărsător
Avand un intelect deosebit,
Varsatorul
este
de
o
independenta
iesita
din
comun, care apreciaza intuitia
si logica .Acest nativ are o
deosebita abilitate de a vedea
toate aspectele unei situatii,
de a le judeca nepartinitor, de aceea
reprezentantii acestui semn sunt foarte buni in a
rezolva probleme. Acestia traiesc in armonie cu
energiile care ii inconjoara.Cuvantul - cheie al
acestei zodii este imaginatia. Varsatorul este in
stare sa gaseasca multe posibilitati, chiar si atunci
cand pare ca nu exista nici macar una.
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Compozitori, scriitori, muzicieni, pictori,
oameni de radio si televiziune, actori,
infirmieri

CULINAR

Fursecuri cu Nutella
DIFICULTATE:
REDUSĂ
TIMP DE PREPARARE: APROX. 30 MINUTE
INGREDIENTE:












Unt ...................................................................
Zahăr Brun ......................................................
Ou ...................................................................
Nutella .............................................................
Lichior de cafea cu ciocolată ...........................
Făină ...............................................................
Cacao pudră ....................................................
Scorţişoară măcinată ......................................
Praf de copt .....................................................
Bicarbonat de sodiu ........................................
Fulgi de ciocolată amăruie ..............................

100g
100g
1
200g
50ml
200g
50g
o linguriţă
un sfert de linguriţă
un sfert de linguriţă
160g

MOD DE PREPARARE:
1. Se încinge cuptorul la 190C.
2. Într-un bol se amestecă făină, pudra de cacao, scorţişoara, praful
de copt şi bicarbonatul de sodiu.
3. În alt bol se bate untul cu zahărul, apoi se încorporează oul şi se
adaugă Nutella şi lichiorul de cafea cu ciocolată. Peste acest
amestec se adaugă 100g ciocolată amăruie.
4. Se ia câte o lingură din aluat şi se aşază într-o tavă tapetată cu
hârtie de copt sau unsă cu unt.
5. Se presară deasupra fursecurilor cele 60g de ciocolată amăruie
rămase.
6. Se dau la copt 9-11 minute.
!!! Aşezaţi fursecurile la o distanţă de 4-5 cm deoarece se vor
extinde.
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TOPS

Most Read Books
1. „Maitreyi”
2. „Moara cu noroc”
3. „Ion”
4. „Moromeţii”
5. „Mara”
6. „Hanu’ Ancuţei”
7. „Alexandru Lăpuşneanul”
8. „Enigma Otiliei”
9. „Invitaţia la vals”
10. „Amintiri din copilărie”

Mircea Eliade
Ioan Slavici
Liviu Rebreanu
Marin Preda
Ioan Slavici
Mihail Sadoveanu
Costache Negruzzi
George Călinescu
Mihail Drumeş
Ion Creangă

1. HACHIKO
2. THE WOLF OF WALL STREET
3. P.S. I LOVE YOU...
4. FAST AND FURIOUS 6
5. WE’RE THE MILLERS
6. NOW YOU SEE ME
7. DEAR JOHN
8. MY SISTER’S KEEPER
9. THE HOBBIT
10. AMERICAN REUNION

Coolest Songs

Readers
1. Hoisan Sonia
2. Nemeth Adrienn
3. Guşă Dorothea
4. Dumitriu Olivia
5. Fülop Erika
6. Mihaly Vlad
7. Venczel Barbara
8. Pârlea Ştefania
9. Simon Izabella
10. Marc Paula

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

9C
12A
12C
12C
11D
12A
11D
9C
11C
9C

1. John Legend
2. Tom Odell
3. Swedish House Mafia
4. Martin Garrix
5. Jason Derulo
6. Pharell Williams
7. Ed Sheeran
8. Faydee
9. Avicii
10. Andra
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– „All of me”
– „Another love”
– „Don’t you worry
child”
– „Animals”
– „Talk dirty to me”
– „Happy”
– „I see fire”
– „Can’t let go”
– „Wake me up”
– „Atâta timp cât mă
iubeşti”

FUN

Sudoku
6
3 9 2
9 5
6 7

7
1

5 7 3 2
4
2 7

4 9
7

4 5 9 8

2
7

3
9
1 4
6 5
2

7
4

6 4
8 1
9 7 3
5

8
2

4
1 5 8
6
7
9
4
6
3
6 9 2
1

Glume
Un apel telefonic în cabinetul unui medic veterinar:
- Domnule doctor, în câteva momente trebuie să ajungă la dumneavoastră soacra mea
cu o căţeluşă foarte bătrână. Vă rog să-i faceţi o injecţie cu o otravă puternică, să nu
se chinuie !
- Nicio problemă ! Dar cu căţeluşa ce să fac? Ştie să se întoarcă singură acasă ?
***
Un poliţist aştepta autobuzul în staţie, iar lângă el mai era şi o mamă cu un copil.
Copilul:
-Mamă, dar de ce nu a ajuns încă autobuzul? Mama:
-Pentru că acum îl spală, că era foarte murdar.
Peste 5 minute. Copilul:
-Mama, de ce nu a ajuns încă? Mama:
-Pentru că acum îi umflă cauciucurile, fiindcă erau dezumflate. Peste alte 5 minute, copilul:
-Acum de ce nu a mai ajuns? Mama:
-Pentru că acum îl vopsesc ca să fie mai frumos.
Auzind, poliţistul începe să se dea cu capul de stâlp:
-La naiba, acum şi-au găsit şi ei să-l vopsească?
***
Profesorul de matematică, văzând caietul elevului, nu s-a putut stăpâni, zicând:
- Unul din noi şi-a ieşit din minţi!
A doua zi elevul se apropie de profesor, punându-i pe masă o foaie.
- Ce-i asta? - întreabă profesorul.
- Certificat de la medicul de familie că sunt absolut sănătos.
***
- Mami, de ce Tati e are aşa de putin păr pe cap?
- Are multă minte, dragul meu.
- Mami, tu de ce ai aşa mult păr pe cap??
- Taci şi mănâncă!
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6
9
9
1 8
4 7
6
7
1
8

Ştiaţi că...?

Aproximativ 90% din populaţia întregii planete locuieşte în emisfera nordică
Irlanda este singura ţară europeană în care nu există şerpi;
Limba unui crocodil este imobilă. Ea este ataşată de cerul gurii acestui animal;
În Santa Fe, New Mexico, legea impune ca animalele de casă să poarte centura
de siguranţă în maşină;
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Book Review – Lorelei
Suntem într-o perioadă a vieţii în care avem nevoie să
descoperim, să trăim experienţe noi, să cunoaştem, şi mai ales
să înfrângem orice barieră ne stă în cale... şi cum putem face
asta dacă nu prin intermediul lumii ascunse între coperţile unei
cărţi? Puţini sunt aceia care îşi mai ocupă timpul citind şi chiar
şi aceştia au nevoie din când în când de recomandarea unei
opere care să îi inspire şi să îi captiveze, căci un om simplu
are o singură viaţă, însă un cititor poate avea chiar o mie de
vieţi.
O operă care merită în întregime să fie citită este
„Lorelei”, scrisă de Ionel Teodoreanu. „Lorelei” este unul dintre
cele mai iubite romane ale autorului, alături de „La Medeleni”. Tema romanului, şi anume
iubirea, o are în centrul atenţiei pe tânăra Luli, neexperimentată în tainele vieţii, dar care
încearcă a le înţelege prin puterea condeiului, descoperindu-şi, astfel, talentul de a scrie,
ceea ce îi va atribui pseudonimul de „Lorelei”
(„
”)
Sensul vieţii ei va fi schimbat ireversibil în momentul în care Catul Bogdan îi apare
ca o iubire ideală , de care ştie că nu se va putea dezlega vreodată. Astfel, destinele celor
două personaje se vor îngemăna, diferenţiindu-se de restul personajelor, ca un tot unitar.
Întreaga acţiune impresionează prin evocarea atmosferei anilor 20 – 30, precum şi
prin farmecul romantic, care oscilează între tristeţea apăsătoare şi nobleţea poveştii de
iubire.
De-a lungul timpului, opera „Lorelei” s-a remarcat prin seducţia pe care a exercitat-o
asupra tinerelor generaţii.
Aşadar, recomand cu căldură acest roman, pentru toate particularităţile care-l fac o
operă de excepţie a literaturii române.

Articol de Izabella Simon
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