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Undeva în mine (și poate și în tine)
lâncezește o furie oarbă, ce-și învârte
privirea, gata să învețe primele cuvinte.
M-am zbătut mult să-i presar miere pe
glasul răgușit și încă tot îi mai simt
ezitarea. Dar, când la și-așa-puținele
evenimente culturale, Adolescenții se
fac că sforăie, apasă pe rând fiecare
buton al maismartphone-urilor lor, se
ridică din primul rând să vadă cine e
prin spate, se minunează cu ochi mari,
imitând pueril recitările eminesciene
maghiare; în astfel de clipe simt cum t-
r-e-b-u-i-e să tresar, la fel ca Ozzy și
Drix în prezența Streptococului sau
precum Ghost Busters, sau Men in
Black, sau ăăăhm - Jennifer Love
Hewitt în „Mesaje de dincolo”. Bine,
bine, fantomele nu o să zburde nici cu
mine, nici fără mine și omenirea va
respira liniștită oricum (heh, ce
chestie). Dar trebuie să fie ceva ce pot
face și eu.

Da, crede-mă, știu prea bine că
devine plictisitor, că la multe
manifestări culturale clișeele se preling
de pe borcane, că se forțează un pic
prea mult o viziune de școală altfel (cu
ghilimele, sau nu). Dar, la urma urmei,
e vorba de bun-simț, oricât de educati-
vo-deci-neinteresant ar suna asta. Te-ai
dus, ești cuminte, aplauzi frumos la
capăt. Dacă crezi că merge-o tură de
comentat, argumentează concret și sunt
a ta. Până la urmă, dacă la final tu vei
ieși cu un impuls de a crea ceva așa
cum crezi Tu că e bine și cel care va
comenta munca ta va da la rândul lui
din coate să creeze ceva ce crede el că
e într-adevăr frumos, îți dai seama la ce 

s-ar putea ajunge? Și ca să nu mă
simt vinovată că scriu editoriale atunci
când ar trebui să fac total altceva,
adaug dăștept: o fi fost Horatius con-
temporan cu Burebista, dar nu vorbea
prostii, adică “Ego me ipse” – Eu pe
mine însumi. Îl salutăm și pe monsieur
Sartre cu această ocazie. 

Mai scurt, (promit să nu mă supăr
dacă citești direct de aici) încearcă să
fii luminat, să știi multe, să vezi multe,
s-auzi multe, să ai o viață faină și
plină. De de toate. Eu asta încerc să
fac.

E d i t o r i a l
mi se intâmplă atât

de des – și sper că
și ție. adică nu,

cred că prefer să fiu singura.
mi se intâmplă atât de des să
simt cum șiruri de cârtițe
pline de mocirlă scot capul în
globul meu de sticlă subțire.
vin de peste tot, de unde nici
nu te-ai aștepta...  Și eu, cu
un stilou Pelikan mult mai
mare decât mine, mă zbat să
le conturez ochi și să le împ-
ing din nou la fund. de-aia
scriem.

să ne dăm...1                               
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Premiile noastre de toate zilele

Limba şi literatura română

Faza judeţeană:
Şuta Delia, cls a XI-a E -
Menţiune

informatică

Faza judeţeană:
Beiland Arnold cls a IX - a B - Premiul I
Botos Peter cls a XII-a B - Premiul I
Nuna  Raul cls a IX-a A - Premiul II
Menţiuni:
Heinrich David cls a X-a B, Podină
Darius cls a IX-a A, Axinte Vasilică cls a
X-a A, Onodi Botond cls a XI-a A

Biologie

Faza judeţeană:
Blideran Ioana, cls a XI-a A -
Premiul I
Romanescu Denisa, cls a X-a
C - Menţiune

Fizică

Faza judeţeană:
Beiland Arnold, cls a IX-a B -Menţiune
Chira Cristian, cls a XI-a A - Premiul II
Ilieş Andrei, cls a XII-a A - Premiul II
Csóka Regina, cls a XI-a B - Premiul III
Pricop Narcisa, cls a XII-a C - Premiul I
Fischer Anasztázia, cls a XI-a B - Menţiune

Geografie

Faza judeţeană:
Erdei Andrea, cls a X-a A - Premiul II
Sava Ionuţ, cls a X-a E - Menţiune
Schefler Daiana, cls a IX-a C - Menţiune

istorie

Faza judeţeană:
Bara Valentin, cls a IX-a A - Premiul III
Necşe Adelina, cls a X-a E - Premiul III
Mateş Paula, cls a XII-a E - Premiul III

Limba germană

Faza judeţeană:
Vass Peter, cls a IX-a B - Premiul I
Tempfli Dominic, cls a X-a D - Premiul III

Limba Latină

Faza judeţeană:
Ţenter Oana, cls a XII-a E - Premiul I
Safta Sebastian, cls a X-a E - Premiul I
Szocsi Gerhard, cls a IX-a E - Premiul I
Oneţiu Alexandra, cls a IX-a E - Premiul II
Gorgan Lavinia, cls a IX-a E - Premiul III
Şiman Claudian, cls a IX-a E - Premiul III
Iacobuţ Nicoleta, cls a X-a E - Premiul II
Erdei-Voros  Melinda, cls a X-a E - Premiul II
Necşe Adelina, cls a X-a E - Premiul III

Limba maghiară

Faza judeţeană:
Gnandt Timea, cls a X-a B - Premiul I
Hartman Erna, cls a X-a B - Premiul II
Tanko Anna, cls a XI-a B - Premiul II
Grebur Kinga, cls a IX-a B - Mențiune

concursul naţional interdisciplinar "istorie şi societate în dimensiuni virtuale", faza judeţeană

Locul I – Vida Robert Francisc, clasa a XII-a A, secţiunea Pagini web - Filosofie

Locul II – Axinte Vasilică şi Laslo Marian, clasa a X-a A, secţiunea Pagini web - Istorie

Menţiune – Coşarcă Adrian, clasa a XII-a A, secţiunea Pagini web - Istorie

Liceul teoretic se mândrește, în fiecare an desigur, cu o „mână” substanțială de olimpici
județeni și naționali. Le  mulțumim atât lor, cât și profesorilor care i-au pregătit pentru

rezultatele obținute și le urăm viață lungă în ale învățării. elevii care s-au situat pe primele
două locuri au participat la olimpiada națională unde au obținut premii remarcabile.

pagină realizată de vasilică axinte
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În urma succesului la nivel de licee
de anul trecut, s-a dorit continuarea cu
aceleaşi 15 licee, cărora li s-a oferit
gratuitate. Criteriile cele mai
importante ale selecţiilor sunt
rezultatele olimpiadelor,
promovabilitatea bacalaureatului şi
admiterea la liceu. La nivelul școlii,
programul a fost un adevărat success,
după cum ne confirmă elevii care au
luat parte la acest proiect:

“Proiectul Liderii mileniului trei a
fost unul care ne-a oferit anumite
oportunităţi, având în vedere şi durata
desfăşurării. Am avut ocazia să
dezbatem nişte teme pe care nu le
abordăm în fiecare zi, cum ar fi: ce
înseamnă să fii un lider adevărat, ce
importanţă au deciziile în viaţa noastră
dar cea mai importantă şi atractivă
temă a fost cea legată de

managementul timpului. M-
am ales cu o mai bună
organizare a programului,
cu o gândire mai flexibilă şi
cu prieteni noi.” Lucrarea
de diplomă (pentru că la
final chiar am primit o
diplomă!) a constat în
implicarea într-un proiect pe
grupe care să testeze
capacităţile noastre de
organizare şi spiritul de
echipă. Echipa mea a avut
un proiect reuşit. Am
petrecut o după-masă alături

de copiii abandonaţi în centre speciale
de plasament şi am derulat diferite
activităţi: am pictat, am dansat, am
jucat șah, am mâncat îngheţată. Eu
cred că toți am avut de câştigat câte
ceva, cel puţin pentru mine a fost o
experienţă plăcută, care sunt sigură că
mă va ajuta într-un alt context.”
Claudia Zob, a XI-a A

“Am rămas cu o impresie foarte
bună despre LMT. Nu mi-am
deschis firmă de atunci, nici
leader-ul nicicui nu sunt, dar
chiar cred că ne-au folosit
orele petrecute împreună. Am
văzut ce poți realiza cu
mânuțele tale dacă ai idei,
imaginație și răbdare. Grupa
mea a fost formată de fapt din
prietenii mei: Ioana Blideran,
Flavia Blideran, Cristian
Bunda, Dragoș Bogdan și

Harald Ritli. Noi am avut o idee mai
„americănească῞... Ne-am încropit un
stand de vândut limonadă în centrul
orașului și tremurând pe scaunele de
plastic de teamă să nu ne ceară nimeni
vreo autorizație, am așteptat lumea să
vină să se răcorească. Am repetat
operațiunea cărat-scaune-masă-
cisternă-de-limonadă la premiere unde
mămici, tătici și premianți ne-au
susținut cauza. Cu banii strânși din
limonadă și brioșe am făcut vreo
cincizeci de pachete din fructe si
dulciuri pe care le-am dus apoi la casa
de bătrâni.” Oana Ţenter, a XII-a E.

“Pentru grupul nostru participarea la
proiectul Liderii mileniului trei a
reprezentat o experienţă utilă, prin care
am învăţat cum e să lucrezi în echipă şi
să faci un proiect cap coadă care
trebuie bineînţeles să se desfăşoare
bine! Am deprins câteva noţiuni despre
cum să fii un lider şi cred că mă vor
ajuta pe viitor. Împreună cu ceilalți
colegi ai mei, am finalizat cursul prin
organizarea unui campionat de fotbal.
Astfel, am văzut că ceea ce am învăţat
este aplicabil şi pentru noi, tinerii. Am
umblat înnebuniţi după fonduri, am
strâns suficiente, iar la final sunt
convinsă că toată lumea a fost
mulţumită.” Simona Cătană, a XI-a A

noi în anul 2000...3                              

pagină realizată de claudian Şiman

după cum bine ştiţi, la fel ca în anul precedent, are loc
proiectul Liderii mileniului trei, susţinut de fundaţia

“codecs pentru România” în parteneriat cu British
council. scopul programului este spiritul de iniţiativă,
încrederea şi valoarea de sine, modulul acestui an fiind
“Win! Win!”. durata proiectului se întinde pe tot
parcursul semestrului ii. Programul se bazează pe cursuri
contra cost, dar datorită fundaţiei “Romanian-american
Foundation” sunt sponsorizate 15 licee din ţară, printre
care, din fericire, și liceul nostru.

ProiecteLiderii mileniuluiIII



Decizia de a se construi o aripă
nouă pentru şcoală s-a luat în

anul 2007. Motivul construirii a fost
mărimea inconvenabilă a şcolii, din
cauza căreia elevii din clasa a 9-a erau
mutaţi în clădirea mică, unde spațiul
este într-adevăr redus: 33 metri pătrați,
o sală de clasă. De altfel, clădirea
aparţine și Şcolii Nr. 3. Pentru că nu s-
a putut realiza mansardarea liceului, s-a
construit o anexă.

Preţul proiectului iniţial a fost de 1
milion de euro, însă realizarea
construcţiei a fost aproximativ 650 de
mii de euro.

Timpul necesar construirii a fost de
aproape 1 an: s-a început în 1 iunie
2010 – s-a finalizat în 31 martie 2011 .

Clasele construite sunt mari și
spaţioase, conform cerinţelor, dar în
unele locuri construcţia lasă puţin de
dorit. Oricum, elevii sunt foarte
mulţumiţi, ba chiar cei din clădirea
veche sunt dezamăgiţi că nu au și ei
clasele în corpul nou.

Și profesorii sunt mulţumiţi, dar
părerea elevilor contează în primul
rând, căci ELEVII fac de fapt o şcoală!
:D 

Ceea ce este mai deosebit este sala
festivă, un loc spaţios unde se
organizează  spectacole, întâlniri,
şedinte etc. Capacitatea este de 100 de

scaune însă pe viitor ar fi posibilă o
mărire a sălii.

La rugămintea directorului nostru,
toţi liceenii ar trebui să se mândrească:
avem o şcoala de rang superior,
condiţii favorabile pentru studiu, un
loc plăcut unde s-a investit mult pentru
o educaţie cât mai bună. Nu ar trebui
să ne simţim ca la un loc de muncă,
chiar dacă uneori aşa gândim. :)

În altă ordine de idei, să fim mai
grijulii şi să preţuim ce avem,
începând cu lucruri mărunte dar
importante. Să avem grijă de mobilier,
de uşi, de ferestre (care trebuie să fie
deschise doar în balans), să
economisim energie cu robinetele
termostatale de la calorifere, să
repartizăm corespunzător gunoiul ş.a.
Pe lângă acestea, să ne îngrijim de
curățenia din clase, căci, spre
dezamăgirea noastră, femeile de
serviciu fac curăţenie doar în birouri,
laboratoare, pe coridoare , în toalete şi
în sala de sport...Totuși, nu ne strică
nici nouă puţină curăţenie și cu
siguranţă nu ne rupem mânuţele :) 

Pe viitor directorul ne-a mărturisit
că se gândeşte la:
 un proiect de încălzire

geotermală;
înfiinţarea clasei a 5-a pentru

care, la clasele de secţia română, s-a
obţinut aprobarea;

posibila înfiinţare a unui
cabinet dentar al LTC- ului și al Şcl.
Nr 3., dar deocamdată asta rămâne
surpriză :)!

Momentan alte planuri în legătură
cu şcoala noastră dragă nu sunt, dar vă
ţinem la curent şi imediat ce aflăm
ceva nou, vă dăm de veste! :D

noul look al Liceului teoretic – aripa nouă

4... când nu vom mai fi copii...
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Frumoasă mi-s!

Se spune că, în ţara asta,
oamenii n-au iniţiative. Iată
că o mână de oameni din
capăt de lume pot contrazice
regula generală. Şi aşa s-a
născut, ca pasărea Phoenix
din cenușă, o școală de 
secolul XXI.
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Consiliul elevilor 
1. “Lira art montana” ediţia a

iii-a, moneasa
În perioada 9-11 decembrie 2011,

clubul ecologic “Pro-Terra” din Carei a
participat la cea de-a III-a ediţie a
Festivalului cultural-artistic cu tematică
montană “Lira Art Montana” în
perimetrul staţiunii turistice Moneasa,
judeţul Arad.

Clubul nostru a reuşit să cucerească
locul I la proba cultural, locul I la
proba de poster ECO, locul II la dans
şi locul II la GENERAL.

2. “clopul turistului” ediţia a
vii-a, Păltiniș

Un alt concurs adresat iubitorilor de
natură, oamenilor de munte şi
cluburilor cu specific montan din
întreaga ţară s-a desfăşurat în perioada
27-29 ianuarie 2012, în staţiunea
turistică Păltiniş (Munţii Cindrel) din
judeţul Sibiu, situată la nota 1440 m.

Clubul nostru a fost reprezentat de
 către 35 de delegaţi, care au reuşit să

ne scoată din anonimat, câştigând locul
I la proba de grafică, respectiv locul II
la caricatură.

Nu putem uita nici eforturile
elevilor care au avut curajul de a
participa la proba de orientare
sportivă. Astfel, la categoria masculină
sub 18 ani, “Pro-Terra” a ocupat
locurile II şi III prin elevii Cătălin
Chivari, respectiv Şerban Bogdan.

Cât despre categoria feminină, peste
18 ani, locul al III-lea a fost ocupat de
eleva Ioana Verdeş.

3. concursul “Hazarde naturale
şi antropice”

În data de 14 martie 2012 la
Colegiul Naţional ‘’Doamna Stanca’’
din Satu Mare a avut loc un concurs pe
tema hazardelor naturale şi antropice.

Prima probă a fost un bun prilej de
a-şi dovedi abilităţile în realizarea unor 

prezentări Power Point, având ca
temă un dezastru natural. Cea de-a
doua probă a concursului a fost

realizarea unei machete care să

reproducă în miniatură un astfel de
fenomen.

Colegii noştri au obţinut locul I la
secţiunea prezentare Power Point şi
menţiune la secţiunea machete. Grupa
a fost formată din: Anca Marian,
Simona Cătană, Rareş-Andrei Pop din
clasa a XI-a A, Anca Naghi, Laura
Naghi, Cristina Toader din clasa XI-a E
şi Daiana Schefler din clasa a IX-a C.

newsletter ecologic

Consiliul Școlar al Elevilor
Liceului Teoretic Carei a

împlinit 14 ani de existență, iar
evenimentul a fost marcat printr-un
spectacol de Gală. Organizatori și
artiști au fost elevii liceului.

Sala festivă a liceului s-a dovedit
neîncăpătoare pentru elevi şi
profesori. Cele două ore de spectacol
au fost fracţionate în două părţi
tematice. Prima a aparţinut artei
vizuale şi teatrului. În cadrul acesteia,
elevul Bernard Naghi a prezentat un
reportaj retrospectiv al activităţii
Consiliului Şcolar al Elevilor.
Opiniile profesorilor şi elevilor
implicaţi pe parcursul anilor în acest
proiect s-au împletit pentru a contura
aproape un deceniu şi jumătate de
promovare continuă a liceenilor
studioşi şi talentaţi ai școlii noastre.

Sceneta prezentată de colegii mei
la Concursul I Like Eminescu,
coordonată de doamnele profesoare
Ioana Câcu şi Alina Iacobuţ, a încălzit
atmosfera pentru Alex Mureşan, care
a interpretat, cu talentul recunoscut,
un monolog răsplătit cu îndelungi
aplauze.

Claudia Zob, Iordan Chiş şi

Enyedi Bálint au adus pe scenă
sensibilitatea artei poetice prin
poeziile pe care le-au recitat.

Partea a doua a spectacolului a
fost dedicată cântecelor şi dansului.
Primii interpreţi care au urcat pe
scenă au fost Denisa Bîc-Demian,
Andreea Plugaru, Simina Sabău,
Alfater Andrea, Vitéz Julia, Petra
Dávid, Şerban Silaghi şi Copos
Levente.

Trupa de dansuri populare
româneşti a Centrului Cultural Carei,
instructor prof. Adrian Paşca, alături
de Daiana Cânţa, Claudia Zob,
Roxana Dobocan şi Cătălin Călbas, a
schimbat registrul muzical, aducând
în atenţia spectatorilor folclorul. În
acelaşi făgaş artistic, trupa de dansuri
Rekettye a evoluat pe ritmuri
tradiţionale maghiare. Ritmurile
muzicale tradiționale au însoțit
dansurile individuale ale lui Bertalan
Gergely şi Vitéz Péter.

Ritmurile moderne au încheiat
spectacolul talentaţilor LTC-işti.
Protagonişti au fost Adela Dobocan,
Nagy Réka, Kiss Rebeka, Claudian
Şiman, Várady Bence şi Enyedi
Bálint. Spectacolul a fost prezentat de

Pataki Panna şi Claudian Şiman.
La această frumoasă sărbătoare

Consiliul Şcolar al Elevilor de la
Liceul Teoretic Carei au avut ca
invitaţi, pe lângă profesorii şcolii pe
care o reprezintă, reprezentanţi ai
Consiliului Judeţean al Elevilor Satu
Mare, ai Bibliotecii Municipale Carei
şi ai Consiliilor Elevilor din
instituţiile de învăţământ careiene.

Pe tot parcusul spectacolului cei
prezenţi au avut posibilitatea de a face
donaţii pentru susţinerea financiară a
Consiliul Şcolar al Elevilor de la
Liceul Teoretic Carei.

Gala consiliului

si dă-i....5                            
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Ce părere ai despre faptul
că școala a fost înnoită?

marte: Îmi place foarte mult.
N-am mai văzut școală mai faină
ca asta. Pe bune.

Șușimic: Că tare-i faină, tare ne
mai mândrim cu ea.

Pupitot: Le mulțumim pe
această cale domnului director și
tuturor profesorilor care au făcut să
ne putem desăvârși procesul de
educație într-o clădire curată,
igienizată, conform normelor ue.

iamtheHighway: Congrats, Mr.
Zsido!

Ce părere ai despre gunoiul
care trebuie sortat?

Fuuuu: Fuuuu, asta-i treabă cu
cântec. Le sortăm noi în clase, dar
la pubelele de afară toate se pun la
un loc!

dia: E o treabă europeană

teoretic și românească practic. Cum
s-a zis mai sus, afară toate se
amestecă, pentru că nimănui nu-i
mai pasă ce se întâmplă afară din
școală.

Zoro: Ne-am străduit atâta să
învățăm să le sortăm, și afară nu se
obosește nimeni să pună niște hârtii
cu nume pe tomberoane, să știm și
noi unde să aruncăm ce-am sortat.

Guriță: Numa gura-i de noi.
Așa-s de murdare unele clase... Și
treaba asta cu femeile de serviciu
care nu mai fac curățenie... Prost,
prost!

curățelul: E bine că ne învață
să sortăm gunoaiele. Dacă tot nu
vrem să rămânem în țară, măcar să
fim pregătiți pentru occident.

albpur: Nu-mi pasă. Colegii
mei sunt atât de dezordonați, că
nimic nu-i face să se schimbe.

foto: Bernard naghi

pagină realizată de nagy Réka și szabo-madácsi edvárd

La interogatoriu...
6....si luptă
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Această pagină este dedicată întrebărilor şi
răspunsurilor sub formă ”internetistă” specifică

vârstei șturlubatice a adolescenței. 

Ce părere ai despre porțile
care se închid la fix?

2în1: Credem că este cel mai
enervant şi ridicol lucru din istoria
liceului. Oameni buni, terminaţi!

pisi: Mi se pare corect :).
Oricum cine vrea tot intră şi iese
(vă spun asta din proprie
experiență) :).

ştefănel: Nu mă deranjează, că
eu nu întârzii, sunt punctual ca
domnul director.:)

mandy: De 3xENERVANT!
Partea cea mai nasoală e atunci
când nu porneşte dimineaţa maşina
sau nu ajunge la timp taxiul şi pe
nimeni nu interesează că NU elevul
e de vină!

sică: Mie mi-i totuna, pentru că
eu sunt elevul model.

lavieenrose: E cam enervant, că
omu` e, prin excelență, un ”retar-
dat”.

poeticus: Mie îmi convine, că

nimeni nu îmi fură bicicleta.
Ce ai schimba la liceu, dacă

ai fi director?
cX3: În primul rând, nu aş fi

atât de crispat. xD Unii profesori ar
trebui treziţi la realitate.

tin: Dacă aş fi director, aş scoate
toate regulile stupide, fără sens. În
rest totu` e ok, bă ;)).  E o școală
modernă cu de toate.

io: Dacă aş fi director aş schimba
profesorii... :)

poeticus: Aş pune un accent mai
mare pe educaţia culturală.

envieenrose: Aş cultiva legume
şi flori în grădina şcolii...

viţa de vie: Aş stabili o relaţie
mai prietenoasă cu profesorii.

casă de piatră: M-aş gândi mai
mult la nemurire :)

giini: Aş face vrăji, să mă tele-
portez în America.

Care sunt cele mai stupide

reguli în LTC?
PitsiPonc: Porțile închise - cum

să mă dau cu fond de ten, ruj, blush,
mascara, pudră, luciu într-o oră?! 

nietzsche-nume-am: Sortarea
deșeurilor pentru că, în final, toate
ajung în același loc oricum.

cetateanulrevoltat: De ce să
facem noi curățenie dacă avem
doamne de servici? Nici acasă nu
fac curățenie, d’apoi la scoală. Să
nu picăm bacul, să facem curățenie,
să sortăm gunoiul, să mă lase toți în
pace!

Lenea: Că se intră așa de fix la
ore. N-apucă omu să-și tragă sufletu
după fiecare oră.

Zerorotund: E bine, măi, ca la
noi la nimenea.

Pătrățică: Nu avem voie să
circulăm pe străzile principale. Mă
dor picioarele să mă tot fâțăi pe din-
colo.



nu toată lumea știe, dar noi
credem că există chiar și în liceul

nostru genii muzicale. Scopul nostru e
să vă prezentăm aceşti elevi admirabil
de talentaţi. Acum veți face cunoştinţă
cu Enyedi Bálint, elev în clasa
a X-a B, expert la pian.
1. De când te ocupi cu
muzica?
La vârsta de  6-7 ani am
început să cânt la pian cu
ajutorul lui Visnyai Agneta,
care m-a învăţat muzică
clasică. Am hotărât să cânt la
un instrument muzical,
văzând-o pe sora mea, dar
într-o familie de muzicieni nu
e greu să te obişnuiești cu
muzica. De când mă ştiu, nu
trece o zi fără muzică în cadrul
familial. 
2. În afară de pian, mai cânţi la alt
instrument de muzică?
Nu, dar aş vrea să cânt la flaut.
3. Ai participat la concursuri? Poți să
te lauzi şi cu rezultate?

Da. Cu formaţia “Castelanii“  am
participat la nenumărate concursuri la
care am obţinut rezultate foarte bune.
De exemplu la “Steaua Sãtmarului” și
la “Muzica inimii mele” am fost

premiaţi cu locul I.
4. În afară de Carei, unde
ai mai avut spectacole?
Cel mai mult în oraşele
din apropiere, dar şi la
diferite evenimente și
festivaluri din ţară: de la
Satu Mare până la Vatra
Dornei. Dar sincer, e mai
deosebit atunci când cânţi
în faţa publicului față de
care ești obişnuit.
5. Te-ai născut într-o
familie de muzicieni, deci
cânţi și împreună cu sora

ta şi cu părinţii tăi. Sau mă înşel?
Nu, deloc. Obișnuiesc să cânt împreună
cu tatăl meu, mai ales că amândoi
facem parte din trupa NU Jazz Agents.
Din când în când, uităm de toate și ne
ocupăm numai de muzică ore întregi. 

6. În afară de Nu-Jazz Agents şi
Castelanii, ai mai făcut parte din viaţa
altor formaţii?
E cu totul diferit să cânţi într-o
formaţie, față de cântatul solo. Am avut
norocul să cânt cu foarte mulţi oameni
şi sper că voi avea și alte astfel de
posibilități în viitor. Oricum, îmi place
foarte mult în formația Nu Jazz Agents. 
7. Ce planuri ai pe viitor în legătură cu
muzica?
Deocamdată mă ocup de Nu Jazz
Agents și sperăm să rămânem tot aşa şi
în viitor. Aş vrea să evoluez, să mă
obişnuiesc cu melodii și genuri diferite.
8. Şi în sfârşit...cum ai timp și de

învăţat ?
nu este niciun secret. Fiecare trebuie
să găsească modalitatea potrivită
pentru a sincroniza invăţatul cu
activităţile extraşcolare. Uneori si mie
îmi este greu acest lucru, dar totul
devine mai interesant când ai hobby-uri
mai multe şi diverse.

Şi apoi, toată viaţa, să cânt...
dintr-o familie de muzicieni 

Era o seară de martie. Vroiam să mergem la concertul
celor de la Yesterdays, dar am aflat că nu prea sunt locuri.
Colegii de redacţie au abandonat ideea, dar eu m-am luat şi
m-am dus, în ciuda ameninţării că voi sta într-un picior ca o
ciupercă plouată. Cine n-a venit poate să regrete, pentru că
formaţia a dat un spectacol fenomenal, ca de obicei.

Trupa Yesterdays a fost formată de Bogáti-Bokor Ákos,
fostul elev al Liceului Teoretic Carei. Acum doisprezece ani,
formaţia a avut numai membri din Cluj, dar cu trecerea
timpului, Yesterdays a devenit „a noastră”. Membri actuali:
Raluca Bilaţiu (vocal), Bogáti-Bokor Ákos (vocal, electro-,
acustic, steel chitare), Enyedi Zsolt (Mellotron, MiniMoog,
tastaturi), Kolumbán Zoltán (chitară bass), Kecskeméti
Gábor (flaut), Szűcs József (tobe). 

Istoria formaţiei pe scurt: Yesterdays este o trupă de rock
progresiv, influenţată mai ales de The Beatles, Yes, Roxette,
dar şi multe alte formaţii. Deci puteți să vă imaginați ce
influențe muzicale au albumele lor! Liniile melodice diverse
ale formaţiei te vrăjesc, te relaxează şi te transportă parcă
într-o altă dimensiune. Una mai frumoasă. :)

Trupa a participat şi la concursuri renumite, cum ar fi:
concursul „Talentum” organizat de Peninsula (premiul I) în
2004, concursul „Médiabefutó” în 2005. În 2010 au
participat la concursul memorial „Jimi Hendrix”, clasându-
se pe locul 20 din 6000 de participanţi cu melodia „Way

Back Home”. 
În 2006 au publicat albumul „Holdfénykert”, care în

2008, a fost republicat de editura franceză MUSEA. 
În 2007 au arătat la toată lumea de ce este capabilă

formația: au participat la Peninsula și în februarie, la
Budapesta, au avut onoarea să cânte cu fostul chitarist de la
„Yes”, Peter Banks. 

Tot în 2007, au lucrat împreună cu Jonas Reingold de la
„Flower Kings” la o baladă muzicală de 20 de minute.

Altfel spus, Yesterdays este o formaţie unică şi
încântătoare. Dacă asculţi o melodie de a lor, nu scapi de ea.
Te hipnotizează şi toate gândurile tale se învârt în jurul
muzicii lor. Te fac un om diferit… :) 

the magic of Yesterdays 

muzichia...
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Despre ce să scriu la pagina de Muzică, ceva care ar
interesa pe cineva, ce ar plăcea cuiva? Întotdeauna

am avut probleme cu muzica pe care o ascultă colegii mei,
şi deși uneori le-am arătat trupe faine (nici genul metal, nici
pop, ci melodii uşurele), n-am reușit să pun punctul pe i.
Stau și mă gândesc: de ce să nu fac şi aici asta? Deci, cine
nu e interesat de grunge, hard rock, alternative metal etc.
nici nu are rost să citească următoarele rânduri. Unii au mai
auzit de Shinedown, ştiu sigur. Sunt băieţi „de treabă”, fac
muzică de calitate, atât live, cât și în studio. Formaţia vine
din Florida, cu patru membri: un vocalist, basist, chitarist şi
toboşar. Aici trebuie să menţionez că vocea lui Brent e
încăntătoare, iar de el nu poți să te saturi: e talentat, are idei
geniale, şi lucrul cel mai important -  cântă cu pasiune şi
fără greşeli. Toată lumea trebuie să se regăsească pe sine
într-o melodie de-a lui. Piesele pe care musai trebuie să le
menţionez sunt: „Call me” (are un ton de lovesong, dar
numai dacă vrei tu să fie aşa și e doar cu piano şi vocal),
„Sound of Madness” (asta-i mai serioasă, mai „grea”, dar
Doamne! it gives me chills), „Her Name is Alice” (o
melodie drăguţă făcută pentru soundtrack-ul filmului Alice

in Wonderland), „The Crow and the

Butterfly” (e fooooarte frumoasă, nu pot s-o descriu), şi nu
în ultimul rând, „Lacerated” (este favoritul meu, ascultă-o şi
vei afla de ce ;) ). 

Enjoy!

P lay l i s t

Lana del Rey
Ei, nu pot să mă opresc fără să scriu

despre  Lana Del Rey. Nu ştiu cum am
ajuns la melodiile ei, habar n-am de unde a
venit, câţi ani are, dacă iubeşte pisicile sau nu,
dar m-am îndrăgostit de ea. Am găsit
întămplător melodia „Born to Die”, şi m-am
gândit: cum poate să fie aşa de fascinantă? Am
ascultat piesa asta tooooaată ziua şi tot nu m-am
săturat de ea. Următoarea a fost „Jump”. O
melodie drăguţă, poate puțin prea girlish, dar
oricum, e chiar bună. Apoi m-am lăsat în
continuare vrăjită: „Blue Jeans”, „Video
Games”. Chiar dacă nu sunt fană al acestui gen,
îmi place. Fata asta chiar ştie ceva!

„if You only Knew”...
shinedown

adele: turning tables

michel telo: ai se eu te Pego

Pitbull: Hey Baby

coldplay: Paradise (Fedde
la Grand remix)

Guns ’n Roses: don’t cry

nightwish: amaranth

Da, suntem adolescenții
ăia ce și-au împlântat

căștile în urechi și nu mai ai
ce discuta cu ei.Că-i de

veselie și voie bună, că-i de
tăiat vene, toți ascultăm

muzică. Ce bubuie în
urechile liceenilor LTC, în

timp ce mama gesticulează
virulent sau cineva explică
emfatic pe tablă teorema
bisectoarei relativității lui
Thales? Nu știm. Dar știm
ce vă recomandă redacția
Forum LTC în materie de

muzică.

Cu căștile în urechi

don omar: danza Kuduro

8... de mărgăritar
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de oana Țenter

foto: Bernard naghi

C u l t u r a
În plin vârtej de înțelegere a

filosofiei, nu atât pentru cuvântul
care începe cu "B" și se termină

cu "ACALAUREAT", ci mai mult pentru
mine, încerc să îmi organizez viața a-l-t-
f-e-l. Sau oricum, numai să fie
organizată. Un pic din aia, un pic din aia,
mult din aialaltă... și tot cu ochii în tavan
ajung. Măcar dacă asta ar duce la ceva!...
dacă m-ar trimite în mijlocul unei
conferințe la Harvard, gesticulând vivace
cu privire la sensul existenței. 

Îmi zicea cineva zilele astea că
citește o carte în care aceeași acțiune e
repetată la infinit, cu deosebirea că
scriitorul adaugă de fiecare dată câte un
detaliu. Mă simt atât de plictisită de
gândurile mele în ultima vreme - fie cu
ochii în tavan, fie în cărți - încât mi se
pare că ăsta e și mecanismul meu: mă
complac într-un cotidian comun,
acceptând reluarea veșnică a acelorași
gânduri pasteurizate.

Cel mai frustrant e că niciodată nu
iese bine atunci când îmi încropesc și eu
un așa zis "to do list", la fel ca orice

muritor ce se-ncrede în principii care
promit să-ți îmbunătățească viața. La
văzul liniuțelor amenințătoare, pline de
substrat ce implică multă acțiune din
partea mea, subconștientul meu devine
un anarhist cu creastă, dă din botic
mofturos la ordine și se consolează cu
zicale penibile : "și mâine e o zi", "dacă
învăț la ora asta, s-ar putea să-mi cadă
sistemul nervos la 27 de ani", "ajunge
sport de 2 ori pe săptămână", "n-am pus
chiar așa de mult finetti" și alte consolări
mieroase, care-mi gâdilă subconștientul
leneș. 

NU! Nu ajunge să ai același playlist
pe iPod 3 luni, nu ajunge să faci 10
flotări șubrede, nu ajunge să stai o lună
la o carte, nu ajunge să-ți pui argilă pe
față o dată pe deceniu și să te plângi că
"ou, atâtea puncte negre am!". Și daaa,
stai prea mult pe Facebook, citind
commenturi de rahat, care chiar nu te
interesează; da, vorbești prea mult aiurea,
și da, e absurd să te cântărești zilnic și
chiar ar fi cazul să nu-ți mai publici
defectele.

Bun, acum că am conștientizat (a câta
oară?) crăpăturile din vasu-mi de lut, ce-i
de făcut? Reparăm, nenea Zoli, că de-aia
avem scule. Revoluție în viața mea.
Pentru început, o să țin un jurnal (al
câtelea?). Or fi prostii, vuind în capul
meu, dar măcar să fie o-r-g-a-n-i-z-a-t-e.
De acum, jurnale fermecat, biet cal de
tras la ham, vei fi aici să te strâng de gât,
să te scrijelesc, să te rup în vreo 3 bucăți,
ca pe urmă să te lipesc cu scotch, să-ți
trag pumni, atunci când conștiința mea
punk – pentru că nicidecum nu sunt eu
de vină, hehe - se va răzvrăti din nou mai
ceva ca țăranii de la Flămânzi.

Ziua 0 -
Despre

Rascoala de
la Flamânzi

si alte
frustrari

creez, deci...
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de alex mureșan

descoperi de tăte
Țin să menționez de la început

că asta nu e critică literară ori
vreun comentariu literar

elaborat, sau alte chestii serioase de
genul acesta. E doar părerea mea
sinceră despre o anume poezie peste
care am dat din greșeală (am să vă
spun și cum) în care este vorba, după
cum vă  puteți da seama din titlul
“Moartea Căprioarei”, de povestea unei
căprioare care, în final – da, ați ghicit -
moare. 

Dar oare e doar atât? Știu că, fiind
un neinițiat, e o idee puerilă să te apuci
să critici o poezie de genul acesta, spre
publicare pentru masele școlii, pentru
că nu e nimic “fashion” în text. Poate
la alt capitol. Dar, pentru iubitorii de
poezie și de artă în general, pentru cei
care știu ce înseamnă să simți, să vezi
și să auzi, dar mai ales pentru cei
deschiși la nou - pentru aceia scriu. E
de remarcat faptul că poetul Nicolae
Labiș a fost de vârsta noastră
(adolescent) când a scris această
poezie, și din păcate s-a stins din viață
la 21 de ani. “A mai murit un poet. Ai
mai murit cu un poet”. Desigur, ce e de
remarcat cu adevărat este nu faptul în
sine că a scris, ci cum a scris, ce a
scris. Cum a scris? A scris frumos!
Foarte frumos a scris domnul Labiș!
Cu influențe de ici, de colo (Arghezi ,
Bargu, Bagoza și, în unele părți,
Esenin), creează un stil propriu, unic,
natural. Citindu-i opera lirică, simțeam
printre clasicii fiori, răsuflarea naturii
în toate  înțelesurile ei. A reușit să mă
facă pe mine, simplul muritor de rând
dintr-o bancă de la Teoretic, să văd, să
aud și să simt! De la poezii lejere, la
altele mai sinuoase, păstrează o
geometrie armonizată, uneori
colțuroasă, alteori ondulată, nu mereu
simetrică, dar niciodata încurcată și
întotdeauna savuroasă!

Spuneam de povestea descoperirii
poeziei care e oarecum interesantă.
Acțiunea (dacă o pot numi așa) s-a
petrecut cu câteva veri în urmă, într-un
bar de prin oras, nu mai știu exact care.
Ieșisem la câteva beri cu prietenul meu
(care s-a dovedit, în trecut a fi foarte

insensibil) și îi povesteam cum mă
despărțisem de o fostă iubită. Fiind
oarecum afectat, mă confesam cu
sinceritate, dând frâu liber tuturor
sentimentelor pe care le trăiam, ca,
după câteva zeci de minute de bătut din
gură, el să spună: “moartea căprioarei,
bă!” Buun, e OK. Trecând mai departe,

în careva după-masă (recent) îmi
amintisem de această întâmplare și,
dintr-o curiozitate inexplicabilă, am
tastat pe Google numele poeziei. Nu
știam de ea - asta ca dovadă că ieșitul
la bere e bun de ceva - și am citit-o.
Uite ce a ieșit…

foto: Bernard naghi

....exist



pagină realizată de oana Țenter

The Readers
(nu de Bernhard schlink, ci de dia oșan)

1. când, cum, ce? sau mai exact,
cum ți-a venit ideea  cercului de
literatură De-a Literpretarea?

Ideea a venit pe nepusă masă, în
sensul că s-a întâmplat într-o noapte,
albă desigur, fără de somn. Știu că era
vreo 3 A.M și îmi imaginam cu ar fi
dacă...? șâȘi mi-am zis să nu mai aștept
și să fac ceva. Apoi mi-am amintit de
domnul Bogdan Georgescu și i-am
scris un mesaj pe Facebook și am
primit sprijin total. Pe această cale aș
dori, desigur, să-i mulțumesc! Și în
plus Careiul este un oraș în plină
dezvoltare culturală și asta lasă cale
liberă oportunităților. Se pot face atât
de multe lucruri!

2.ne-am răsfățat în castelul
Karolyi cu ceai cald, prăjiturele și
videoproiector. cum a putut o
studentă să rezolve toate astea?

Pfff..., a fost o aventură desigur!
Sincer nu le-am făcut pe toate singură,
evident. Au fost oameni care au
binevoit să mă ajute, să mă sprijine. De
exemplu biscuiții: inițial m-am gândit
să-i cumpăr eu, dar am primit un
telefon într-o seară care mă asigura că
voi avea biscuiții mei preferați la prima
întâlnire:). Ceaiul a venit

”sponsorizare” de la tatăl meu, iar
videoproiectorul l-am primit de la
Biblioteca Municipală. Mi-am dat
seama că dacă vrei ceva cu adevărat,
poți să o faci; mai există și oameni care
te ajută, pare-se că nu e o lume
”distopică” așa cum credeam.

3. de ce atâta bătaie de cap? ori
ești vreo martiră a literaturii și a
cititului...

Ei, nici chiar! Martiră e prea mult
spus, dar aș putea deveni [ =)) ].
Modestia, bat-o vina! Nu a fost o
bătaie de cap nicidecum. A fost, nu
știu, un impuls. Când eram în liceu mi-
am dorit mereu un cenaclu, un cerc de
lectură, ceva care să mă stimuleze să
gândesc, să citesc, să interpretez, să
cunosc mai bine ce înseamnă literatura,
dar nu a fost să fie. M-am gândit că
merită și că, dacă pot face asta, de ce
nu? E chiar o plăcere să știi că vii
acasă, te întâlnești cu câțiva prieteni, te
descotorosești de toate ”baiurile” și
subiectele cotidiene și vorbești despre
literatură, despre altceva decât despre
ce vorbești la școală, la bar sau mai
știu eu pe unde. Și cercul de lectură
cred că asta e: o îmbinare de relax cu
imaginație și un strop de distracție (nu

numai intelectuală).
4. insistai la prima întâlnire pe

ideea că ar trebui să ni se alăture cât
mai multă lume... chiar crezi în
ideea că oricine poate sau trebuie să
participe la un astfel de cerc?

Nu neapărat că insistam sau insist,
dar părerea mea e că un cerc de lectură
nu poate face rău, din contră. Nu e un
cerc de lectură care îți cere un anumit
nivel de cunoștințe, exact cum am spus
și la prima noastră întâlnire, deci DA!,
oricine poate să participe la un astfel
de cerc :).

5. cam la ce evoluție te aștepți din
partea “cititorilor” tăi? de fapt, te
aștepți la vreo evoluție din partea
lor?

Mă aștept la o evoluție și din partea
mea, în sensul că nu sunt o expertă în
ale literaturii, dar cred că împreună
putem face multe lucruri. E o senzație
incredibilă să dezbați idei, să întâlnești
ideile altora, să le împletești cu ale tale.
Cred că acest cerc de lectură nu este o
pierdere de vreme; și hai să
presupunem că nu ”evoluăm”, dar nici
timp nu irosim!

11 dacă vrei...
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scrie un eseu de minim 300 de
cuvinte cu titlul: totul e posibil,
de ce nu!

Încă de la începutul omenirii,
homosapienșii au fost foarte curioși și
inventau tot felul de lucruri ca de
exemplu: roata, gaura în macaroană,
apa caldă, punctul pe i și toate cele.

Să revenim la lucruri mai recente.
Încă din mileniul II, Leonardo Da
Vinci, una din cele mai luminate minți
care a pășit pe planeta aceasta a
încercat să zboare cu un prototip foarte
ciudat, cu ajutorul căruia nu cred că a
reușit să meargă mai departe de o
aruncătură de băț.

După acesta, au urmat niște
români neaoși de-ai noștri: Henri
Coandă și Aurel Vlaicu, primii aviatori
adevărați. Eh, ăștia doi au mai și stat în
aer nițel, dar cred că au avut mici
probleme cu aterizarea (auch!).

Ulterior, a urmat Mama Rusie.
Primul câine în spațiu și anume Laika,
bifat. Primul om în Cosmos, Yuri
Gagarin, bifat. Americanii, find ei
invidioși de felul lor pe ruși, l-au luat
pe Neil Armstrong fain frumos de
mânuță și l-au trimis pe lună. Cică... :)

Revenind din nou la trecut...
Thomas Edison nu mai avea lumânări
și trebuia neaparat să termine cartea pe

care o citea. El prea leneș sau
magazinul prea departe, și-a făcut el
primul bec. Alexander
Graham Bell vroia să o
sune pe bunica lui, care stătea la o
distanta prea mare de el, așa că a
inventat primul telefon. Dar
telefoanele dăștepte din ziua
de azi gândesc și în locul
nostru, deci cu cât mai
deștept, telefonul cu atât
mai nătâng, proprietarul.

Despre viitor am putea
vorbi ani de zile și tot nu am
termina.  Cine știe, poate de
mâine copiii vor zbura cu
ghiozdanele la școală,
profesorii vor fi înlocuiți cu cine știe
ce, fiecare om o să aibă un robot
ospătar etc.

Concluzia este că DA, totul e
posibil daca ești creativ, încerci și
depui mult efort.

valentin marchiș

Teme duse cu pluta

Ne-am gândit să vă prezentăm câteva dintre temele la română, pe
cele mai șturlubatice și mai creative. să-i contrazicem pe cei care

afirmă sus și tare că la română se tocesc comentarii. :) 

caută o știre în ziar și
încearcă să o transformi, mini-
malizând-o sau maximalizând-o.

Tanti Juji a fost lovită de o vacă
în propriul grajd. Autoritățile au
venit la fața locului și au constatat
că femeia n-a pățit nimic, iar vaca a
fost sacrificată.

Tanti Juji din Cucuieții de la Vale a
fost lovită de o vacă la patru
dimineața trecute fix. Din cauza
loviturii riguroase a văcuței Panseluța,
tanti Juji a zburat cât colo, vreo 10

metri. Autoritățile venite la fața locului
au măsurat cu precizie zborul femeii și
au constatat că totul e mai mult ca
perfect: cei 10 m metri sunt reali. Cât
despre tanti cu pricina, habar n-avem
ce-a pățit. Important e că autoritățile
și-au făcut conștiincios datoria.

valentin marchiș

O femeie în vârstă de 65 de ani
a fost prinsă între roțile unui tir.
Femeia  a trecut neregulamentar
strada și a fost lovită din plin de o
mașină care venea cu viteză.

O femeie în vârstă de 65 de ani s-a
prins cu disperare de roțile unui tir,
atunci când acesta a trecut cu 20 de
kilometri pe oră prin fața casei acelei
femei. Poliția a încercat să o
desprindă de roțile tirului, dar femeia
nu s-a lăsat convinsă cu una cu două.
Surse neautorizate ne-au șoptit cum că
femeii i s-a urât de orașul ăsta
plictisitor și a dorit cu putere să plece
în altă parte, dar n-a avut bani de
transport.

andrea Plugaru

...o iei razna 12
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1. pizza;
2. Mihai Viteazu;
3. În prima zi din viaţa mea când am predat, am
intrat în clasă şi aveam aşa mari emoţii, încât nu
puteam să spun: „Bună ziua!”
4. Foarte bine! În sfârşit linişte! Nu mă mai bat la
cap părinţii elevilor;
5. Două - trei ore, două cu clasa mea, iar acasă o oră
în care colegul tău Eric mă bate la cap, iar eu îi spun
să înveţe;
6. Ocupă prea mult timp şi influenţează viaţa;
7. La ora şapte, cu gândul că e o nouă zi, pot să-mi
„distrug” victimele, să curgă „sângele” din elevii
claselor de a 12-a, mai ales 12 E... :);
8. „Forţa Steaua”... Era o glumă, domnișoară...„
Pentru a putea trăi o viaţă ce ţi-a fost dăruită, eşti
dator să o meriţi ca om şi ca neam în fiecare clipă”;
9. Celine Dion şi Andrea Bocelli;
10. Toată clasa politică! E dezastru! Zero!

„Persoane faimoase în şcoala noastră? Hmmm…Nu cred…
Le-aş fi observat.”:)

Dar totuşi sunt câteva care ne trezesc interesul şi ridică
unele semne de întrebare. 

Acestor persoane le-am adresat câteva întrebări pentru a afla
mai multe lucruri despre viaţa lor:

1. Ciorbă de fasole cu șuncă afumată;
2. Ludwig van Beethoven;
3. Cel mai amuzant ? În timpul unui joc mi-am rupt piciorul, iar
peste 3 zile aveam concert în Ungaria. M-am dus cu piciorul în gips
și tot publicul, inclusiv episcopul, a aşteptat până ce am ieșit în fața
corului...;
4. Mai întâi aș fi nervos, dar după 10 minute nu m-ar interesa…;
5. Aproximativ 2-4 ore;
6. E un site de socializare bun, dar ocupă prea mult timp;
7. La ora sapte dimineaţa;
8. „Zâmbește și totul va fi ușor!”;
9. Am mulți artiști preferați, dar compozitorul meu preferat este
Ludwig van Beethoven;
10. Nu vreau să fiu președintele al României! Îmi iubesc meseria! :)

1) Dacă aţi fi un fel
de mâncare, ce aţi fi?
2) Dacă aţi putea fi o
personalitate din
istorie, cine aţi fi?
3) Care este cel mai
amuzant lucru care
vi s-a întâmplat
vreodată?
4) Dacă într-o
dimineaţă v-aţi trezi
şi ați afla că toate
telefoanele din lume
(inclusiv al
dumneavoastră) s-au
evaporat, cum aţi
reacţiona?
5) Cât timp petreceţi
în fiecare zi pe
internet?
6) Ce părere aveţi de
FACEBOOK?
7) La ce oră şi cu ce
gând vă treziţi
dimineaţa?
8) Care este motto-ul
dumneavoastră în
viaţă?
9) Care este artistul
dumneavoastră
preferat în materie de
muzică?
10) Dacă aţi fi
preşedintele
României, ce aţi
schimba?

Masters of ...
cu garda...13                                

pagini realizate de Patricia coșarcă

madai Lucian 

Lőrincz szilvester
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1. Nişte cireşe micuţe şi drăguţe;
2. Ştefan Cel Mare;
3. În drum spre şcoală am rămas fără benzină la 7:55;
4. Nu m-aş speria...Aş merge personal să vorbesc cu
persoanele importante;
5. Săptămânal, o oră;
6. Pierdere de vreme...;
7. Mă trezesc dimineaţa la ora şase cu gândul: „Iarăşi
şcoală...”:);
8. „Everybody dies, but not everybody really lives”;
9. Freddie Mercury;
10. Învăţământul, momentan „Şcoala altfel”.

1. Aş prefera să fiu ceva greu digerabil, ca să nu dispar repede;
2. Eu prefer să fiu o personalitate, atât cât sunt eu şi pentru câţi oameni
sunt, dar în timpul vieţii;
3. Căutarea chipiului pierdut sub scenă după un spectacol la teatru, când
eram elev la liceu şi găsirea altor 5, plus vreo  3 căciuli...:)
În acea perioadă eram obligaţi să purtăm chipiuri, altfel ne alegeam cu
nota scăzută la purtare şi eram obligaţi să ne tundem chei de către
diriginte;
4. Cred că m-aş bucura. Fără telefoane oamenii nu ar mai fi aşa de
stresaţi, iar şeful nu m-ar putea suna pentru a-mi spune să mă duc la
şedinţe...:);
5. Foarte puțin, cel mult două ore pe săptămână;
6. Am auzit vorbindu-se de el, dar nu ştiu multe lucruri despre acesta;
7. La ora şapte, cu gândul de a nu întârzia la şcoală, mai ales când sunt de
serviciu;
8. „Cel mai scump plăteşti lucrul care crezi iniţial că l-ai obţinut gratis”;
9. Ascult foarte puţină muzică, aşa că nu am o formaţie preferată;
10. M-aş schimba pe mine, dacă totul ar merge aşa prost ca şi acum.

1. Strugure;
2. Nu aş putea să aleg;
3. Pentru că m-ai întrebat, nu. Pentru că nu ar mai fi aşa de
amuzant:);
4. Aş face mai multe vizite prietenilor;
5. E variabil, dar prea mult;
6. O  reţea de socializare pe care ai putea sta toată ziua. Din păcate;
7. La ora şapte...;
8. Nu sunt o persoană de viaţa publică, de aceea nu m-am gândit
niciodată că am nevoie să concep un motto;
9. Nu pot să aleg. Dacă aleg unul singur, trebuie să-i exclud pe
ceilalţi, care sunt tot aşa de semnificativi (Mozart, Schumann, Ákos,
Peter Gabriel, Suzanne Vega etc.);
10. Probabil nimic. Eventual aş încerca să pun oameni mai puţin
materialişti şi cu mai mult caracter în posturi de conducere.

14....jos

vincze anamaria

tămîian traian

Heveli László 
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doamne
profesoare

Chicca în toate

RevisteLe caRe se

ResPectă, vă

PReZentăm toPuL
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cLasamentuL s-a

Făcut în uRma
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pagini realizate de claudia Zob

Cele mai
inteligente
eleve

Cei mai
inteligenți
elevi
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Ne-am gândit să punem
câteva întrebări elevilor şi
profesorilor din liceu
despre „Şcoala altfel” şi
ne-am aşteptat la opinii nu
tocmai „fericite”, dar iată,
elevilor le-a plăcut mult
mai mult decât s-a aşteptat
cineva. Poate şi din simp-
lul motiv că n-am avut de
învăţat... :)Se pare că ideea
ministerului n-a fost toc-
mai rea. Aş vrea să urez:
„La mai multe înainte”,
dar în sistemul acesta viaţa
e o continuă surpriză...

1. cum ţi s-a părut săptămâna
Şcoala altfel?

2. care activitate ţi-a plăcut
cel mai mult?

3. ce fel de activităţi ai mai
vrea să fie în cadrul acestei săp-
tămâni?

4. dacă ai putea schimba ceva
la "Şcoala altfel", ce ai schimba?

elev 1:
1. Mie personal mi-a plăcut.

Sincer nu mi se pare o idee atât de
strălucită, dar cu toate astea, am
învăţat lucruri interesante pe care
nu le puteam afla la cursurile nor-
male de la şcoală.

2. Importanţa artei în viaţa
omenirii.

3. Excursii (eventual cu
caracter educativ), cursuri sus-
ţinute de elevi.

4. Organizarea nu m-a prea
impresionat, aşa că eu aş pune
accent mai mare pe ea anul viitor
(informaţiile să fie clare si făcute
publice la timp).

elev 2:
1. Programul naţional „Şcoala

altfel” a fost cea mai bună idee de
proiect pe care am auzit-o în ulti-
mii ani şi a fost într-adevăr atât un
succes local, cât şi naţional. Te
unge oarecum la suflet, pentru că
pe de-o parte scapi de o săptămână
de şcoală normală, dar pe de altă
parte nu ai cum să te plictiseşti şi
îţi dezvolţi fără să-ţi dai seama
anumite abilităţi, precum cele de
comunicare, lucru în echipă, res-
pect şi aşa mai departe. Cu toţii am
fost privilegiaţi în această săptămâ-
nă pentru că am putut socializa cu
restul colegilor. 

2. Nu pot să zic că
am avut o activitate
preferată. Toate au
fost interesante fără
doar şi poate. M-am
uitat peste toate acti-
vităţile înainte de a
se da startul acestei
săptămâni şi sincer
am vrut să mă înscriu
la toate doar că, din
păcate, nu puteai să
te înscrii la toate. Merg pe principi-
ul că toate au fost concepute cu un
anume scop, iar colegii au avut de
unde alege.

3. Din punctul meu de vedere
orice activitate e interesantă, indi-
ferent de circumstanţe sau de natu-
ra ei. De ce? Am să răspund chiar
eu însumi la această întrebare şi am

să vă lămuresc. Din momentul în
care mă simt în largul meu şi
doresc nu doar să socializez, ci să
schimb idei şi să împărtăşesc expe-
rienţe cu alţi oameni, nu cred că
natura activităţii are prea mare
importanţă. Mai degrabă contează
gradul de interes şi implicare a
colegilor. Şi, desigur, toate prejude-
căţile trebuie eliminate, iar activita-
tea să fie atractivă în adevăratul
sens al cuvântului.

4. La nivel şcolar, „Şcoala alt-
fel” a fost foarte bine “şlefuită”.
Nu cred că ar fi prea multe de
schimbat. Totuşi, consider că acest
program trebuie să mizeze mai
mult pe teorii practice care ne vor
ajuta mai târziu şi totodată oamenii
de rând ar trebui mai bine informaţi
asupra acestui program naţional,

deoarece a fost un real succes.

elev 3:
1. Şcoala altfel mi s-a părut o

idee bună şi am avut de învăţat.
2. Stil de viaţă sănătos cu Nintaş

Răzvan
3. Bere.
4. Program până la 12.

de Hegyesi andrea
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Viaţa în alte culori
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...cu altă pălărie

elev 4:
1. Săptămâna “Şcoala altfel” nu

a fost o idee rea, cum m-am gândit
la început, dar după părerea mea
organizarea ei ar fi trebuit gândită
mai bine. Singurul lucru ce nu mi-a
plăcut e că nu am reuşit să ajung la
toate activităţile la care am vrut,
pentru că nu au mai fost locuri.

2. Dintre activităţi, cel mai mult
mi-a plăcut Atelierul de creaţii şi
activitatea profesoarei Szabó Csilla
despre istoria filmului. 

3. Cred că ar fi cea mai bună
schimbare, dacă toată lumea ar
putea participa unde doreşte. Ştiu că
asta nu prea se poate, dar dacă vrem
să rezolvăm, va fi rezolvat. Totul se
poate, numai trebuie să vrei.

elev 5:
1. Mi s-a părut destul de dist-

ractiv, era puţin mai altfel decât
şcoala în sine. Sincer, mie mi-ar
plăcea să fie cât mai des astfel de
activităţi în cadrul şcolii, cum au
fost acestea.

2. Cel mai mult mi-a plăcut vizi-
tarea castelului Károlyi  şi
Recrearea unei activităţi romane.

3. Mi-ar plăcea să fie activităţi
mult mai diversificate şi care să
atragă cât mai mulţi elevi interesaţi.

Şi activităţile propuse în săptămâna
altfel au fost interesante și frumoa-
se.

4. Nu aş schimba nimic, a fost
bine aşa cum a fost,, după părerea
mea. Această săptămână e o posibi-
litate excelentă pentru întărirea rela-
ţiilor de prietenie între persoanele
unui grup sau ale unei clase. A fost
interesant că mereu am ajuns în
compania altor persoane, am putut
descoperi persoane noi din liceu.
Am realizat multe lucruri pe care
le-am vrut în timpul anului şcolar.
Numai nu va fi aşa de bine să învă-
ţăm vara încă o săptămână în plus. 

elev 5:

1. Da, dar a fost mai obositor ca

o zi normală de şcoală.
2. Mass-media, Elevii au talent. 
3. Pentru mine e totuna. 
4. Nimic.

Profesor 1:
1. Ideea nu e rea, dar mai sunt

lucruri de corectat…
2. În opinia mea, în şcoala noast-

ră am reuşit să organizăm programe
interesante. Elevii au avut posibili-
tatea să aleagă ceea ce le-a plăcut
mai mult.

3. Poate ar fi mai bine să organi-
zăm zile tematice.

4. Răspunsul de la întrebarea 3. 

Profesor 2:
1. Consider o idee foarte bună,

doar că la nivel naţional nu este
dezvoltată suficient, organizarea
acestei programe e prea nouă.

2. Activităţi legate de tradiţia
şvăbească, programul Abilităţi alt-
fel, dar cred că a fost o săptămână
intersantă şi amuzantă. 

3. Mi-ar plăcea să mergem la un
concert sau la teatru.

4. Eu aș schimba foarte multe
lucruri: trei ore pentru o activitate
este prea mult, aş pune mai multe
activităţi extraşcolare în program. 

Profesor 3: 
1. Săptămâna altfel a fost o acti-

vitate utilă elevilor, deorece au
putut să facă şi ceva util în timpul
şcolii.

2. Cea mai plăcută activitate a
fost vizita la castel, vizita ce a fost
unanim apreciată de către toţi elevii
prezenţi.

3. Aş dori să putem desfăşura

nişte activităţi pe care să le discu-
tăm cu elevii.... şi împreună să dis-
cutăm programul.

4. Această activitate, dacă tot se
face, atunci să se desfăşoare la sfâr-
şitul anului şcolar, deoarece în ace-
astă perioadă elevii claselor a 12 a
au alte priorităţi: de ex, să înveţe
pentru simulările ce se desfăşoară în
această perioadă.

20
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foto: alex mureșan

foto: martin cucu

foto: alexandra Știrbu

foto: claudian Șiman

ochii care ...

C e r c  f o t o
ideea cercului foto s-a născut atunci când ne băteam capul ce vom face la Școala altfel.

n-am crezut c-o să aibă atâta succes, dar iată că fotografii noștri și-au luat sarcina în
serios și, umblând brambura prin oraș în căutare de ”viață”, au reușit să dea viață (dacă e
să facem un joc de cuvinte :)) unor instantanee remarcabile. (prof. dana Pop)
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foto: iulia Zaharie

foto: Paula crăciun

foto: Kovács Zsóka

foto: melisa moca

foto: Paul crăciun

... nu se văd

foto: martin cucu
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desen de martin cucu; text de valentin marchiș


