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Am așteptat cu drag această ocazie, de a vă relata ceea ce înseamnă pentru 

mine, liceul. Știți acel moment în care efectiv cauți o legătura între tine şi ,,acel 

ceva” care te definește? De regulă, e un moment greu. Spun că este greu, 

tocmai pentru că amalgamul de sentimente care te copleșesc, mhm... te îmbată. 

Îți vin în minte două lucruri: experiența și cunoașterea de sine. Elemente, cu 

siguranță, definitorii pentru ceea ce vrei să devii, să faci mai departe. 
 

Aveți idee ce înseamnă pentru un student anii petrecuți în liceu? Enorm. Mi- 

am dat seama de incidența acestei amintiri, în momentul în care am ajuns să 

întâlnesc noi oameni, diferiți  sau  nu,  de  foștii  mei  colegi  din  liceu.  

Acest ,,moment” - important de altfel pentru fiecare om - s-a ivit datorită unor 

discuții memorabile, purtate cu noii mei colegi. Discuții care au început să se 

contureze în jurul unui subiect și anume, liceul. Am depănat amintiri fiecare, 

ne-am lăudat cu cei mai tari colegi, cele mai tari concursuri, numeroase 

activități în care ne-am implicat. Efectiv, debutul acestei etape în care te 

regăsești ca student, se datorează anilor de liceu. Cum ai putea să pășești pe un 

nou tărâm al devenirii ca om, fără un bagaj de cunoștințe, de lucruri cu care te 

poți mândri și fără amintirea anilor de liceu, care îți alină sufletul, atunci când 

esti departe de casă? 
 

Liceul, pentru mine a ,,rămas” o amintire. O amintire pe care o simt totuși, 

în prezent, o amintire pe care o trăiesc şi acum, cu sufletul. De ce spun asta? 

Răspunul este unul simplu: mi-am dat seama că anii de ,,muncă” din liceu, de 

fericire, de jocuri interactive, m-au dezvoltat frumos. Fiecare pas pe care îl 

învăț, reușesc să-l stabilizez doar prin susținere, susținerea de sine. Cu alte 

cuvinte, baza pe care mi-am clădit-o în liceu. Cu cât înaintez, reușesc să înteleg 

ceea ce a dezvoltat în mine liceul, dar si greșelile pe care le-am făcut de-a 

lungul acelor ani. 
 

Știți ce îmi place să fac cel mai mult când merg acasă? Să mă întâlnesc cu 

foștii colegi din liceu. Discuțiile încep prin a ne întreba despre ,,cum e să fii 

student la facultatea aleasă” și se sfârșesc prin ceea ce ne leagă, liceul. Dar 

pentru a avea această ocazie, trebuie să trăiești intens acești ani. Să ajungi într- 

un moment în care să crezi în intensitatea pe care ți-o oferă fiecare zi de liceu, 

să te implici în activități, iar de fiecare dată când ai ocazia să vorbești despre 

ceea ce simți ca elev, fă-o! 
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OAMENII DE IERI ȘI DE AZI 

 

AMPRENTE 



 

 

 

 

 

Odată cu facultatea vin multe responsabilități. Poate ajungi într-un loc 

departe  de  casă,  departe  de  foștii   colegi,   departe   de   ceea   ce 

înseamnă ,,ACASĂ”. Acasă e familia, acasă sunt anii petrecuți în liceu, pe 

care, ți-i aduci aminte, inevitabil, în momentele de singurătate. Noul, nu trebuie 

să ne sperie, ci din contră, ne ajută să evoluăm. Cu toate astea, ți-e dor. 
 

Ei bine, dragilor, mie mi-e dor. Mi-e dor de râsetele ce le auzeam imediat 

ce pășeam în curtea liceului, mi-e dor de fiecare zi petrecută cu colegii, cu 

profesorii și mi-e dor mai ales, de mine. Prioritățile ni se schimbă, însă acest 

capitol al vieții, liceul, constituie fundamentul formării voastre ca om, mai ales. 

Liceul, este locul unde întâmpini o multitudine de sentimente, acumulezi 

experiență, iar toate astea, te pregătesc pentru viitor. 
 

Trăiti acești ani, jucați-vă cu ei, zâmbiti odată cu ei, pentru că, acești ani nu 

se vor mai întoarce, ei rămân legați în amintire. Chiar și așa, dați-vă șansa să 

vă întalniți cu ea pe viitor și nu oricum! Fiecare întelegem însemnătatea acestor 

ani în momente diferite. Unii din noi chiar din liceu, unii în timpul facultății. 

Însă nu acest lucru interesează, ci important este ca atunci când îți faci 

curățenie printre cărțile vechi, să găsești ceva ce te leagă de liceu. Fie că sunt 

rânduri împrăștiate printr-un caiet de care te măndrești, care te fac să zâmbeşti, 

fie că sunt diplome, esențial este un singur lucru: amintirea există şi are o 

puternică AMPRENTĂ asupra a ceea ce veți deveni! 
 

Nu uitați un lucru pe care mi-l 

spun mereu: amintirile nu trebuie 

aruncate, amintirile trebuie trăite 

spiritual, chiar și în prezent. 
 

Cum am putea să uităm începutul 

devenirii noastre? 

 
 

CRISTINA FLOREA, 

fostă absolventă a Liceului 

„Kőrösi Csoma Sándor” 
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OAMENII DE IERI ȘI DE AZI 



 

La 1 iunie, părinții, dar mai ales copiii 

din România au motive serioase de bucurie. E și 

normal, doar e Ziua Copilului! Este momentul 

care marchează copilăriile multor generații. Câți 

dintre noi știu oare care este istoria acestei zile 

fericite sau dacă mai este sărbătorită și în alte 

țări? 

Ziua copilului a fost menționată pentru prima 

dată la Geneva la Conferința Mondială pentru 

Protejarea Copiilor în august 1925. 

Aceasta este sărbătorită pe tot mapamondul: Argentina sărbătorește Ziua 

Copilului a doua Duminică din luna august. Australia sărbătorește Ziua 

Copilului în prima Duminică din luna iulie. Bulgaria sărbătorește Ziua 

Copilului în data de 1 iunie. 

Ziua copilului reprezintă pentru noi un motiv de bucurie. Chiar dacă am 

crescut, sufletul nostru de copil încă există. Stăm uneori și ne amintim de 

momemtele cele mai dragi, în care ne jucam în nisip sau cu mingea loveam 

poarta casei. Momentele în care diminețile însorite erau zilele minunate în care 

știam că astăzi nu este zi de stat în casă, este ziua în care putem să alergăm de 

dimineața până seara, fără ca ziua de mâine să fie o grijă pentru noi. Nu aveam 

probleme, iar cu piciorușele noastre mici veneam acasă. Ce frumos era atunci 

când mama ne striga de la geamul casei să venim acasa, iar noi cu un strigăt 

asurzitor o imploram să ne mai lase încă puțin, Tom și Jerry erau personajele 

copilăriei noastre, când ne uitam la ei râdeam cu gura până la urechi și ne 

doream ca ele să nu se mai termine niciodată. 

Așa a fost copilăria noastră. Însă, copilăria bunicilor noștri a fost altfel. Ei nu 

au avut parte de atât de multe jucării, de excursii și de frumoasele lucruri de 

care au parte copiii din ziua de azi. Ei se jucau cu păpuși din pânză, mergeau 

la scăldat vara la izvor și se jucau cu o minge din cauciuc. Ei au trăit copilăria 

diferită de a noastră, dar mult mai minunată. Calculatorul nu era un mijloc de 

a-și petrece timpul liber ca și noi, ei se bucurau mai mult dacă împreună cu 

ceilalați copii se jucau diferite jocuri cum ar fi Prinselea sau De-a baba oarba. 

Scranciobul sau mingea din par de bou erau jucăriile de atunci. 

Timpurile s-au schimbat și noi o data cu ele. Chiar dacă tehnologia evoleaza, 

iar copiii uită de adevăratele jocuri ale copilăriei, să încercăm să readucem 

încetul cu încetul momentele copilăriei de atunci. 1iunie este Ziua Copilului, a 

copilului din tine. Încearcă să descoperi sufletul tău de copil, chiar dacă ai ajuns 

la maturitate și învață-i pe copiii tăi jocurile copilăriei tale, astfel îi vei face un 

bine. Să încercăm să lăsăm măcar pentru un moment calculatorul și tableta și 

să lovim mingea pe pietrișul din curtea casei. 
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Gropi, bălți, gunoaie, coruptie, 

mită, cerșetori, hoți, sărăcie, defrișări, 

șomaj, emigranți, înjurături, manele, 

incultură, nesimțire, malpraxis, 

scandal, mondenități, dezinteres, lene, 

frustrare, furie, ură, dacă toate aceste 

cuvinte vi se par cunoscute atunci 

probabil că trăiți în în această țară? Să 

mergem la vot, să protestăm, să fim 

activi civic, problema e că facem asta de vreo 26 de ani și lucrurile s-au 

schimbat în mai mult rău decât bine. Poate abordăm problema dintr-o 

perspectivă greșită, democrația reprezintă puterea poporului de a alege, dar 

pentru a avea o democrație adevărată trebuie să poți alege ce este mai bun 

pentru tine, putem spune că în momentul 

actual toate posibilele noastre alegeri 

sunt cam aceleași. "Dacă îți faci 

planuri pentru un an, plantează orez, 

dacă îți faci planuri pentru un deceniu, 

plantează un copac, dacă îți faci 

planuri pentru o viață, educă oameni" 

cred că acest proverb chinezesc ne 

poate face să înțelegem unde trebuie să 

lucrăm cu adevărat... în educație! 

Dacă noi nu suntem capabili să educăm niște oameni competenți atunci 

evident că nu avem de unde alege niște oameni competenți, așa că pentru a 

învăța cum să ne educăm populația să aruncăm o privire la sistemul de 

învățământ din Finlanda, un sistem de top când vine vorba de educație. 

Sistemul de învățământ din Finlanda a fost clasat pe primul loc până în anul 

2012, iar în 2014 pe locul 5 din 

lume în acest clasament de 

sisteme de învățământ. 

Principiul de bază pe care se 

bazează acest sistem este acela 

de a oferi oportunități egale 

tuturor studenților săi. 

 Hai să emigrăm!  

SIMPLU 
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Atât elevii slabi cât și elevii buni învață în 

același loc și nu sunt categorizați de niște 

note, copiilor fiindu-le acordate note doar 

dupa 6 ani de școală. Principala atenție în 

acest curs de învățare este relația dintre elev 

și profesor, elevul putând să se adreseze 

profesorului cu numele mic. 

În scopul de a creea o relație mult mai 

intensă dintre elevi si profesori, clasele 

au fost formate din 15 elevi, astfel că 

această relație a devenit foarte 

eficientă deoarece poate oferi 

informații în legătură cu gradul de 

performanță a elevului și totodată o 

înțelegere mult mai relaxată a 

materiei. Acest sistem are încă un 

principiu de bază, acela de a nu lasa 

nici un copil în urmă așa că aproximativ 

30% din copii primesc ajutor suplimentar 

din partea profesorilor, fară nici un ban, 

diferența dintre cel mai slab si cel mai bun 

elev fiind cea mai mică din lume. 

Lecțiile la ore nu sunt de tipul predă-reține- 

reproduce ci mai degrabă predă-înțelege- 

descoperă-experimentează-asimilează, astfel 

că temele și testele nu reprezintă un stres 

pentru elevi deoarece acestea sunt foarte puține. 
 

În esență, pentru a avea cei mai buni elevi trebuie să ai cei mai buni 

profesori, de aceea doar 10% din candidații pentru posturile de profesori sunt 

admiși, în 2010 fiind 6,600 de aplicanți. În Finlanda, profesorii sunt respectați 

și au același statut ca doctorii și avocații, predau doar 4 ore pe zi și 

își iau 2 ore saptămânale pentru dezvoltare profesională. 

Rezultatele la nivel de elevi sunt absolut fascinante, 93% dintre 

elevi termină liceul, iar 66% dintre stundenți merg la facultate. 

Dacă stăm și observăm ce se întâmpla în Finlanda, singurul 

lucru care ni se poate citi pe buze este: Hai să emigrăm! 

Până data viitoare, suntem români și asta ne ocupă tot timpul! 
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8 Martie 

Ziua de 8 Martie este ziua în care 

primăvara se opreşte şi cu pioşenie se 

înclină în faţa femeii. Această zi ne-a 

oferit prilejul de a aduce un zâmbet pe 

chipurile bătute de griji ale pacientelor de 

la Spitalul de Cardiologie ’’Dr. Benedek 

Geza’’, Covasna. Astfel, voluntarii 

subfilialei de Cruce Roşie din Covasna au 

dăruit 50 de garoafe doamnelor de la 

spital, garoafele fiind o donaţie din partea 

domnului primar. 

 

 

 

 

Prezentare despre Crucea Roșie 

 

 
În cadrul Săptămânii ’’Să ştii mai multe, să fii 

mai bun!’’, prima activitate planificată de 

subfiliala de Crucea Roşie, din oraşul nostru, a 

fost o prezentare despre Crucea Roşie la Şcoala 

Gimnazială ’’Avram Iancu’’. Voluntarii 

organizaţiei au susţinut o prezentare 

introductivă despre Crucea Roşie în general şi 

despre activităţile derulate în decursul existenţei 

subfilialei de Crucea Roşie din Covasna. În cea 

de-a doua parte a acestei activităţi, elevii clasei a 

VIII-a au primit un formular de înscriere în 

Crucea Roşie. 
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 Activități ale Subfilialei din Covasna 

 

CRUCEA ROȘIE 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TREASURE HUNT 

Cea de-a doua activitate din Săptămâna ’’Să ştii mai multe, să fii mai 

bun!’’ a fost intitulată ’’Treasure Hunt’’ şi dedicată elevilor din clasele a 

V-a, a VI-a şi a VII-a. Echipele înscrise au avut două probe de dus la bun 

sfârşit. Prima probă conţinea 3 ghicitori, iar în schimbul răspunsurilor 

corecte echipei îi era oferit câte un sticker cu însemnul Crucii Roşii. Dacă 

prima probă a concursului punea la încercare isteţimea minţii, cea de-a 

doua valorifica rapiditatea, deoarece, în decursul a 7 minute fiecare 

echipă avea sarcina de a găsi 17 stickere cu însemnul Crucii Roşii. După 

ce toate echipele au dus la bun sfărşit activitatea, invitaţii noştri, 

debaterii Condrea Sergiu şi Grecu Robert au suţinut un curs despre 

vorbitul în public şi îmbunătăţirea comunicării dintre oameni. 

Clasamentul a fost făcut în funcţie de numărul de stickere găsite. În 

urma rezultatelor finale, echipele câştigătoare sunt: Gold Rush, Runners 

şi Explorers. Toţi câştigătorii au primit ca recompensă din partea 

sponsorului nostru, localul Krama, câte o pizza mare pentru fiecare 

echipă. 

 

ZAHARIA ANA-MARIA 

5 CLASA a X-a A 

CRUCEA ROȘIE 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mihai Costache, coordonatorul 

Trupei de Teatru „Minicinis” 

 

Distribuție: 

Făt Frumos: Sebastian Călărețu 

Zmeul Zmeilor: Alexandru Posea 

Vrăjitoarea: Teodora Șerban 

Sorina: Denisa Maioru 

Păcală: Sabina Muruianu 

Împăratul: Gabriel Andrei 

Voie Bună: Alexandru Bocârnea 

Țară Bună: Răzvan Poteică 

Crainicul: Adelina Verdeș 

Forțele Binelui: 

-Bianca Popa 
-Andreea Drăghici 

-Ana-Maria Florea 

-Ioana Uță 

Forțele Răului: 

-Sânziana Munteanu 
-Cristina Bularca 

-Lorena Pascaru 

-Elena Butu 

„Pregătim o piesă de teatru după Victor 

Eftimiu – „Înşiră-te mărgărite!” – în care avem 

momente de dans sincron, momente de step, se 

cântă live, este cu totul altceva decât ceea ce am 

făcut anul trecut, dar asta nu face decât să ne arate 

că există un potenţial latent în aceşti copii, în 

adolescenţi în general, care are nevoie doar de un 

impuls să iasă la suprafaţă. Mă bucur că m-a 

îndrumat Dumnezeu să dau acest impuls, dar la fel 

de valoros este şi ce au ei în interior şi dacă nu 

aveau ce să ofere şi ce să arate, impulsul meu era 

total nul. Meritul, de fiecare dată este al copiilor 

care învaţă să se descurce singuri, să-şi pună 

luminile, tehnică teatrală, de cum să vorbească, cât 

de tare, învaţă să se regleze singuri la scenă şi să 

joace în diverse spaţii, ceea ce actorii profesionişti 

învaţă la sfârşitul facultăţii 
Anul acesta, o premieră pentru orice trupă de 

liceeni indiferent că e maghiară sau română din 

Covasna, copiii care au fost anul trecut cu 

Moftangiii la „Jos pălăria” vor juca la festivalul 

profesionist FestCo, invitaţi de Teatrul de Comedie 

ca parte a premiului lor de anul trecut. 

Ei fac totul cu pasiune şi automat o să reuşească 

să dărâme multe bariere. Nimic din toate acestea 

nu s-ar fi putut face fără sprijinul Asociaţiei 

Cultural-Creştine „Justinian Teculescu” şi a 

domnului Mihai Tozlovanu, în mod special. Aşa 

arată atunci când mai mulţi oameni îşi unesc 

forţele şi când au acelaşi scop comun și când 

scopul este deasupra ambiţiilor personale sau de 

orice altă natură”, a conchis Mihai Costache. 
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   Noi proiecte mult mai îndrăznețe  

TEATRU 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cazul ghilotinării lui Charlotte Corday, în 1793 a fost primul caz 

documentat, care a stat mărturie faptului că pentru câteva zeci de secunde 

după decapitare, creierul încă este conștient și capabil de reacții. Expresia 
feței lui Charlotte s-a schimbat după ce a primit doCuaepînalsmeaempenăob"rhaajinddemlaaduen”? 
tâmplar, susținător al iacobinilor, chiar după ce capul ei a fost detașat de trup. 

  Vă provoc!  

 

În 1836, generalul mexican Santa Anna a ținut 

funeralii de stat pentru piciorul său stâng amputat. 

Cel mai scurt război din istorie s-a purtat între 

Marea Britanie și Zanzibar în 1896. Zanzibar s-a 

predat după 38 de minute. (45 din alte surse) 

 

Dacă încă tratați istoria cu dezinteres sau deja ați uitat de 

articolul precedent atunci eu vă provoc să scotociți puțin în 

trecut. Mai exact, o să prezint câteva „curiozități”, să le zicem 

așa, legate de istorie bineînțeles, despre personalități sau 

evenimente despre care nu prea se vehiculează, în speranța că 

veți fi impulsionați să căutați mai multe informații despre 

persoana/evenimentul respectiv. Să începem… 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIANA TIMARU 

CLASA a X-a A 
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Înființarea primei clinici în care 

se putea face întrerupere de 

sarcină, înfiinţată în 1917, a 

costat-o pe fondatoare, Margaret 

Sanger, o lună de închisoare. 

5 MINUTE DE ISTORIE 



HANDMADE, sau arta de a fi unic 

Aş defini acest termen ca fiind arta 

 

 

 
 

de a crea obiecte pe care un om talentat 

şi inspirat le realizează cu mâinile sale. 

Fie din ceramică, sticlă, lemn sau 

metal, fiecare bijuterie handmade e 

specială, căci artizanul care o crează 

lasă în ea şi o parte din sentimentele şi 

gândurile sale şi spune o poveste, 

propria sa poveste căreia îi dă formă, 

culoare, textură dar şi viaţă, realizează 

un lucru care va bucura ochiul dar şi 

spiritul.Bijuteriile handmade constituie 

accesoriul potrivit pentru orice ţinută, 

dar şi un cadou care dovedeşte bun 

gust şi imaginaţie. 

 

Iată de ce consideră 

pasionații de handmade că un 

obiect realizat manual merită 

toată atenția! 

Pasiune. Produsele 

realizate manual înglobează în 

ele multă pasiune si atenție 

pentru detalii. Cei care creează 

produse handmade iubesc cu 

adevărat ceea ce fac, sunt 

dăruiţi cu tot sufletul și asta se 

vede în produsul final! 

Creativitate. Pentru 

producătorii handmade aceasta 
este o activitate plăcută şi 

relaxantă, un loc în care îşi pot 

exprima în voie creativitatea, 

imaginația şi îndemânarea. 

Exclusivitate. Fiecare 

produs handmade este unic. 
Cei care își cumpără aceste 
produse își doresc să fie ceva 

special, care să nu se gasească 

la orice pas. Fiecare dintre noi 

este mult mai încântat să 

primească în dar un obiect 

unic, realizat numai pentru el! 

Așadar, pentru cei pasionați de calitate, frumos și inedit 

handmade reprezintă mai mult decât un produs bine făcut. Devine o 

sursă de inspirație și energie. 

 
Cum am început să descopăr această pasiune? 

 

Totul a început în data de 28 

decembrie 2014. Cu un simplu click 

pe internet am găsit câteva perechi de 

cercei,însa nu eram prea convinsă 

dacă să îi cumpăr sau nu,de parcă 

toţi aveau ceva lipsă sau modelul nu 

era tocmai aşa cum doream eu. Şi din 

dorinţa de a avea exact lucrul pe care 

mi l-am imaginat, am căutat câteva 

site-uri de unde pot cumpăra 

materialele necesare pentru a crea 

accesoriile mult visate. Mi-am făcut 

un cont şi am început să adaug în 

coşul virtual de cumpărături cât mai 

multe obiecte. 
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HANDMADE, sau arta de a fi unic 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cam după 5-7 zile a venit comanda şi 

m-am apucat de lucru. Primele bijuterii 

create au fost 7 coliere şi câteva perechi 

de cercei. Iniţial am ales acest hobby 

din dorinţa de a avea accesorii originale 

şi pentru a mă relaxa în timpul liber. 

Însă, la scurt timp,am creat o pagină pe 

Facebook(„Gabry’s Handmade”) unde 

am pus poze cu o parte dn creaţiile 

mele, am înceut să am comenzi și astfel 

Cum stabilesc preţul? 
 

 

În primul rând,se merge pe 

ideea “Time is money”, şi pentru 

a stabili un preţ corect trebuie 

luate in calcul mai multe puncte: 

 

  Un meşter bun este atent tot 

timpul la întregul proces de 

creaţie. Calitatea produsului 

său înseamnă reputaţie. 

  Un obiect făcut în serie nu va 

avea niciodată minuţiozitatea 

unui obiect creat manual. 

  Timpul pentru finisarea unui 

singur exemplar este cel puţin 

dublu mai îndelungat decât 

dacă ar fi fost produs în serie. 

  Exclusivitate. Unicitatea 

obiectului este una din cauzele 

pentru care este preferat 

handmade-ul. De cele mai 

multe ori nici chiar meşterul nu 

poate face două obiecte absolut 

identice. 

 
mi-am început o mică afacere. 

Deocamdată mă axez doar pe 

brăţări,coliere şi cercei,până prind 

mai multă experienţă,dar poate peste 

câteva luni o să încerc şi alte bijuterii 

sau obiecte. 

Încerc mereu să cumpăr tot felul de 

materiale,să testez diferite idei,să îmi 

pun imaginaţia în practică şi să 

îndeplinesc dorinţele celor care 

comandă. Consider că în orice 

afacere, pe lângă muncă, trebuie să 

pui şi foarte mult suflet, pasiune şi 

dedicare. Fara aceste trei ingrediente, 

o afacere nu îşi are rostul. Dacă nu 

pui suflet şi pasiune când faci ceva, 

sigur nu iese bine. Am învăţat că este 

esenţial să respect întocmai dorinţele 

clientului, să ascult cu atenţie ce îşi 

doreşte. Altfel, risc să mi se refuze 

produsul final în care am investit atât 

de mult. 

 

 

 
  O bijuterie handmade, de 

exemplu, nu poate fi ieftină din 

cauza că se folosesc pietre 

semipreţioase, fir din aur sau 

argint, perle de cultură, fir 

placat cu aur sau argint, 

cristale şi uneori chiar 

diamante. 

  Obiectele în serie, ieşite din 

fabrici alături de mii de alte 

obiecte identice, nu au nimic de 

spus comparativ cu obiectele 

lucrate manual, care fiecare în 

parte are o istorie de spus; 

fiecare poartă în sine dispoziţia 

meşterului, gândurile şi 

emoţiile sale precum şi o parte 

din viaţa acestuia. 

 
UN OBIECT CREAT MANUAL ARE 

TOT TIMPUL SUFLET, CARACTER 

ŞI O ISTORIE. 
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naturali. 

O companie vrea să creeze ochi sintetici care să-i înlocuiască pe cei 

 
”Cele mai recente progrese înregistrate în 

domeniile bioimprimării și biohackingului ne 

permit să ne imaginăm că, în viitorul apropiat, va 

fi posibil să printăm, cu ușurință, organe 

funcționale, permițându-le oamenilor să le 

înlocuiască pe cele defecte sau să își 

îmbunătățească performanțele”, a declarat Filippo 

Nassetti, designerul șef al companiei. 

Ochii ar urma să fie creați cu ajutorul unei bioimprimante 3D care 

folosește un ac special pentru a aranja celulele în structuri complexe. 

Compania ar urma să creeze trei tipuri diferite de ochi, pentru nevoi diferite. 

Ar exista, astfel, modelele Heal, Enhance și Advance. Primul model ar 

funcționa exact ca un ochi obișnuit, înlocuind un ochi bolnav. Enhance ar 

îmbunătăți vederea și ar permite aplicarea de filtre similare celor de pe 

Instagram. Al treilea model, Advance, este un pic înspăimântor, fiind capabil 

să înregistreze tot ce vede utilizatorul, dar și să se conecteze la Internet pentru 

a distribui imaginile. 

Pentru a folosi un astfel de ochi, o 

persoană ar trebui să renunțe la cel biologic și 

să-și implanteze o retină artificială care ar face 

legătura între creier și ochii sintetici. Astfel, 

globul ocular ar putea fi schimbat cu ușurință. 

Oricât de SF sună ideea, EYE ar putea 

ajunge pe piață în 2027. 

10 

 

TEHNOLOGIA 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Un metal alcalin    

   Un metal alcalino-pământos   

   Un gaz inert   

   Un semimetal   

   Un element f   

   Sarea sa de oxidare este, de obicei -2    

   Un metal cu mai multe stări de oxidare   

   Metal cu numărul de oxidare +3    
   Are numerele de oxidare +1 şi -1    
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CHIMIA VIEȚII 



 

 

 

 

 

 

 

Este un roman simplu, scris de Harper 

Lee şi publicat în România în anul 1967. O 

carte care are ca temă principală rasismul şi 

incapacitatea justiţiei de a lăsa deoparte 

prejudecăţile, educaţia şi inocenţa copilăriei 

a doi fraţi din Alabama. 

Acest roman este narat din perspectiva 

lui Scout şi are două probleme care 

marchează întreaga acţiune. Prima, o 

constituie existenţa vecinului Bau Radley, care reuşeşte să trezească 

curiozitatea copiiilor şi să o menţină, datorită bârfelor care dau apă la moară. 

El nu iese niciodată din casă şi pe seama lui se creează foarte multe poveşti 

înspăimântătoare. Întreaga vară este plină de scene amuzante, copiii îl necăjesc 

şi îşi dau silinţa să-l scoată afară pentru a-şi satisface interesul. În a doua parte, 

copiii sunt fascinaţi de viaţa profesională a tatălui lor, Atticus, care încearcă să 

protejeze un om de culoare într-un proces care a revoltat un oraş întreg. În acea 

perioadă era prezent rasismul, dispreţul societăţii faţă de cei negri şi era 

imposibil de a se accepta că un om de culoare este nevinovat, în detrimentul 

unui alb. 

Probabil că ceea ce v-am spus nu sună foarte incitant, aşa credeam şi eu 

la începutul romanului, însă povestea mi-a captivat repede atenţia şi mi-a ajuns 

la inimă foarte uşor. Harper Lee a reuşit să pună umanitatea înainte de toate şi 

să-şi argumenteze sfidarea faţă de societate, tocmai din această cauză romanul 

„Să ucizi o pasăre cântătoare” îşi merită locul în literatura clasică. 

 

 

 

 

 

 

 

 
NARCISA TUDOR 

CLASA A X-a A 
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BOOKAHOLIC 



 

MUZICĂ 
 

În ziua de astăzi muzica a devenit o componentă importantă a veții noastre 

de zi cu zi. Fie că exersăm, gătim sau facem curățenie simţim nevoia de a asculta 

muzică pentru inspirație, orice moment plictisitor din viața unui om poate fi 

tranformat într-o aventură cu muzica preferată. 

Sentimentele transmise de muzică nu se rezumă doar la crearea unei stări 

pozitive a unui individ, aceste sentimente au puterea de a devia cursul râului, care curge 

continuu, cunoscut ca și istoria. Muzica poate fi găsită la evenimentele majore, cum ar 

fi căderea zidului Berlinului unde trupa Pink Floyd cânta “Breaking the wall” (traducere 

“Spărgând zidul”), în timp ce protestatarii demolau cărămidă după cărămidă zidul. 

Un cântec de luptă ne poate aduce aminte de frații ce au murit pentru 

compatrioții lor. Un cântec bătrân ca unirea ne aduce aminte de sacrificiile făcute pentru 

formarea, protejarea și menținerea unei țări. Oamenii stăteau și se întrebau de ce au 

plecat de acasă, să fie cumva blestemul de veacuri ce-i apasă? 

Gândurile de mai sus au fost create în marea majoritate cu versuri din diferite 

cântece românești, care prezentau momente importante din istoria României, astfel 

demonstrând că istoria poate fi ținută minte și prin ecourile acestor versuri, nu doar 

printr-o carte cu scris negru și fundal alb. 

Din păcate în ziua de astăzi majoritatea cântecelor nu au un mesaj plăcut sau 

nu au niciun mesaj de transmis și culmea, numai melodiile acestea ajung în topurile 

celor mai ascultate, dar asta nu înseamnă că melodiile care încercau să ne atragă atenția 

asupra zeului de neon și cele ale lui Bob Marley care ne îndemnau să ne ridicăm și să 

mergem mai departe, nu mai există. Poate compozitorul acelei melodii nu mai este în 

viață, dar mesajul cântecului va răsuna în holurile istoriei, iar acest lucru face diferența, 

pentru că în 10-20 de ani nimeni nu o să mai țină minte cântecul lui Gigel dinte de aur 

(nu cred că există acest cântăreț sau cel puțin sper că nu există) în care ne povestește 

cum fugea el de poliție și cum avea el o mulțime de bani și de dușmani, pe când nume 

ca și Bob Marley, Pink Floyd, Pheonix etc. vor fi rostite cu respect și admirație de mai 

multe generații în viitor, nemaivorbind de legendele muzicii clasice Mozart, Bach, 

Beethoven, care au trecut testul timpului și care, cu ajutorul muzicii lor au obținut 

imortalitatea. 

Asta nu înseamnă că în ziua de astăzi nu mai există artiști care vor să 

transmită mesaje audienței; unii cântă despre problemele societății din ziua de astăzi, 

alții se inspiră din legendele culturii lor și crează melodii folk fantastice. Realizez că 

fiecare are dreptul să asculte ce muzică vrea și ce îl face să se simtă bine, dar asta nu 

înseamnă că trebuie să lăsăm melodiile cu teme culturale, istorice și legate de societate 

să dispară așa că vă rog să luați o pauză de la Florin Salam, JayZ sau Madonna și să 

dați măcar o șansă artiștilor menționați mai sus, să nu fim noi generația ce a lăsat ecoul 

acestor mesaje să piară. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CIUREA ANDREI, 

CLASA A XI-a A 13 



 

 

 

 

 

 

 

 
a. Gala premiilor Nobel au loc în Norvegia. 

b. Gala premiilor Nobel are loc în Norvegia. 
 

 

a. Vârful turlelor de biserică este înconjurat de păsări. 

b. Vârful turlelor de biserică sunt înconjurate de păsări. 
 

 

a. Niciunul dintre turiştii cazaţi la hotel nu şi-a întrerupt 

şederea în staţiune. 

b. Niciunul dintre turiştii cazaţi la hotel nu şi-au întrerupt 

şederea în staţiune. 

 

 
a.  Se merită să faci această investiţie. 

b.  Merită să faci această investiţie. 
 

 

a. S-a limitat doar în a întocmi acest raport. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 LARISA ȘERBAN, 

CLASA A IX-a A 
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b. S-a limitat doar la a întocmi acest raport. 

DIVERSITATE 

EŞTI COOL ŞI DACĂ VORBEŞTI CORECT ! 

1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect! 



 

 

 

Superstiţiile sunt aşa zise mituri 

legate de animale, obiecte etc. Pentru unii 

oameni, superstiţiile sunt doar nişte poveşti 

banale de adormit copiii, însă alţii iau 
superstiţiile în serios, poate prea în serios. 

Iată câteva exemple de superstiţii amuzante şi 

unele chiar înfricoşătoare: 

 
ziua aceea vei fi sărutat. 

 

 
 

Pentru a te proteja de 

ghinioane, poartă albastru. 

Cine are gropiţă în bărbie, a 

fost atins de Cupidon. 

Dacă o pisică neagră îţi taie 

calea, se fac 3 paşi înapoi. 

Nu fluiera noaptea : aduci 

spiritele rele. 
Dacă te mănâncă buzele, în 

Numărul 13 şi ziua de marţi, aduc ghinion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRISTINA ENEA 

CLASA a VII-a A 15 

 
DIVERSITATE 
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 REDACȚIONALĂ: 

o BUTU ELENA 

o MAIORU DENISA 
 

 

 

 MULȚUMIM 

SPONSORILOR: 

o CONSILIUL LOCAL COVASNA; 

o HOTEL CLERMONT; 

o Dl. FRITZ MÜLLER; 

o Dl. BÎRLĂ DAN VALERIU; 

o RESTAURANT KRAMA 

o GABRY'S HAND MADE. 
 
 

NOTĂ: Așteptăm cu 

nerăbdare creația și ideea ta 

pentru a o publica în revista 

noastră. 

Așa că nu mai ezita și trimite 

pe adresa noastră de e-mail: 

revista.condeiul@yahoo.com 

TOMBOLĂ! 
*Completează acest bilet și depune-l în locul 

special amenajat la CDI, ca să poți fi 

câștigătorul unui voucher de intrare la piscina 

hotelului Clermont și multe alte premii! 

Nume: 

Prenume: 

Clasa: 

mailto:revista.condeiul@yahoo.com
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