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editorial

Crez si dorinţă
• 9

Aceasta publicaţie \ rea sa lie oglinda adolescenţilor 
acestui liceu, a acestui oraş sau poate...

Vrea sa fie expresia gândirii noastre, a dorinţelor, a 
viziunii, a gusturilor pentru frumos sau fals. a comporta
mentului nostru in cele mai diverse culon.

Revista vrea (prin noi) sa-i reprezinte pe adolescenţii 
de la Maior fie ei silitori ori leneşi. Doreşte sa arunce o 
raza de lumina asupra genialităţii si mediocrităţii m ace
laşi timp. pentru a creea o imagine cat mai clara a gener
aţiei.

Pentru a înţelege mai bine rândurile de mai sus, va 
îndemnam sa răsfoiţi revista

Va fi acea oglinda a noastra daca ne v or scrie cat mai 
mulţi. e\prim andu-si punctele de vedere on cnticile reîer- 
îtoare la ceea ce am scris sau sugestii ( expresie a dorin
ţelor voastre) pentru ceea ce v om scrie. Toate sunt bin
evenite!

Aveţi o idee trazmta. geniala sau de alta nuanţa'1 
Scneti-ne si veţi av ea sansa ca visul sa vi se transforme 
in realitate"' IN FOND E REVISTA VOASTRA!

REDACŢIA/

Liceul PETRU MAIOR locul 
4 în judeţ

Anul şcolar trecut a fost unul extraordinar pen
tru liceul nostru în ceea ce priveşte rezultatele 
obţinute la fazele naţionale ale olimpiadelor.

Graţie olimpicilor, într-un clasament întocmit de 
Inspectoratul Şcolar Mureş, liceul nostru a ocupat 
locul 4 (cu 6 premii care au totalizat 100 de puncte). 
Liceul Petru Maior a fost devansat de liceele Al. 
Papiu Marian, liceul de Artă si liceul Bolyai Farkas. 
Cei şase au încasat din partea şcolii câte un premiu 
în valoare de 100.000 de lei.

Felicitări, dragi colegi: 1. Rusu Marius Sebastian 
(locul III - fizică cl. a X-a) 2 Micu Călin Ciprian (locul 
III - electrotehnică cl. a Xl-a) 3. Farcas ClaudiuOocul 
III -electrotehnică cl. a Xll-a) 4. Nistor Adrian (locul 
III -matematică cl. a Xl-a) 5. Orban Reka (menţiune 
- română cl. a X-a) 6. Pop Mircea (menţiune - elec
trotehnică cl. Xl-a).

Tot anul şcolar care a trecut a avut loc o sesiune 
de comunicări pe obiecte (română, matematică, 
informatică, fizică, electrotehnică, chimie etc.).

Elevii au fost recompensaţi cu diplome, iar unii 
chiar cu bani.

EXPO PRO FOTO 97COLECTIV UI* DE 
REDACŢIE

co o rd o n a to r  
FLORIN SO MODIi

ed ac to r s e l
lONITOi ANCA ♦
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ŞAIBA,MARIUS FRAN
CES, POP ELIDA, GETA 
PAROUTtU, MARIKA 
GERE8,* MBA BORDAS, 
CE2ARA, GRAMA 
CLAUDIA, CHIflTES 
ALINA, HAtOUC GAN A, 
OPREA INA, DIANA 
GUSAN, DANA & 
LIANA, ANA-MARIA & 
IOANA, TANIA PUSCAS, 
Tffui o  \n m j

grafica  
BIRTHLER KLAUS

cutflOflin text
TIFUt OVIDIU, BIRTHLER 

KLAUS, VULTUR 
ANDREEA, SUCEAVA 
ROXANA, SZASZ SZI

LARD

m cfrum ator 
prof, HUSAR ELENA

In data de 
9 iunie '97 a avut loc 
vernisajul primei 
expoziţii de
fotografie din istoria 
liceului Petru
Maior A ricii Vasile 
Moldovan. Eliodor 
M oldovan. Florin 
Şomodi. Szasz 
Szilard. Klaus 
Birthler si Pap 
Szabolcs au expus 
lucrări fotografice, 
n e s c î p a n d u - i  
fiecăruia c îte  o 
diploma

Mai con
cret: Menţiuni au 
primit Pap Szabolcs 
Sasz Szilard 
Premiul III primit de 
Birthler Klaus cu 
fotografia "La por
ţile inimii” .Premiul 
II primit de Vasile 
Moldovan cu
fotografia "Suntem 
s u p r a v e g h e a ţ i "

Premiul I primit de 
Florin Şomodi cu 
fotografia "Văduvă" 
alb- negru si 
"Ocrotire" color

Lucr ă r i l e  
..Suntem supraveg
heaţi" de V 
Moldovan si
"Văduvă” de F  
Şomodi au ocupat 
locurile I la faza 
naţional a la secţiu
nile eseu si respectiv 
portret ^

In caz câ. 
tu. elevule liceului 
Petru Maior, ai nişte 
fotografii bunicele, 
noi. clubul foto iţi 
sugeram o idee 1)3 
o raita in fiecare 
miercuri, in pauza 
mare pe la sala 16- 
bis Curaj' (gaina ca 
te tai' )
Chiar tu port )i cel 
mai bun !!!

&  c d f e c t e i '

FOTO-ZEISS
O fer ta  n o a stra  sp e c ia la  p en tru  

an u l 1998

♦DEVELOPAREA MI.MHLOR DVS IN ANUL 
h m  CONTRA SUMEI DE lOO.OOO LET 

-Di;PA ZECE Ml ML DEVELOPATE LA NOI 
UNUI VĂ PRELUCRAM GRATUIT 

‘ FO TO GRA FII PENTRU

( PR O M O ŢII LA 
PRETURI  PROM OTION A LE 
( începând cu 500 lei buc )

ADRA OIL
-  motel, bar, discoteca -
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Vineri, 17 

octombrie, elevi de la 
toate liceele au luat cu 

asalt Casa de cultura 
Eugen Nicoarâ. Incâ de la 
ora trei şi jumătate ei au 

inceput să sosească . 

Avea loc cel mai impor
tant eveniment din acea 

toamnnă: BALUL 
BOBOCILOR maiorişti.

BUGA
A LIEM A

Vineri. 17 
octombrie, spectatorii au 
luat cu asalt Casa de cul
tura Eugen Nicoara. Inca 
de la ora trei si jumătate 
au inceput sa sosească 
elevi de la toate liceele. 
Supăraţi, fiindcă li se 
promise că la ora 16 vor 
intra, cei prezenţi au 
Început să se-npingâ şi să 
se calce in picioare. In 
sfârşit, uşiles-au
deschis.şi toţi, nerăbdă
tori se imbulzeau in sper
anţa ca vor intra mai 
repede, pt a ocupa locuri 
căt mai bune.

Bobocilor noi 
veniţi in liceu li s-anezer- 
vat locuri speciale sus, la 
balcon.

Şi cum in ultimii 
ani organizatorii au tinut 
sa fie cat mai originali, 
organizatorii Miss Boboc 
'97 nu s-au lasat mai pre
jos si au surprins in piraţi 
ce supun la cazne pe fru
moasele zâne (con
curentele).

Deşi afară era un 
frig de crâpau pietrele, in 
sală atmosfera s-a încălzit 
treptat; micii dansatori au 
uimit pe cei prezenţi cu 
talentul lor.

Prezentările de 
moda au impresionat

de la ţinutele de zi, la ele
gantele rochii de mireasă.

Cele 11 partici
pante dornica fiecare sa 
căştige titlul de "Miss 
boboc" au defilat in faţa 
juriului îmbrăcate in fuste 
ultrascurte şi cu pantaloni 
strâmţi de crapau pe ele.

După ce s-au 
chinuit şi au trecut de pro
bele speciale (prezentare; 
cultura generala; calităţi 
artistice), juriul a hotarat 
sa acorde titlul frumoasei 
din IX C, Alina Buga. 
Alina e un rac de 48 kg si 
care masoara 1,63 înăl
ţime Simpatica pistruiata 
adora cartofii prăjiţi si 
Coca-Cola, si a participat 
pt. a se distra .

Raluca Tudoran. 
cea de-a doua clasata, 
deşi n-a urcat pe cea mai 
inalta treapta a podiumu
lui. se consolează cu gân
dul ca e a doua "cea mai 
frumoasa" boboaca din 
liceu

Trebuie men
ţionata si ocupanta locu
lui III.Gereb Marika, care 
a participat din dorinţa de 
a-si face prieteni.

Chiar daca nu s- 
a aflat printre cele 6 tre
cute de prima selecţie, 
Timea Borsos a fost 
desemnata cu titlul de

"Miss Popularitate". Au 
mai participat pe podium, 
trebuie amintite, si 
Lorincz Andreea, Grama 
Claudia si Haiduc Oana.

Atmosfera a 
devenit incendiara când 
au intrat in scena cei de la 
MANI AX.

Spectatorii s-au 
urcat pe scaune, probabil 
ca sa vada mai bine, si s- 
au înregistrat căderi

Apoi, totul a luat 
sfarsit, şi spectatorii au 
plecat gândindu-se cum 
avea sa fie la BLACK.

Cei care işi 
cumpăraseră invitaţii la 
BLACK din timp, au fost 
norocoşi, pentru că vineri 
invitaţiile se terminaseră 
şi ajunseseră la 10000 lei. 
Dar a meritat, nu?

OANA, LIANA SI 
ANCA
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Campania naţională de educaţie sexuală „ Iubeşte cu grijă!

&  B  M M J g g
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ALEGI!

Mi j l oace l e
contraceptive, pe care 
noi credem ca ai nevoie 
sa le afli. ti le prezentam 
cu un singur scop: sa fii 
mai relaxat, mai sănătos. 
Când vei dori sa ai un 

copil, tu vei decide.

O METQQA DES 
FOLOSITA

Pilula combi
nata este un amestec de 
estrogen si progesteron 
in cantitati foarte mici. 
Mult mai mici decat can- 
titatile de hormoni pro
duse de corpul uman. 
Pilulele de ultima gener
aţie, care au aparut deja 
in farmaciile noastre, au 
permis reducerea dozelor 
si a efectelor secundare.

Acţiune prin
cipala a pilulei combi
nate este inhibarea ovu- 
latiei. Nu trebuie sa ne 
speriem Inhibarea se 
produce indirect, nu se 
actioneza direct asupra 
ovarului, ci prin inter
mediul unei comenzi 
hipotalamice. Rezultatul: 
„deconectarea” ovarelor. 
AVANTAJE: Permite
femeilor sa-si controleze 
propria fecundatie, nu 
afecteaza dorinţa sexu
ala, reduce cantitativ 
menstruatia si reglează 
ciclul menstrual.
Contribuie la eliminarea 
posibilităţii de apariţie a 
cancerului uterin si ovar
ian.

F a b r i c a t e  
conform standardelor si 
folosite corect, ele sunt 
practic 100% sigure. 
Femeile cu o sanatate le 
pot folosi foarte multi 
ani. Cercetările au 
demonstrat ca nu este

justificata întreruperea 
periodica a acestui tip de

Pentru eliminarea ori
cărui factor de nelinişte, 
folosirea pilulei combi
nate este recomandata a 
se face sub supraveghere 
medicala periodica.

Exista posi
bilitatea ca, la începutul 
„tratamentului**, sa apara 
unele efecte secundare: 
dureri de cap, greaţa, 
vărsături, mici sangerari. 
Aceste efecte nu sunt 
periculoase, de obicei 
dispar după un timp rela
tiv scurt. La ultima gen
eraţie de pilule, 
„mini dozate**, aceste
efecte secundare sunt 
extrem de rare.

PILULA 
HORMONALA -  

UTILA FEMEILOR 
CARE NU TOL

EREAZĂ PILULA 
COMBINATA

Acest tip de 
pilule conţin numai prog
esteron si sunt utlie 
femeilor care alapteaza si 
femeilor care nu tol
erează pilula combinata. 
Administrarea zilnica 
anuleaza posibilitatea 
menţinerii sarcinii, 
fac and inposibila fecun
darea ovulului. Au o efi
cienta foarte buna. 
AVANTAJE: Având in 
vedere ca nu are estro
gen i. acest tip de pilula

are foarte puţine con 
traindieatii 

DEZAVANTAJE* In
unele cazuri poate 
deregla ciclul menstrual, 
iar uneori apar sangerari 
neregulate si dureri de 
cap. Eficienta depinde 
destul de mult de orele la 
care trebuie luate.

BIG STAR

Prezervativul masculin 
este o membrana subţire, 
din cauciuc natural, care 
acoperă penisul in erec
ţie. Prin folosirea lui se 
opresc spermatozoizii 
care astfel nu mai ajung 
in vagin.
AVANTAJE: Ieftine si 
uşor de găsit. Se aplica 
rapid si comod prin 
rulare. Singura protecţie 
împotriva bolilor sexu
ale, inclusiv SIDA. 
DEZAVANTAJE: Se
pune înainte, chiar atun
ci. Unii barbati se inhiba. 
Pentru a fi eficient tre
buie pus cu atentie.

EXISTA SI 
PREZERVATIV 

FEMININ

Prezervativul 
feminin este o membrana 
din cauciuc care se intro
duce in vagin înaintea 
actului sexual. Are forma 
unui săculeţ cu un inel 
exterior si unul interior. 
AVANTAJE: Pe langa 
avantajele prezervativu
lui masculin, posibila 
inhibare psihica a bărbat
ului e eliminata. 
D E Z A V A N T A J E :  
Aplicarea necesita o 
atentie mărită. Trebuie

ingrat cat mai adane in 
vagin Trebuie extras eu 
atentie, pentru a nu per* 
mite scurgerea ipermato-
z o i z i 1 o r .

DIAFRAGMA „TE 
TINE” 24 DE ORE

Diafragmele 
sunt in forma unei cupe, 
din cauciuc special. Se 
aplica pe colul 
uterin
împreuna cu un 
spermicid (crema 
sau gel). Diafragma 
constituie o bariera 
in drumul spermato
zoizilor prin colul 
uterin.
A V A N T A J E
Protejează colul 
uterin împotriva 
unor boli inflama
torii. Se introduce 
înaintea actului sexual, 
deci nu il influenţează. 
Metoda se afla sub con
trolul total al femeii. 
D E Z A V A N T A J E :  
Necesita un consult med
ical pentru stabilirea 
dimensiunilor potrivite si 
atentie in timpul 
folosirii. Pentru eficienta 
maxima, 6 ore după con
tactul sexual nu trebuie 
scoasa.

STERILETUL 
POATE FI EFI

CIENT SI 10 ANI

St e r i l e t e l e  
sunt dispozitive simple, 
din material solid, care 
sunt introduse in cavi
tatea uterina. In cazul in 
care ovulul este fecun
dat, steriletul împiedica 
fixarea acestuia elimi
nând astfel riscul de

AVANTAJE) Extrem de 
eficace, Nu der aajeaza in 
timpul getului sexual,

Odaia pus, grija de sarci
na este eliminata. 
D E Z A V A N T A J E :  
Trebuie introdus de un 
medic specialist.
Perturba ciclul menstru
al, rar pot apare chiar 
Ocazional, poate fi 
expulzat. Nu este reco
mandat femeilor fara 
copii.

SPERMICIDELE 
SE FOLOSESC 

EXACT ATUNCI 
AI NEVOIE

Spermicidele 
sunt substanţe chimice 
care distrug spermato
zoizii. Se găsesc sub 
diferite forme' spray-uri, 
tablete, creme, geluri, 
supozitoare.

Spermicidele trebuie 
introduse cat mai adanc 
in vagin, cu 5-15 minute 
înainte de contactul sex
ual,
AVANTAJE: Uşor de 
procurat din farmacii.

‘ Sunt lubreflante locale, 
nu au efecte secundare, 
protejează împotriva 
bolilor transimisibile 
sexual.
DEZAVANTAJE: Au o 
eficienta contraceptiva 
mica,) efectul dureaza 
circa t> ora. Timpul de 
aşteptare este lung, 15 
minute'pentru siguranţa. 
Poate produce iritaţii 
locale ta unele persoane.

(continuare in pag 5)sarcina.



MIJLOACE
CONTRACEPTIVE

(continuare din pag 4)

CONTRACEPTIVE 
INJECTABILE -  ODATA LA 

CATEVA LUNI

Aceste tipuri dc contraceptive 
sunt printre cele mai sigure si eficace 
Conţin un compus administrat sub forma 
de Uţjeetii simple intramusculare. 
Compusul blochează ovulatia 
AVANTAJE: Se administrează o data la 
o luna. doua sau trei luni, in funcţie de 
produs. Se recomanda femeilor care 
alapteaza.
DEZAVANTAJE: Nu este indicat 
femeilor care doresc un copil imediat 
după întreruperea contraceptiei. 
Ne regularităţi sau chiar absenta menstru
aţie!.

UN IMPLANT HORMONAL 
TE PROTEJEAZĂ 5 ANI

Implantul constituie o metoda 
contraceptiva ultramoderna, cu eficienta 
prelungita, de la un an la cinci ani. 
Implantul se prezintă sub forma unor 
microcapsule care se introduc sub piele, 
in general in zona antebraţului.

Prin pereţii speciala ai capsulelor se 
eliberează cantitati dozate de hormoni 
care suprima ovulatia si fac o bariera in 
calea spermatozoizilor.
AVANTAJE: Nu are efecte secundare de 
tipul celor provocate de estrogeni, este 
des folosit si, foarte important, nu se 
administrează zilnic, saptamanal sau 
lunar, ci anual. Pana acum circa 2 mil
ioane din intreaga lume folosesc implan
tul. Se poate renunţa oricând la implant 
fara urmări. Nu interferează in desfăşur
area actului sexual.
DEZAVANTAJE: Modificarea ciclului 
menstrual. Implantarea si extragerea 
implantului la cerere nu se poate face 
decât de medici specializaţi.

CONTRACEPTIA DE 
URGENTA -  IN MAXIM TREI 

ZILE <DUPA>

Se poate apela la contreceptia 
de urgenta- pilule- in maxim 72 de ore 
dupe un contact sexual neprotejat. Se iau 
doze speciala de pilule (uneori injecţii). 
Se împiedica astfel fixarea ovulului 
fecundat
AVANTAJE: Eficienta buna (96-98%), 
evita un avort.
DEZAVANTAJE: Se recomanda numai 

de către medici. Pot aparea dereglări ale 
menstruatiei, greţuri, vărsături. Este 
necesara supravegherea efectului de către 
medic.

10 SECRETE PENTRU 
A-L CUCERI PE “EL”

aca ai nevoie 
de nişte idei 

•ik pentru a=i câş
tige inimi lui "FAT* 
FRUMOS*, iiti otva 
ce er putea ea te ajute:

♦Fii naturalei 
#Zambeste-i discret si 
da-i de inteles ca te 
interesează.
*Gaseste un pretext 
pentru a te apropia de 
el.
*Nu rade zgomotos in 
prezenta lui si nu-i 
critica amicii cu sigu
ranţa ca acestea i-ar 
displace.
După ce l-ai cucerit si 
vrei sa-1 păstrezi:
#Fa-i un compliment, 
insa nu fi prea directa. 
Băieţii adora sa fie

admiraţi.
*Nu I te plânge mereu 
pentru ca intr-o zi va 
spune "gata!". 
♦Înecarea sa gasesti 
un subiect de discuţie 
oara sa l captiveze,
♦Fii p i o a s a ,  dar nu 
prea des!
♦Fa-I puţin gelos. 
Acesta ii instiga 
orgoliuMinsa nu
exagera!)
♦Incearca sa nu fi 
niciodată trista.
Veselia consolidează 
o relaţie.
#Nu-i vorbi mereu 
despre fostul tau pri
eten. Nu-i place sa se 
simtă comparat, si in 
plus, ar crede ca nu 
la-i uitat.
Daca vrei ca relaţia sa
aiba un viitor:
*Nu trebuie sa renun

ţi la părerile tale pen
tru a-i face pe plac. 
Exprim ati-le, dar ast
fel incat sa vada ca 
eşti de acord ou el, 
♦Gaseate ceea ce-i 
place cel mai mult sa 
faci, sau sa zici, si ast  ̂
fel nu te va putea 
refuza,
♦Nu-i lauda duşmanul 
de moarte in fata. 
Chiardaca tie iti place, 
abtine-te, pentru ca 
s-ar putea sa iasa rau. 
♦Evita, pe cat posibil, 
subiectele in care 
aveţi păreri complet 
diferite, pentru ca 
dintr-o contradicţie, 
se poate ajunge la o 
cearta serioasa!
Pentru a reuşi, ingre
dientul principal este 
increderea in sine. 
SUCCES! BEBE

SANE
•'JUCĂM”
DE-A
DRAGOSTEA M a t r m o n i a l e

Liceul Petru 
Maior sta prost cu 
dragostea. Ce-i asta? Daca 
nici boboacele nu mai cred 
in dragoste la prima vedere, 
ce sa te mai astepti de la cei 
dintr-a Xll-a? Si totuşi am 
găsit cateva sentimentale. 
Dar noi nu dorim in liceu 
specimene de-astea, care 
inca cred ca pot intalni un 
tip "sentimental, sincer, 
sportiv, cu simţul umorului, 
sexi, melancolic, inteligent, 
cu bani, etc. Cate pretenţii! 
Si daca ne gândim mai bine, 
ce, nu putem găsi un bai at 
avand portretul robot de mai 
sus? Sa fim sinceri! Pai sunt 
normale fetele astea? 
Trebuie sa te mulţumeşti cu 
cineva potrivit pentru tine.

Atentie băieţi! Se cer tipii 
inalti, bruneţi ( 70% ), 
blonzi (9%). săteni (18%), 
cu ochi căprui (27%). albaş
trii (45%), negrii sau verzi 
(14%).
Parerea lor despre voi? 
Citez: nenorociţi, surzi, n- 
aud când sunt intrebati cat e 
ceasul, drăguţi, tampiti, afu
risiţi, increzuti pana peste 
cap, tari. inalti, egoişti, sim
patici, comici, plăcuţi la 
vedere, prosti”, o serie de 
epitete care mai de care mai 
interesante. Cat despre clasa 
Cu cei mai drăguţi băieţi, 
iata clasamentul: 
l.X II-E , 2 XII-A 
3. XH-C, 4. XII-B.

#Sunt o 
"fecioara" si am 15 
ani. imi place dis
tracţia dar si 
munca. Sunt mal
ta, ochi căprui, par 
şaten. Pentru orice 
informaţie cauta 
jos la parter in IX- 
D.

#N umele  
meu este MX“, sunt 
şatena, ochi albaş
trii, 1,73 inaltftne. 
Sunt născută in 
zodia peştilor. Imi 
plac foarte mult 
petrecerile si băi
eţii blonzi. Daca 
eşti interesat 
caută-mâ in IX-D.
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poşta redacţiei urme*poşta redacţiei urme*

Filă din jurnalul unui boboc

Când am intrat pentru prima oara in curtea liceului, 
mergeam cu paşi tremuranzi. Desigur emoţiile examenului au 
pus stăpânire pe mine demult, dar începând cu zilele de 
înscriere erau din ce in ce mai puternice.

Timpul parca a zburat, si examenul a venit mai 
repede decât ma aşteptam. îmi era teama si eram preocupata 
de soarta mea care se decidea in acele zile. Dar, in ciuda tutur* 
ur emoţiilor si cu ajutorul lui Dumnezeu, am trecut, pot spune, 
cu brio acele clipe de suspans.

Pentru mine vacanta nu a fost decât o lunga 
aşteptare. Zi de zi ma preocupau zeci de intreban: "Cum o sa 
fie la liceu?", " O sa fie greu?", "Cum vor fi profesorii?", si 
multe altele la care nu le puteam găsi răspunsul. Aşteptam cu 
nerăbdare sa inceapa şcoala, doar astfel reuşeam sa dau un 
răspuns întrebărilor ce ma framantau.

Dar, in sfarsit, se apropia "ziua cea mare", 15 sep
tembrie. Evident ca emoţiile puseseră din nou stăpânire pe 
mine gandindu-ma la viata noua care ma asteapta: "viata de 
liceean". Vrând nevrand a sosit si acea zi in care a trebuit sa 
ma indrep spre şcoala. In sfarsit am pasit in curtea scolii cu 
emoţie si sfiala, dar totul era strain si aproape toate chipurile 
imi erau necunoscute. Nu ma simţeam in largul meu si prvir- 
ile celor mari ma intimidau, gandindu-ma ca in sinea lor rad 
de mine ca sunt "boboc".

Apoi au sosit zile mai frumoase, am cunoscut 
colegii, pe doamna diriginta, iar in zilele următoare pe domnii 
profesori. Totuşi in primele zile totul mi se parca straniu si imi 
spuneam ca niciodată nu o sa ma acomodez cu profesorii.

Sunt sigura ca cei patru ani pe care o sa-i petrec in 
acest liceu o sa fie cei mai frumoşi din viata mea.

(Alina Chirie^ DC-Q.

S A T A N I S M  T L-  
P E R I C O L  IM \ T I U  
( ,  I M  R A Ţ I A  T A  N A R Ă

DE CE COPIAZĂ ELEVII?
SIMPLU...

O data cu începerea noului an şcolar, vor incepe 
si primele teste ale profilor, ce vor parca sa-si scoata par- 
leala pentru cele trei luni de odihna ale elevilor. Si tot atun
ci apar si obiecţiile: "Cum? «a-mi dea lucrare asa la început 
de an? Ce crede, ca eu mai tin minte ceva de anul frecut ? 
Mai bine copiez!" Zis ii faeut Nimic mai simplu! Oare? 
MEi ii daca o sa ma prindă o «a-mi puna un 2 «au un 1, da' 
no sa-1 treaca asa 1-anceput"- Mai ştii? am spune noi. 
Surprizele apar de acolo de unde te astepti mai puţin. Totuşi 
fiind primele note s-ar putea sa nu apara in catalog. Dar ce 
te faci in mijlocul trimestrului? sau la teza? Buna intrebare! 
Dar exista si in acest caz doua răspunsuri: ori înveţi lecţie 
de lecţie si te asiguri ca zecele-i a-1 tau, ori înveţi o lecţie, 
colegul tau de banca o lecţie, si...gata! Evident mai exista 
si a treia posibilitate: "Ştie colegul si pentru mine!" Da! dar 
daca il laşa memoria tocmai in timpul testului? sau daca tu, 
elevul silitor, uiti o lecţie si tocmai aceea este subiectul 
lucrării? începi sa te framanti, transpiri, te uiţi in jur cu 
groaza la cei care umplu foile cu nemiluita iar colegul de 
banca iti spune sa nu fii fraier ca toti ceilalţi colegi copiaza. 
Poţi sa faci si tu la fel! Si daca ti-a mers o data, de ce te-ai 
opri, nu? Când stai si inveti ca blegul si vezi ca iei aceiaşi 
nota cucei care copiaza, te opreşti pentru o clipa si te între
bi: "De ce?" Si uite asa numărul celor care copiaza la ore 
creste pe zi ce trece, spre disperarea profesorilor.

Poate face parte si aceasta din farmecul anilor de 
liceu, mai ştii? O sa ziceţi: " Da ce ei n-au fost elevi?" Ia 
ganditi-va cum ar fi sa fiţi peste cativa ani si voi profesori. 
Cum ramane cu acel fenomen de "răzbunare" ? Nu v-ar 
tenta sa vedeţi si voi cum e când prinzi un elev copiind? 
I-ati pedepsi? Pe toti?

Atunci la ce bine lucrările, testele? Intr-adevar 
nu pot dacat sa fiu absolut de acord cu voi in ceea ce 
priveşte programa si tot acest sistem care te epuizează de-a 
dreptul. Dar, pana la inventarea dar mai ales acceptarea si 
adoptarea unuia nou, RESEMNAŢI-VA!!!

(mm boboc Mm IX-B)

Satanismul este m  curent care 
se b&zeaza pa naivitatea tinerilor, o doc
trina care devtaza dc la normal. In acest
curent simt atraşi, in general, tineri i ado
lescenţi. Sunt manevraţi de forte oculte, 
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Femeie fatală, 

intelectuală sau ingenuă

a cuvântul "roşu"? C. Vrăbiuţă. 9. Preferaţi ca par- 13. Care este prover-
incercat, macarodata 
in viata, sa seducă un 
barbat? Si care 
femeie nu a simtit, 
macar odata in viata, 
ca are ceea ce se 
numeşte putere de 
s e d u c ţ i e ?  
Răspunzând la intre- 
barile de mai jos, veţi 
afla daca sunteti o 
femeie fatala, intelec
tuala, o ingenua sau
0. .. antiseducatoare. 

La fiecare intrebare
incercuiti numai una 
dintre cele patru vari
ante de răspuns.

1. Cum preferaţi sa 
dormiţi?
A. Intr-o vaporoasa 
ca masa de noapte.
B. In bluza LUI de 
pijama.
C. Intr-un tricou.
D. In tinuta Evei.
2. Cu ce asociaţi

A. Buze.
B. Negru.
C. Ci re as a.
D. Mos Crăciun.
3. Aveţi o intalnire cu 
EL pentru prima 
oara. Ce veţi purta?
A. Taior sexy si 
pantofi cu toc inalt.
B. Minijupa si pantofi 
fara toc.
C. Fusta despicata si 
pantofi cu toc inalt.
D. Pantaloni si 
pantofi sport.
4. EL va invita la un 
restaurant si va oferă 
ceva de băut. Ce 
comandaţi?
A. Whisky.
B. Şampanie.
C. Suc de fructe.
D. Vin
5. Daca v-ati reincar
na in pasare, ce ati 
prefera sa fiţi?
A. Pescarus.
B. Păun.

D. Cucuvea
6. Daca ati avea drep
tul la un singur pro
dus cosmetic, ce ati 
alege?
A. Ruj.
B. Fond de ten.
C. Rime!.
D. Crema hidratanta.
7. Pentru a uita un 
eşec in dragoste:
A. Va intalniti cu o 
prietena.
B. Va găsiţi un alt 
partener.
C. Va dedicaţi muncii 
dv.
D. Va indopati cu cio
colata.
8. Sa presupunem ca 
ati avea posibilitatea 
sa realizaţi un serial 
TV. Eroina dv. se va 
numi:
A. Manuela.
B. Natalia.
C. Laura.
D. Ana.

fumul dv. sa fie, 
inainte de toate:
A. Discret.
B. Cu aroma de 
fructe.
C. îmbătător.
D. Tonic.
10. V-ar fi plăcut sa 
cereţi sfatul:
A. Ioanei d'Arc.
B. Cleopatrei.
C. Măriei Curie.
D. Scriitoarei Colette.
11. Este ora 18. Va 
despărţiţi de frumo
sul dv. coleg de birou 
spunandu-i:
A. Salut!
B. Bye!
C. La revedere!
D. Buna seara!
12. Cuvântul "carte" 
reprezintă pentru 
dv.:
A. Carte de vizita.
B. Carte de credit.
C. Carte poştala.
D. Carte de joc.

bul dv. preferat?
A. Ochi pentru ochi, 
dinte pentru dinte.
B. Noaptea toate pisi
cile sunt negre.
C. Când pisica nu-i 
acasa, joaca şoarecii 
pe masa.
D. Nu trezi leul care 
doarme.
.14. Ce articol ati fi 
tentata sa cititi mai 
intai?
A. Gata cu ridurile!
B. Femeile capri
cioase ii fac praf pe 
barbati.
C. Barbatii preistorici 
erau virili?
D. Oricând pregătite!

15. V-ar fi plăcut sa 
inventaţi:
A. Tocurile cui.
B. Maşina de scris.
C. Pilota.
D. Papusa-manechin.

evaluarea rezultatelor
Dacă nu obţineţi o majori

tate de semne de acelaşi fel şi dacă 
aţi obţinut două simboluri la egali
tate, luaţi-l în considerare pe cel pe 
care
l-aţi ales primul în decursul testului.

Aţi obţinut o majoritate
de *: sunteţi o femeie fatală. A 
seduce reprezintă pentru dv. o 
necesitate! Acordaţi o mare impor
tanţă aspectului dv. fizic. Sunteţi

foarte sexy şi adoraţi să fiţi privită, 
admirată, dorită. Pentru dv., a 
atrage privirile bărbaţilor este un 
joc. Când câştigaţi, când ei se află ia 
picioarele dv., jubilaţi. Dar când 
pierdeţi, sunteţi tare nefericită! Dar 
oare merită să jucaţi acest joc? Căci 
trebuie să ştiţi că dincolo de masca 
de femeie fatală se ascunde o 
femeie adevărată, a femeie care nu 
cere decât să fie cunoscută!

Aţi obţinut o majoritate de +: sun

teţi o intelectuală. Sunteţi o femeie 
drăguţă, dar nu vă bazaţi puterea dv. 
de seducţie numai pe aspectul fizic. 
Sunteţi inteligentă şi aveţi o personal
itate foarte puternică. Puterea dv. 
asupra bărbaţilor se ascunde în 
cuvinte. Vocea dv. îi face pe ceilalţi să 
vibreze! Chiar dacă mai privesc câteo
dată picioarele unei femei necunos
cute, ei se vor întoarce întotdeauna la 
dv. pentru a dialoga. Doar ştiţi să o 
faceţi atât de bine!

Aţi obţinut o majoritate de #: sunteţi 
o ingenuă. Agasantă sau şarmantă, 
nu le puteţi fi indiferentă. Pentru a 
seduce, preferaţi să vă prefaceţi naivă,

deşi sunteţi extrem de perspicace. 
Bărbaţii se simt puşi în valoare alături 
de dv., căci au impresia că sunt puter
nici, utili, inteligenţi... Păreţi atât de 
fragilă, atât de neajutorată! Puterea 
dv. de seducţie este de temut. Aviz 
amatorilor!

Aţi obţinut o majoritate de x: sunteti 
o antiseducătoare. Pentru dv. nu are 
importanţă părerea celorlalţi; vă 
simţiţi bine aşa cum sunteţi. Şi totuşi 
seduceţi, deşi nu vă pierdeţi timpul 
încercând să plăceţi cu orice preţ! 
înainte de orice, vă căutaţi echilibrul 
personal. Aveţi o mulţime de prieteni 
cărora le place spontaneitatea dv.
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Doamna
profesoară

TRUŢA

In trimestrul III al anului şcolar precedent 
se zvonea (si mai târziu s-a adeverit) ca 

doamna directoare, prof. dr. Truta Slena se va 
pensiona. Am considerat a fi un moment 

potrivit pentru a-i solicita un interviu, măr
turisesc, pentru a afla ce a însemnat pentru 

dansa liceul P.M., elevii pe care i-a educat cu 
profesionalism caruia i se adauga un dar spe

cial, acela de a se face iubita de elevi, 
întrebările mele, când si unde v-ati 

născut, unde ati studiat, etc., i-au trezit o 
stare de nostalgie ce m-a impresionat. 
„M-am născut intr-un sat foarte impor

tant, centrul Pământului pentru mine. In 
Serbeni, la 18 km de Reghin. Un sat prăpădit, mititel, cu oameni si harnici si mai puţin harnici, 

dar cel mai important sat pentru mine; la 2 octombrie 1939, intr-o familie cu copii multi. Am 
crescut ocrotita de părinţi, de mama (a cărei figura de taranca luminata va fi evocata de mai 

multe ori pe parcursul discuţiei noastre) si de fraţii mai mari -------------------------------------------------------------------

„Am făcu liceul cu 
succese mai mici"

Handicapul fizic a obligat-o 
sa aiba preocupări mai"pas- 
nice". Asa ca a invatat contin
uând tradiţia familiei cu copii 
remarcaţi prin calitati iutelec- 
tuale.

,Am făcut liceul cu succese 
mai mici (v-o spun pentru incu- 
rajarea adora care la varsta 
adolescentei si preadolescentei 
nu dau tot ce pot)".

Rateaza intrarea la facultatea 
de lilmbi străine si lucrează ca 
suplinitor in invatamant timp 
de doi ani. Intre timp se pregăt
eşte serios pentru facultatea de 
filosofie. Este admisa si face 
parte dintr-o grupa eminenta a 
centrului universitar Cluj. L-a 
avut profesor pe D.D. Roşea. 
Mărturiseşte ca in facultate a 
descoperit istoria filosofiei si 
psihologia care a jucat un rol 
foarte mare in formarea dânsei.

Considerând ca trebuie sa-si 
dea doctoratul incepe studiul. 
Pentru lucrarea de doctorat 
„Relaţia profesor-elev in pro
cesul educaţiei morale" 
lucrează aproape zece ani 
datorita posibilităţilor reduse 
de documentare.

M ai mul t  de o jum ăta te  
de viata la catedra

V-am intrebat cati ani de 
munca aveţi. Eu nu i-am 
numarat.

-37 la catedra! (imi răspunde 
promt).

Vi se pare mult? Putin?
Oare-i mult, oare-i puţin (se 

intreaba). Mult, da. pentru ca 
este cu mult mai mult decât 
jumatatea vârstei mele. Iti dai 
seama, 57 ani impliniti din care 
37 sunt la catedra. Dar pe de 
alta parte când ma gândesc ca a 
trecut ma intreb totuşi când? 
Când au trecut atatia ani?

„Am avut satisfacţii 
foarte m ari si o m ulţime de 

neim pliniri"
Daca am ajuns aici la „au 

trecut” smneneti-ne ceva 
despre realizări.

Uite. ies la pensie incepand 
cu l septembrie 97 si plec din 
şcoala cu conştiinţa datoriei 
implnite. Nu vreau sa fac para
da de modestie dar nici sa oco
lesc subiectul. Am muncit 
foarte mult, am avut satisfacţii 
foarte mari si o mulţime de 
neimpliniri.

O data şcoala asta are posi
bilităţi mai mari decât arata 
rezultatele. Eu sunt conştienta 
de nişte progrese reale pe care 
şcoala le-a dovedit dar, se 
poate mult mai mult. As fi vrut 
sa avem mai multi finalisti la 
naţionale deşi anul acesta 
rezultatele au fost frumoase. 
Mi-ar fi plăcut sa prind o 
vreme, care va veni, in care 
şcoala sa aiba mai multa 
autonomie. Mi-ar fi plăcut sa 
primim adevarata reforma a 
invatamantului cu reducerea 
conţinutului programelor, care 
este peste măsură de incarcata 
si cu foarte multe cunoştinţe 
inutile. Si aveam un vis... Asta 
chiar ca e un vis... Nu cred ca 
se implineste dar, mai ştii... as 
fi vrut sa facem din liceul aces
ta un colegiu.

Care este diferenţa dintre 
liceu si colegiu?

Aaaa..., autonomie foarte 
mare, prestigiu. Dar iti dai 
seama cum ar suna 
„COLEGIUL NATIONAL 
PETRU MAIOR" Chiar e un 
vis.

„Sunt pen tru  relaţii 
apropiate cu elevii.."

Sa intram in şcoala printre 
elevi. Povestiti-ne foarte pe 
scurt despre cum vedeţi d- 
voastra relaţia dintre profesor 
si elev.

Uite, nu intamplator mi-am

ales eu tema pentru lucrarea de 
doctorat despre care am vorbit 
(Relaţia profesor- elev). Am 
considerat din totdeauna chiar 
si din anii de dinainte de facul
tate când eram suplinitoare, ca 
aceasta relaţie este esenţiala 
pentru tot ce se inampla in 
şcoala. Copilul invata sau nu 
invata e cuminte sau nu e 
cuminte in funcţie de relaţia sa 
cu profesorul* de un profesor 
pentru care ai consideraţie, 
stima, de acela ti-e ruşine sa fii 
rau sau leneş. De un profesor 
de care te temi, in fata lui te vei 
sustrage de la sarcini si-1 vei 
necăji daca iti da mana s.a.m.d. 
Discut cu un elev si vezi bine 
ca am dreptate. Exista aceasta 
relaţie care hotărăşte foarte 
mult in soarta copilului si am 
tinut foarte mult la o relaţie 
corecta, asa cum am inteles eu 
corectitudinea (chiar si in ainte 
de a ma specializa in proble
ma). Adică copilul trebuie 
respectat. Este o personalitate. 
Cu copilul trebuie sa ai 
intelegere. sa fi exigent (ca un 
părinte) pentru ca ii vrei 
binele si trebuie sa il constrân
gi sa devină bun. Relatile 
democratice cu copilul (in sen
sul cel mai bun al cuvântului 
democratic) nu inseamna 
„copilul face ce vrea", nu! 
Respect, consideraţie, ajutor, 
tot ceea ce asteapta copilul de 
la tine minus frâul liber. 
Copilul trebuie format in anu
mite cerinţe sociale. Am fost 
intodeauna im potriva metode
lor aversive si penru metodele 
pozitive. Sunt pentru relaţii 
apropiate din care copilul sa se 
simtă bine si in acelaşi timp 
obligat fata de adult sa-si faca 
datoria.

„Liceul P etru  M aior a 
insem nat foarte m ult pen

tru  m ine"
Ce a reprezentat liceul Petru 

Maior in viata dumneavoastră?

(Se gândeşte)
Poate ca am simtit mai mult 

ce inseamna o şcoala pt. cineva 
tocmai pt. ca am avut răspun
derea cvasitotala in ultimii 7 
ani. A insemnat foarte, foarte 
mult pt. mine pt. ca am reuşit 
sa fac ceva pt. şcoala.

Care este starea d-voastra de 
spirit acum la sfarsit? Nu va e 
frica ca va veţi plictisi fara 
elevi?

Starea mea de spirit este 
foarte buna Este un moment 
deosebit dar, am atatea planuri 
pt. aceasta perioda incat daca 
sunt sanatoasa sa duc la 
indeplinire macar o parte din 
ele, nu ma voi putea plictisi. 

„V reau sa deschid 
un cabinet de consultaţii 

psihopedagogice"
Care sunt planurile d-voastra 

de viitor?
Scriu. Am in lucru „o 

metodica a educaţiei morale". 
Poate o finalizez, poate nu. De 
asemenea un jurnal care se 
numeşte „Profesorul si revolu
ţia". Am planuri de „afaceri" 
vreau sa deschid un cabinet de 
consultaţii psihopedagogice.

„Sa flti 
m ândrii ca sunteti 

elevii acestei scoli!" 
Doriţi sa daţi un sfat celor 

care raman aici?
„Ţinând cont ca in ultima 

vreme şcoala noastra si-a sporit 
prestigiul, aveţi grija ca macar 
sa-1 menţineţi, deşi aveţi 
resurse sa-1 sporiţi!.

Va doresc sa fiţi mândri ca 
sunteti elevii scolii acesteia.

In numele meu si al colegilor 
mei va multumsc pentru ama
bilitatea de a ne f i  acordat 
acest interviu. Va mutumim  
pentru ca

ne-ati invatat in toti aceşti 
ani. Va dorim ani muţi pentru a 
va duce la indeplinire planurile 
si de asemenea multa 
sanatate!!!

Interviu realizat de 
Florin Somodi


