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Pacea Celui care S-a născut în ieslea din Betleem, să cuprindă 
sufl etele şi inimile noastre, pentru a deveni mai buni, mai 
iertători şi mai credincioşi. 

Anul nou să ne găsească mai buni, mai puternici, mai ambiţioşi, 
mai îndelung-răbdători cu alţii, dar mai exigenţi cu noi înşine, 
mai veseli, mai calmi… pentru că totul vine din noi, din felul în 
care gândim şi ne încredem în Dumnezeu. 

Vă  urez să petreceţi sfi ntele sărbători ale Crăciunului, Anului 
Nou şi Bobotezei cu sănătate, pace şi bucurii. 

La mulţi, buni, frumoşi  şi fericiţi  ani!

prof.dr.  Florin  Ilieş

Directorul Colegiului Naţional „Decebal“ Deva

Revistă a Colegiului Naţional Decebal Deva 
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1 Decembrie

Sala de festivităţi Jean Monet a Colegiului Naţional 
„Decebal“ din Deva a devenit neîncăpătoare.

Elevi, cadre didactice, reprezentanţi ai Direcţiei 
pentru cultură şi patrimoniu naţional a judeţului 
Hunedoara, Muzeului Civilizaţiei dacice şi romane 
Deva şi ai Uniunii culturale  a rutenilor din România 
au participat la simpozionul  Marea Unire , 1918-
2012.

A devenit tradiţie pentru elevii şi cadrele didactice 
din Colegiul Naţional „Decebal“  să participe  cu 
emoţie la evocarea acestui ideal al românilor, Marea 
Unire, idealul de a avea o naţiune unită, puternică şi 
suverană, a cărei identitate să se poată afirma liber 
pe scena istoriei.

După intonarea Imnului de Stat interpretat de 
solistul de muzică populară Cristian Fodor şi 
cuvântul de deschidere  al domnului prof.dr. Florin 
Ilieş, directorul colegiului,  au fost prezentate lucrări 
ştiinţifice de către Gheorghe Firczak, Dorin Kladni, 
dr.Liviu Lazăr, Adela Herban, Ioachim Lazăr, Olivia 
Niţescu.

Temele abordate, Contextul politic internaţional 
al Marii Uniri, România în primul război mondial, 
Unirea Basarabiei şi Bucovinei cu România, La 
Alba Iulia acum 94 de ani, Devenii şi Marea Unire, 
Semnificaţia marii uniri pentru tânăra generaţie, 
au fost urmărite cu mare interes de cei prezenţi în 
sală.

 Antonia Stoian, clasa a X-a D

   La mulţi ani, 
                     România!
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1 Decembrie Joi, 11 Octombrie 2012, s-au desfăşurat alegerile pentru 
Consiliul Şcolar al Elevilor din Colegiul Naţional „Decebal”, 
drept de vot având atât elevii de liceu cât şi elevii de 
gimnaziu.

Datorită faptului că, în acest an, elevii claselor a IX-a îşi 
desfăşoară activitatea în corpul B al colegiului, alegerile au 
avut loc în două locaţii. Una dintre locaţii a fost Centrul de 
Documentare şi Informare al colegiului iar cea de-a doua a fost cantina colegiului 
situată în corpul B. Alegerile şi numărarea voturilor s-au desfăşurat în prezenţa 
observatorului extern, Andra Covaciu - preşedintele Consiliului Judeţean al Elevilor 
Hunedoara şi a vechii conduceri a consiliului,  Vărgaş Vanesa, Timar Ozana şi Ardelean 
Paula.

În urma voturilor, preşedinte al Consiliului Şcolar al Elevilor  din Colegiul Naţional 
„Decebal”  a fost ales colegul nostru, Purtător Liviu din clasa a X-a D, prim-
vicepreşedinte Popa Andreea Georgiana din clasa a X-a E, vicepreşedinte Mureşan 
Maia din clasa a XI-a D şi vicepreşedinte Borza Alexandru din clasa a X-a A.

La scurt timp după alegeri, noul Birou Executiv al Consiliului Şcolar al Elevilor a 
organizat prima şedinţă în cadrul căreia s-au ales membrii pe departamente. Astfel, 
membrii departamentului de informare sunt:  Dragoş Valentin din clasa a X-a B, 
Kovacs Călin din clasa a IX-a B, Dărămuş Cristian din clasa a X-a C şi Cozmescu 
Claudiu din clasa a XI-a C. Responsabila departamentului de activităţi şcolare este 
Cergă Maria din clasa a X-a F iar responsabila departamentului de cultură a fost 
desemnată Hagea Andreea din clasa a X-a G. Secretarii consiliului sunt Stancu Evelin 
din clasa a XI-a E şi Arieşanu Stephan din clasa a IX-a E. Avocatul Elevului a fost 
desemnată eleva Ardelean Paula din clasa a XI-a F.

Succes!

  Andreea Georgiana Popa, clasa a X-a E
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În spatele scenei:

Decebalişti 
pe sticlă

Primul interes al elevilor proaspăt intraţi în clasa a XII-a, nu are nici o legătură cu BAC-ul. 

Stresul acesta vine abia în semestrul al doilea, pentru unii, iar pentru alţii nici măcar atunci. 

Mirosul de vacanţă e încă proaspăt în mintea şi sufletul nostru. Şi cum puteam să trăim din 

plin începutul şcolii, dacă nu organizând Balul Bobocilor.

Ne-am adunat cei ce fusesem la vremea noastră aşa zişii boboci, şi am pus  „balul” la cale. 

„Începutul e mai greu.” Aşa ar zice unii. Dar această experienţă e de departe ieşită din tipare. 

Mai bine de 30 de elevi ai claselor a XII-a 

s-au numărat printre organizatori. 

Certuri, discuţii, păreri diferite, 

urlete dar şi zâmbete, muzică, 

veselie şi prietenie. Cam aşa se 

defineşte o asemenea experienţă. 

De la alegerea unei teme şi a 

artistului, am trecut la alegerea şi 

instruirea noilor boboci, iar apoi 

ne-am întors la artist, şi la temă, iar la artist şi la data balulul, la locaţia acestuia, şi iar la 

artist. Nu a fost simplu, şi întocmai de aceea a fost frumos. Pentru mine a fost o adevărată 

provocare să lucrez cu toţi cei 30 de organizatori, DECEBALIŞTI, şi să văd că într-un final, 

când timpul nu ne-a mai fost prieten, am ajuns la o concluzie. Probabil acestea sunt cele 

mai intense amintiri ale săptămânilor de pregătire. Dar totuşi, pentru ce ne-am pregătit?
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Seara balului 

Deşi credeam că aici va lua sfârşit orice problemă de-a noastră, lucrurile s-au dovedit a fi exact 

pe dos. Picase decorul, scena era prea mică, cei de la Vunk nu şi-au montat sculele la timp, şi 

pe lângă asta au cântat şi înainte ca balul să ia sfârşit, şi multe altele. Probabil în asta a constat 

frumuseţea acestui bal. În nonconformism. În faptul că atât noi, organizatorii, cât şi bobocii, 

am fost nevoiţi să luăm decizii spontane pentru a oferi publicului un spectacol cât mai reuşit, 

având în vedere că lucrurile nu s-au întâmplat aşa cum le planificasem. 

În faţa scenei 

Balul „Decebalişti pe sticlă” a început ca un adevărat spectacol. Vedetele noastre și-au făcut 

apariția ieșind dintr-o dubă și s-au prezentat numaidecât la emisiunea „Happy Hour” unde 

gazda noastră a fost nimeni altul decât Măruţă al Colegiului Naţional „Decebal”, şi anume 

Cioroagă Andrei. 
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După prezentarea celor nouă perechi, trupa şcolii a încins atmosfera cu trei melodii cântate 

cum nu se putea mai bine. În continuare bobocii şi-au arătat talentul şi la alte emisiuni 

precum Dansez pentru tine, prezentată de Gros Alex si Vărgaş Vanesa unde juriul ( alcătuit 

din elevii Burza Iulia, Timar Ozana, Paul Togănel, Scorţea Tudor şi cadrele didactice: Domnul 

Profesor Bauman Cristian şi Doamna Profesor Iobb Laura)  au dat note. Două dintre cele nouă 

perechi au primit nota 10(zece) pe linie. Te pui cu blondele, prezentată de Rareş Drăgoiu, 

a fost o altă provocare pentru cei mai tineri dintre decebalişti, unde aceştia au fost nevoiţi 

să scape de orice inhibiţie pentru a lua un punctaj cât mai mare.  A urmat concertul trupei 

Vunk, ce a culminat cu melodia „Artificii pe tavan” la propriu şi la figurat. Deşi bobocii s-au 

pregătit din greu pentru emisiunea ”Românii au talent” aceasta nu a mai avut loc.

 Dar atât ei, cât şi organizatorii îşi vor aminti mereu de momentele acelea stresante, în care dansul 

nu ieşea cum trebuie şi alte probleme specifice orelor de pregătire. Balul nostru a luat sfârşit mai 

devreme. Dar nu înainte de un spectacol cu foc, în premieră la Deva, susţinut de două cercetaşe 

din Timişoara. La emisiunea MTV Awards, vedetele premiate au fost: Loc. I: Diana Chirilă şi David 

Denis;Loc. II: Patricia Pilţ şi Cătălin Morar;Loc. III: Buble 

Alina şi Valentin Uilecan;Popularitate: Sylvia Matei şi 

Alex Tiocan. 

Balul rămâne cu adevărat o experiență ce merită trăită 

din plin. Dincolo de problemele organizatorice, rămâne 

ca peste ani și ani să ne amintim cum timpul ne-a 

transformat din boboci timizi în organizatori indeciși 

pentru urmatoarea generație. Tinerii ce și-au început 

experiența de liceeni într-o adevărată competiție, se vor 

afla peste trei ani din nou în locul nostru. Nu ne rămâne 

decât să le urăm succes.

Maria Ozana Timar, 

clasa a XII-a D
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Delia Nicula,  clasa a IX-a C

Conform definiţiei din DEX, adolescenţa este vârsta umană cuprinsă 

între copilărie şi tinereţe,  între pubertate şi maturitate. Termenul derivă 

din latinescul  adoleco,  adolescere, însemnând “a creşte”. Aşadar e o perioadă de tranzit între 

inocenţă şi gravitate, între joc şi seriozitate,  iar semantica termenului  adolescenţă implică 

manifestări specifice: căutare, devenire, cunoaştere şi autocunoaştere, aspiraţie.   Dincolo  de 

orice  definiţie, dincolo de criteriile  clasificatoare ale psihologilor  şi ale sociologilor, adolescenţa 

reprezintă, probabil, cea mai provocatoare etapă din existenţa umană.  Sincer, nu am încredere 

în descrierea ştiinţifică din cărţile de specialitate, deoarece mi se pare dificil  a fixa în definiţii 

exacte o asemenea evanescenţă sufletească şi corporală. 

Adolescenţa e mai degrabă o stare, din care lipseşte conştiinţa vârstei, e o succesiune de 

metamorfoze rapide, surprinzătoare.  Este o vârstă a sângelui învolburat, deci a tuturor  trăirilor 

contradictorii, a  complexelor şi a orgoliilor. O vârstă a entuziasmului juvenil, a  negării a tot 

ceea ce înseamnă regulă, dogmă... Da, o vârstă a revoltei. Este revolta pură, intactă, a unui suflet 

nealterat  (încă!) de convenţii sociale. Adolescenţa e furtunoasă, clocotitoare, mereu în conflict 

cu sine şi cu ceilalţi, provocând   adevărate  seisme interioare. 

În adolescenţă, trupul şi sufletul nostru  sunt  începutul unui mare cântec, suav şi ameţitor, care 

urcă până la ciocârlii. Şedem  pe marginea de amforă a timpului, ca pe o fântână deschisă.  Nu, 

nu percepem în mod dureros trecerea timpului! Ni se pare că avem înaintea noastră un ocean 

de timp.  Că  vom avea timp pentru toate:  să citim totul, să cunoaştem totul,  acum ne facem 

proiecte fanteziste (dar noi credem că sigur le vom împlini)... Da,  auzim la  orele de literatură 

despre  “trecerea ireversibilă a timpului”, dar ni se pare un  simplu motiv literar, pur formal. Scriem 

dedicaţii încrustate în coaja copacilor sau pe pereţii clădirilor, scriem poezii şi scrisori de adio, 

percepem la cele mai mari dimensiuni tot ce ni se întâmplă,  navigăm în corabia imaginaţiei pe 

toate mările şi oceanele de pe harta sufletului nostru.

Vom reuşi!
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Flavia Trifan

clasa a XII-a F  

Gând de toamnă
Nu mă  lăsa  în  bătaia vântului care vine,

Poate mi-e rău, poate mi-e bine,

Poate ai şti,  simțindu-te lângă  mine, 

Că  vremea  ce  vine mă  va duce atât de departe de tine...

Și  gânduri  şi  glas, 

Frenetic  popas

Al  cuvântului  în vine-azurii se preling

Toate: fi ori, sentimente, fi inţe-n declin,

A  sinelui  putere de a străbate

Dealuri, alei, vieți  comprimate

Ca  într-un ceas de dureri  şi iubiri

De pură plăcere,

Toate-ale vieții subtile-amăgiri…                                                     

Adolescenţii  poartă  în ei înşişi toate mirările lumii, dar şi multe speranţe şi visuri şi dorul ardent 

de viaţă şi căutarea pietrei fi losofale… Acum, la această vârstă, suntem frumoşi, atât de frumoşi, 

încât îi molipsim şi pe ceilalţi. Acum  totul pare poleit cu aur: privirile  noastre  şi ale celorlalţi, 

oamenii înşişi, timpul…

Da, nu suntem perfecţi... Suntem impulsivi şi câteodată rebeli, vulnerabili şi autosufi cienţi, uşor 

înfumuraţi  şi de o sinceritate necenzurată, tăioasă. Da, suntem când cu plete, când cu bocanci, 

când mediocri, când geniali. Câteodată ridicoli, câteodată eroici. Da, lumea în care trăim ne place, 

chiar dacă ea nu mai e lumea adolescenţei părinţilor noştri. Sau poate tocmai de aceea.

Şi totuşi, noi toţi cei care purtăm pe umeri şi în sufl ete veşmântul  diafan al adolescenţei  avem 

ceva de spus: aveţi încredere în noi.  Vom reuşi!
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Flavia Trifan

clasa a XII-a F  

Gând de toamnă

                                                                             Deaconu Georgiana

                                                                           clasa a XI-a C

         E perioada aceea a anului când culorile ruginii îmbracă 

bătrânii copaci, când ceaţa se pune stăpână asupra agitaţiei matinale si a vechii cetăţi, 

paznică a micului oraş.

E acea perioada când o simpla fărâmă de soare, îţi lasă impregnat pe faţă un zâmbet 

colosal, când frigul aspru si bătăile de vânt te îndeamnă la veşnica meditaţie cu un ceai 

cald în faţă. 

E toamnă. Culorile pământii mă trimit în diferite alte lumi. Mintea-mi zboară într-un 

paradis îndepartat unde atât eu, cât şi oricine, ne putem bucura de o clipă în mijlocul 

naturii.  

De acea clipă de care în ziua de astăzi nu mai avem timp. De gura de aer proaspăt inhalată 

în plămânii prea obosiţi de aerul poluării. Sunt stană de piatră în faţa unor astfel de culori. 

Cei doi copaci care stau deasupra-mi, mă prind într-o îmbrăţişare caldă, dulce. O lumină 

blândă, dar totuşi dură, se revarsă printre crengile lor îmbătrânite de vreme , o lumină 

vagă de soare-n amurg, face ca frunzele în culorile lor arămii , sa pară de aur,ca din 

basme.  Orbitoarele culori mă trimiteau în imaginaţia mea undeva departe, unde liniştea 

era mortuară. Undeva în fundal ,se auzeau în surdină foşnetele frunzelor la trecerea 

rarelor păsări ieşite în gerul de noiembrie. Toate aceste îmbinări de culori, de sunete, 

îmi creează în minte un fel de cântec, un zgomot neîntrerupt de linişte scrisă în note 

muzicale . Adierea rece a vântului mă face sa tresar, în apropierea mea un claxon rupe 

vraja creată de vârstnicii copaci. 

Ah, de-ar fi  un moment de linişte, un moment în care fi ecare din noi să ne oprim pur 

şi simplu să privim în jur, să privim la toate aceste culori, la toate aceste imagini, toate 

oferite în aceeaşi perioadă, toamna...

Cântec de toamnă

         E perioada aceea a anului când culorile ruginii îmbracă 

bătrânii copaci, când ceaţa se pune stăpână asupra agitaţiei matinale si a vechii cetăţi, 

paznică a micului oraş.

E acea perioada când o simpla fărâmă de soare, îţi lasă impregnat pe faţă un zâmbet 

colosal, când frigul aspru si bătăile de vânt te îndeamnă la veşnica meditaţie cu un ceai 

cald în faţă. 

E toamnă. Culorile pământii mă trimit în diferite alte lumi. Mintea-mi zboară într-un 

paradis îndepartat unde atât eu, cât şi oricine, ne putem bucura de o clipă în mijlocul 

naturii.  

De acea clipă de care în ziua de astăzi nu mai avem timp. De gura de aer proaspăt inhalată 

în plămânii prea obosiţi de aerul poluării. Sunt stană de piatră în faţa unor astfel de culori. 

Cei doi copaci care stau deasupra-mi, mă prind într-o îmbrăţişare caldă, dulce. O lumină 

blândă, dar totuşi dură, se revarsă printre crengile lor îmbătrânite de vreme , o lumină 

vagă de soare-n amurg, face ca frunzele în culorile lor arămii , sa pară de aur,ca din 

basme.  Orbitoarele culori mă trimiteau în imaginaţia mea undeva departe, unde liniştea 

era mortuară. Undeva în fundal ,se auzeau în surdină foşnetele frunzelor la trecerea 

rarelor păsări ieşite în gerul de noiembrie. Toate aceste îmbinări de culori, de sunete, 

îmi creează în minte un fel de cântec, un zgomot neîntrerupt de linişte scrisă în note 

muzicale . Adierea rece a vântului mă face sa tresar, în apropierea mea un claxon rupe 

vraja creată de vârstnicii copaci. 

Ah, de-ar fi  un moment de linişte, un moment în care fi ecare din noi să ne oprim pur 

şi simplu să privim în jur, să privim la toate aceste culori, la toate aceste imagini, toate 

oferite în aceeaşi perioadă, toamna...

Cântec de toamnăCântec de toamnă

Autumn Landscape, William Louis Sonntag, Sr.
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Sala 
de 
expoziţii  
“Sfântul 
Cuvios 
Stelian”, în 
data de 25 
noiembrie 
a.c. a găzduit 
decernarea 
premiilor 
concursului de 
fotografie „Cine este 
aproapele?”

Au expus: Paul Domnariu, 
Maria Martelli, Nicoleta 
Emilia Ionică, Brenda Jessica 
Codină, Mihai Crişan, Elena-
Roxana Chemeciu, Sorin Sîrbu, 
Diana Amarandei, Alexandra Flavia 
Marcu, Teodora Dobra, Mădălina 
Gaceanu, Alexandru Nicolae Popa, 
Raluca Tupişcă, Sara Pleşa-Popescu, 
Daria Adriana Dan, Delia Prodan, Aura 
Iustina Vasilie.

Câştigătorii premiilor I, II şi III, în valoare de 
100, 200 şi 300 de lei, sunt: 
Mihai Crişan de la Colegiul Naţional „Decebal”, 
Diana Amarandei şi 
Alexandru Popa, de la Liceul de Arte „Sigismund 
Toduţă”.

Ne-am bucurat de multitudinea interpretărilor pe care 
le-a primit subiectul propus. Am primit fotografii care 
vedeau „aproapele” în natură, în semeni sau animale pe 
care le îndrăgesc. Au fost concurenţi care au dat interpretări 
poetice interesante temei propuse. 

Felicitări tuturor participanţilor!

                                                                                     

Rezultatele Concursului de Fotografie
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Competiția a fost organizată de Asociația Filantropia Ortodoxă Deva, cu sprijinul Consiliului Județean 

Hunedoara și al Colegiului Național „Decebal” din Deva. 

Partenerii acestui eveniment au fost  HunedoaraMea.ro și artavizuala21.wordpress.com.

Evenimentul este cuprins într-un program mai amplu de manifestări realizate cu prilejul 
zilei Sfântului Cuvios Stelian - ocrotitorul copiilor, 
hramul Paraclisului Colegiului Naţional „Decebal”.

                                                                                 

prof.Andrei Rosetti     

prof. Grigore Roibu

Premiul I
foto: Mihai Crişan

Premiul II
foto: Diana Amarandei

Premiul III
foto: Alexandru Popa
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Balul Boboceilor de la începutul 

acestui an şcolar a rămas în 

amintirile noastre ca unul dintre 

cele mai frumoase momente… 

La începerea preselecţiilor, noi, 

elevii şi doamnele  diriginte  ale 

claselor a VIII-a nu am avut idee 

că vom descoperi atât de mulţi 

copii dornici să se afirme, să ne 

demonstreze prin dans sau cântec că merită să fie ,,bobocei”. Alegerea perechilor 

a reprezentat o decizie dificilă pentru noi, dar în cele din urmă am lăsat ca talentul 

şi aptitudinile lor să vorbească de la sine, selectându-i pe cei mai buni. 

Următoarea zi le-am dezvăluit boboceilor tema balului: o călătorie imaginară  în 

jurul lumii, în care fiecare pereche trebuia să poarte o costumaţie specifică  unei 

ţări de pe glob. Totodată, ei au trebuit să îşi însuşească elemente definitorii din 

cultura şi tradiţia ţării pe care o reprezentau. 

Toată lumea, elevi şi profesori,  şi-a dat silinţa să alcătuiască un spectacol cât mai 

bun. Aceste zile au însemnat multă muncă şi o mulţime de sfaturi venite din partea 

doamnelor diriginte, clipe tensionate,  dar şi momente amunzante. Organizatorii 

au avut un caiet de sarcini plin: s-au ocupat de scrierea scenariului, de găsirea 

sponsorilor, de coregrafia pentru proba de dans a boboceilor şi au  conceput  

întrebările pentru proba de cultură generală.

Balul 
Boboceilor 2012:

 Decebaliştii 
pe glob
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Balul s-a desfăşurat în incinta Casei de Cultură ,,Drăgan Muntean” , în data de 11 

octombrie, debutând cu prezentarea boboceilor, reprezentând ţări precum China, 

Mexic, Grecia, Scoţia, India, Africa de Sud, Ungaria şi România. Au urmat proba 

individuală de aptitudini, unde fiecare dintre bobocei şi-a arătat talentul, proba de 

cultură generală, proba de dans, dar şi o probă surpriză. Competiţia a fost acerbă, iar 

notele acordate de juriu au fost pe măsura prestaţiei micilor artişti.

Pe parcursul spectacolului, am avut parte de câteva momente artistice inedite: o 

melodie interpretată la pian de una dintre colegele noastre, un număr de bitbox urmat 

de unul de dans modern, apoi am ascultat câteva piese cântate de formaţia liceului şi 

am asistat la o prezentare de modă la care au luat parte elevii claselor a VIII-a. Emoţiile 

au crescut spre sfârşitul spectacolului, când toţi cei din sală aşteptau cu nerăbdare
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deliberarea juriului şi anunţarea titlului de Miss şi Mister Bobocel al Colegiului Naţional 

,,Decebal”, ediţia 2012. În cele din urmă, am aflat numele câştigătorilor. Toţi boboceii au fost 

decoraţi cu panglici şi diplome şi au primit premii şi aplauze.

Seara s-a încheiat cu impresiile celor care au contribuit la realizarea acestui spectacol, atât 

elevii, cât şi profesorii fiind de părere că balul a fost memorabil. La încheierea balului , toţi 

am simţit că am trăit  o  experienţă ce va rămâne mereu ca o poveste frumoasă în amintirea 

tuturor.

         Iulia Mihuleț

         clasa a VIII-a C                       Elena Nicolae   

                                                                                                                                 clasa a VIII-a B

Spectacol de poveste 

Organizatorii, împreună cu mezinii gimnaziului, sub atenta îndrumare a doamnei diriginte 

Gloria Nițu și a doamnelor profesoare Angela Jurmoni și Nicoleta Nicula s-au întâlnit pentru 

o ultimă repetiție înainte de marele spectacol: Balului Boboceilor.      

Primii spectatori, părinţi şi bunici, au început să apară. Sala a devenit neîncăpătoare și brusc 

luminile s-au stins.

Spectacolul de lumină, completat de o melodie aleasă cu mare atenție a introdus spectatorii 

în atmosfera unei poveşti intitulate sugestiv “Decebaliști pe Glob”. În timp ce prezentatorii, 

Munteanu Roxana, Ursu Ștefania și Costea Darius și-au făcut apariția pe scenă încărcați de 

emoția momentului, culisele trăiau agitația celor mici. Mai apoi, fiecare pereche a pătruns cu 

zâmbetul pe buze şi a făcut cunoștință cu publicul.
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Reprezentanții țărilor prezente  s-au mândrit cu obiceiurile specifice şi   şi-au demonstrat 

talentul artistic.  A urmat proba la care melodiile se contopeau cu pașii de dans, constituind 

astfel deliciul publicului. Conduși de dansul final, concurenții s-au îndreptat către proba de 

cultură generală. Bobocii s-au completat unii pe alții, aflându-se pe un tărâm al cunoștințelor, 

destul de familiar, asemeni unor decebaliști de excepție. În timp ce jurații Irina Golgoțiu, 

Resiga Alexandru și Filipescu Răzvan, împreună cu doamnele profesoare Monea Steluța și 

Mariș Anca, purtau pe urme povara unei grele deliberări, trupa școlii a pregătit spectatorilor 

o surpriză muzicală.

La final, fiecare a fost felicitat și învăluit în aplauze, iar perechea cu numărul 5, formată din 

eleva Popescu Karina și elevul Trifon Ioan, a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, fiind 

încoronaţi Miss şi Mister Bobocel.

Miss şi Mister Bobocel:  Karina Popescu,  Ioan Trifon

Miss şi Mister popularitate:  Beatrise Vărgaş,  Darius Coiculescu;

Miss şi mister originalitate:  Anamaria Pop,  Sorin Pondele;

Miss şi mister prezenţă scenică:  Cristina Iovan,  Sergiu Grecu;

Miss şi mister creativitate:  Briana Lupea,  Alexandru Vonu;

Miss şi mister autenticitate:  Alexia Stănescu,  Mihai Târnoveschi;

Miss şi mister spontaneitate:  Gabriela Lucaciu,  Andreas Buştea;

Miss şi mister talent muzical:  Denisa Crişu,  Eduard Furca;

Miss şi mister eleganţă:  Andreea Deaconu,  Tudor Şurtea.

Părea o zi obișnuită de toamnă... 
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 Vanesa Vărgaş, clasa a XII-a F 

Eram elevă în clasa a VI-a la Colegiul Național “Decebal” Deva şi am 
fost chemată în pauza mare în sala de  festivităţi , la tradiționala şedință 
de început de an a Consiliului Elevilor. Era pentru prima oară când 
mergeam la o astfel de şedință şi nu ştiam exact ce urma să se întâmple 
în continuare. Preşedintele Consiliului Elevilor de pe atunci, Mihai Omotă, a spus ca renunță 
la funcția sa, deoarece era clasa a XII-a şi nu avea timp de astfel de activitați. Apoi a pus 

întrebarea:

 - Cine ar vrea să candideze?
Eram mică, aveam 12 ani, 
dar m-a atras ideea de a 
fi  liderul tuturor elevilor 
din “Decebal “ şi în special 
ideea de implicare în orice 
activitate extraşcolară.

Bineînțeles, nu am fost luată 
în serios atunci când am 
spus că vreau sa candidez 
şi nu aveam nici vârsta 
necesară pentru  o asfel de  
funcţie.  Mai târziu, când 
am ajuns în clasa a IX-a,  

preşedintele de la acea vreme, Julia Gergely, a vrut să predea ştafeta . 
Nu am stat deloc pe gânduri şi m-am hotărât sa candidez.  Am avut contracandidaţi  alți trei 
colegi, toți mai mari decât mine.

Mi-am făcut 
c a m p a n i e , 
mergând în 
fi ecare clasă şi 
încercând să 
conving şeful 
clasei să mă 
voteze. Am avut 
încredere în 
mine şi , chiar 
dacă eram 
cel mai tânăr 
candidat, spre 
surprinderea multora, am reuşit să câstig.

Mi-am dorit foarte mult să organizez proiecte, să mă implic în diferite acțiuni şi cu ajutorul 
consiliului, am reuşit. Am învățat să lucrez cu oameni, atât mari, cât şi mici, cum să organizez 
un eveniment, să gândesc un proiect şi cel mai important, cum să conduc o echipă.

 „ Îndrăzneşte să visezi oricât de departe şi 
munceşte pentru a-ți îndeplini visurile ! “
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Nici eu nu ştiam la început ce trebuie să fac, cu ce anume să încep, dar am învățat cu fi ecare 
proiect nou. Nu e doar muncă şi timp liber pierdut, e plăcere şi pasiune. Nimic nu e mai 
frumos decât momentul, când ajungi la fi nele unui proiect şi realizezi că ideea ta a fost 
materializată. Însă, vă spun sincer, cele mai plăcute şi frumoase proiecte, din punctul meu 
de vedere,  sunt cele în care i-am ajutat pe alții. Implicându-te cu sufl etul într-un proiect   
care a avut drept fi nalitate ajutorarea unor oameni cu situații precare, vei avea cea mai mare 
satisfacție. Să priveşti în ochii acelui om care îți mulțumeste, e un sentiment de nedescris . 

Consiliul Elevilor a însemnat multe lucruri 
pentru mine. Fiecare activitate am facut-o 
din sufl et şi cu pasiune.  Nu conta că uneori 
trebuia să stau până seara târziu ca să am grijă 
de fi ecare detaliu. Nu m-am simțit niciodată 
prea obosită sau depăşită de situație.  Din 
contră,  cu fi ecare detaliu în plus, simțeam 
că primesc mai multă energie, mai mult 
entuziasm. E atât de plăcut să te implici şi să faci parte din ceva, încât nimeni nu trebuie 
să treacă prin liceu fără să participe la cel puțin un eveniment. Apoi, vei prinde gustul şi 
implicarea ta va fi  inevitabilă. 

De aceea, vă îndemn şi pe voi, actuali decebalişti, să vă implicați cât mai mult, în orice 
acțiune sau activitate, să vă susțineți colegii, să veniți cu idei noi, să propuneți proiecte, 
să vă alegeți un lider al clasei, iar mai apoi să mergeți şi să-l votați pe cel care doriți să vă 
reprezinte liceul. Dați-vă interesul, nu aveți nimic de pierdut. Oferiți puțin din timpul vostru 
liber, nu vă va părea rău, vă promit. 

În cadrul  Colegiului  Național “Decebal” oricine se poate remarca. Indiferent  în ce domeniu: 
competiții sportive, olimpiade, concursuri naționale sau internaționale, consiliul elevilor sau 
oricare altul. Pentru a te remarca, ai nevoie de dăruire si pasiune. Nu e de ajuns să visăm şi să 

ne dorim, trebuie 
să muncim şi să 
avem încredere 
în noi că vom 
reuşi. Niciun  ţel 
nu e prea înalt, 
orice scop se 
poate îndeplini.

Unii dintre noi 
vor fi   şefi  de 
stat, oameni de 

afaceri, medici ;  alții - vânzători sau şomeri.  Dar viitorul tău depinde de tine. Tu, singur, îl 
poți determina. Tu alegi ce vrei să fi i în viitor.

Pentru mine a fost o onoare să vă reprezint ca Preşedinte al Consiliului Elevilor timp de 3 ani.  

Îndrăzneşte să visezi oricât de departe şi munceşte pentru a-ți îndeplini visurile !
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Sărbătoarea Sfântului Martin

Ziua Sfântului Martin este sărbătoarea lui Martin de Tours, fixată în calendarul catolic și 

protestant la data de 11 noiembrie. În Europa Centrală acest obicei are forme diferite, dar în 

principal constă într-o procesiune cu cântece despre Sf. Martin și o masă festivă, înaintea 

postului Crăciunului. Acest obicei provine din lumea antică, din Imperiul Bizantin, în care 

creștinii sărbătoreau Ziua Sfântului Martin ca pe ultima mare sărbătoare de dinaintea postului 

de 40 de zile al Crăciunului. În seara zilei de Sf. Martin (în germană Martinstag) are loc în 

Europa Apuseană o procesiune a copiilor, în care aceștia parcurg un anumit traseu având 

lămpașe în mâini și cântând cântecul lui Martin (în germană Martinslied).

Pentru elevii care studiază în limba 

germană, sărbătoarea Martinstag este 

prilej de bucurie. 

Toţi elevii cuceriți de cultura germană 

îşi gătesc sălile de clasă, aleg cântecele 

adecvate sărbătorii şi confecționează 

lămpăşele.

Luni 12 noiembrie a.c. la ora 17.00, în faţă Colegiului, cei mai mici 

decebalişti împreună cu părinţii lor s-au întâlnit şi au pornit într-o 

procesiune cu lămpăşele, înspre centrul oraşului cântând cântecul lui 

Martin.

prof. Monika Matei
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Sfântul Stelian, ocrotitorul copiilor
cinstit la Colegiul Național  Decebal” Deva

Creștinii ortodocși l-au sărbătorit luni, 26 noiembrie a.c., pe Sfântul Stelian Pafl agonul, ocrotitorul 

copiilor. Printre lăcaşele de cult care au îmbrăcat haine de sărbătoare s-a numărat şi paraclisul Colegiului 

Naţional „DECEBAL” din Deva. Prestigioasa instituţie de învăţământ se afl ă sub ocrotirea spirituală a 

Sfântului Stelian din anul 2010, când la iniţiativa conducerii colegiului, atmosfera eminamente culturală 

a şcolii a fost desăvârşită prin amenajarea lăcaşului de cult, în acest fel, cultul şi cultura reunindu-se 

în același spaţiu sacru. 

Praznicul Sfântului Stelian a început în seara zilei de 25 noiembrie, prin ofi cierea, de către Prea Sfi nţitul 

Gurie, Episcopul Devei şi Hunedoarei, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a slujbei Vecerniei 

unită cu Litia. 

Asemenea primilor creştini, care înălţau rugăciuni „dintru cele mai de jos ale pământului”, elevii şi 

cadrele didactice ale colegiului au ascultat, la lumina candelei, cuvântul de învăţătură al ierarhului, 

care a subliniat alesele virtuţi care au împodobit chipul Ocrotitorului Pruncilor, cel care s-a făcut locaș 

al Duhului Sfânt încă din pântecele maicii sale, fi ind întru toate curat şi plin de dragoste.

În ziua praznicului, reprezentantul Episcopiei Devei şi Hunedoarei, Prea Cuviosul Arhimandrit Andrei 

Coroian, alături de preoţii şi diaconii slujitori, a săvârşit Sfânta Liturghie, desăvârşind, astfel, lucrarea 

duhovnicească de cinstire a Sfântului. 

Sfântul Stelian (latină: Stylianus, grecește: Στυλιανός) a fost un sfânt cuvios 
din secolul al VI-lea, de origine din Pafl agonia (Turcia de azi). La o vârstă fragedă, Stelian s-a 
alăturat eremiţilor din pustie, cu gândul de a-și curăți sufl etul printr-o perioadă de meditaţie 
și rugăciune precum și prin viețuirea alături de oameni care, precum el însuși, doreau a-și 
dărui viața Domnului Iisus Hristos.
Spre deosebire de alți pustnici însă, el nu s-a retras complet din lume, preferând să meargă 
între oameni pentru diverse faceri de bine, pentru a se întoarce apoi în mica lui peșteră 
pentru liniştire și rugăciune.

“
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În peregrinările lui obișnuite, în care sfătuia și 
mângâia, s-a simțit atras să-și așeze mâna pe un 
copil rănit, ceea ce înainte nu îndrăznise să facă; a 
simțit puterea Domnului trecând asupra copilașului 
suferind prin mâna sa cea întinsă. Copilul și-a revenit 
imediat, iar de atunci Sfântul Stelian a fost căutat de 
către fi ecare sufl et afl at în suferință din împrejurimi, 
tineri sau bătrâni. Peștera sa a devenit un loc de 
atracție pentru bolnavi și oameni afl ați în diverse 
suferințe, mulți dintre ei primind vindecări complete 
nu doar prin rugăciunea lui, ci chiar și prin propria 
lor credință, fără de care oricum cel care suferea nu 
putea fi  ajutat.

În această perioadă, Sfântul Stelian s-a preocupat 
în principal de copii, nu doar de cei neputincioși 
trupește, ci și de cei care aveau nevoie de îndrumare 
duhovnicească. Familii din toate categoriile sociale 
se spune că au încredințat Sfântului Stelian educarea 
copiilor lor, iar el a fost constrâns să caute un spațiu 
mai mare și să aleagă dintre prietenii săi ermiți 
asistența de care avea nevoie pentru a se îngriji de 
atât de mulți oameni. El a creat probabil prima grădiniță din lume, unde mamele își puteau 
lăsa copiii în siguranță, în timp ce se îngrijeau de treburile zilnice.
Sfântul Stelian va deveni și sfântul protector al copiilor încă nenăscuți, datorită  rugăciunilor  
sale  pentru o tânără femeie care îl ajuta cu îngrijirea copiilor, dar care nu putea avea copii. 
Când femeia a rămas însărcinată, soțul ei a răspândit vestea despre această minune și femei 
care nu puteau naște de mulți ani au venit la pustnic. Cele care au avut credință adevărată 
în Mântuitorul Iisus Hristos au primit darul naşterii de prunci.
A trăit până la adânci bătrânețe și se spune că atunci când a fost înmormântat, chipul său 
încă păstra strălucirea unui zâmbet discret al luminii Domnului.

Hramul paraclisului a constituit ocazia potrivită promovării unor manifestări de cultură creştină, ce 

au dat expresie practică trăirii religioase, materializând acea „liturghie după liturghie” atât de familiară 

spiritului ortodox.
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2012, în sala 
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„Decebal” a avut 
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expoziţiei de fotografi e „Cine este aproapele?”. Fotografi ile prezentate au aparţinut elevilor şcolilor din 

Deva care au răspuns invitaţiei de a participa la concursul organizat de Episcopia Devei și Hunedoarei 

și Colegiul Național „Decebal”, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara.
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În cadrul festivităţii de premiere, concurenţii au primit premii constând în cărţi şi diplome de participare.

„Toţi participanţii sunt, în felul lor, 

câştigători. Multitudinea de genuri 

fotografice abordate şi diversele 

modalităţi prin care concurenţii 

au răspuns acestei provocări, prin 

intermediul imaginilor trimise, ne-a 

bucurat. Cine este aproapele este o 

întrebare actuală. Avem, în această 

expoziţie, fotografii jurnalistice, 

portrete şi abordări compoziţionale 

cu încărcătură poetică. Întâlnirea 

de astăzi este un prim pas pentru 

viitoare colaborări cu cei din tânăra 

generaţie care descoperă şi iubesc arta 

fotografică ca fiind o modalitate de a 

se exprima şi a împărtăşi altora ceea ce gândesc”, au precizat membrii juriului, Andrei Rosetti şi Grigore 

Roibu, în deschiderea expoziţiei.

Câştigătorii premiilor I, II şi III au fost: Mihai 

Crişan de la Colegiul Naţional „Decebal”, 

Diana Amarandei şi Alexandru Popa, ambii 

de la Liceul de Arte „Sigismund Toduţă”.

Premiile au fost înmânate de Florin Ilieş, 

directorul Colegiului Naţional „Decebal”, 

Hannelore Acârnulesei-Petrovai, redactor 

HunedoaraMea şi pr. cons. Dumitru 

Diniş, preşedinte al Asociaţiei „Filantropia 

Ortodoxă” Deva.

Ziua de 26 noiembrie a.c. a fost dedicată 

altor două evenimente culturale: atelierul 

de arhitectură religioasă şi lansarea mai 

multor cărţi pentru copii.

La prima acțiune au participat elevi din 

clasele a V-a și a VII-a de la Colegiul 

Național „Decebal” din Deva, coordonați 

de profesorii Anca Mariș şi Andrei Rosetti. 

Atelierul a îmbinat într-un mod creativ și 

atractiv religia, arta și educația, iar copiii 

au fost captivați să învețe lucruri pe care 

nu le știau despre Biserică.
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 Lecția inedită de arhitectură a fost 

ținută de Florina Jinga, autoarea mai 

multor cărți religioase pentru copii, 

care a fost ajutată de artistul devean 

Andrei Rosetti și de câțiva elevi ai 

acestuia de la Liceul de Arte Plastice. 

Elevii au lucrat cu pricepere și, după 

ce au ridicat zidurile bisericii, le-au 

decorat cu migală cu chipuri de sfinți 

și alte elemente de artă religioasă.

În ultima zi a sărbătorii a mai avut loc lansarea unor cărți religioase pentru copii:

- „Numerele altfel” (autor Florina Jinga, ilustrații Andrei Rosetti, editura Nepsis), 

- „Viața Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș” (autor Florina Jinga, coperta și ilustrații Andrei 

Rosetti, editura Brumar), 

- „12 prințese și împărătese adevărate” (autor Florina Jinga, ilustrații Angela Hanc și Andrei 

Rosetti, editura Nepsis) și 

- „Viața Sfântului Siluan Athonitul” 

(autor preot Ilie Grecu, coperta 

și ilustrații Andrei Rosetti, editura 

Brumar).

Pr. Insp. Pr.  

BOGDAN NIŢU



Noduri şi Semne

25

 
 Rețe le le  de  socia l izare

 un rău necesar

Dacă în trecut o remarcă politicoasă sau un compliment erau în stare să facă o persoană să 
roșească,  acum este mult mai probabil ca un zâmbet sau o simplă stare de bine să apară în 
urma unui “like” sau a unui comentariu pe care îl primim pe facebook.    

Indiferent de vârstă, statut social sau naţionalitate, tot mai multă lume pare să se ghideze 
după sloganul “nu ai Facebook, nu exiști“. Privind partea plină a paharului, trebuie să 
recunoaştem că această reţea de socializare ne este utilă în multe situaţii . Fie că e vorba de 
poze, videoclipuri, check in-uri sau orice altceva, tot mai multă lume începe să apeleze la 
internet. Este adevărat, este mult mai simplu, mai rapid şi mai la modă , dar oare nu are şi 
aceasta metodă de socializare părţile ei  negative?

Răspunsul meu ar fi unul simplu : ba da. Trebuie să fim conştienţi că atunci când ne angajăm 
într-o astfel de reţea urmează să fim responsabili pentru tot ceea ce vom face public. Cu 
siguranţă la prima vedere acest lucru pare de-a dreptul prostesc, dar nu este chiar aşa… Aş 
putea să vă dau un exemplu simplu, care sunt sigură că se aplică foarte multor persoane , 
mai ales apropiate vârstei mele. Câţi dintre voi aveţi pe facebook în lista de “prieteni” numai 
prieteni, persoane cunoscute sau măcar persoane cu care aţi interacţionat măcar o dată? 
Mda..aşa credeam şi eu .. Din dorinţa de a fi popular sau doar de a cunoaşte cât mai multă 
lume, lista noastră de prieteni este din ce în ce mai numeroasă, ajungând uneori chiar la 

numărul maxim de persoane ce pot fi adăugate. Ceea ce este şi mai rău,  chiar trist uneori 
este că atunci când  vei avea nevoie de ceva, cine va fi dispus să te ajute în afară de câţiva 
prieteni şi familia (pe care apropoo, mulţi dintre voi aţi preferat să nu o acceptati în lista de 
prieteni, apăsând butonul “not now” atunci când ei v-au transmis o cerere de prietenie)
.
Concluzia ar fi una simplă, de fiecare dată când apelaţi la facebook sau la 
oricare altă reţea de socializare, faceţi acest lucru prudent şi conştient de 

faptul că orice amănunt  personal va fi, de acum înainte, public.

     Chiscu Ilinca, clasa a XI-a D
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Perceputǎ din mijlocul unei lumi desacralizate, într-un mediu prozaic,  în care oamenii nu mai au fi zic 
ti mp de a-şi  pune întrebǎri existenţiale, fi ecare nonconformitate ivitǎ brusc printr-o coincidenţǎ bizarǎ 
pune probleme mari în soluţionarea ei. Asta vrea sǎ sublinieze în special recent vizionatul fi lm Dupǎ 
dealuri.

„Povestea” , în sine, se poate rezuma în două fraze.  Proaspăt întoarsă din Occident, o tânără ( Alina) îşi 
vizitează prietena (Voichiţa) călugăriţă la  mănăsti rea „Din deal”, fi ind îndemnată să îmbrace şi ea haina 
monahală. Rebelă şi nonconformistă, Alina nu  poate adera orbeşte la dictonul  unilateral  “Crede şi 
nu cerceta!” , se răzvrăteşte şi cei din jurul ei o supun unui canon de exorcizare. În fi nal, protagonista 
moare.
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Cronică de fi lm:  După dealuri, în regia lui Cristian Mungiu

........................................................................................................................

E un haos general al societǎţii care ne cuprinde pe toţi în vâltoarea lipsurilor de efi cacitate şi bunǎ organizare. 
Filmul nu vorbeşte doar de  domeniul monahal , ci cuprinde  mai multe aspecte ale societǎţii româneşti , 
reliefând neajunsurile şi carenţele acestui întreg, din care nu lipsesc sistemul medical, a cărui meteahnă 
supremă e dezinteresul, nici funcţionarii superfi ciali,sau  relaţia ambiguă dintre cele două protagoniste,  
dar şi existenţa pedofi lului german, venit cu ajutoare pentru copii. Se pare că regizorul îşi pune neîncetat 
în¬trebarea: oare mi-a scăpat ceva? Oare e sufi cient de complex?  A rămas vreun unghi neexplorat? Probabil 
acesta e moti vul pentru care fi lmul  durează douǎ ore şi jumătate.

Mungiu arată cu degetul, dar nu aruncă piatra. Într-o societate însetată după scandal, care abia aşteaptă 
să-i fi e puşi la dispoziţie ţapii ispăşitori, cel mai uşor pentru Mungiu ar fi  fost să scoată în faţă un vinovat 
pentru moartea Alinei. Însă regizorul a ales să nuanţeze, într-un registru eminamente uman, vina: de 
la medicul psihiatru care o externează prematur, la familia care o adoptase  temporar,  până la stareţul 
mănăsti rii.  În  loc să  pună refl ectorul pe unul dintre aceste personaje şi să-l ofere publicului spre judecată , 
Mungiu se apropie de potenţialii vinovaţi şi le scoate la lumină detalii care nu îi absolvă, ci le oferă anumite 
cir-cumstanţe atenuante.  Sigur, medicul psihiatru o trimite pe Alina înapoi la mănăsti re, recomandându-i, 
pe lângă medicamente şi linişte, rugăciuni şi Sfânta Scriptură. Dar oare ce şanse de ameliorare putea oferi 
un spital supraaglomerat şi subfi nanţat? Da, e adevărat, stareţul mănăsti rii a ţinut-o legată pe fată în ti mpul 
slujbelor de „exorcizare“. Dar oare nu a trimis-o tot el la spital atunci când a avut prima criză?

Pentru a înţelege impactul  acestei pelicule asupra juriului de la Cannes , este de ajuns sǎ numim una dintre  
afi rmaţiile sugesti ve ale criti cului de fi lm Eric Neuhoff : “Cele două fete se cunosc de la grădiniţă. Sunt 
prietene  şi chiar puţin mai mult. Alina nu respectă însă regulile. De aici apar o mie de probleme.  Lucrurile 
devin înfricoşătoare, ca un cer întunecat  pe ti mp de furtună,  iar rugăciunile şi ţipetele seamănă în sufl etul 
privitorului îndoială şi teamă. […] Eroinele sale sunt atât de adevărate, atât de unice, încât au copleşit  
publicul la Festi valul de la Cannes. Spectatorii au rămas cu viziunea unei enigme.”

În fapt, din „minimalist“, cum s-a tot spus,  realismul lui Cristi an Mungiu îşi  afl ă aici o componentǎ „sumbrǎ”, 
a cǎrei sobrietate  metafi zicǎ indicǎ alt fel de valori, mai  apropiate de expresivitatea pregnant existenţialistǎ, 
subti l moralizatoare, deloc dogmati cǎ. Iată deci o nouǎ producţie de marcǎ a personalităţii cineastului.

Cu adevǎrat,  inspiraţia o consti tuie sursa realǎ ( vezi cazul Tanacu , intens mediati zat ),  dar ceea ce prezintă 
pelicula  nu este regula, e doar excepţia realizatǎ arti sti c  prin capti vantul fi r fi cţional, de care oamenii ti nd 
să uite: este  evidentă incompati bilitatea vieţii pseudomonahale din fi lm  cu autenti cul regim mănăsti resc.  
Nu trebuie privit acest fi lm cu intenţia unei clarifi cǎri din punct de vedere spiritual,  sau ca  un argument 
în expulzarea religiei, ori ca manifest al credinţei, din viaţa laicǎ, ci ca povestea care surprinde cât mai real 
nivelul de superlati vǎ ignoranţǎ şi iresponsabilitate  al societǎţii de astǎzi.  Nimǎnui nu-i pasǎ de consecinţele 
faptelor sale şi toţi se dezic în momentul în care ar trebui sǎ acţioneze fi e şi minimal  
pentru cel afl at în cauzǎ.  Astf el, fi lmul lasă un gust amar.

Flavia Trifan, clasa a XII-a F
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Trecu t ,  pre zent  ş i  v i i tor
       

Modul de gândire al tuturor generaţiilor existente a devenit atât de versatil, încât am ajuns 

să ocolim uneori exteriorizarea profundă şi sinceră a  sentimentelor noastre, să nu mai 

încercăm să căutăm un refugiu doar al nostru, departe de monotonia atât de condiţionată 

a rutinei de zi cu zi...

Probabil undeva în lunga noastra călătorie spre atingerea perfecţiunii, am încetat să mai 

aspirăm la ţeluri mult mai mărețe, să ne lărgim exponenţial orizonturile, să ne ridicăm 

deasupra barierei psihologice ce ne împiedică afirmarea.Imi aduc aminte că într-o zi, în timp 

ce butonam calculatorul, pierdută în gravitatea secundelor ce îmi instaurau din ce în ce mai 

mult o stare de neliniște lăuntrică, am dat peste un citat ce m-a determinat instantaneu să 

realizez ce impact are un simplu vis asupra unei mentalităţi...:  „Trebuie să uiţi tot ceea ce ai 

fost programat să crezi încă de la naştere.Această gândire nu îţi mai foloseste, dacă vrei să 

trăiești într-o lume unde toate lucrurile sunt posibile...”

Probabil majoritatea dintre noi au părăsit acest gând la ieşirea din acea perioadă mirifică, 

pură, lipsită de orice grijă sau responsabilitate...Perioada în care credeam ireductibil şi 

incontestabil în orice basm feeric, în orice emoţie puternică ce avea menirea ca într-o 

frântură de secundă să-mi coloreze obrajii rubiconzi şi să- mi umple pe deplin sufletul.

Acele povești de seară care înfăţișau magia sărbătorilor, precum Crăciunul, într-o alură 

nedefinită, îi ofereau o conotaţie mistică, probabil neînţeleasă,dar metamorfozată într-un 

simplu tablou pueril de iarnă. Cât de mult îşi pot schimba structura sentimentele de la o 

vârsta la alta, modul de contemplare, dar mai ales aria viselor. Cu toţii ştim ce însemna  

Crăciunul pentru noi, atunci când eram mici. Pe lângă existenţa câtorva zile libere, ştiam că 

aveam să păşim într-un spaţiu paralel rutinei zilnice, să ne pierdem printre versurile calde 

ale colindelor, dar mai ales speranţa lăuntrică de a-l întâlni în sfârşit pe eroul viselor noastre, 

importanţa caracterului efemer al acestui vis fiind de regulă pusă în plan secundar.Vorbind 

din proprie  experienţă, ştiu că odată cu avansarea în vârstă, glasul clopoţeilor saniei Moşului 

şi-au pierdut treptat clinchetul, însă intensitatea magnificului nu a pălit nicio secundă, 

acompaniind amplitudinea viselor ce mai continuau să se afirme.

De aceea, ştiu că vârsta nu înseamnă decât un simplu număr, în ceea ce priveşte puterea 

necontenită a mentalităţii. Orice lucru îşi poate schimba sfera sa 

de regulă nestatornică, însă nimeni nu poate coborî bariera viselor 

împotriva voinţei noastre.

        Dragomir Raluca, clasa a XI-a D
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YOUTH  EXCANGE  PROGRAMS (YEP) la 
Colegiul Naţional   DECEBAL” Deva

Luni 3 decembrie a.c. elevi din Mexic, Brazilia şi SUA care studiază pentru un an în diferite 

şcoli din România, graţie Programului de Schimb de Tineri promovat de Rotary International, 

au fost oaspeţii  şcolii noastre. Au avut loc schimburi de opinii între oaspeţi şi membrii 

clubului  “Impact” al colegiului. Decebaliştii împreună cu oaspeţii lor, au servit masa de 

prânz şi au vizitat câteva obiective istorice şi turistice din oraşul nostru. 

Întâlnirea elevilor decebalişti 

cu oaspeţii lor a avut scopul de 

a se  informa reciproc despre 

posibilităţile oferite tinerilor de 

Programul de Schimb de Tineri 

promovat de Rotary International 

de a studia un an într-o altă ţară dar 

şi cunoaşterea ţării noastre prin 

proiectul  “Descoperă România”. 

Elevii străini au vrut să cunoască 

realităţile ţărilor în care studiază prin 

ochii şi percepţia  tinerilor de vârsta 

lor. Ei au fost coordonaţi  de domnul 

Rtn. Viorel Brad din partea Comitetului 

Districtului YEP. Au fost invitaţi la 

întâlnire şi membrii Interact Club 

Deva, iar din partea Guvernatorului 

Districtului 2241 Romania şi Republica 

Moldova  a participat, doamna 

Asistent Guvernator Olivia Niţescu.

Seara, oaspeţii au avut un program comun cu Rotary şi Rotaract Club Deva.

      Andrei  Claudiu  Cozmescu, clasa a XI-a C

      Bohatereț Amalia, clasa a XI-a A

“
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Ce este clubul IMPACT ? Clubul IMPACT Decebal este unul dintre cele 150 de Cluburi de Iniţiativă  

Comunitară pentru Tineri găzduite de către Fundaţia Noi Orizonturi  în 12 judeţe din România, 

care fac parte din programul IMPACT. (Implicare, Motivare, Participare, Acţiune, Comunitate, 

Tineri)

Venind săptămânal la Clubul IMPACT, tinerii învaţă să se uite în jur la problemele comunităţii, 

se gândesc şi lucrează împreună, scriu şi învaţă să implementeze proiecte strategice în folosul 

comunităţii. Aceste proiecte sunt principalul instrument de învăţare în IMPACT şi aduc schimbarea 

socială în comunitate, dar 

mai ales pentru tineri, prin 

dezvoltarea unor abilităţi 

de viaţă care completează 

cunoştinţele dobândite în 

şcoală. 

IMPACT Decebal este un club 

cu tradiţie  printre cluburile 

din ţară, de-a lungul existenţei 

sale, aici luând naştere activităţi sociale de anvergură, cum ar fi proiectul   “Dăruind vei dobândi”. 

Totodată, clubul realizează activităţi şi la nivel de şcoală.   

Coordonaţi de doamna profesor Oana Fodor şi de doamna profesor Adriana Gruescu, activităţile 

noastre combină distracţia, învăţarea şi serviciul în folosul comunităţii pentru a ajuta tinerii să se 

dezvolte atât pe sine cât şi societatea. La Clubul IMPACT tinerii se distreză, învaţă să le pese de 

cei din jur şi devin agenţi ai schimbării în comunităţile lor, în tot acest proces dobândind abilităţi 

de viaţă esenţiale.

Fii şi tu membru al Clubului  IMPACT Decebal !

                                                            

                                                                Liviu Purtător, clasa a X-a D

C l u b u l  I M PA C T  D e c e b a l
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Egoi smul
       
Poate ţi s-a întâmplat să ţi se spună că eşti egoist, dar te-ai gândit oare că nu e tocmai un defect, 
ci o însuşire pe care fiecare om o deţine?

Au fost aduse, adesea, două argumente generale în favoarea egoismului. Ele sunt „generale”, 
în sensul că fiecare vrea să stabilească în mod hotărâtor că toate acţiunile sunt motivate de 
interesul personal.

Iată primul argument. Dacă am caracteriza acţiunea unei persoane ca fiind egosită şi a alteia ca 
altruistă, presupunând că acţiunea este voluntară, trecem cu vederea un fapt foarte important şi 
anume că persoana, în ambele cazuri, face numai ceea ce-şi doreşte cel mai mult să facă. Dacă 
Bob îşi donează banii pentru eradicarea foametei mai degrabă decât să-i cheltuiască la o cafea în 
oraş, acest lucru arată doar că el a vrut să contribuie la eradicarea foametei mai mult decât să-şi 
bea cafeaua - şi de ce  ar fi el lăudat pentru „altruismul” său, de vreme ce el face doar ceea ce vrea 
cel mai mult? Astfel, Bob nu acţionează altruist, chiar dacă poate da această impresie, dimpotrivă, 
îşi satisface - cu egoism - o dorinţă.

Al doilea argument în favoarea egoismului face referire la faptul că aşa-zisele acţiuni altruiste 
produc o senzaţie de satisfacţie proprie persoanei care le face. Noi acţionăm ,,altruist” pentru că 
ne face să ne simţim cu conştiinţa împăcată, stare pe care o dorim şi o căutăm. Dacă săpăm mai 
adânc, descoperim că ideea acţiunii ,,altruiste” este, în realitate, obţinerea acestei stări plăcute 
de conştiinţă. Bob se va simţi mult mai bine faţă de el însuşi, dacă donează banii; dacă ar fi băut 
cafeaua, el s-ar fi simţit groaznic din această cauză, prin urmare, facem ceea ce vrem chiar şi 
atunci când nu vrem.
Acest argument a fost înaintat odată cu Abraham Lincoln, un ziar din secolul al XIX-lea relatând:

     Aflat într-o diligenţă, domnul Lincoln a făcut remarca către un tovarăş de drum cum că toţi oamenii sunt 
mânaţi de egoism în acţiunile lor bune. În vreme ce treceau un pod de bârne pe deasupra unei mlaştini, 
tovarăşul lui de drum critica această poziţie. În timp ce treceau podul, ei au zărit pe mal un animal bătrân, 
cocoşat, care făcea un zgomot teribil, deoarece puişorii intraseră în mlaştină şi erau în pericol de a se îneca. 
Pe când diligenţa veche începea să urce dealul, domnul Lincoln a strigat: ,,Vizitiu, poţi opri puţin?”. Apoi, 
domnul Lincoln s-a dat jos din diligenţă, a fugit înapoi, a scos puişorii din noroi şi apă şi i-a pus pe mal. Când 
s-a întors, tovarăşul lui i-a spus: ,,Spune-mi, Abe, unde este egoismul în această mică întâmplare?”,,Cerule, 
Ed, aceasta este chiar esenţa egoismului. N-aş fi avut pace toată ziua, dacă aş fi plecat mai departe lăsând 
acel animal bătrân, care suferea făcându-şi griji pentru puişori. Nu înţelegi că am făcut asta  pentru pacea 

mea interioară?”

Ambroice Bierce afirmă că ,,egoistul este omul lipsit de consideraţie faţă de egoismul altora”. 
Aşadar, am dovedi doar ipocrizie, negându-ne egoismul, o trăsătură nativă a  fiecăruia dintre noi.

Ghergu Lorena-Oana, clasa a XI-a  A 

   Popa Bianca, clasa a XI-a  F 
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Caută să ajungi un soare şi atunci 
are să te vadă toată lumea

F.M. Dostoievski

,,Soarele este steaua afl ată în centrul sistemului nostru solar. Pământul, toate celelalte 
planete, asteroizii, meteoriții, cometele precum și cantitățile enorme de praf interplanetar 
orbitează în jurul Soarelui, care totuși, prin mărimea sa, conține mai mult de 99% din masa 
întregului sistem solar. Energia provenită de la Soare (sub forma luminii, căldurii ș.a.) face 
posibilă întreaga viață de pe Pământ, de ex. prin fotosinteză, iar prin intermediul căldurii și 
clima favorabilă.’’

Este ciudat şi totodată plăcut cum fi ecare cuvinţel din orice domeniu este întotdeauna 
profund încărcat într-o diversitate aleasă de semnifi caţii. Ceea ce vreau sa spun e că, fi ecare 
lucru e în sinea lui mult  mai mult decât ceea ce pare şi că totul depinde de cum îţi permiţi 
să priveşti: cu ochiul, cu mintea, cu sufl etul sau cu toate acestea la un loc. Să luăm drept 
exemplu, soarele. Pentru majoritatea, soarele reprezintă ceea ce am şi scris mai sus, o stea 
afl ată în centrul sistemului nostru solar. Pentru adolescenţi însă el e vara, marea şi distracţia. 
Privind din unghiul bunicilor noştri dragi, acesta aduce un bagaj încărcat în amintiri. Pentru 
poeţi, el a fost din totdeauna sursă de inspiraţie şi mostră de parfum versurilor. Pentru copii 
nu e nimic mai mult decât cercul galben cu dinţi prezent în toate desenele de pe panoul 
gradiniţei, adică fericirea înţeleasă de sufl etul curat.

Aşadar, Dostoievski îşi exprimă dorinţa puternică de a deveni toţi stele în sistemul solar? 
Da! Dar metaforic vorbind. Spun asta cu o fermitate de neclintit pentru că tind să cred că 
acesta vrea să urcăm pe o scară cu trepte ce duc spre bunatatea de dimensiuni legendare. 
Să ne afi rmăm în jurul oamenilor ce ne înconjoară, însă nu prin prisma unei etichete de 
proastă calitate pe care o promovează lumea de astazi, ci prin virtuţi şi atribute de bază ale 
fi inţei umane. În această perioadă de pregtire sufl etească pentru frumoasa sărbatoare ce ne 
stă în faţă, vă doresc ca cuvintele marelui scriitor rus sa vă fi e călăuză de nadejde tare. Să 
putem fi ecare străluci prin bunătate şi răbdare, să radiem de căldură şi să ne facem ,,posibilă 
întreaga viaţă de pe Pământ” prin iubire faţă de cei din jur.

După cum spune şi Danion Vasile ,, Nu uita niciodată, eşti bogat şi bogăţia ta nu sunt banii 
tăi ci viaţa ta!’’ Să nu încetăm a crede, ca adevăratele valori sunt precum diamantele de 
preţioase şi aceastea constă în avuţia noastră sufl etească şi în cunoştinţele dobândite pe 
băncile şcolii. Să încercăm a aduce măcar o părticică din lumina pe care soarele o ,,împraştie’’ 
în întreg universul.
                        
                                                        

Emanuela-Maria Ciocade, clasa a XI-a C
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Oferta educațională 
pentru anul școlar 2013-2014

Colegiul Național „Decebal” Deva

Învăţământ preşcolar (3-6 ani):

• Grădiniţă cu program prelungit, predare în limba germană

• Grădiniţă cu program normal, predare în limba germană

Învăţământ primar:
• Clasa pregătitoare pentru şcoală, predare în limba germană

• Clasa I cu predare în limba germană 

Învățământ gimnazial:
• Clasa V-a cu predare intensivă limba engleză, limba modern II -

     limba franceză sau limba germană

• Clasa V-a cu predare în limba germană;

Învățământ liceal:
Profi l Real:

• matematică informatică bilingv limba engleză

• matematică informatică

• ştiinţe ale naturii, bilingv limba engleză

• ştiinţe ale naturii, bilingv limba franceză

• ştiinţe ale naturii, bilingv limba germană

• ştiinţe ale naturii cu predare în limba germană

Profi l Uman:

• fi lologie bilingv limba engleză

• fi lologie bilingv limba franceză

Informaţii privind înscrierea se pot obţine la secretariatul colegiului

sau la telefonul 0254-212758.

                                        



36

Noduri şi Semne


