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Editorial

“La ce sunt bune cărțile?”
La Târgul de carte Gaudeamus din
2014, una dintre cele mai așteptate cărți era
„Istoria literaturii române pe înţelesul celor
care citesc“ de Nicolae Manolescu. Volumul
a fost lansat de către Editura Paralela 45 pe
data de 22 noiembrie 2014.
”La ce sunt bune cărţile? Îmi vine să
răspund: la totul şi la nimic. Poţi trăi foarte
bine fără să citeşti. Milioane de oameni n-au
deschis niciodată o carte. A vrea să le explici
ce pierd e totuna cu a explica unui surd
frumuseţea muzicii lui Mozart. În ce mă
priveşte, mă număr printre cei care nu pot
trăi fără cărţi. Sunt un vicios al lecturii. Am
nevoie să citesc aşa cum am nevoie să
mănânc şi să beau. Hrana pe care mi-o oferă
lectura îmi este la fel de indispensabilă ca şi
aceea materială. Resimt fiecare zi fără o
carte ca pe o zi pierdută”. (Nicolae
Manolescu)
O carte mi-a spus că am valoare ca şi
fiinţă umană atunci când niciun om nu a ştiut,
putut sau vrut să îmi spună asta. O altă carte
mi-a spus că dacă am atitudinea corectă pot
înfrunta orice îmi aruncă viaţa în cale fără să
mă tem. Tot o carte mi-a şoptit că nu e nevoie
să ţin capul plecat şi că de murit se moare cu
sabia în mână. Că natura umană este
previzibilă şi pot să folosesc legile naturii şi
ale universului pentru a mă face pe mine şi pe
cei din jur fericiţi, tot o carte mi-a spus. Că
există iubire şi că o pot trăi şi eu, ştiu dintr-o
carte şi doar cărţile mi-au păstrat vie speranţa
că într-o zi voi putea să fiu şi eu fericit.
Cărţile sunt promisiunea unei vieţi
extraordinare pentru întreaga omenire. Cărţile
nu ne judecă, nu ne fac reproşuri şi ne acceptă
de fiecare dată exact aşa cum suntem,
răbdătoare, să ne facem timp şi să le atingem,
să le deschidem şi să lăsăm cuvintele
aşternute în ele să ne pătrundă în suflet, prin
minte. Între un om şi o carte există o iubire cu
adevărat necondiţionată şi asta e alt lucru pe
care îl putem învăţa de la cărţi. Atunci când

au pictat imagini cu raiul, au uitat să pună în
el bibliotecile.
Cărţile sunt creatoare de noi
universuri. Citind o carte bună, tu de fapt intri
într-o nouă lume, mult mai fascinantă decât
realitatea. Este o lume din care n-ai mai vrea
să ieşi niciodată. O lume în care ai vrea să-ţi
continui, pentru totdeauna, aventura de a
descoperi noi experienţe.
Citind, tu de fapt te descoperi pe tine
însuţi şi îţi formezi o personalitate complexă.
Cu fiecare propoziţie pe care o sorbi, devii o
persoană cu o capacitate intelectuală
desăvârşită şi cu un psihic sănătos. Mai mult
ca sigur, pentru o viaţă sănătoasă trebuie să se
consume minim două cărţi pe lună!
Cartea este în viaţa noastră un element
central al creării unui psihic sănătos, a unei
culturi generale, este sprijinul în cazul unei
decăderi nervoase, este uneori ceva mai mult
decât un profesor deoarece cu ajutorul ei
putem să descoperim lucruri noi.Ea ne face să
fim mai buni, ne ajută să trecem mai uşor
peste greutăţile vieţii (iar acestea sunt
numeroase), într-un cuvânt: ne întăreşte.
Cartea este un mod de comunicare şi
reprezintă o ordonare a cuvintelor la formele
lor cele mai expresive. A scrie este o artă
deoarece trebuie să ai dar pentru a putea să
realizezi ceva de calitate. Trebuie să ştii să
împleticeşti, să aranjezi cuvintele în aşa fel
încât cititorul să fie atras de ceea ce citeşte, şi
să aibă posibilitatea să înveţe ceva din
conţinutul lecturii
O carte este o provocare pentru fiecare
dintre noi. Nu trebuie decât să profităm de
această imensă comoară, să învăţăm să
preţuim.
Prof. dr. Mihai Sorin Frânc
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ACTIVITĂTI EXTRACURRICULARE

profesori: Baban Iuliana, Nagy Laura, Dumitrașcu Doina
"Nu vom putea salva tot ce ne-ar plăcea să salvăm, dar
vom salva mai mult decât dacă n-am fi încercat deloc"
(Sir Peter Scott)
Natura ne dăruieşte cu bucurie şi simplitate din plin, necondiţionat, toate bunurile sale.
Dar, de cele mai multe ori, omul nu a ştiut sau a uitat să protejeze aceste daruri pentru el şi
pentru generaţiile următoare. În condiţiile epocii contemporane, caracterizate prin creştere
demografică, industrializare şi prin acţiunea deseori necontrolată a omului asupra mediului, se
pune tot mai acut problema protecţiei mediului înconjurător. Natura are nevoie de prieteni. Nu
mila de vieţuitoare, ci respectul este necesar unei adevărate prietenii cu natura.
Educaţia ecologică este la fel de importantă pentru elevi ca şi educaţia intelectuală,
morală, estetică. În cadrul educaţiei ecologice, elevii învaţă de ce şi cum trebuie protejată
natura. Protejarea mediului înconjurător se insuflă de la cele mai fragede vârste. Mediul în care
elevii îşi desfăşoară activitatea îi influenţează permanent şi le oferă posibilitatea de a veni mereu
în contact cu ceva nou pentru ei, le stimulează curiozitatea şi dorinţa de cunoaştere.
Educaţia ecologică foloseşte abordări interdisciplinare centrate pe mediu şi problemele
acestuia. Elevii trebuie să conștientizeze că problemele mediului înconjurător sunt ale lumii
întregi, ale fiecăruia dintre noi, iar fiecare acţiune negativă a noastră, poate afecta în mod
distructiv natura. De aceea, ei trebuie să ajungă să cunoască, să iubească şi să ocrotească natura.
Prin participarea la diverse activităţi, elevii înţeleg rolul pe care ei îl au în mediu, ce
acţiuni sunt capabili să efectueze şi care sunt urmările unor atitudini necorespunzătoare faţă de
mediul înconjurător.
Proiectul "V.V.V. (Viață, Verde, Viitor) pentru Pământ" - 9 ne pasă! a fost conceput
pentru elevi și s-a bazat pe acvtivități realizate cu ei. Scopul proiectului a fost îmbogățirea
bagajului de cunoștințe a elevilor în domeniul ecologiei și protecției mediului. Partenerii
implicați în acest proiect au fost: Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, Direcția Silvică
Maramureș, Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş, Asociația Heidenroslein, Serviciul
Public Ambient Urban, Remat S.A., Uzina de Apă Baia Mare.
Obiectivele urmărite în cadrul proiectului au fost:
● cultivarea unei atitudini pozitive, de respect faţă de mediul în care trăim;
● responsabilizarea elevilor pentru colectarea selectivă a deşeurilor care contribuie la protejarea
naturii şi a resurselor sale;
● stimularea creativităţii, dezvoltarea simțului artistic și practic al elevilor;
● înțelegerea de către elevi a necesității economisirii apei și determinarea unui comportament
responsabil, ecologic privind consumul de apă;
● dobândirea unui compotament responsabil referitor la protejarea mediului înconjurător;
● cunoașterea unor măsuri concrete de protecție și conservare a elementelor naturale prin
formarea unei atitudini pozitive de respect fața de mediul în care trăim.
Activitățile realizate în cadrul proiectului prin care s-au atins obiectivele au fost:
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► "COLECTĂM ȘI RECICLĂM PENTRU UN VIITOR VERDE"
Scopul acestei activități a fost conștientizarea importanței reciclării hârtiei. În urma
acestei activități elevii Colegiului Tehnic "Transilvania" Baia Mare au reușit să colecteze și să
predea la, instituția parteneră în proiect, REMAT S.A 2810 kg de hârtie.

► "EXPO RECICLAREA"
În cadrul acestei activități elevii au confecționat unele obiecte din materiale refolosibile,
finalizat cu o expoziție și au realizat o paradă intitulată "Parada ECO" cu costume realizate din
materiale reciclate.
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► "APA O PROBLEMĂ A LUMII CONTEMPORANE"
În cadrul acestei activități s-a realizat o vizită la Uzina de apă Baia Mare cu scopul de a
conștientiza importanța calității apei asupra organismului uman precum și înțelegerea folosirii
într-un mod rațional a acesteia.

► "LUNA PĂDURII"
Scopul acestei activități a fost plantarea unor specii de plante în vederea reamenajării
spațiului verde din perimetrul Colegiului Tehnic "Transilvania".

Proiectul "V.V.V. (Viață, Verde, Viitor) pentru Pământ" - 9 ne pasă! s-a finalizat cu
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► SIMPOZIONUL ȘI CONCURSUL "MAI MULTE SPECII, UN SINGUR MEDIU, UN
SINGUR VIITOR"
La acest simpozion au participat 125 profesori și 181 elevi din 25 de județe și a fost
dedicată Zilei Mondiale a Mediului, s-a adresat tuturor cadrelor didactice și elevilor din
învăţământul preşcolar, primar, gimnazial și liceal care sunt interesați de cunoașterea importanței
protejării și conservării unor specii de floră, faună și a problemelor legate de starea ariilor
protejate. Concursul s-a desfășurat pe 3 secțiuni: planșe, pliante, desene și s-au acordat premii și
mențiuni celor mai frumoase lucrări.

Sperăm că toate demersurile, acțiunile și activitățile derulate în cadrul acestui proiect au
contribuit la conturarea unor direcții în educația ecologică a elevilor și la formarea unor cetățeni
responsabili și conștienți de faptul că există un singur mediu de care trebuie să avem grijă.

profesori: Baban Iuliana, Nagy Laura, Dumitrașcu Doina
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În dimineata, zilei de 2 aprilie, peste 1000 de băimăreni au participat la o amplă acţiune de
împădurire în cartierul Ferneziu sub egida “Baia Mare Respiră!”. Campania de plantare s-a
desfășurat în vecinătatea fostei platforme “Romplumb”, o fostă haldă de reziduuri a uzinei, un
loc unde se depozitau deşeuri,. În urma acțiunii de plantare va fi împădurit un teren de
aproximativ două hectare. Înainte de acțiunea de împădurire întreaga zonă a fost ecologizată.
La această acţiune au participat, pe lângă angajati ai Primariei Baia Mare, ai firmelor din
subordinea Consiliului Local Baia Mare, personal din structurile de siguranţă și securitate ale

statului ( jandarmi, pompieri și poliţiști ) și copii de la diferite școli din Baia Mare, printre care și

elevi de la Colegiul Tehnic Transilvania. Elevii din cadrul unităţii noastre școlare au fost însoţiţi
de domnul director adjunct, doamna pedagog, precum și de profesori.

Voluntarii au plantat peste 3000 de arbuști de pin, mesteacăn și stejar roșu.

După două luni…

Să respirăm aer curat!
Prof. Toma Vasilica Ramona
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Proiectul „BUNELE MANIERE, IERI ŞI AZI”
este un proiect educaţional extracurricular de informare
şi implicare, care s-a desfăşoară pe o perioadă de 5 ani,
ajungând la cea de-a V-a ediție. Am trecut de „Cei şapte
ani de-acasă” la prima ediție, am văzut „Cum ne
comportăm?” la la cea de-a doua ediție, am realizat
„Codul bunelor maniere – ieri şi azi” la ediția a treia,
am văzut „cui, ce, când şi cum dăruim sau primim –
Cadouri?” la cea de-a patra ediție și iată că astăzi am
ajuns la ediția a cincea intitulată: „Telefonul – un flagel
sau o binefacere?”
Proiectul
educaţional
extracurricular
de
informare şi implicare “BUNELE MANIERE, IERI ŞI AZI” a fost implementat de
Asociaţia Comunicaţi prin noi, finanţat de Primăria Municipiului Baia Mare,
supervizat de Inspectoratul Școlar Județean și de Casa Corpului Didactic Maramureș,
având ca directori de proiect pe doamnele Dorina Miclăuş și Maria Barbur
În cadrul proiectului au fost implicate următoarele unităţi de învăţământ
preuniversitare şi universitare:
- Colegiul Economic „Nicolae Titulescu”, Baia Mare;
- Colegiul Național „Mihai Eminescu“, Baia Mare;
- Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, Baia Mare;
- Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu”, Baia Mare;
- Colegiul Tehnic „George Barițiu”, Baia Mare;
- Colegiul Tehnic Transilvania, Baia Mare;
- Grădinița cu program prelungit „Floare de colț”, Baia Mare;
- Liceul Tehnologic „Grigore Moisil“, Târgu Lăpuş;
- Liceul Tehnologic „Traian Vuia” – Tăuţii Măgherăuş – Şcoala Gimnazială
Nistru;
- Liceul Teoretic „Emil Racoviţă”, Baia Mare;
- Şcoala Gimnazială „Avram Iancu”, Baia Mare;
- Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga”, Fărcașa;
- Universitatea Tehnică di Cluj Napoca, Centrul Universitar de Nord –
Facultatea de litere, Baia Mare.
Elevii și studenții implicați în acest proiect, sub atenta coordonare a domnilor
profesori au realizat colaje, eseuri, compuneri, prezentări PPT și filmulețe cu tema
„Telefonul – un flagel sau o binefacere?”, pentru care au fost recompensați cu diplome și
carți.
Într-o lume în care oamenii simt tot mai mult nevoia să se definească prin orice
lucru, telefoanele mobilele au devenit o manieră pentru a ieși în evidență. Nouă din zece
persoane suferă de "sindromul vibrațiilor fantomă", fenomen cauzat de utilizarea intensă
a telefonului mobil.
Telefoanele mobile sunt în genere considerate dispozitive care ajută oamenii să
comunice și să formeze o legatură cu alții - însă se pare că acestea ne fac să avem un
comportament egoist.
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Scopul proiectului a fost de utilizare a unei comunicări eficiente, de educarea
limbajului, de aș forma atitudini şi deprinderi comportamentale respectând normele
codului de manifestare adecvată, de promovare a imaginii personale şi de descoperire a
propriei personalităţi.

prof. ing. Miclăuş Dorina Carmen
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Paşte cu miros de primăvară
Stoluri negre de cocoare
Astăzi, vin din depărtare,
Ploi călduţe şi uşoare,
Fir de ghiocel plăpând,
Cântec legănat de vânt.
`

Zâmbet viu de prin câmpie,
Oare?
Cântă florile la soare?
Când vezi crengi de culori pline
Nu ştii: flori sunt? ori albine?
Pentru cine...?
Pentru tine, primăvară
Care-aduci iubirea-n case,
Care vii peste câmpii
Cu bănuţi de păpădii
Şi cu glasuri vesele,
Provocate de copii.
Se vede în depărtare
Fumul gros de la cuptoare
Simt miros îmbietor
De la pasca din cuptor.

Ouăle viu colorate
Cu ceapă încondeiate,
Aduc Paştele aproape,
Pregătiri sunt gata toate.

Creaţie literară
Marc Denisa Malvinia
Lazăr Larisa Ioana
Clasa a X-a B
prof. Marchiş Oana Mădălina
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Noutăti din domenii diferite

Arborele Vieţii

Copacul care supravieţuieşte de 400 de ani singur, în mijlocul deşertului
Stând singur în inima desertului, la sute de kilometri depărtare de orice sură de apă sau de
o altă plantă, „Copacul Vieţii” din Bahrain a devenit treptat în ochii oamenilor un simbol al
naturii şi al vieţii. O dovadă în plus că viaţa poate continua în ciuda tuturor obstacolelor. Dincolo
totuşi de aceste cuvinte motivaţionale, un mister planează asupra acestui copac. Cum de reuşeşte
să supravieţuiască în asemenea condiţii? Bătrân, cu o vârstă de 400 de ani, copacul a uimit
biologii şi oameni de ştiinţă, de ani de zile, şi chiar dacă au venit cu mai multe teorii, nici una nu
pare să stea în picioare. Unii sugerează faptul că rădăcinile sale sunt înfipte foarte adânc în sol,
astfel încât ajunge la mai multe surse de apă subterană, însă nimeni nu a fost în măsură să
dovedească acest lucru.
Arborele este situat la o distanţă de 2 kilometri de muntele Jebel Dukhan, pe vârful unei
dune de nisip. Misterul supravieţuirii sale în astfel de condiţii dure a dat naştere mai multor
legende locale. Nativii sunt convinşi de fapul că pomul este cu adevărat Copacul Vieţii, fiind
binecuvântat de însuşi Enki, zeul Sumerian al apei, şi este cel mai probabil o rămăşiţă din
Grădina Edenului.
Copacul, cunoscut sub numele Sharajat-al-Hayat de către arabi, a continuat să crească în
ciuda condiţiilor extreme, ajungând în prezent la 9,7 metri înălţime.

eleva: Boroș Loredana , clasa a XII-a As
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Tragedia navală care face Titanicul să pară ridicol
„Wilhelm Gustloff“, nava care a devenit mormânt pentru aproape 10.000 de suflete

Vasul german „Wilhelm Gustloff“, care transporta militari şi civili, a fost torpilat şi
scufundat de către un submarin sovietic, condus de un român, în Marea Baltică. Nava chiar
făcuse figuraţie într-un film despre scufundarea „Titanicului“.
Nava „Wilhelm Gustloff“ a părăsit portul Gotenhafen la 30 ianuarie 1945, având la bord
10.582 de pasageri şi echipaj, care urmau să fie salvaţi prin „Operaţiunea Hannibal“, de
evacuarea navală a trupelor germane şi a civililor din Prusia de Est, ca urmare a avansării
Armatei Roşii.
Heinz Schön, supravieţuitor al scufundării vasului care a efectuat cercetări ample privind
acest eveniment în timpul anilor 1980 şi 1990, a concluzionat că nava a avut un echipaj de 173
de oameni (personal auxiliar al forţele navale), 918 ofiţeri, subofiţeri şi alt personal al
„Unterseeboot-Lehrdivision“, 373 de persoane de sex feminin încadrate ca personal auxiliar
naval, 162 de soldaţi răniţi şi 8.956 civili (din care se estimează 5.000 au fost copii).
S13, submarinul care a omorât aproape 10.000 de oameni.
În timp ce se afla în Marea Baltică, nava a fost torpilată şi scufundată de către
submarinul sovietic S 13. La comanda submarinului se afla un român, Aleksandr Marinesko, fiu
al fostului maistru militar marinar Ion Marinescu, căsătorit cu o ucraineancă. După scufundarea
vasului german, el a fost decorat cu Ordinul Steagul Roşu.
S-a estimat la acea vreme că au murit aproximativ 9.400 de oameni, motiv pentru care
acest dezastru naval este socotit ca reprezentând cea mai mare pierdere de vieţi omeneşti din
istorie într-o singură scufundare a unui vas.
Nava trebuia să se numească „Adolf Hitler“
„Wilhelm Gustloff“ a fost construit la Şantierul Naval Blohm & Voss Hamburg şi lansat
la apă în 1937. La acelaşi şantier a fost construită şi nava-şcoală Mircea.
Prima destinaţie a vasului a fost aceea de vas de croazieră, însă doi ani mai târziu a fost
rechiziţionat de Marina Germană. Vasul a servit până în 1940 ca navă-spital, apoi a fost pus în
slujba „Operaţiunii Hannibal“. Din 1940, echipamentul medical a fost îndepărtat de pe navă, iar
12
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aceasta a fost revopsită din culorile de navă spital – alb cu o dungă verde, la gri – standardul
naval. Ca o curiozitate, în 1942, când „SS Cap Arcona“ a fost folosit ca înlocuitor pentru
„Titanic“ în versiunea germană a filmului despre naufragiul din 1913, vasul „Wilhelm Gustloff“
a servit ca figurant. Iniţial, vasul trebuia să se numească „Adolf Hitler“, dar ulterior a fost botezat
„Wilhelm Gustloff“, după numele unui lider al ramurii elveţiene a Partidului Naţional Socialist,
care a fost asasinat în 1936.
Titluri pentru „erou“
Conform wikipedia, lui Aleksandr Marinesko i s-a decernat,
în 1990, postum, titlul de erou al URSS. Pe o casă de pe una dintre
străzile principale din oraşul-port Kronstadt (a doua bază navală a
Flotei Baltice) există o placă de marmură care evidenţiază faptul că
în acel imobil a locuit comandantul Marinesko, Erou al Uniunii
Sovietice.
Onoruri speciale i s-a adus la Odesa, unde o stradă îi poartă
numele, o placă a fost pusă pe Şcoala de marină unde s-a pregătit
Marinesko - şcoală care azi îi poartă numele, şi o altă placă
memorială pe casa în care a locuit.
O navă de marfă a fost botezată Aleksandr Marinesko. De
asemenea, statuia dedicată submariniştilor aflată în oraşul-port
Kaliningrad (portul principal al Flotei Baltice) îl înfăţişează pe
Alexandru Marinesko la bordul submarinului său.
Faleza din Kaliningrad îi poartă numele, ca şi un cartier din Sevastopol. Strada din
Leningrad (Sankt Petersburg) pe care a locuit îi poartă acum numele. De asemenea, Muzeul
forţelor navale submarine din Leningrad poartă numele „Aleksandr Marinesko”.
Figura legendarului comandant apare în două filme: „Să uitaţi de întoarcere“, 1985 şi
„Primul după Dumnezeu“, 2005. El apare şi în romanul „Drumul sângelui“ scris de laureatul
Premiul Nobel pentru literatură Gunther Grass.
10 tragedii navale
1. Wilhelm Gustloff (Germania), scufundat în 1945, 9.343 de morţi
2. Goya (Germania), scufundat în 1945, 6.700 de morţi
3. Armenia (Rusia), scufundat în 1941, 6.000 de morţi
4. Cap Arcona (Germania), scufundat în 1945, 6.000 de morţi
5. Navă chinezească, a explodat în 1948, 6.000 de morţi
6. Zyunyo Maru (Japonia), scufundat în 1944, 5.620 de morţi
7. Toyama Maru SS (Japonia), scufundat în 1944, 5.400 de morţi
8. Ryusei Maru (Japonia), scufundat în 1944, 4.998 de morţi
9. Dona Paz (Filipine), scufundat în 1987, 4.341 de morţi
10. General Steuben (Germania), scufundat în 1945, 3.900 de morţi
Sursa: internet
elev: Pintea Laurențiu, clasa a X-a Bp
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Istoria întregii lumi este plină de mistere surprinzătoare a căror rezolvare nu se ştie când
va fi posibilă, dar indiferent de acest aspect, nu ar fi rău de ştiut câteva dintre aceste curiozităţi.
1. Păsările Moa
Păsările Moa au fost nişte păsări care nu puteau să zboare, ce locuiau Noua Zeelandă, dar
specia lor a fost extinsă în jurul anului 1500. Potrivit unei teorii, ele au fost omorâte de populaţia
Māori. În timpul unei expediţii ce s-a desfăşurat în secolul XX, oamenii de ştiinţă au descoperit o
gheară foarte mare ce aparţinea unei astfel de păsări, care s-a conservat extrem de bine timp de
decenii.

2. Complexul de Temple Saksaywaman, Peru
Arhitectura din piatră a acestui templu antic, a cărui
construire a fost posibilă fără utilizarea unei singure picături de
mortar, este cu adevărat uimitoare. În unele cazuri, este imposibil
să treci o coală de hârtie printre pietre. Mai mult decât atât,
fiecare bloc de piatră are o suprafaţă netedă şi colţuri rotunde,
dar nimeni nu ştie cum şi cine le-a construit.

3. Poarta Soarelui, Bolivia

Poarta Soarelui poate fi găsită în
Tiwanaku, un oraş antic şi misterios din Bolivia.
Unii arheologi cred că a fost centrul unui
imperiu măreţ în primul mileniu î. Hr.. Nimeni
nu ştie ce semnifică gravurile făcute în poartă.
Este posibil ca acestea să aibă semnificaţii
astrologice sau astronomice.
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4. Peşterile Longyou, China
Aceste peşteri au fost scoase din pietrele de nisip de mâini omeneşti, iar o asemenea
muncă dificilă a necesitat participarea a mii de oameni. Totuşi, nu există nicio menţiune a acestor
peşteri în arhivele istorice şi nici metodele folosite pentru a fi construite.

5. Obeliskul neterminat, Egipt

Iniţial, obeliskul a început să fie sculptat direct
dintr-o stâncă, dar se pare că a început să crape pe alocuri.
A fost lăsat în condiţia precară, nefinalizat. Mărimea lui
este grandioasă.

Potrivit BrightSide, acestea sunt câteva dintre misterele nerezolvate ale lumii.

elev: Ienciu Florin, clasa a X-a Bp
prof. Todoruț Victor
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Legenda româncei care a fost furată de o şatră de ţigani
şi a ajuns cea mai apreciată dansatoare din Europa
Tânăra a cutreierat aproape prin toată
Europa în „sânul“ unei şatre de ţigani, timp în
care a dat zeci de spectacole publice, a uitat
limba română şi i-a fost schimbat numele. Şi-a
redescoperit originile abia la maturitate.

Povestea începe înaintea Primului Război
Mondial, când în mahalaua Mangaliei din
Constanţa poposea o ceată de ţigani lăieţi, veniţi
tocmai din îndepărtata stepă a Rusiei. Şatra,
formată din muzicanţi şi cerşetori, vagabonda prin diverse colţuri ale lumii. La Constanţa avea
un scop precis: să adune ceva bani, ca să mai plece în lume.
Cu şatra prin Europa, în ritm de dans
În apropierea şatrei îşi avea o mică gospodărie negustorul Nae Berechet, care avea o fiică
de şase ani de o frumuseţe răpitoare. „Tot timpul cât ţiganii au stat la Constanţa, fetiţa, Maria
Berechet, se afla în preajma şatrei, se juca cu dănciucii, era alintată de toate femeile tribului, spre
disperarea părinţilor ei, cărora le era teamă
să nu fie răpită sau schilodită. Fetiţa însă,
cum sunt copiii mahalalelor nostre, nu era
deloc supravegheată, aşa că putea fi mereu
în tovărăşia noilor ei prieteni arămii“, se
spune în articolul „Cariera Mariei
Berechet“, publicat în „Ilustraţiunea
română“ din 7 octombrie 1936.
Teama soţilor Berechet s-a adeverit
într-o dimineaţă, când au găsit patul Mariei
gol. Au pornit în grabă spre maidanul
ţiganilor, dar aici n-au mai găsit nici măcar
şatra. „Acum, în fundul unei căruţe cu
coviltire, hurducată pe drumuri neumblate,
se afla Maria Berechet, care fusese încântată
de ţigani că-i vor cumpăra rochii şi că-i vor
da toate dulciurile frumoase pe care i le
cerea inima“, aşa relatează scena furtului
autorul articolului citat.
Şatra a avut nevoie de doar o zi
pentru a trece în Bulgaria, iar după două
săptămâni de marş forţat era în Ungaria.
Şatra de nomazi a purtat-o pe Maria
Berechet prin Italia, Elveţia, Germania şi
Franţa. La vârsta de 16 ani, Maria este descrisă ca o „fetişcană bine desvoltată şi cu un talent
extraordinar la dans“.
„În toate oraşele şi satele unde se opera şatra, Maria Berechet, însoţită de taraful ei, dădea
reprezentaţii pentru trecători. Imediat, atraşi de muzica şi dansul ei sălbatec, veneau în jurul ei o
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mulţime de admiratori, dându-şi fiecare obolul la sfârşitul reprezentaţiei. La propunerea
bulibaşei, Mariei Berechet i-a fost schimbat numele în Marie-Chardonet.
Eliberată din şatră pentru 10.000 de franci
La 21 de ani, când a ajuns în Franţa, la Nisa, era o dansatoare desăvârşită. „La prima
«reprezentaţie» pe care a dat-o într-o piaţetă dintr-un cartier mărginaş al Nisei, s-a apropiat de
cercul admiratorilor un domn elegant, care a privit cu încordată atenţie, până ce s-a sfârşit
spectacolul“, povestea în 1936 gazetarul revistei citate.
Domnul elegant era cel mai mare impresar al vremii, Roger Roy, care i-a propus să fie
dansatoare într-un teatru din Paris. Chiar dacă pe Maria a convins-o pe loc, impresarul trebuia să
primească şi acceptul căpeteniilor şatrei, care câştigau bani frumoşi de pe urma dansatoarei. În
cele din urmă, a reuşit să obţină eliberarea Mariei
pentru 10.000 de franci, o sumă mare pentru acele
vremuri. Timp de un an, impresarul a ţinut-o într-o vilă
din Nordul Italiei, unde profesori renumiţi s-au ocupat
de educaţia şi perfecţionarea Mariei. Aşa a ajuns o
domnişoară de salon respectată şi totodată o mare
dansatoare.
„Prima reprezentaţie la Paris a fost un adevărat
triumf. Într-o singură seară lumea artistică a oraşului a
fost cucerită de arta desăvârşită şi graţia înnăscută a
marei dansatoare“. Autorul articolului din perioada
interbelică apreciază că, timp de 20 de ani, Maria a fost
cea mai apreciată dansatoare a Europei.
„Într-o bună zi, pe când se afla la o cafenea din
cartierul latin, a auzit doi studenţi vorbind româneşte.
Şi-a dat seama că această limbă îi e cunoscută. I-a rugat
pe cei doi studenţi să o lămurească şi aşa a văzut că mai
cunoaşte destule cuvinte româneşti. Şi-a adus astfel
aminte de copilăria ei, de Constanţa, de magazinul lui
Nae Berechet...“, ne dezvăluie gazetarul revistei
„Ilustraţiunea română“, ce poate fi citită pe Biblioteca
Digitală a Bucureştilor.
Maria a rămas cu o avere fabuloasă, după
moartea soţului, nimeni altul decât impresarul care o
eliberase din şatră, Roger Roy. Imediat după ce şi-a
redescoperit originea, dansatoarea s-a interesat de soarta părinţilor ei din România. A aflat că
muriseră de mulţi ani. În amintirea lor, şi-a transformat casa din Paris într-un preventoriu pentru
copii săraci, căruia i-a dat numele: „Ileana şi Nae Berechet“.
(Material preluat de pe internet - Text scris de Nicu Neag)
Prof. Ghiras-Dănuț Cornelica
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NATURA

Călătorie în „Elveția României”
Zilele însorite sunt tot mai aproape, sosește vacanța.
Iarba crudă și aerul tare de munte te îmbie și probabil abia
aștepți să fugi de smog-ul, aglomeraţia şi betoanele încinse
ale oraşului. Nu trebuie să ieşi din România ca să găseşti
peisaje rustice superbe, asemeni celor din Elveţia sau Franţa.
Le avem şi noi. Şi nu numai că le avem, dar sunt cam de o
sută de ori mai pitoreşti.
Am pregătit mai jos, o listă cu 9 dintre cele mai frumoase sate din România. Aşa că, în
cazul în care plănuieşti o escapadă de weekend şi nu ştii ce destinaţie să alegi, inspiră-te. Orice ai
alege, nu poţi greşi!
1. Şirnea

Şirnea e un sat parcă ieşit din romanele lui J.R.R.
Tolkien. E un sătuc din Braşov, amplasat la poalele
Munţilor Piatra Craiului, la o altitudine de aproape 1.400
m. În 1960 Şirnea a fost declarat primul sat turistic din
România, iar în prezent acolo se întâmplă o mulţime de
evenimente interesante precum Focul lui Sumedru
(ocrotitorul recoltelor şi oierilor), care are loc în fiecare an
în 25 octombrie. Atunci copiii din sat se îmbracă în portul
popular specific locului, fac un foc mare şi dansează în jurul lui. Cei mai curajoşi dintre ei sar
prin foc sau sar peste focul lui Sumedru, cum spun sătenii.
Mai poţi vizita şi Parcul Naţional Piatra Craiului, Prăpastiile Zărneştilor, Cheile
Moieciului, Peştera şi Cheile Dâmbovicioara, Peştera cu lilieci din satul Peştera, Barajul
Pecineagu şi Lacul Vidraru.
2. Pleşa
Puţină lume ştie că în Bucovina, foarte aproape de Gura
Humorului, se găseşte un sat foarte frumos, locuit
exclusiv de polonezi. Limba română nu se aude decât de
sărbători şi e folosită doar atunci când vin musafiri
români. Pe lângă liniştea şi starea de bine care vin la
pachet cu peisajele din imagine, acolo poţi afla foarte
multe lucruri şi despre cultura, gastronomia şi tradiţiile
poloneze. Iar dacă îţi plac drumeţiile, cu atât mai bine, poţi explora împrejurimile, orice părticică
din Bucovina e un colţ de rai şi cu siguranţă îţi vor plăcea.
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3. Ciocăneşti
Ciocăneşti e alt sat de poveste. Îl găseşti pe valea
Bistriţei, pe drumul ce leagă Moldova de Maramureş, nu
departe de Vatra Dornei. Pe pancarta de la intrare o să
citeşti „sat muzeu”, pentru că e unul dintre puţinele sate
româneşti care a reuşit, în ciuda trecerii timpului, să-şi
păstreze armonia arhitecturală într-o lume obsedată de
termopane, artificii pompoase, finisaje moderne şi grilaje
de inox.
Numele îi vine de pe vremurile când sătenii făureau arme şi armuri pentru oştile
voievozilor Moldovei. Legenda spune că Ştefan cel Mare ar fi stabilit locul de altar al Mănăstirii
Putna slobozind în văzduh o săgeată făcută de oamenii acestor meleaguri. Aici găseşti şi case
încondeiate. Da, ai citit bine. Case încondeiate. Sunt de o frumuseţe rară.
În Ciocăneşti mai poţi vizita şi Casa Muzeu Leonida Ţăran, prima locuinţă din sat care a
fost zugrăvită cu motive tradiţionale.
4. Viscri
Viscri e o localitate cu 1.000 de oameni care a
ajuns cunoscută în toată lumea după ce prinţul Charles şia cumpărat o casă acolo. Judecând după fotografii, nici
nu e greu să-ţi imaginezi de ce s-a îndrăgostit
moştenitorul coroanei britanice de meleagurile
Braşovului.
Ce trebuie să ştii despre Viscri, în caz că alegi să-l
vizitezi? În primul rând trebuie să ştii că adăposteşte una
dintre cele mai spectaculoase şi mai vechi biserici
fortificate săseşti, care a şi fost înscrisă în patrimoniul mondial UNESCO. De asemenea, oamenii
de aici au iniţiat un proiect foarte interesant, „Şosete din lână naturală din Viscri“. Potrivit
Adevărul, şosetele croşetate din vechi pulovere de lână de către femeile din sat erau schimbate la
început pe alimente, însă în timp trocul s-a trasformat într-un adevărat proiect: femeile din sat
tricotează anual aproximativ 10.000 de şosete, mănuşi, căciuli, pulovere şi papuci din pâslă care
sunt trimise la un depozit din Naumburg, Germania, de unde se vând apoi în toată ţara.
Dacă ajungi acolo nu trebuie să ratezi nici supa de găină cu tăieţei, pâinea pe vatră şi
dulceţurile. Puţină lume ştie de Dulceaţa de Viscri, lansată oficial în 2012 la Paris. Francezii o
pot cumpăra la pachet cu un săculeţ şi o linguriţă de argint, dar tu o poţi primi în schimbul unui
zâmbet, sătenii din Viscri sunt foarte generoşi.
5. Botiza
În inima Maramureşului, pe Valea Izei, te aşteaptă
un ţinut de poveste, locuit de oameni ce sfidează timpul
neostenind niciodată.
Botiza a fost atestată documentar în 1373 sub
denumirea de Batizha şi, pe lângă frumuseţea locurilor
care te va încânta cu siguranţă, aici poţi vizita şi
mănăstirea Botiza sau izvorul cu ape minerale Borcut.
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Odată ajuns aici, mai poţi vedea şi Bârsana, alt
sătuc de care maramureşenii sunt mândri şi care e la fel de
pitoresc ca Botiza.

6. Rimetea
Rimetea e unul dintre cele mai frumoase sate din
Transilvania. Sătenii spun că aici soarele răsare de două
ori. Şi, într-un fel, e chiar aşa. Localitatea e mărginită de
versanţi abrupţi, care creează impresia că soarele se
ridică de două ori pe cer. La Rimetea trebuie neapărat să
ajungi dacă îţi plac escaladările şi sporturile aeronautice,
pentru că – datorită felului în care e aşezată – Rimetea e
destinaţia ideală pentru zborul cu parapanta, off the road
şi drumeţii. Iar dacă eşti dispus să mai mergi încă 5 kilometri, poţi vizita şi Cetatea Colţeşti, care
a fost ridicată în sex. al XIII-lea, pe o stâncă abruptă, pentru a le servi sătenilor ca loc de refugiu
din calea invaziilor tătarilor.
Ce mai poţi vizita dacă ajungi acolo? Poţi încerca să treci şi pe la Muzeul Etnografic,
Moara de Apă (datează din 1275), Biserica Unitariană (construită în secolul al XVII-lea), Piatra
Secuiului (mai e numită şi Uriaşul Culcat pe Spate, pentru că noaptea arată ca un uriaş culcat pe
spate) şi aşa-numitele morminte din stâncă, unice în România.
Te-ai hotărât?! “Elveţia României” te aşteaptă!
Sursa: - See more at: http://www.nasul.tv/calatorie-in-elvetia-romaniei-turul-celor-maifrumoase-sate-din-tara-noastra/#sthash.uPXGTA7q.dpuf

eleva: Adam Lucia, clasa a XII-a As
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SÂNĂTATE

Cu siguranță ai întâlnit-o și ai călcat pe ea zicând „Ce buruiană!”. De multe ori ai încercat
să o elimini din curtea sau din gradina ta. Această buruiană ignorată este unul dintre cele mai
utile medicamente cunoscute până acum și din păcate nu este apreciată la adevarata ei valoare.
Pătlagina este o plantă erbacee uşor adaptabilă la diverse condiţii de sol, umiditate,
temperatură, lumina fiind răspândită din zona de şes, câmpie până în zona alpină. Se spune că
dacă o broască este muşcată de păianjen se grăbeşte la pătlagină, căci aceasta o vindecă.
Pătlagina este o plantă erbacee cu frunze ovale lungi de 6-10 cm şi late de 3-5cm. În
limbajul popular, o întâlnim sub multe denumiri, de exemplu: iarbă grasă, iarbă mare, iarba
bubei sau mama pădurii.
Ea a fost folosită din timpuri ancestrale fiind menţionată pentru prima dată într-un ’’Ierbar’’ de la
sfârșitul secolului 4 care pomenea pătlagina ca remediu împotriva mușcăturilor de șarpe. Apoi în
secolul 10 în manuscrisul anglo-saxon ’’Lacnuga’’ este notată în ’’Poţiunea de nouă plante’’
împotriva infecțiilor și a otravei.
Pătlagina creşte în zone cu relief diferit însă la noi se găseşte peste tot, chiar şi pe terenuri virane
sau în grădini. Florile ei au culoare roz sau albăstrui şi sunt grupate într-un spic, iar fructul este o
capsulă ovală care are între 6 şi 25 de seminţe.
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Frunzele se recoltează din iunie până în septembrie, preferabil înainte de deschiderea

florilor, apoi se ususcă şi se folosesc la prepararea de remedii calmante, aplicate de obicei extern.
Din ele se mai prepară şi infuzii, extracte lichide şi capsule.
Pătlăgină, apreciată și numită de către nativii americani
„Piciorul omului alb” este o plantă extraordinară, în ciuda mediului
în care este cel mai adesea întâlnită. Ea crește în general în șantierele
de construcții sau între borduri, datorită preferinței sale pe care o are
de a crește în solurile nisipoase. Există diferite soiuri ale acestei
plante, dar fiecare dintre acestea produc aceleași rezultate

extraordinare. În cazul în care nu știai până acum, este timpul să faci
cunoștință cu această cenușăreasă a plantelor. Ea este pătlăgina.
Pătlăgina reprezintă un remediu eficient împotriva tânțarilor.
Pentru că are capacitatea de a extrage toxinele din organism, datorită

naturii sale astringente, pătlăgina poate fi zdrobită, sau mestecată și aplicată ca o cataplasmă
direct pe zona înțepături de albină, de insecte, acnee, erupții cutanate sau tăieturi.
Pătlăgina poate fi utilizată pentru a crea un balsam pentru trusele de prim ajutor, sau
folosită ca infuzie.
Pătlăgina este un remediu extraordinar împotriva hemoriozilor.
Pătlăgina este renumită pentru efectul pozitiv pe care-l are asupra sistemului digestiv, atât
frunzele cât și semințele acestei plante vizează vindecarea sistemului digestiv.
Pătlăgina este utilă în special în cazul persoanelor care au fost afectate de consumul
excesiv de antibiotice sau de medicamete anti-inflamatorii și persoanelor care suferă de alergii
alimentare sau de boala celiacă.
Din frunze se pot prepara ceaiuri, pot fi adăugate la supe sau uscate și presărate deasupra
salatelor.
Deoarece pătlăgina este un expectorant blând și datorită conținutului ridicat de siliciu,
infuzia de pătlăgina poate fi de mare ajutor în afecțiunile pulmonare, tuse sau răceli.
Surse:
“Prescription for Herbal Healing: 2nd Edition” – Phyllis A. Balch, CNC
“Hygieia: A Woman’s Herbal” – Jeannine Parvati
“Healing Secrets of the Native Americans” – Porter Shimer
“The New Age Herbalist” – Richard Mabey

eleva: Rob Roxana, clasa a XII-a As
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Mesteacănul, denumit și arborele vieții,
este originar din Siberia, însă crește și
la noi în zonele de dealuri și câmpii.
Seva de mesteacăn este cunoscută
pentru capacitățile sale deosebite care
au fost testate de-a lungul anilor prin
numeroase studii medicale și se poate
utiliza atât intern, cât și extern.
Mesteacănul conține principii
active
urmare se poate utiliza în tratarea și prevenirea cistitei.

care

au

acțiune

diuretică,

antiinflamatoare și antibacteriană, prin

Seva de mesteacăn este unul dintre cele mai bogate în minerale produse aflate în natură.
Această băutură, naturală, este fapt apa extrasă din pământ de mesteceni și amestecată cu

mineralele și vitaminele găsite în acești copaci.

Acest produs cu produs cu calități curative deosebite se colectează cam o lună pe an,
primăvara când natura se dezgheaţă și vegetația începe să renască. ”Se găurește copacul, 2-3

centimetri se pune un furtun și se colectează în borcane de câte 3 litri. Primăvara, copacul își

atrage din pământ apa, această apă se amestecă cu toate mineralele și ce mai este în compoziția

copacului, în trunchiul lui și rezultă această sevă. Orice mesteacăn are sevă. Se produce în jur de

80-90 de litri pe zi, iar din aceasta se colectează maxim 10%, undeva la 5 maxim 10 litri pe zi
pentru a nu fi afectat nici copacul. Aceasta se conservă, după care pe tot parcursul anului se
îmbuteliază în sticlă și se vinde.

Elev: Kovacs Sorin, clasa a X-a Cp
Prof: Miclăuş Dorina
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Vara trebuie să ne hidratăm, iar astfel celulele şi
organele corpului nu vor avea de suferit. Ceaiul ajută la
revigorarea organismului, are efect răcoritor şi reface
pierderile accentuate prin transpiraţie.
Medicii susţin că în momentul în care organismul nu
este hidratat suficient pot apărea numeroase simptome:
gura uscată, oboseala, somnolenţa, durerile de cap,
ameţeala, starea de confuzie. Persoanele care transpiră în
exces au nevoie să consume mai multe lichide.
Vă recomandăm câteva ceaiuri răcoritoare pentru vară:

Ceaiul de lămâie este cea mai bună opţiune pentru perioada de vară. Menţine în
limitele normale tensiunea arterială, iar din acest motiv este indicat să fie
consumat de persoanele cardiace.

Ceaiul de mentă nu trebuie să lipsească din meniul nostru pentru că ne oferă o
senzaţie de prospeţime şi ne ajută la păstrarea unui nivel ridicat de hidratare.
Menta reglează tranzitul intestinal şi este benefică pentru digestie.
Ceaiul de mere verzi are un gust acrişor şi are afecte asupra stării de spirit. În
perioada de caniculă poate fi consumat cu succes, iar pentru a ne oferi o
senzaţie de răcorire trebuie consumat cu gheaţă.
Ceaiul verde cu iasomie ajută la calmarea sistemului nervos şi alungă stresul
şi depresia. Pentru că are o cantitate mare de cofeină nu trebuie consumat
înainte de culcare. Ceaiul verde conţine antioxidanţi şi reglează tensiunea
arterială.

Ceaiul de stejar, salcie sau nucă trebuie să fie consumate de persoanele care
transpiră excesiv în perioada de vară. Pentru că au un gust mai puţin plăcut
trebuiesc îndulcite cu miere

Elev: Crișan Andra, clasa a XII-a As
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SÂRBĂTORI

OBICEIURI ROMÂNEŞTI DE PAŞTE
Paştele reprezintă sărbătoarea Învierii lui Iisus
Christos. Începutul acestei sărbători e văzut chiar în
Cina cea de Taină, pâinea şi vinul simbolizând
sacrificiul trupului şi al sângelui, ca preţ al
răscumpărării.
În tradiţia ortodoxă, începutul sărbătorii e marcat

o dată cu postul de şapte săptămâni.
O semnificaţie foarte importantă o are Joia Mare din Săptămâna Patimilor. Din această zi,
ţăranii încetează lucrul la câmp şi se concentează asupra casei, a curţii, pentru ca totul să fie
curat. Tot în Joia Mare, femeile încep să pregătească pasca şi să vopsească ouăle. Potrivit
tradiţiei, la miezul nopţii dintre sâmbătă şi duminică, oamenii se trezesc din somn în bătaia
clopotelor. Se spală cu apă curată, îşi pun staie noi, iau câte o lumânare şi pornesc către biserică.
Acasă le e îngăduit să rămână doar celor foarte bolnavi.
La biserică, preotul – cu Sfânta Evanghelie şi crucea în mână, urmat de alaiul de
credincioşi – iese cu lumânarea aprinsă (Lumina) şi înconjoară biseria de trei ori. Serviciul divin
se desfăşoară afară, iar când preotul va rosti „Christos a înviat!” toţi cei prezenţi la acest serviciu
religios vor spune „Adevărat a înviat!”. Răspunsul e recunoaşterea tainei Învierii, iar aceasta va
fi formula de salut timp de 40 de zile, până la Înălţarea Domnului.
Cu lumânarea aprinsă, fiecare se întoarce
acasă şi face o cruce mică pe peretele dinspre
răsărit, afumându-l cu lumânarea, pe care o va
păstra tot restul anului.
Oamenilor le este permis să mănânce
bucatele (pasca/pâinea, ouăle roşii, carnea de
miel, sarea şi vinul) abia după ce acestea se
sfinţesc şi după ce fiecare persoană participă la
Liturghie.
Se spune că acei care ciocnesc ouă roşii în ziua de Paşte se vor întâlni şi pe lumea
cealaltă.
Prima zi de Paşte trebuie să fie petrecută liniştit, fiind interzisă orice activitate distractivă.
În această zi, e interzis şi somnul.
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Luni, a doua zi de Paşte, oamenii dau de pomană pentru cei morţi, mergând, în cele mai
multe cazuri, la cimitir. O credinţă răspândită printre români e că, timp de o săptămână de la
Înviere, porţile Raiului sunt deschise larg. Tocmai de aceea se spune că sufletele celor care mor
în Săptămâna Luminată ajung direct în Rai.
În funcţie de zonele ţării, există obiceiuri şi obiceiuri.
Poate cel mai de notorietate e unul din zona Transilvaniei, cunoscut sub numele de
„stropit”. Potrivit acestui obicei – preluat de la maghiari – băieţii merg în familiile în care există
o fată sau mai multe, pe care le stropesc cu parfum, „ca să nu se veştejească”. „Stropitul” este
păstrat şi azi şi reprezintă un bun prilej pentru o reîntâlnire cu prietenii, şi, în fond, de distracţie.

Secretar șef: Luminița Ardelean
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În calendarul popular, ziua de 24 iunie este
cunoscuta sub denumirea de Sânziene sau Drăgaica.

Deşi sunt asociate sărbătorii creştine a Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul, Sânzienele îşi
au originea într-un străvechi cult solar. Sărbătoarea se mai numeşte în unele locuri şi "Cap de
vară".
Sărbătoarea Sânzienelor mai este denumită în popor şi "Amuţitul cucului". Această
pasăre cântă doar trei luni pe an, de la echinocţiu de primăvară (în jurul datei de 21 martie) până
la solstiţiul de vară (în jur de 21 - 22 iunie) sau de Sânziene, pe 24 iunie. Se spune în popor că,
dacă cucul încetează să cânte înainte de Sânziene, înseamnă că vara va fi secetoasă.
Ziua de Sânziene este considerată sfântă: nimeni nu are voie să lucreze în această zi, când
soarele joacă pe cer sau stă în loc la amiază. Legate de această zi, sunt diverse obiceiuri, dar cele
mai importante sunt cele dedicate dragostei.
Sărbătoarea Sânzienelor este, în tradiţia
populară, un prilej de a sărbători soarele şi muncile
agricole specifice verii. În multe zone din ţară, se
aprind noaptea focuri pe dealuri. În unele sate,
oamenii umblă cu făcliile aprinse, înconjurând casa,
ogoarele, grajdurile. Spre dimineaţă, flăcăii umblă
prin sat şi aruncă cununiţe de sânziene pe la casele
unde stau fetele de măritat.
Se spune că, în noaptea de Sânziene (23 spre 24 iunie), se deschid porţile cerului şi lumea
de dincolo vine în contact cu lumea pământeană. Cu acest prilej, în foarte multe zone din ţară se
fac pomeni pentru morţi, de moşii de Sânziene.
Florile culese în ziua de Sânziene, prinse în coroniţe sau legate în formă de cruce, erau
duse la biserică pentru a fi sfinţite şi erau păstrate, apoi, pentru tratarea bolilor sau alungarea
tuturor relelor. De altfel, acum, o dată cu venirea verii, era un bun prilej pentru culegerea
plantelor de leac, toate având o eficacitate sigură. În noaptea de Sânziene răsare şi floarea albă de
ferigă, care aduce noroc celui care o va culege.
Tot în noaptea dinaintea sărbătorii, fetele obişnuiau să pună sub pernă flori de sânziene,
în speranţa că astfel îşi vor visa ursitul. Femeile căsătorite aveau alte griji, astfel că îşi înfăşurau
cu sânziene mijlocul, pentru a nu avea dureri la muncile câmpului. Atât fetele, cât şi femeile, fără
deosebire, îşi puneau în păr sau în sân floarea, pentru a atrage atenţia asupra frumuseţii lor.
Din spicele de grâu, sânziene şi alte plante, fetele îşi făceau cununi cu care se
împodobeau şi jucau dansul Drăgaicei. Acest dans era pentru belşug, precum şi pentru protecţia
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gospodăriilor şi ogoarelor. În tradiţia populară, se credea că, odată cu drăgaicele, juca şi soarele
la amiază, astfel că el stătea mai mult pe cer decât de obicei.
În preajma Sânzienelor abundă practicile privind căutarea alesului în vederea căsătoriei.
Astfel, fetele aveau obiceiul să arunce o cunună de sânziene pe acoperişul casei. Dacă aceasta
rămânea pe acoperiş, fata urma să se mărite
chiar în acel an, în timp ce, dacă ajungea pe
jos, fata o mai arunca până rămânea prinsă
pentru a şti câţi ani mai are de aşteptat.
Uneori, cununa era aruncată pe colţul
casei, fata venind să o ia a doua zi dis-dedimineaţă. Ea ducea cununa în ocolul vitelor
şi, cu ochii închişi, o dădea de mâncare unei
vite. Se spune că, după cum arăta această vită,
aşa urma să arate şi viitorul soţ.
În dimineaţa zilei de 24 iunie, a
Sânzienelor, multe fete obişnuiau să se scalde
în rouă din zone neumblate. Roua sânzienelor era strânsă de babe într-o cârpă albă, de pânză
nouă, apoi o storceau într-o oală nouă. În drum spre casă, babele nu vorbeau deloc şi mai ales nu
trebuia să întâlnească pe nimeni. Dacă toate acestea erau împlinite, atunci cine se spăla cu rouă
era sănătos şi drăgăstos peste an.
De asemenea, fetele obişnuiau ca, în timpul zilei, considerată o perioadă extrem de
benefică, să se supună descântecului de întors inima unuia către altul, de unde se poate vedea că
aproape toată ziua era dedicată în special iubirii.
În medicina populară, sânziana este folosită pentru foarte multe boli, dar trebuie culeasă
în zorii zilei. Se spune că sânzienele puse în apa de baie întăresc copiii slabi şi sensibili, acest
procedeu fiind folosit şi pentru tratarea frigurilor. Roua căzută pe flori în noaptea de sânziene
vindecă bolile de ochi şi piele.
În mitologia folclorică românească, există sânzienele sau drăgaicele, care sunt personaje
mitice nocturne. Faţă de iele şi rusalii, sânzienele sau drăgaicele sunt binevoitoare faţă de om,
ajută la rodirea plantelor şi copacilor, a vieţuitoarelor în general. Totuşi, sânzienele se răzbunau
amarnic dacă ziua nu le este respectată.

Eleva: Gal Denis, clasa a IX-a A
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Simbol naţional, drapelul care i-a însufleţit pe
români în momente grele de luptă, dar şi de bucurie,
este sărbătorit în fiecare an în 26 iunie. Data a fost
aleasă în amintirea zilei când, în timpul Revoluţiei de
la 1848, tricolorul roşu-galben-albastru a fost adoptat
ca simbol al naţiunii române.
Drapelul României poate fi arborat oricând,
fără constrângeri, de persoane fizice la domiciliul sau
reşedinţa lor, sau de persoane juridice la sediile acestora. Ziua Drapelului Naţional a fost
adoptată prin legea nr. 96 din 20 mai 1998.
Care este semnificaţia culorilor drapelului
Roşul semnifică sângele înaintaşilor noştri vărsat pe pământul românesc de-a lungul
veacurilor. El îndeamnă ca dragostea faţă de neam şi de ţară să fie la fel de aprinsă ca focul
roşului din steag.
Galbenul exprimă grandoarea ţării, prestigiul şi virtutea.
Albastrul semnifică seninul cerului, al cugetului şi gândirii neamului românesc, credinţa
şi puterea cu care suntem legaţi de pământul patriei.
Istoria drapelului naţional
Cele trei culori ale tricolorului s-au regăsit pe steaguri sau stindarde încă din vremea lui
Ştefan cel Mare şi Mihai Viteazul. Un astfel de steag, care avea şi un însemn grafic care îi
reprezenta pe arhanghelii Mihail şi Gavril, a aparţinut lui Tudor Vladimirescu, conducătorul
Revoluţiei de la 1821. Steagul a fost ascuns în timpul revoluţiei pentru a nu fi capturat, iar după
ce revolta a fost înăbuşită, căpitanii lui Tudor Vladimirescu au hotărât arderea lui, şi totuşi, după
60 de ani drapelul a fost găsit, recondiţionat şi depus, în urma unei ceremonii speciale, la Casa
Armatei din Bucureşti.
Istoria Drapelului Naţional începe însă în 1834, când Alexandru Ghica Vodă domnitorul
Ţării Româneşti, a obţinut de la otomani învoirea „de a pune steag românesc corăbiilor
negustoreşti şi oştirii". Steagul pentru corăbii avea două culori: galben şi roşu, iar cel al armatei
trei: roşu, galben şi albastru şi un vultur la mijloc.
Tricolorul În timpul Revoluției de la 1848 Tricolorul a fost adoptat ca simbol al naţiunii,
iar după abdicarea domnitorului Gheorghe Bibescu şi instaurarea Guvernului provizoriu de la
Bucureşti, a fost promulgat decretul de instituire a Drapelului Naţional.
Tricolorul devenea astfel steagul naţional al tuturor românilor. Culorilor li se atribuia
pentru prima dată o semnificaţie, roşul semnifică frăţia, galbenul exprimă bogăţia ogoarelor,
albastrul semnifică libertatea. Culorile erau împărţite egal pentru a reprezenta principiul
egalităţii, iar orientarea în sus semnifica verticalitatea.
eleva: Pop Vasile Florin, clasa a XII-a As
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DIVERTISMENT-CURIOZITĂTI

CREZUL OPTIMISTULUI

Promit…
Să fiu atât de puternic(ă) încât nimic să nu îmi tulbure liniștea sufletească.

Să vorbesc despre sănătate, fericire și prosperitate fiecărei persoane pe care o întâlnesc.
Să îmi fac toți prietenii să simtă că există ceva valoros în fiecare dintre ei.
Să văd partea bună a lucrurilor și să-mi transform optimismul în realitate.

Să mă gândesc doar la ce e mai bun, să muncesc pentru ce e mai bun și să mă aștept doar
la ce e mai bun.
Să fiu la fel de entuziast(ă) pentru succesul altora precum sunt pentru succesul meu.
Să uit greșelile trecutului și să mă concentrez asupra realizărilor mărețe din viitor.
Să fiu vesel(ă) tot timpul și să ofer un zâmbet fiecărei ființe pe care o întâlnesc.

Să dedic atât de mult timp dezvoltării proprii încât să nu am timp să-i critic pe alții.
Să fiu prea mare ca să mă îngrijorez, prea nobil(ă) ca să mă înfurii, prea puternic(ă) ca să
mă tem și prea fericit(ă) pentru a tolera existența necazurilor.
Să gândesc bine despre mine și să spun asta lumii întregi, nu în cuvinte mari, ci în fapte
mărețe.

Să trăiesc cu credință că întreaga lume este de partea mea, atâa vreme cât sunt sincer(ă)
cu ce e mai bun în mine.
Sursa: Internet
Eleva: Danciu Veturia, clasa a XII-a As
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1. Te iubește necondiționat, chiar și atunci când simți că nu meriți.
2. Este brutal de sinceră cu tine, dar o iubești și o apreciezi în continuare chiar și atunci când te
doare adevărul.
3. Poți să stai lângă ea fără să spui nimic și nu te simți ciudat deloc.
4. Nu rămâneți niciodată fără subiecte de discuție și sunteți capabile să discutați ore întregi.
5. Te încurajează mereu să fii cea mai bună variantă a ta și să nu te dai bătută.
6. Chiar și atunci când nu vrea neapărat să audă, poți să-i povestești toate detaliile de la o
întâlnire incendiară, iar ea încercă mereu să fie interesată.
7. Poți să îi spui orice și nu te critică sau te judecă.
8. Nu trece o zi fără să vorbiți una cu cealaltă și să vă povestiți ce s-a mai întâmplat.
9. Îsi dorește cu adevărat ce e mai bine pentru tine. Fără gelozie, fără invidie.
10. Te-a văzut în cele mai triste și groaznice momente ale tale și a ales să rămână în continuare
lângă tine.
11. Atunci când te întreabă ce faci și cum te simți, o face la cel mai sincer mod.
12. Deseori v-ați gândit ce simplă și frumoasă ar fi fost viața dacă ați fi putut să fiți o pereche, în
schimb stați și plângeți împreună după băieți.
13. Atunci când vă certați te simti groaznic, dar vă împăcați repede și sunteți la fel de apropiate.
14. Chiar dacă nu a fost de acord cu fiecare alegere în ceea ce privește băieți din viața ta, te-a
înțeles și a fost lângă tine când ai suferit.
15. Te face să râzi cu lacrimi.
16. Poți să fii tu însăți în preajma ei.
17. Știe cum să te facă să zâmbești chiar și în cele mai triste momente ale tale.
18. Te ajută fără să-i ceri și te cunoaște extrem de bine.
19. Puteți să râdeți una de cealaltă fără supărare.
20. Te simți cu adevărat norocoasă că ai înâalnit-o și nu îți imaginezi viața fără ea alături de tine.
Prietenia adevărată nu are valoare și este unul din acele lucruri pentru care merită să
lupți, să faci sacrificii și să trăiești.
Sursa: Internet
Eleva: Mateșan Anca, clasa a XII-a As
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Gura delfinului este plină de colți ascuțiți și nu-și pierde niciunul în timpul vieții. Delfinii
dorm cu un ochi deschis și își pot mișca ochii în mod separat, uitându-se cu unul într-o direcție și
cu celălalt în altă direcție.
Mai multe specii de țestoase pot trăi peste 100 de ani. Un caz concret de longevitate
implică o țestoasă care, în momentul capturării, s-a estimat că avea 50 de ani și care a mai trăit,
ulterior, 152 de ani în captivitate.
Caracatițele trăiesc în adâncurile mărilor, în special în zonele tropicale, adăpostindu-se în
”culcușuri” săpate de apă în stânci, bolovani sau nisip.
Caracatițele sunt unele dintre cele mai inteligente nevertebrate, ele fiind dotate cu un fel
de creier.
Rechinii au mirosul foarte bine dezvoltat și sunt capabili să detecteze un strop de sânge
într-un milion de stropi de apă. Dacă se rănesc, se vindecă foarte rapid. Rareori rămân cu
cicatrici și sunt rezistenți la tumori.
Dacă un rechin pierde un dinte, în maxim 24 de ore îi crește altul. Îi schimbă pe toți cam
o dată la 8 ani. Pierde cam 30.000 de dinți în toată viața sa.
Inima unei balene albastre este aproape cât o mașină de dimensiuni mai mici.
Cea mai mare meduză observată vreodată avea un diametru de 2,3 metri. Tentaculele sale
se întindeau până la 36 de metri.
La naștere, crevetele este mascul, apoi, pe măsură ce crește, devine femelă.
La căluții de mare, masculii sunt cei care ”nasc” puii.
Peștele cu cei mai mulți dinți, 9280, este Peștele Pisică.
Peștii Piranha atacă și pradă în grup. Ei pot consuma în doar câteva secunde, până la
schelet chiar și animale mari.
Elev: Nicolescu Florin, clasa a XI-a A
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Când vine vorba despre acest eveniment major,
diversitatea tradițiilor este uimitoare, iar această
varietate include și practici de-a dreptul bizare.
Iată, în continuare, 5 dintre cele mai ciudate
obiceiuri de nunta din lume:

În anumite zone rurale din Africa, mirii își petrec noaptea nunții… în 3. Una dintre
bătrânele satului - de multe ori chiar una dintre soacre - îi însoțeste pe tineri în dormitor. Rolul
său este să certifice virginitatea miresei și să-i explice tinerei ce trebuie să facă pentru a-ți
satisface soțul. Dacă "martora" apreciază că mireasa are "experiență", poate să susțină că aceasta
nu a fost virgina și poate să ceară anularea căsătoriei.
În comunitatea Tujia din China, miresele plâng înaintea nunții. Tradiția "bocetului de
nuntă" durează timp de o lună înaintea nunții.
În Scoția se mai practică, uneori, "înnegrirea miresei". Apropiații acesteia o "răpesc" și o
“îmbălsămează” cu cel mai urât mirositoare și lipicioase substanțe pe care le au la îndemână.
Astfel, miresele pot fi acoperite cu amestecuri de ouă, sosuri, unt, brânză, pește, alegerea
ingredientelor depinzând de creativitatea răpitorilor. Odată ce mireasa este oficial "înnegrită"
aceasta e plimbată prin oraș, prin baruri și pub-uri.

În India se crede că “femeile Manglik Dosh” (femeile care s-au născut când Marte și
Saturn se află în casa a șaptea) sunt blestemate să le moară soții. Ca să amâne moartea soțului,
ele trebuie să se căsătorească mai întâi cu un copac sau cu un alt obiect, și abia apoi cu un bărbat.
Copacii și celelalte obiecte sunt distruse pentru a le feri soții de o moarte prematură.
În insulele Fiji, bărbatul trebuie să-i ofere tatălui fetei un dar special atunci când îi cere
fiica de soție: este vorba despre un dinte de balena, simbolul ultim al bogației. Dacă tatăl este de
acord să-si dea fata de soție, mirele trebuie să pregătească un festin pentru rudele miresei. Apoi,
înaintea nunții, trebuie să-si ducă mireasa la un tatuator pentru a o face și mai frumoasă.

Eleva: Horvath Mariana, clasa a IX-a A
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Din sumar
Editorial

• “La ce sunt bune cărţile?

Activităţi extracurriculare

• Proiectul “V.V.V.(Viață, Verde, Viitor) pentru Pământ” - 9 ne pasă! ;
• Baia Mare Respiră!;
• „Bunele maniere, ieri și azi” – proiect extracurricular - Ediţia a V-a;
• Creație literară – Paște cu miros de primăvară.

Noutăţi din domenii diferite

• Arborele vieții;
• Tragedia navală care face Titanicul să pară ridicol;
• 5 Descoperiri pe care nimeni nu le poate explica;
• Legenda româncei care a fost furată de o şatră de ţigani şi a ajuns
cea mai apreciată dansatoare din Europa.

Natura

• Călătorie în “Elveția României”.

Sănătate

• Pătlăgina;
• Seva de mesteacăn, remediu MIRACULOS care a uimit medicina;
• Ceaiurile răcoritoare pentru vară.

Sărbători

• Obiceiuri românești de Paște;
• Noaptea de Sânziene;
• 26 iunie, Ziua Tricolorului.

Divertisment - Curiozităţi

• Crezul optimistului;
• Semne că este și va fi cea mai bună prietenă;
• Află 12 curiozități fascinantedin lumea animalelor marină;
• Din lumea largă: 5 obiceiuri stranii de nuntă.
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COLEGIUL TEHNIC “TRANSILVANIA”
Str. 8 Martie nr. 7 – Baia Mare
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