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Primul numar al revistei noastre a fost dedicat Zilelor scolii, martie 2001, ocazionate 

de aniversarea a 35 de ani de la inaugurarea liceului si a 125 de ani de la nasterea lui 

CONSTANTIN BRANCUSI –patronul spiritual al scolii noastre. 

 Acest numar il dedicam celor 40 de ani de existenta a liceului nostru si a celor 130 de 

ani de la nasterea lui Constantin Brancusi. 
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- Interviu realizat cu prfesorul Mihai Cretu, directorul Colegiului Tehnic ―Constantin Brancusi‖ din Oradea. 

Zilele scolii sunt un bilant de realizari si perspective in cadrul fiecare scoli. Din acest motiv ne-am propus ca in acest 

interviu sa ne referim mai ales la perspectivele Colegiului Tehnic ―Constantin Brancusi‖ in acest an scolar si am profitat de 

receptivitatea D-lui Director care ne-a raspuns la urmatoarele intrebari : 

Z.E : Va rugam sa ne prezentati pe scurt specificul cladirilor care apartin acestei scoli. 

M.C : Colegiul Tehnic ‗Constantin Brancusi‘ a luat fiinta la 1 sptembrie 1966 si beneficiaza de mai multe cladiri. 
Cladirea veche a scolii dateaza din 1895, deci de 111 ani. In cadrul ei sunt cuprinse mai multe Sali de clasa, o sala festiva, 

doua sali de sport, cancelaria profesorilor, biblioteca, secretariatul si birourile.La 1 spetembrie 1966 scoala avea 12 Sali de 

clasa grupate in cladirea veche a scolii. De atunci evolutia ei a cunoscut un ritm ascendent, materializat in anul 1978 zestrea 

liceului s-a imbogatit cu o noua cladire cu 12 sali de clasa si 2 ateliere. 

Z.E : Am observat ca se schimba infatisarea cladirilor noastre. Ce ne puteti spune despre aceasta initiativa ? 

M.C : Incepand din acest an scolar vechea cladire a scolii a intrat intr-un program de reabilitare sustinut de catre 

Banca Mondiala si Primaria Municipiului Oradea. Ca urmare aceasta cladire a intrat intr-o reparatie capitala facuta in 

interior de catre o firma de constructii din Bucuresti. Aceste reparatii interioare vor da o noua infatisare a acestei cladiri 
deoarece vor cunoaste imbunatatiri si modernizari vrednice unui colegiu. Prin urmare, acestea cuprind instalatiile electrice,  

de incalzire, grupurile sanitare, modernizarea salilor de clasa si a mobilierului. Exteriorul cladirii este realizat din fondurile 

Patrimoniului National. Lucrarea este estimata la mai multe miliarde de lei si speram sa fie finalizata pana la data de 1 mai. 

Z.E : Ce atentie acorda conducerea scolii, corpul profesoral si elevii, zilelor scolii ? 

M.C : Asa cum am amintit si mai devreme, zilele scolii sunt pentru noi toti un prilej de bilant. Suntem o scoala cu 

profil de constructii dar alaturi de acestea avem multe alte profile cerute de nevoile zilei in care traim . Mobilizarea noastra 

precum si a elevilor are loc in fiecare an pentru a cinsti cum se cuvine pe patronul nostru spiritual Constantin Brancusi. 

Z.E :Ce ne puteti spune despre noul plan de scolarizare pentru anul scolar 2006-2007 ? 

M.C : Noul plan va cuprinde liceu curs de zi cu 18 clase, liceu Seral – 11 clase, Scoala de arte si meserii – 11 clase la 

care se adauga 6 clase a XI-a , dupa absolvirea careia candidatii vor primi o diploma care echivaleaza cu scoala 

profesionala. Acesti elevi au posibilitatea sa-si continue studiile la clasa a XII-a si a XIII-a, curs de zi cu examen de 

bacalaureat. Din toamna planul va mai cuprinde 3 clase a XII-a, liceu tehnologic, ruta progresiva de calificare. 

Z.E :Ce indemn doriti sa adresati elevilor prin intermediul revistei noastre ? 

M.C : In primul rand, as dori sa-i indemn sa fie mandri ca sunt elevii acestui colegiu care s-a bucurat de un prestigiu 

binemeritat in cadrul invatamantului bihorean. Dorim ca elevii actuali sa mearga pe urmele fostilor lor colegi atat in ceea ce 

priveste rezultatele obtinute la concursurile scolare, olimpiade pe meserii, precum si alte rezultate care au facut din elevii 

scolii oameni de prestigiu cu care scoala se mandreste si astazi. Dorim de asemenea sa-i indemnam sa pastreze ordinea, 

disciplina si curatenia intrucat noua infatisare a scolii se face cu mari eforturi materiale. 

Interviu realizat de Zaha Erikő, clasa a XII-a A. 

 

Consiliul consultativ al alevilor impreuna cu cadrele didactice din cadrul 

Colegiului Tehnic “Constantin Brancusi”  Oradea, dedica nr. 6 al revistei 

scolare “Febra liceenilor” celor 40 de ani de existenta a liceului nostru si celor 

130 de ani de la nasterea mentorului sau spiritual Constantin Brancusi, impreuna 

cu alte activitati culturale si sportive cuprinse in saptamana 6-10 martie 2006. 

 



CONSTANTIN BRANCUSI 

 

Scurta prezentare 

Cel mai mare sculptor al secolului XX, 

Constantin Brancusi, figura centrala in miscarea artistica 

moderna si un pioner al abstractizarii este considerat 

parintele sculpturii moderne.Sculpturile sale se remarca 

prin eleganta formei si utilizarea sensibila a materialelor, 

combinand simplitatea artei populare romanesti cu 

rafinamentul avant – gardei pariziene. 

Verticalitatea, orizontalitatea, greutatea, 

densitatea act si importanta acordata luminii spatiului sunt 

trasaturile caracteristice ale cretaiei lui Brancusi.Opera sa a 

influentat profund conceptul modern de forma in sculptura, 

de pictura si desen. 

Brancusi s-a nascut in 1876 in satul Hobita din 

judetul Gorj. In copilarie a invatat sa sculpteze lemnul 

pentru a confectiona diferite unelte si obiecte casnice. In 

Romania, obiectele casnice, stalpii si fatadele caselor erau 

adesea decorate cu sculpturi in lemn. Stilul acestor 

ornamente va influenta opera lui Brancusi. In memoriile 
sale artistul spune ca tinuta si modul sau de viata au fost 

influentate de tara sa de origine, respectiv de: simplitatea, 

bunul simt, dragostea de natura. 

La varsta de 9 ani a plecat de acasa si s-a 

intretinut singur, lucrand timp de 6 ani ca baiat de pravalie 

in Craiova. In tot acest timp a continuat sa sculpteze in 

lemn : si-a confectionat singur o vioara, care a atras atentia 

unui client al cafenelei in care lucra - acest client l-a ajutat 

pe Brancusi sa intre la Scoala de arte si meserii din 

Craiova. In 1889, dupa ce a absolvit Scoala de arte si 

meserii din Craiova, Brancusi a intrat la Scoala de arte 

frumoase din Bucuresti.Desi s-a simtit mai atras de opera 

Independentilor, decat de academicienii din scoala, artistul 

a studiat temeinic modelajul si anatomia.  

Dintre sculpturile din aceasta perioada, Ecorseul 

realizat in 1902, a fost cumparat de scoala si a servit drept 

model de anatomie pentru mult timp. Aceasta lucrare 

denota o excelenta cunoastere a anatomiei. In 1903 a 

primit prima comanda, bustul Generalului Carol Davilla, 
fondatorul scolii medicale din Romania. In perioada scolii 

a obtinut mai multe premii dintre care: mentiune pentru 

bustul Vitellius, si o medalie de bronz pentru bustul 

Laocoon. In aceasta erioada Brancusi este captivat de 

opera lui Auguste Rodin (ale carui concepte ii entuziasmau 

pe avant-gardisti si ii indignau pe academicieni) si de 

miscare artistica in afara granitelor Romaniei, ceea ce il 

determina sa plece la Paris. In 1906 expune pentru prima 

data la Paris, la Salonul Societatii Nationale De Arte 

Fumoase si apoi la Salonul de Toamna. 

Lui Brancusi ii place sa sculpteze, sa taie 

singur... este o confruntare fara mila intre artsist si 

materialele sale. 

Adesea creeaza in stejar si castan lucrari pe 

care le va transpune mai tarziu in bronz si marmura. 

Prima sculptura in lemn „ Fiu risipitor ― in 

1914, este foarte aproape de abstractizare: o bucata de 

stejar taiata brut, pe care abia se poate observa figura 

unei persoane. Ea va fi urmata de o intreaga serie de 

sculpturi in lemn care se numara printre cele mai 

stranii lucrari ale sale. 

In aceasta parioada Brancusi isi descopera si 

fascinatia pentru arta fotografiei. De la Man Ray invata 

sa fotografieze si sa developeze. S-au pastrat 

numeroase poze : artistul isi fotografia operele fara a 

separa soclul de sculptura propriu-zisa. Acorda o mare 

importanta soclului pe care il realiza singur, uneori din 

5 sau 6 piese suprapuse. In marturisirile sale vede 

soclul ca pe un element care stabileste cu operele un 
dialog esential, similar cu cel dintre cer si pamant. S-au 

pastrat poze cu opere asezate intr-o ordine particulara, 

care ii frapeaza prin frumusete. 

In 1918 sculpteaza in lemn prima varianta a 

―Coloanei Infinitului‖. Coloana creata prin 

suprapunerea unor elemente simetrice, este inspirata de 

din stalpii caselor taranilor ramani. Aceasta sculptura 

raspunde nevoii de evolutie spirituala pe care artistul a 

exprimat-o adesea in operele sale. Brancusi sugereaza 

ca oricate elemente s-ar adauga, oricat de mult s-ar 

inalta Coloana, oricat de mult ar evolua omul Brancusi, 

echilibrul si armonia vor dainui. 

1.Lucrari in timpul scolii (1898-1906) 

La inceputul operei sale, sculpturile lui 

Brancusi sunt reprezentari clasice ale formei 

umane.Dar structura operei sale are o evolutie rapida 

astfel ca inca din 1907 aceasta estetica realista nu i-a 

mai convenit. Perioada 1898-1907 este caracterizata de 

o acumalare de cunostinte si indemanare dar si de 

cautarea unor solutii in modelarea materialelor. Dupa 

1905 viziunea tanarului artist devine mai clara si mai 

puternica, incercand sa redea trairile modelelor sale. In 
aceasta perioada realizeaza operele : Bustul lui 

Gheorghe Chitu 1897, este prima sa sculptura. 

Gheorghe Chitu a fost fondatorul Scolii de arte si 

meserii din Craiova. 



2.Lucrari in perioada de turnura(1907-1910) 

Anul 1907 marcheaza incheierea unui prim studiu 

de creatie Brancuis se desprinde de influenta lui Rodin, 

incepe sa practice taietura directa si se afla in cautarea 

propriului drum. 1907/3 – Paris – Capul unei tinere fete 

Sarut – 1907 

Este lucrarea prin care Brancusi isi afirma 

autonomia artistica. 

Ideea 
principala din sarut este 

simpla : iubirea ca 

fuziune intre doua 

entitati separate reface 

unitatea originala a 

vietii. 

Sarutul lui 

Brancusi poate fi 

considerat o replica la 

sarutul lui Rodin.Opera 

aduce o noua 

dimensiune conceptului 

de sculptura. Aceasta 

opera sculptata intr-o 

mainera aparent primitiva, este a doua lucrare la care 

Brancusi foloseste tehnica taierii directe. 

Cumintenia pamantului – 1907 

Cumintenia pamantului reflecta filozifia lui 

Brancusi care isi are radacinile intr-o cumintenie 

anterioara crestinismului. 

Sculptura reprezinta o femeie foarte concentrata 

asupra ei insasi, figura ei degajand un mister care o 

transforma intr-un portret universal. Din atitudinea statuii 

se dagaja un sentiment de atasament fata de pamantul 

mama. 

Petru Comanescu considera Ca Ganditorul de 

la Hamanjia este o pre-cumintenie a pamantului, criticii 

nepunundu-se inca deacord asupra sursei de inspiratie a 

acestei lucrari. 

Lucrarea ―Cap de copil‖ a fost expusa pentru 

prima data in 1910 a Bucuresti si a starnit reactii 

contradictorii, dar in cele din urma a fost ajutatoare. 

3.Opera matura(1911-1956) 

De la gotic incoace, sculptura european a fost 
napadita de muschi, de buruieni, de tot felul de 

excrescente care ascundeau cu totul forma. A fost 

misiunea speciala a lui Brancusi de a elimina ceea ce 

era de prisos si de a ne da din nou cunostiinta formei.  

Mentionam cateva opere semnificative din 

aceasta perioada :  

Prometeu – 1911 

Brancusi reia tema din Supliciul, din 1907 

unde inclinarea capului este singurul semn al suferintei. 

Nici aici martirul titanului nu este exprimat 

prin deformarea dureroasa a trasaturilor. Capul lui 

Prometeu este o bucata de marmura de dimensiuni 

reduse unde dataliile portretului par a fi sterse.Prin 

suprimarea treptata a detaliilor, Capul lui Prometeu a 

ajuns sa aiba un aspect aproape sferiodal, intrerupt doar 
de subtila adancime a ochilor, de abia peceptibilele 

linii ale nasului si ale gurii, de forma urechii si de 

grumazul brusc gatuit. 

Pinguinii 1912  

Lucrarea in marmura alba este inca o 

sculptura din tema ovoidului. 

Pinguinii lui Brancusi exprima un sentiment 

de duiosie , ei pastreaza un sens omenesc in miscarile 

lor tandre, par niste oamnei intr-o miscare de apropiere, 

de cautare a unui sprijin reciproc. Sculptura degaja un 

sentiment de incredere, de comuniune de solidaritate. 

Una din sursele de inspiratie se pare ca este cartea lui 
Anatole France Insula Pinguinilor, carte care s-a 

bucurat de o mare popularitate in vremea aceea. 

Bibliografia :  

 C. Brancusi – Barbu Brezianu – editura All 1998 

 Constantin Brancusi – Ionel Jianu – Editura stiintifica 

si enciclopedica 1983  

 Matreial selectat de Rares Bustean cls X B 



VESTITI ARHITECTI ORADENI 

RIMANOCZY KALMAN JUNIOR, ARHITECT ŞI CONSTRUCTOR ORĂDEAN 

Groza Othilia-Mariana - Lector la Fac. de Constructii Oradea 

 

  

Şef lucrări ing. Universitatea din Oradea, Facultatea de 

Arhitectură si Construcţii 

Arhitectul Rimanoczy Kalman s-a născut in 1870 la 

Oradea, dintr-o familie de evrei, tatăl renumit constructor, 

cu acelaşi nume şi prenume. După studiile medii din oraşul 

nostru, diploma de arhitect a obţinut-o în 1891 la 

Politehnica din Berlin (Charlottenburg). 

O perioadă a lucrat la Budapesta, alături de profesorul 

universitar Cyigler Gyozo, după care s-a angajat în capela 

proprie din cimitirul Olosig (vezi foto 1) 

Foto 1 Capela Rimanoczy, vedere şi detaliu  

La început tânărul arhitect a lucrat în stil eclectic apoi 

după câţiva ani a evoluat sper o viziune secession, sub 

influenţa Jugendstilului german caracteristic oraşelor 

Hansa. 

Stilul eclectic a apărut la noi în ţară prin anii 1870, fiind 

reprezentat de monumente nobiliare, domneşti, religioase 

sau locuinţe. Şi in Oradea, timp de o jumătate de veac, 

ponderea clădirilor ridicate reprezintă stilul eclectic, 

imprimând astfel o imagine specifică. 

Acest stil este cunoscut şi sub denumirea de pluralism 

(varietatea stilurilor utilizate la aceeaşi clădire) sau 

historism (recurgere la stilurile istorice). 

Din frumoasele clădiri în stil eclectic, care ne-au rămas 

nouă orădenilor de la arh. Kalman Rimanozy junior, 

amintesc: 

 

-1895- Clădirea Cercului, azi Filarmonica, str. Moscovei 

nr. 5; 

-1900- Palatul Publice, azi Policlinica, str. Republicii nr. 

35; 

-1900-1902- Gara Mare, P-ţza Bucureşti; 

-1902-1903- Clădirea Primăriei, P-ţza Unirii nr. 1; 

-1902-1903- Spitalul de Neuropsihiatrie, Str. Pasteur nr. 

26; 

-1903-1905- Biserica romano-catolică Olosig, str. 

Dunărea nr. 1; 

-1903-1905- Palatul Episcopal Greco-Catolic, P-ţza 

Unirii nr. 3; 

-1906- Dispensar T.B.C., Parcul I.C. Brătianu; 

-1910- Clădirea Muzeului, azi Palatul Copiilor str. 

Muzeului nr. 5; 

Secţiunea Arhitectură şi Constricţii  

Foto 2. Clădiri orădene în stil eclectic, ridicate de 

arh. R.K.jr. 

Foto 3 Clădiri orădene în stil eclectic, ridicate de arh. 

Rimanoczy K jr. 

Dintre clădirile îi stil eclectic, realizate cu elemente 

neogotice realizate de arhitectul Rimanoczy Kalman 

junior sunt câteva perle arhitecturale cu care noi 

orădenii ne-am obişnuit şi le admiră doar turiştii mai 

ales străinii: 

- 1902-1903 - Biserica lutherană, str. Tudor 

Vladimirescu nr. 28; 

- 1905 –Palatul Rimanoczy senior, str. 

Republicii, colţ cu Parcul Traian nr. 1; 

- 1903 – Palatul Rimanoczy junior, azi sediul 

Episcopiei ortodoxe, str. Roman Ciorogariu nr. 3; 

Curentul secession sau „arta 1900‖ a durat puţin 

timp, până în perioada primului război mondial. 

Exemple de edificii arhitecturale ridicate în stil 
secession în oraşul nostru de către arhitectul 

Rimanoczy junior ar fi: 

- 1905 – Palatul Moskovits, str. Republicii , colţ 
cu Parcul Traian nr. 2; 

- 1907 – Palatul Casei Centrale de Economii, 

azi B.R.D., P-ţza Ferdinand nr.4; 

- 1909 – Clădirea Baroului de Avocaţii, str. 

Parcul Traian, colţ cu str. Enescu; 

- 1911 – Palatul Darvasy, str. Republicii nr. 75; 

- 1912 – Palatul Apollo, str. Republicii nr. 12. 

Palatul Rimanoczy de pe strada Republicii a avut ca 

sursă de inspiraţie pentru decorarea faţadei principale 



şi a aticului frumoasa casă de aur (C" d"Oro) din Veneţia. 

Aceasta reprezintă un exemplu de gotic flamboyant ridicat 

intre 1424 şi 1430 de către Giovani şi Bartolomeo Bon cu 

placaj de marmura albă iar azi adăpostesc Galeriile 

Frenchetii. 

Palatul Moskovits realizat în regim de parter înalt şi 

două etaje, s-au utilizat prima dată în Oradea la planşee, 

plăci cu nervuri din beton armat, tehnică fundamentală 

teoretic de Francois Hennebique în 1892. 

Pentru proiectarea clădirii Primăriei, consiliul local a 

organizat un concurs de proiecte, în martie 1896. Au sosit 

nouă lucrări, din care patru (ale arhitecţilor Rimanoczy 

Kalman Jr., Hubner, Jaumann şi Lang) au fost cumpărate 

de municipalitate. Pe baza lor, tânărul arhitect Rimanoczy 

a întocmit o documentaţie nouă în mod gratuit. Concursul 

lansat pentru execuţia lucrării a fost câştigat tot de 

Rimanoczy Kalman Jr. care a prezentat oferta cea mai 

avantajoasă. 

Clădirea Primăriei s-a construit între februarie 1902 şi 

octombrie 1903, pe locul fostei reşedinţe episcopale 

romano-catolice demolate în octombrie 1901. 

Asimetric, în plan, edificiul se remarcă prin 

monumentalitate. Are un parter şi două etaje, iar pe faţada 

dinspre Criş un turn cu ceas, care a avut şi o încăpere 
pentru pompierul de serviciu al 

oraşului.

 

Accentul decorativ cade asupra faţadei principale mai 

ales pe tronsonul central. Acest element constructiv este 

susţinut de pilaştri robuşti, legaţi prin arcade, sub care, la 
nivelul parterului s-a creat un portic carosabil. La etajul I, 

balconul este încadrat de coloane cu capiteluri 

compozite. Cele două niveluri superioare ale rezalitului 

central sunt marcate cu trei ferestre uriaşe în arc 

semicircular. Deasupra coronamentului s-au aşezat 

patru statui alegorice, iar la un nivel superior încă 

doua. Întreaga faţadă principală este încoronată de atic 

cu coloane. 

Faţada dinspre Criş este tratată mai modest, cu 

excepţia turnului înalt de 50 de m. Formele ferestrelor, 

identice cu cele de la faţada principală, sunt 

rectangulare la parter, rectangulare cu coronamentul în 

segment de cerc la primul etaj, ferestre în arc 

semicircular, dar fără ancadrament la nivelul etajului al 
doilea.

 

În octombrie 1944, Primăria a fost incendiată, iar 

acoperişul şi ultimul nivel au ars complet. Clădirea a 

fost restaurată, dar fără turnuleţul mic aflat deasupra 

rezalitului. Între 1988-2000, clădirea a fost renovată în 

exterior, cu această ocazie fiind înlocuite şi cele patru 

statui alegorice care s-au degradat în timp din cauza 

intemperiilor. În 2003 s-au renovat spaţiile interioare 
cu ocazia aceasta descoperindu-se o frescă originală în 

casa scării la ultimul etaj. 

 Recunoştinţa noastră familiei deosebite de arhitecţi 

si constructori Rimanoczy Kalman senior si junior ce 
ne-a împodobit oraşul cu adevărate monumente de 

arhitectură, modele pentru tânăra generaţie. 



Gaudeamus igitur 

 

 
De la sfârsitul secolului al XVIII-lea, studentimea de 

pretutindeni a adoptat ca inm al înfratirii internationale 

cântecul "Gaudeamus igitur". Evocând bucuria vietii, 

cântecul revarsa - pe lânga o retinuta maretie si o 

sobrietate academica - un cert optimism.  

Compozitorul melodiei a ramas pâna acum anonim. 

Se pare ca este vorba de împrumutul unui cântec 
medieval de origine germana, publicat pentru prima oara 

în 1788. Versurile celor sapte strofe provin din mai multe 

surse literare. Uneori, pe lânga textul latin a circulat si 

altul german. Strofa întâi a fost descoperita într-un 

manuscris din 1582 în timp ce urmatoarele doua 

reproduc versurile unui psalm, identificat documentar în 

1267.  

Actuala forna a textului cântecului "Gaudeamus 

igitur" s-a realizat în 1781 de catre literatul german 

C.W.Kindleben. Expulzat din Halle pentru continutul 

revolutionar al cântecelor sale studentesti, 
C.W.Kindleben a murit în 1785, surghiunit, la Dresda.  

În România, imnul studentilor s-a publicat la unison 

de catre Ciprian Porumbescu în "Colectiune de cântece 

pentru studentii români" (Viena, 1830). Studentii nostri 

aflati la studii la strainatate (bineînteles, în primul rând 

cei înscrisi în societatea "România Juna" din Viena) l-au 

preluat si adus în patrie.  

Raspândit pe foi volante, "Gaudeamus igitur"a 

cunoscut în 1966 un îngrijit aranjament coral pentru trei 

voci egale din partea compozitorului Ion Chirescu, forma 

sub care s-a tiparit de catre Editura Muzicala.  

 

Gaudeamus igitur 

Gaudeamus igitur 
Iuvenes dum sumus 

Post icundam inventutem 

Post molestam senectutem 

Nos habetit humus! 

Vita nostra brevit est 

Brevit finietur 

Venit mors velociter 

Rapit nos atrociter 

Nemini parcetur! 

Vivat Academia, 

Vivant professores! 
Vivat membrum quodlibet, 

Vivant membra quaelibet, 

Semper sint in flore! 

 

 

 
THE EVENING STAR - LUCEAFRAUL 

 

Crearea poemului  se aseaza intre anii 1874-1883, cu mai 

multe surse si etape de motivare si inspiratii. Cel mai avizat in 

domeniu, Peroessicius vorbeste despre 4 versiuni, elaborate intre anii 

1880-1883, pe care le-am putea numi etape in care poemul este slefuit 

si restrans, de la 113-115 strofe la 98, asa cum si apare tiparit pentru 

prima data, la 1 aprilie 1883, in Almanahul ‗Romania Juna‘ de la 

Viena. In decembrie 1883 cand apare volumul de ‗Posii‘ de Mihai 

Eminescu ingrijit de catre Titu Maiorescu, poemul este mai scurt, de 

numai 94 de strofe. De atunci, pana in zilele noastre, editorii au oscilat 

intre cele doua variante, dar de cele mai multe ori au optat pentru 

varianta initiala, de 98 de strofe, in care, insa, au preluat cele 2 versuri 

modificate de editia Titu Maiorescu.  

In ceea ce priveste traducerea poemului in limba engleza :  

mai intai a fost traducerea facuta de Dimitrie Cuclin si publicata in 

volum la Bucuresti apoi a urmat in 1972 traducerea americanului Roy 

Mac Gregor-Hasti, publicata la Universitatea Iova din SUA republicata 

in volum, de doua ori in Romania. Anul 2000 aduce versiunea :The 

Legend of Evening Star‖. In anul 2004  a fost publicata la Oradea 

Editia bilingva a poemului ―Luceafarul‖, de Mihai Eminescu , in 

varianta integrala de 98 de strofe, cu o traducere noua in limba engleza, 

pe care o datoram poetului Josef  Johan Soltesz, care a functionat ca 

ziarist o vreme la Oradea ajungand apoi ziarist la Frankfurt pe Main, 

unde a obtinut un post de redactor.  

Redam mai jos patru strofe in limba romana si limba 

engleza din care cititorul va putea observa care sunt trasaturile, 

virtutile, ce definesc stilistic noua traducere si-i asigura un loc propriu,  

cu totul distinct, in succesiunea biografica amintita mai sus, romane sa 

decida cititorul. 

 

LUCEAFARUL 

de Mihai Eminescu 

 

Cobori in jos, luceafar bland,  

Alunecand pe-o raza. 

Patrunde-n casa si in gand 

Si viata-mi lumineaza ! 

 

El asculta tremurator, 

Se aprindea mai tare 

Si s-arunca fulgerator, 

Se cufunda in mare ; 

 

Patrunde trist cu raze reci 

Din lumea ce-l desparte... 

In veci il voi iubi si-n veci  

Va ramanea departe... 

 

Dar nu mai cade ca-n trecut 

In mari din tot inaltul ; 

- Ce-ti pasa tie, chip de lut, 

Dac-oi fi eu sau altul ? 

 

THE EVENING STAR 

by Mihai Eminescu 

 

Come, please, down, sweet Evening Star, 

Slide down on your rays, 

Step into my house, you are 

The one who lights my ways! 

 

Listening to her trembling, sighing, 

He grows glowing more and more, 

Then he bolts down like a lighting 

In the sea, far off the shore. 

 

With his cold rays does he shine 

From his foreign sphere, 

I wish with ardor he was mine, 

Butthis he`ll never hear. 

 

But now he doesn`t fall astray 

Right in the seas as he`d done: 

What do you care, face of clay, 

If it`s me or anyone? 

 



BUCATI DE DOR 

 

Indreapta-ti privirea spre mine 

Spre tot ce-am fost candva  

Pleci si-o stiu prea bine 

Pleci, spre cu totul altceva 

Ia totul, dar nu plange 

Amintirea mi-o lasi pe covor 

Ma cufunzi in lacrimi de sange 

Sub care ma sting si mor 

Rupe-ma-n bucati de dor  

Sufla-ma pe-un nor de fum 

Sub pietre de durere mor 

Stinge-ma-n cenusi de scrum 

Arunca-ma in noaptea neagra 

Alunga-ma din gandul tau  

Tu vei domni o viata-ntreaga 

Ascusa-n gandul meu 

 

 

CALEA FERICIRII 

 

Ce bine ma simt acum 

Cand am pasit pe un drum  

Un drum al bucuriei 

Imbelsugat cu fericire 

Daca as putea sa va spun 

Cata fericire simt eu acum 

Am senzatia de bucurie 

Vreau sa strig de fericire  

Si sunt atat de bucuroasa 

Ca am reusit, sa-mi construiesc 

O noua viata 

In care pot zambi 

Si reusesc sa invat a iubi 

 

Recul la persecutie… 

Hirte Bogdan 

 

DUREREA LOR 

 

Cand privesc intreaga lume 

Pur si simplu ma blochez 

Cand privesc din nou acea lume 

Ma speriu si ma ingrozesc 

Ma ingrozesc de suferinta 

Unor oameni sau copii 

Care-n lumea asta crunta 

Au avut mult de suferit 

Si mi-e greu sa mai privesc 

In acei ochi care isi doresc 

Sa uite ce a fost candva 

Si sa scape de durere... 

De durerea vietii lor  

Si de moartea inimilor 

 

Man Gianina Bianca, Clasa a X-a “B” 

 

 

VIATA-I GREA 

 

Stau si plang ,sufar din greu  

Nu a ramas nimic in sufletul meu 

Decat un gol , greu de umplut  

Dar ura din mine nu s-a nascut 

Te-am iubit cu adevarat  

Niciodata nu m-as fi inselat  

Dar viata-i cruda cu cei ca noi 

Ca sa stim, ca doar ea  

Ce ne da, ne poate si lua  

Cam asa a fost si viata mea  

Am primit, am fost multumita  

Am iubit, si-am fost iubita  

Insa timpul cum tot trecea  

Lumea se tot schimba  

Asa m-am schimbat si eu  

Cand ai plecat pe nestiute  

Dar cu greu. 

Viata mi te-a dat si uite... 

Cum te-a luat 

Fara un motiv anume  

Te-a facut a-mi spune  

Nu mai pot, mi-e greu asa 

Te-as ruga nu ma uita 

Ca a venit acea clipa grea  

In care eu iti voi spune...PA 

Stiu din nou vei suferi 

Dar eu tot te voi iubi  

Nu am un motiv aparte 

Insa lumea se tot desparte 

Nu o data, nici de doua  

Dar asa n-are sa mai ploua  

In inimioara mea  

Dar nici in viata ta 

Te-am iubit, te iubesc si te voi iubi mereu 

Dar asa am sa traiesc si eu. 

 

 

 

 

 

RECENZIE 

 

Autoarea versurilor, Adina Teaha, se remarca 

printr-o sensibilitate aparte, reusind sa imbrace 

sentimentele traite profund in imagini poetice aduse din 

condei cu mult talent. 

In oglinda sufleteasca a poetei se rasfrange 

durerea si bucuria, tristetea si fericirea in tonalitati egale, 

atingand fiecare o culme a trairilor interioare. 

Cea mai reusita creatie intitulata “Bucati de 

dor” este o compozitie matura care depaseste cu succes 

impresia unei aluviuni sentimentale adolescentine. 

Exista in aceste versuri scanteia talentului 

dovedindu-ne temeinicia actului creator. 

Ne manifestam increderea in viitorul artistic al 

Adinei, incurajand-o sa insiste asupra procesului de 

cizelare continua a propriei creatii. 

 Prof. Ana-Maria Iova  



TE IUBESC… 
 

Te iubesc, prizionerul gandurilor mele, 

Tu ma porti prin vise stralucitoare 
Din infinitul cer de stele calatoare!!! 
 
Te iubesc,caldura sufletului meu,  
Ca in povesti, in vise, te iubesc mereu, 
Si as vrea pe scara norilor s-ajung la tine iar, 
Si inima si stelele sa ti le dau un dar!!! 
 

Te iubesc, a mea mica speranta vie, 
Tu luminezi, in vise, lumea mea pustie, 
In soapta, cantand, speranta a ajuns, 
Si inima mea trista, cu tine am s-o cant… 
 

Man Gianina, clasa a X-a B 

O pauza Brancusiana… 

Hirte Bogdan 
 

BANCURI – UMOR 
 
Cum a fost descoperita viagra? 
A fost descifrat codul genetic a lui Bill Clinton... 

 
De ce are Bill Clinton constiinta curata ? 
Nu si-a folosit-o niciodata... 
 
Cum s-au intalnit Bill Clinton si Hillary ? 
In liceu, au avut intalniri cu aceeasi tipa. 
 
Un gardian vroia sa cumpere un congelator. 
- Domnule, cu acest congelator veti avea numai 

avantaje. 
Veti pastra alimentele in el timp de 6 luni cel putin. 
- Bine, dar eu in timpul asta ce mai mananc ? 
 
- Ospatar, cafeaua asta este delicioasa. 
- Da domnule, ne-a fost adusa tocmai din California. 
- Minunat, inca este calda. 
 

Doi ardeleni 
- Ma Ioane, tu de ce nu iti sarbatoresti niciodata ziua de 
nastere ? 

- Nu pot, Vasile eu m-am nascut noaptea ! 
 
Intre ardeleni 
- Ma Vasile, cum ii soacra-ta ? 
- Un inger, Ioane 
- Ma ca norocos mai esti a mea inca mai traieste. 
 
Testamentul unui ardelean 

‗Cand voi deceda inaintea acestor rude, pe care am dreptul sa le 
mostenesc, iar ele au dreptul la mostenirea de pe urma mea, 
acestora le las tot ce am agonisit, cu conditia sa cheltuiasca tot 
ce mi s-a cuvenit mie de la ele pentru inmormantarea mea. ‗ 
 
- Ma Ioane, soacra-ta mi-a muscat cainele ! 
- No, bat-o boala, si amu cum ii ?  
- Bine, o turbat!... 

 
- Ma Gheo, pentru cine bat clopotele? 
- Pentru noi, ma !  
- Pentru noi ? 
- Aha, doar nu pentru mort ca el nu aude ! 
 
 Ce este negru si sta bine la gatul tiganului ? 
 Dobermanul 

 
 Cum se deosebeste mirele la olteni ? 
 Este incaltat cu tenisi noi. 
 
 De ce au oltenii casele rotunde ? 
 Ca sa nu-i vorbeasca lumea pe la colturi. 
 
 Un trunchi de con, casatorit ci piramida a divortat dupa o lema. 
De ce ? 

 Pentru ca piramida era regulata. 

Prizonier la scoala… 

Hirte Bogdan, cl. XII B 

 Cum se sinucide un tigan ? 
 Isi miroase sosetele. 

 

 Ce sunt oltenii ? 
 Evrei refuzati la export. 
 
 De ce oltenii sunt ingropati in picioare ? 
 Ca sa fie primii la inviere. 
 

Culese de Ioana Sima, XII A 

 
 



SEMNIFICATIA OAELOR DE PASTI LA 

ROMANI 

 

In traditia populara roamneasca ouale de Pasti sunt 

purtatoare de puteri miraculoase : vindeca boli, protejeaza 

animalele din gospodarie, sunt benefice in felurite situatii. 

Traditia spune ca frumusetea fetelor poate fi nemuritoare 

daca in dimineata Invierii isi spala fata intr-un vas cu apa, 

ou rosu, urzica si o moneda.  

Culoarea rosie este simbol al focului purificator. O 

credinta din Bucovina afirma ca oul rosu este aparator de 

diavol…atunci se intereseaza daca oamenii fac oua rosii si 

umbla cu colinda, caci doar atunci cand aceste obiceiuri 
vor inceta el va iesi in lume. 

Una din cele mai vechi marturii privind ouale colorate 

de la romani este cea a secretarului Florentin al lui 

Constantin Brancoveanu. Antonio Maria del Chiaro, care 

pana la 1700 se minuna de culoarea aurie a oualelor 

vopsite de la Curtea domnitorului modern. 

Culorile folosite corespund unei anumite simbolistici : 

Rosu – simbol al sangelui, soarelui, focului, dragostei si 

bucuriei de viata. 

Negru – absolutism, statornicie, eternitate. 

Galben – lumina, tinerete, fericire, recolta, ospitalitate. 
Verde – reinnoirea naturii, prospetime, speranta, 

rodnicie. 

Albastru – cer, sanatate, vitalitate. 

Portocaliu - stapanire de bine, incredere in dreptate, 

rabdare. 
 Tarba Anamaria XII A 

 

 

FEMEILE IN LUNA LUI MARTIE... 

 

Femeile in luna lui Marte, sunt adevarate suverane.  

Martie este luna care ridica femeia la rang de regina, ea 

devenind in casa cea mai rasfatata persoana. Dupa un 1 

Martie plin de zambete si martisoare, vine si ziua dedicata 

in exclusivitate sexului feminin. In aceasta zi femeile, fie 

ele mame sau nu, sunt sarbatoarite de soti, copii, prieteni 

sau rude. Florile si cadourile tipic feminine sunt la mare 
cautare in magazine.  

8 Martie este ziua in care se imbina armonios cele patru 

elemente caracteristice femeilor: sensibilitatea, frumusetea, 

cochetaria si finetea.  

Exista o vorba care spune ca in spatele fiecarui barbat 

care a reusit in cariera, se afla o femeie puternica. Ei bine, 

cred eu, ca aceasta zi este facuta tocmai pentru ca barbatul 

din viata noastra sa ne arate cat de mult ne pretuieste, cat 

de mult apreciaza el toate eforturile pe care noi femeile le 

depunem in cursul anului pentru armonia vietii de familie.  

Daca ar fi sa caracterizez in cateva cuvinte Ziua de 8 
Martie, as zice ca si in titlu ca o floare, un zambet si putina 

culoare in decorul cotidian ar fi suficiente pentru o astfel 

de zi. 

Asadar, dragi barbati, zambiti femeii de langa 

dumneavoastra, daruiti-i o floare si cu siguranta culoarea 

va fi data de primavara care renaste in fiecare an in noi. 

Si nu pot sa inchei fara a va reaminti de Mihail 

Kogalniceanu care spune ca "Femeia iubita este 

totdeuna un inger".  

Va doresc, doamnelor si domnisoarelor, sa aveti 

parte de o primavara si o Zi a Femeii plina de iubire.  

Sa nu uitam ca iubirea este cea care ne innobileaza si 

deopotriva ne face viata mai frumoasa. 
NECULAI LACRIMIOARA, cls a XII-a A 

 

STILUL NU ESTE MODA ! 

 
Stilul, categoric nu este moda. Moda este visatoare, 

efemera de sezon si poate fii inlocuita. Stilul asa cum il 

inteleg multi dintre noi nu ar trebui sa fie nici una din 

acestea. Moda, de asemenea nu este, si incepem sa 
intelegem asta din ce in ce mai bine, ceva ce facem noi, 

este in afara puterii noastre.Bineinteles, a fost o vreme 

cand tinerii isi imaginau ca moda este invetia lor, 

creatia lor. 

Moda este organica si a strazii, ceva viral care se 

naste in camerele adolescentilor si se varsa pe strazi, pe 

la colturi si in cluburi si ca lumea comerciala abia tine 

pasul cu ea si cand o prinde din urma o capteaza, dar 

prea tarziu, este o idee de mult opusa.Astazi nu exista 

resurse sau materiale pe care marcile de moda sa nu le 

aiba, sau sa nu le controleze, sau pe care nu le vor avea 
si controla intr-o clipita.Toate optiunile si varietatea de 

alegere din magazine pot ascunde faptul ca marcile 

vand limite ale stilului nostru personal – ceea ce ei 

definesc a fi la moda. Si exista o diferenta cruciala: 

moda isi incepe viata ca moda, acesta ii este destinul de 

cele mai multe ori in persoane sau in obiecte care nu isi 

dau seama ca pot fi elegante sau ca pot fi elegante. 

Stilul este ceva in care suntem mai mult implicati. 

Se poate spune ca stilul este fratele mai mare si mai 

intelept al modei ; care este un alt teren de vanzare care 

mizeaza pe pretentiile noastre de sofisticare si lacomie. 

Urmariti strategia marilor case de moda si veti vedea 
cum moda si stilul sunt cele doua fete ale aceeasi 

masinarii.Nu exista ‗stil individual‘, ci doar alegeri 

variate, supra-divizale, cu grija proiectate si ambalate 

ale unui stil de viata. 

Designer-ii si firmele urasc ideea de a nu avea 

control asupra felului in care sunt folosite produsele 

lor.Vor face tot ce le sta in putinta sa stabileasca reguli 

si sa transmita mesaje clare, dar pana la urma nu pot 

controla ce facem noi cu sugestiile lor, fiindca, daca 

avem stil, este rezultatul creatiei noastre. 

Si inca te mai poti intreba , asta este tot ce e stilul ? 
Este o formula de succes in construirea unei 

garderobe. 

Adevarul este ca in timp ce o persoana cu stil este 

usor de remarcat, izolarea stilului este la fel de dificila 

ca intotdeauna.  
 POP Alina XII A filologie 

 



ANUL CAINELUI 

-ZODIAC CHINEZESC- 

 

 

 Zodiacul chinezesc incepe cu data 31 ian 2006 si 

tine pana in 31 ian 2007 cand incepe anul 

mistretului.Acesta are mai multe trasaturi.El aduce 

fericire si sciziune in acelasi timp.Auspiciile cosmice ale 
cainelui vor aduce armonie in viata de familie , o 

neclintita fidelitate pentru orice cauza care dorim sa o 

sprijinim.Puterea si vointa sa rigida precum si 

sentimentele neinduplecate de dreptate vor conduce la 

confruntari majore. Un an in care consecintele 

controverselor vor fi judecate dupa ureche si vor fi 

introduse schimbari neconventionale dar eficiente. Vom 

deveni mai idealisti cu vederile noastre raspandind in jur 

mai mult materialism prin acte caritabile sau sustinand 

proiecte grandioase.Un an in care vom fi usor indepartati 

de puterea banului si vom deveni mai reflexivi.Un 

moment foarte bun pentru a ne restabili sensul valorii, a 
ne cizela virtutile si a porni o cruciada reala impotriva 

tiraniei si opresiuni. Este inutil sa mai spunem ca taria si 

lipsa de decizie, incapatanarea vor da nastere la ciocniri, 

revolte si rebeliuni de tot felul. Va fi un an in care totusi 

vom dori sa ne ralaxam mai mult ca cinicul Caine sa ne 

transmita griji suplimentare prin forta sa care ne va 

urmari peste tot.Pute sa ne desfasuram afacerile mai 

departe pentru ca mereu cainele sta de paza . Anul acesta 

va aduce pentru toti o mare doza de integritate in 

intentiile noastre si ne va face sa actionam cu mai multa 

incredere. Iata de exemplu cum o vom duce in acest an : 
Berbec – Dragon 

Un an dificil in care rasar probleme din orice loc si 

planurile se deruleaza cu greutate.Isi va schimba viata 

avand legturi cu oamnei de incredere. 

 Taur – Sarpe 

Ocazii deosebite i se prezinta in acesta an in care isi 

poate lansa noile sale idei desi va avea probleme de 

sanatate sau va fi victima unui jaf.An bun pentru 

petreceri sau calatorii. 

 Gemeni – Cal 

Un an bun in care poate trece toate examenele cu mare 
succes, sau i se va da o sarcina la care s-a gandit.Un 

proces in familie sai plecarea unei persoane. 

 Rac – Oaie 

Un an nenorocit in acre va avea de suportat schimbari 

nefericite, datorii, probleme sentimentale sau necazuri 

familiale. Nu trebuie sa se casatoreasca. 

 Leu – Maimuta 

An dificil in care planurile progreseaza cu greutate, iar 

oamenii isi tradeaza promisiunile.Poate suferi pagube.Un 

an in care isi va da seama cine-i sunt adevarati prieteni. 

 Fecioara – Cocos 

An bun in care va putea sa isi faca partial pozitia sau 
castigurile pierdute.Se prevad calatorii si multe petreceri. 

Planurile se realizeaza usor, dar viata poate avea 

nefericiri. 

 Balanta – Caine 

Un an protector in care problemele si necazurile sunt 

inexistente. Va avea unele realizari in cariera fara profit. 

 Scorpion – Mistret 

An plin de frustrari in care va fi dezamagit.Trebuie sa fie 

atent cui face confidente si sa ia pozitii critice. 

 Sagetator – Sobolan 

Nu e un an placut. Nesansele se vor tine lant, poate primi 

vesti proaste.Se va necaji mult pentru actiuni incepute.  

 Capricorn – Bou 

Un an bun pentru ca prevazutele complicatii nu vor 
progresa si care va fi liber de obstacole. Petreceri si 

calatorii nedorite. 

 Varsator – Tigru 

An in care va fi ferit de pericole serioase. Va munci din 

greu pentru succesul sau si se va simti singuratic in 

drumul sau. Norocul il va favoriza si va putea sa isi duca 

la indeplinire planurile.  

 Pesti – Iepure 

An linistit in care va avea unele castiguri si av trece usor 

peste probleme mai vech si nu va fi umbrit de necazuri. 

 
Ioana Sime 

Clasa a XII A 

 

 

 

 

 

 
Metamorfoze 

Cheregi Raul, cl. XII A 

 

 

 

 

 



HAIDEŢI, LA DRUM „PER PEDES!" 

Cam aşa a sunat invitaţia cercului de turism ALBAMONT din Alba-Iulia, adresată nouă, turiştilor de la Poligraf-

clubul orădean. 

La început am stat pe gânduri, neâncrezători, atît în forţele noastre, cât şi în veridicitatea invitaţiei viitoarelor 

noastre gazde. 

După acest prim moment de nehotărâre, a urmat unul de entuziasm general, cuceritor, care s-a stins însă şi el, 

lăsînd loc unor bucurii şi emoţii lăuntrice în rîndul celor „3 O" (adică trei din Oradea şi nu trei-zero, anagramarea 

aparţinând simpaticilor albamontişti) care urmau să primească „botezul focului‖ în cea dintâi competiţie de turism la care 

urma să participe cercul. 
Odată ajunşi în oraşul unde fiecare pas are rezonanţă istorică, mare ne-a fost mirarea, când intrând în cocheta 

sală de spectacole a Casei de cultură a sindicatelor, aflate în mijlocul unei ,,adevărate istorii scrise şi nescrise a neamului 

românesc", (cetatea Alba-Iulia) am găsit cu greu cîteva locuri libere... 

Niciodată — deşi fiecare din noi a adunat destui ani de peregrinări montane — nu ne-a fost dat să vedem adunaţi 

într-un perimetru relativ mic, atîţia hoinari îndrăgostiţi de munte. Era un spectacol unic, irepetabil, ce ne-a fost dat să-1 

vedem doar noi, cei care-am „îndrăznit" să ne raliem altor 39 de echipaje (record absolut al „competiţiei"), care, asemenea 

Albamontului — poate cel mai pitoresc şi plin de har nume al unor îndrăgostiţi de munte —, am făcut un adevărat legămînt 

„de-a reveni mereu în cuibul de dor al munţilor". 

 Pentru ceea ce a urmat în cele trei zile cît ne-am aflat în natură, această scenă unde ni se transmit sentimentele 

cele mai înălţătoare — cuvintele aparţin regretatului Em. Cristea — cuvintele sunt neajutorate. Nu s-a născut încă acel 

penel care să poată reda zecile de culori ale „refugiilor corturăreşti‖ adunate-n faptul serii lângă un izvor cu apă cristalină 

şi-n vecinătatea unui ocean multicolor ce-şi risipeşte fără zgârcenie miasmele peste o „ceată de corturari îndrăgostiţi‖, ce 
stau „îmbrăţişaţi" în jurul focului, (acelaşi foc ancestral pentru care Prometeu a suferit toate chinurile iadului, dorind să-1 

ofere semenilor săi), unde nimic şi nimeni nu-i poate despărţi. E-o dragoste la prima vedere, dar o dragoste adevărată, o 

dragoste de-o viaţă, dragostea de montaniard. 

Zeci de pagini n-ar ajunge pentru a descrie tot ce ne-a fost dat nouă, fericiţi rătăcitori prin acest colţ binecuvîntat 

al Apusenilor, Trascăul, să vedem când paşii ne purtau din zorii zilei şi până-n faptul serii prin locuri de basm, purtând 

nume a căror toponimie irumpe parcă din bogăţia folclorului nostru, arătând pentru a nu ştiu câta oară, dacă mai era nevoie, 

legătura eternă dintre om şi natură (Huda lui Papară, Poarta Zmeilor ele). 

Stând acum şi depănând amintiri, jinduind după tot ce-a fost ca-ntr-un vis frumos, din care ţi-e teamă parcă să te 

trezeşti, am uitat pentru o clipă de cei cărora le datorăm aproape în exclusivitate aceste momente de neuitat: Albamontiştii 

... Au uitat de ei, de somn, de oboseală, de foame, de necazuri, de absolut tot, pentru ca noi să nu ducem lipsă de nimic. Nu 

s-au plâns de nimic, nici măcar atunci cînd au apărut zeci de neanunţaţi, au împărţit paturile din casele lor „adevărate" cu 
noi, mîncarea lor ne-au dat-o nouă, s-au culcat în zori de zi, ca să fie tot ei primii care să ne ureze cu zîmbetul pe buze 

„Bună dimineaţa". Nu şi-au călcat nici o clipă deviza pe jumătate serioasă, pe jumătate glumeaţă: „Nu sta degeaba, că 

degeaba stai". 

Sub ameninţarea sabiei lui Damocles albamontist, nimeni n-a cutezat să se supere în răstimpul acestor trei zile, 

indiferent de seriozitatea motivului, căci pedeapsa pecuniară, achitarea „fabuloasei‖ sume de 5 lei, ce urma să intre în 

visteria Albamontului din partea celui ce s-ar supăra, le-a băgat groaza-n oase. 

Vă mulţumim din suflet dragi prieteni, am asistat la o adevărată „lecţie" ce-a purtat pecetea frumuseţii si candorii 

sufletelor voastre, suflete frumoase ca numele ce-l purtaţi. 

Prof. Virgil Petrut 

 

Perlele elevilor 

 Basmul, cutitul si palosul din basmul „Grauceanu‖ sunt  

elemente fantastice. 

 Pasa Hasan fuge speriat de tunet si ger. 

 „ai am un singur dor‖este un pastel mortii poetului. 

 Cetatenii vechiului Egipt se numeau mumii. 

 Triunghiul isoscel este un triunghi cu doua laturi. 

 Poezia „Umbra lui Mircea‖ ne prezinta un dialog intre doua 

personaje dintre care unul tace. 

 Mircea cel Batran a fost imparat la Cozia, impreuna cu 

umbra sa. 

 Intre ghilimele se pun cuvintele care nu au nici un inteles 

normal. 

 Calul Troian avea multi greci in burta. 

 Lui Moromete ii fugeau copii de acasa, lasandu-l fara nici 

un bou. 

 Lacustra este o locuinta sinistra ce provoaca o admosfera 

funebra. 

 Victoria este frumoasa, desteapta, credincioasa, ea fiind ca 

un hamster feminin. 

 „Cosasi‖- cuvant alcatuit din prefixul „co‖ si din cuvantul 

de baza „sasi‖. 

 Imparatul avea trei fii, de cel mai mic la cel mai mare. 

Perlele profesorilor 

 Ai sa iei tu 10 la chimie cand si-o tatua Eminem formula 

H2O pe ceafa. 

 Da, tantalaul ca de obicei.Da ce ai tu, ma, in loc de creier? 

Ficat? 

 Buna ziua! Am venit sa va-njur! 

 Vino tu, ca esti mai usorde iesit din clasa! 

 Tu dormi sub ochelari, sau ce faci? 

 Sterge repede prostia aia, ca te vede Europa! 

 La ce visezi, ma, la nemurirea carabusilor? 

 Aia au creier pana‘ la picioru broastei.La tine am pretentia, 

ca broasca sa fie mai inalta! 

 Daca ala e vector, atunci eu ma fac D.J. in Rose Club! 

 La tine intre magar si narod nu e nici o diferenta! 

 Te pocnesc de te slabesc 5 kile! 

 Nu mai sta in geam ca o musca! 

 Sa vedem temele nefacute! 

 Voi sunteti 28 de dobitoci, iar eu unul singur! 

 Cine nu face de 10 in teza va lua 2… 

 Tema ca-ti mananc ficatu! 

 Daca mai aud o proprozitie, bat tot randul! 

 Popescu, daca nu taci, te transform in oxigen si te dau la 

animale sa te respire! 



Probleme ale unghiilor 
 

Unghiile sănătoase sunt netede, colorate uniform si tari, fixate 

intr-un pat roz pal sau de culoarea pielii. Diverse afecţiuni le pot 

modifica aspectul. 

De aceea, unghiile constituie un indiciu al stări de sănătate a 

întregului organism. Sunt multe de făcut pentru a va imbunatati 

aspectul unghiilor prin tratamente aplicate acasa si prin regim 

alimentar. 

 

Ştiaţi? 

Unghiile sunt făcute din cheratina, proteina care se găseşte si 

in piele si par. Unei unghii de la mina ii trebuie cam sase luni sa 

crească de la baza la vârf, de la picior cam un an. 

Unghiile si pielea din jurul lor pot fi infectate de bacterii sau de 

ciuperci, precum ţinea sau candida. Acestea fac unghiile sa devina moi, 

decolorate, groase si cu forma neregulata. Paronichia este o infecţie 

bacteriana sau fungica a pliului de piele din partea laterala a unghiilor. 

Anumite boli pot afecta unghiile, cum ar fi psoriazis, care 

provoacă îngroşare, erodarea sau chiar desprinderea unghiei din carne. 

Pierderea parului pe zone, cunoscuta si sub numele de alopecia areata, 

se asociază uneori cu unghiile cu santuri, erodate sau aspre. Alte 

afecţiuni mai grave care generează probleme sunt producţia excesiva de 

hormon tiroidian (tirotoxicoza), tulburările procesului de coagulare a 

sângelui si inflamarea valvele inimi (endocardiac). Unghiile pot fi 

albastre din cauza astmului puternic, bolii cardiace, emfizemului sau 

bronşitei,in timp ce îngălbenirea sau întărirea excesiva a lor e un semn 

de bronsiectazie (dilatare a bronhiilor)sau limfedem (acumularea de 

lichid limfatic in ţesuturi). Decolorare unghiilor este uneori rezultatul 

fumatului sau a folosiri continue de lac de unghii. Unghiile de la 

picioare cresc in carne din cauza presiunii excesive de pantofi 

nepotriviţi. 

 

Forma care spune totul  

Anemia feripriva face profilul unghiilor sa ia forma unei 

linguri. 

Alimente care protejează unghiile 

Daca aveti unghiile slabe, crapate, intaritile prin consumul de 

elemente nutritive cum ar fi calciul(din lapte), acizii grasi omega-3(din 

peste gras), vitamina C (in majoritatea fructelor si legumelor) si Z( in 

fructe de mare si carne de pui) 

Aromaterapie 

 Contra infecţiilor cu ciuperci foarte eficient este 

uleiul din arbore de ceai. Tamponaţi direct unghia şi pieliţa cu ulei 

sau amestecaţi 5 picături de arbore de ceai cu o cantitate egală de ulei 

de gălbenele, în 2 linguri de ulei de migdale dulci şi masaţi unghia. 

 Contra altor infecţii, amestecaţi 5 picături de ulei 

de eucalipt şi de paciuli cu câte 10 picături de ulei de arbore de ceai şi 

de gălbenele si 2 linguri de ulei de migdale dulci. 

 

Homeopatie 

 Silicea întăreşte adesea unghiile slabe.  

Încercaţi să luaţi o pastilă pe zi timp de o lună. 

 

Când să apelaţi le medic 

 Este afectată unghia nou crescută, chiar după tratament 

 Aveţi dureri, inflamaţie sau puroi în jurul unghiei 

 Credeţi că problema unghiilor este un simptom al unei 

infecţii mai grave 

 

LAVANDA  

Este o plantă renumită pentru calităţile calmante şi pentru 

parfumul său delicat. Originară din Franţa, lavanda este cultivată peste 

tot în lume pentru uleiul său, ca plantă medicinală sau ornamentală. 

Uleiul esenţial de lavandă este unul dintre cele mai populare 

uleiuri folosite in aromaterapie. 

De secole, femeile aşază în duapuri săculeţi cu lavandă pentru 

mirosul plăcut pe care îl imprimă lenjeriei şi pentru îndepărtarea 

insectelor. Locuitorii Romei antice foloseau lavandă în băi. De altfel, 

numele acestei plante vine din limba latină, unde lavare înseamnă a 

spăla, acurăţa. 

Apa de levănţică a fost foarte populară în Anglia medievală în 

perioada elisabetană şi în cea a domniei Casei Stuart, fiind parfumul 

preferat al reginei Maria Henrietta, soţia regelui Charles I. 

 

Utilizare pentru trup şi suflet 

Lavanda este un ulei calmant, sedativ, relaxant. Astfel, el este 

util în insomnie, stări depresive, stres, dureri de cap şi migrene. 

Totodată acţionează favorabil asupra inimii, calmând palpitaţiile şi 

reducând tensiunea arterială. Se foloseşte în inhalaţii, baie, masaj, 

candelă. 

Uleiul de lavandă are proprietăţi antiseptice şi antispastice. 

Prin aceasta este util în problemele sistemului respirator: gripă, 

bronşită, tuse, pneumonie, laringită. Se aplică comprese, masaj local şi 

inhalaţii. 

 

Berdea Anca, clasa a XII-a A 
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Prof. Inginer  

Noje Roxana XII C Pictură pe sticlă si 

lemn 

ing.Groza Othilia ing.Groza Othilia Locul I 

Blaga Stelorian III A zugrav-vopsitor -

ipsosar-tapetar 

m.Maniu Dumitru ing.Pascanu 

Carmen 

Locul III 

Heredea Radu XI D electrotehnica ing.Petruţ Virgil ing.Petruţ Virgil mentiune 

Burlea Alin-premiul I -

lucrare practica -

instalator de elita 

III B Instalator tehnico-

sanitare si de gaze 

m.Târb Petru ing.Luncan Florica mentiune 
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Liceu zi Diriginte Clasa Sala 

IXA- tehnician desenator pentru constructii si instalatii  IXA  

IXB- tehnician operator tehnici de calcul  IXB  

IXC-  echnician in instalatii electrice  IXC  

IXD- tehnician mecatronist  IXD  

XA- tehnician desenator pentru constructii si instalatii Cucer Daniela XA  

XB- tehnician operator tehnici de calcul Nemeth Radu XB  

XC- tehnician in instalatii electrice Lakatos Paul XC  

XD- tehnician mecatronist Kastner Elisabeta XD  

XIA- tehnician desenator pentru constructii si instalatii Chis Angela XIA  

XIB- tehnician desenator pentru constructii si instalatii Ciortin Ana XIB  

XIC- technician operator procesare text/imagine Buruian Fidelia XIC  

XID- tehnician in instalatii electrice Petrut Virgil XID  

XIE- tehnician mecatronist Filip Victoria XIE  

XIIA- tehnician desenator tehnic Gal Liana XIIA  

XIIB- tehnician desenator tehnic Opris Maria XIIB  

XIIC- electronica, automatizari si tehnica de calcul Balan Ramona XIIC  

XIID- electrotehnica Bardas Dumitru XIID  

XIIE- mecanica Costea Viorel XIIE  

    

Liceu seral (inclusiv fr.) Diriginte Clasa Sala 

Fr.IXE- lucrari publice-constructii  IXEfr  

Fr.XE- lucrari publice-constructii Chis Angela XEfr  

Fr.XF- lucrari publice-constructii Pit Ioan XFfr  

Fr.XIF- lucrari publice-constructii Pit Ioan XIFfr  

Fr.XIIF- lucrari publice-constructii Pascanu Carmen XIIFfr  

Fr.XIIIA- lucrari publice-constructii Barabas Gy. XIIIGfr  

s.XIG- mecanica  XIGs  

s.XIIG- lucrari publice-constructii Ghiuro Daniela XIIGs  

s.XIIH- mecanica Nemeth Victor XIIHs  

s.XIIIB- lucrari publice-constructii Anton Teodor XIIIBs  

s.XIIIC- mecanica Barabas Gy. XIIICs  

    

Scoala de arte si meserii Diriginte Clasa Sala 

IXAam- constructii-lucrari publice  IXAam  

IXBam- constructii-lucrari publice  IXBam  

IXCam- fabricarea produselor din lemn  IXCam  

IXDam- mecanica  IXDam  

IXEam magh.- constructii-lucrari publice  IXEam magh.  

XAam- lucratori finisori pentru constructii Pascanu Carmen XAam  

XBam- lucratori instalatori pentru constructii Mic Gabriel XBam  

XCam- lucratori in tamplarie Lupau Madalina XCam  

XDam- lucratori in mecanica de motoare Manea Ioan XDam  

XEam- lucratori in lacatuserie, mecanica, structuri Rugan Ghe. XEam  

XFam magh.- lucratori in structuri pentru constructii Nemeth Victor XFa  

    

Anul de completare clasa a XI-a Diriginte Clasa Sala 

XIAam- zugrav-ipsosar-vopsitor-tapetar Iova Ana-Maria XIAam  

XIBam- instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze Brad Magdalena XIBam  

XICam- tamplar universal Nistor Monica XICam  

XIDam- mecanic motoare termice  Petrescu Maria XIDam  

XIEam – tinichigiu vopsitor auto Balmos Luminita XIEam  

XIFam magh- zidar-pietrar-tencuitor Barabas Gy. XIFam magh.  

    

Clasele a XII-a liceu tehnologic, ruta progresiva de calificare Diriginte Clasa Sala 

XIIAam- technician in constructii si lucrari publice Muset I.?Ogbarschi XIIAam  

XIIBam- tehnician in prelucrarea lemnului Pop Elena XIIBam  

XIICam – technician mechanic pentru intretinere si reparatii Avramut Florica XIICam  

    

 

 


