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Dragi ADOLESCENŢI AI MILENIULUI III,

Acum, când anul pe cale a se sfârși îi dă mâna cu nostal-
gie, dar și cu încredere Noului An, natura ne oferă o inedită 
lecţie a simplităţii și a eleganţei prin imensitatea albului ce 
îmbracă străzile, copacii, casele, pătrunzând și în sufletele 
noastre…

E vremea sărbătorilor, a celor sfinte, ale spiritului, sau 
a celor profane, ale recompenselor materiale. Așteptăm cu 
nerăbdare vacanţa, masa îmbelșugată de Crăciun în mijlo-
cul familiei, petrecerile cu prietenii, ne primenim casele 
sau ţinutele vestimentare… Dar să nu uităm să ne deschi-
dem fereastra sufletului pentru ca lumina gândurilor bune 
să se reverse asupra semenilor noștri!...       

De multe ori, din păcate, în orgoliul nostru de adolescenţi 
ai mileniului III, ne ascundem rușinos sentimentele într-
o adevărată carapace, iar veninul cuvintelor noastre ce 
vor să-i rănească pe ceilalţi nu face altceva decât să ne 
otrăvească pe noi înșine, să ne izoleze, să ne îndepărteze de 
bucuria   respectului și a afecţiunii semenilor noștri.

Cuvântul are puterea de a ne defini, de aceea fie ca orice 
vorbă a voastră să izvorască din adevăratul suflet al tinereţii, 
cel plin de poezie și inocenţă!... 

Numai împliniri în Noul An ce vi se așterne pe drumul 
vieţii și…luaţi aminte:

„Fii atent cu gândul tău, pentru că gândul tău devine vor-
ba ta ...

Fii atent cu vorba ta, pentru că vorba ta devine fapta ta...  
Fii atent cu fapta ta, pentru că fapta ta devine 

obișnuinţa ta ...
Fii atent cu obișnuinţa ta, pentru că obișnuinţa ta 

devine caracterul tău...
Şi că acest caracter devine destinul tău ...”(Talmud)

Prof. Mihaela Florina Suciu 
Redactor-şef
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Prof. Mihaela Suciu

Ştiu că în zborul nostru prea grăbit spre viaţa 
tumultuoasă a modernităţii, „uităm” adesea 
de cuibul ce ne-a dat aripi… De acel colţ unde 

timpul pare să stea în loc, unde parcă și focul din vatră 
pare să nu se grăbească a-și trimite fumul spre cer, 
având la dispoziţie veșnicia… Unde bunicii, uitaţi sub 
colbul nepăsării noastre, își simt, totuși, „orice gând 
mai încet”, iar inima lor „zvâcnește mai rar, ca și când 
nu ar bate în 
piept, ci adânc, 
în pământ, 
undeva…” Să 
lăsăm, măcar 
preţ de-o clipă, 
acel „Merry 
Christmas”scris 
cu beculeţe 
m u l t i c o l o r e 
pe sub care 
trecem zilnic 
spre școală sau 
spre serviciu, 
în amăgirea 
noastră de om 
modern al mileniului trei ce și-a mângâiat copilăria 
cu Moș Gerilă sau, dimpotrivă, cu acordurile occiden-
tale ale lui „jingle bells” și să pășim pe simplul drum 
de ţară, conduși doar de strălucirea veșniciei cerului, 
reînviind, chiar și numai prin ochii umeziţi de aminti-
ri ai bunicilor, vechi obiceiuri de Crăciun ale satului… 
Satul care ne-a crescut cu răbdare și cu neajunsuri, cu 

trudă și cu lacrimi uneori, pentru a ne arunca, grăbiţi, 
în tumultul vieţii moderne…

Un vechi obicei, „Butea junilor”, este continuat 
și astăzi în satele ce ne-au crescut și ne-au trimis în 
lume(Daia Română, Cut, Deal sau Boz), chiar dacă 
urmând inevitabil spirala istoriei, și-a pierdut într-o 
oarecare măsură izul vechi și a căpătat culoarea ani-
lor noștri. În prima jumătate a secolului trecut, cea-
ta de flăcăi ai satului își alegea conducătorii(„judele 
mare”, „judele mic”, „crâșmarul”) și o „gazdă” în peri-
oada premergătoare Crăciunului. Însoţiţi de lăutari 
„tocmiţi” pe toată perioada sărbătorilor, străbăteau 

uliţele satului cu un 
car tras de boi la 
„adunatul vinului”, 
ceremonial care con-
sta în adunarea de 
vin, din cel mai aro-
mat şi mai bun, de 
la oamenii de vază ai 
satului. Ceremoni-
alul se desfăşoară în 
timp ce junii cântă 
melodii săltăreţe de 
joc. Primul care va 
dărui vin junilor este 
tatăl fruntaşului buţii; 
acesta măsoară patru 

vedre de vin pe care-l toarnă apoi în butea din car. Aşa 
se procedează până în momentul în care butea este 
plină, iar alaiul se îndreaptă spre gazdă. Aici, butea este 
ceruită şi dusă în pivniţă, unde va sta nederanjată până 
în 24 decembrie, după ce flăcăii se întorc de la colindat. 

Feciorii se vor aduna, seară de seară de acum 
încolo, în casa gazdei, pentru a învăţa colinde
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şi pentru a pregăti cele necesare „buţii”. Cu o 
săptămână înainte de Crăciun, fiecare aduce bucate 
la gazdă: varză, ouă, găini, făină şi altele. Acestea 
sunt colectate de către crâşmar şi păstrate până cu 
câteva zile înaintea Crăciunului. Tot acum, se face 
ultimul joc înainte de sărbătorile de iarnă, ocazie 
cu care feciorii deseori îşi găsesc fetele menite a 
le fi soaţe. În dimineaţa de ajun, liniștea sufletelor 
oamenilor îmbracă parcă satul. Spre amiază însă 
încep pregătirile pentru marele eveniment care este 
colindatul. În casele lor, feciorii din bute se îmbracă 
în ţinută de sărbătoare: costumul ţărănesc format 
din cămaşa albă de bumbac cu mânecile şi gulerul 
cusute cu modele specifice, cioarecii din pănură 
albă , şerpar din piele cu modele şi cusături aurii şi 
pieptarul din piele de miel. Nu se poate să lipsească 
eşarfa tricoloră, apoi pălăria sau căciula împodobită 
cu flori şi zurgălăii. Acest costum se poartă doar atât 
cât ţine butea. Astfel gătiţi, junii se adună la gazdă 
unde repetă de câteva ori colindele. Apoi, cu judele 

în frunte, la vremea când prima stea apare pe cer, 
junii pornesc la colindat. Se începe cu oamenii mai 
importanţi ai satului ( preotul, primarul, învăţătorul) 
şi apoi se merge și la ceilalţi oameni din sat. La fie-
care casă sunt ospătaţi cu cinste, după datină. Noap-
tea târziu, odată cu terminatul colindei, cu toţii se 
întorc în casa gazdei, unde se vor înfrupta cu sarmale 
şi cu vinul pe care îl adunaseră cu câteva săptămâni 
înainte. În prima zi de Crăciun are loc un alt obicei 
deosebit şi anume „Masa părinţilor”.  Atmosfera 
este una sărbătorească, întâlnirea dintre cele două 
generaţii fiind un prilej deosebit pentru a mulţumi 
lui Dumnezeu pentru bucuria sărbătorilor, pentru a 
face rugi pentru anul ce va veni peste câteva zile, dar 
şi pentru a discuta problemele obştii.În unele zone 
au loc acum jocuri cu măşti, fiecare mască având 
semnificaţia ei şi stârnind, după caz, teama copiilor şi 
râsul celor mari.
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sărbătoarea în general, căci cea mai 
importantă calatio era aceea de la                     
1 ianuarie.
Până către sfârşitul secolului al IV-lea, 
naşterea lui Hristos se sărbătorea odată cu 
Boboteaza  la 6 ianuarie, când se obişnuia 
să se facă anunţarea sărbătorilor de peste 
an (Paşti etc.). Şi cum celor de curând 
creştinaţi din Dacia şi din sudul Dunării 
această anunţare li se părea apropiată 
de sărbătoarea păgână calatio, au denu-
mit cu acest termen sărbătoarea creştină 
a naşterii lui Hristos. Datele la care se 
sărbătoreşte Crăciunul sunt orientative, 
pentru că nu se ştie data exactă a naşterii 
lui Iisus.

Alţi cercetători (între care Aron şi 
Ovid Densusianu, Al. Rosetti, Al. Graur, 
ş.a.) derivă cuvântul Crăciun din eti-
monul creatio (cu acuzativul creationem, 
în latina vulgară creation/ creatiun) deci 
ziua creării sau a facerii lui Iisus. 

Deşi s-ar putea obiecta că acesta ar 
fi o concepţie ariană (care socoteşte că 
Fiul este o creatură a Tatălui), se poate 
răspunde că poporul care a creat ter-
menul nu putea cunoaşte (şi nu cunoaşte 
nici acum) asemenea subtilităţi teo-
logice. În reacţie la această ambiguitate, 
elitele bisericeşti au înlocuit aceste ter-
men popular cu acela de sărbătoarea

DE CE 25 DECEMBRIE?
Prof. Lucian Bogdan

Pe 25 decembrie, creştinii 
din întreaga lume se 
adună pentru a celebra 

naşterea lui Isus Hristos. Colinde 
frumoase, liturghii speciale, ca-
douri ambalate în culori vii, pro-
duse alimentare festive, toate ace-
stea caracterizează sărbătoarea 
de astăzi, cel puţin în emisfera 
nordică. Dar de unde provine 
sărbătoarea  de Crăciun? Cum a 
ajuns ziua de 25 decembrie să fie 
asociată cu ziua de naştere a lui 
Iisus?

Crăciunul sau Naşterea 
Domnului Iisus Hristos este o 
sărbătoare creştină celebrată 
la 25 decembrie (în calendarul 
gregorian) sau 6 ianuarie (în                 
calendarul iulian) în fiecare an. 
Ea face parte din cele 12 sărbători 
domneşti (praznice împărăteşti) 
ale Bisericilor bizantine, a treia 
mare sărbătoare după cea de Paşti 
şi de Rusalii.

În anumite ţări, unde creştinii 
sunt majoritari, Crăciunul e de 
asemenea sărbătoare legală, iar 
sărbătoarea se prelungeşte în ziua 

următoare, 26 decembrie: a doua 
zi de Crăciun. De la debutul sec-
olului al XX-lea, Crăciunul devine 
şi o sărbătoare laică, celebrată atât 
de către creştini cât şi de către 
cei necreştini, centrul 
de greutate al celebrării 
deplasându-se de la par-
ticiparea în biserică la rit 
spre aspectul fami-lial al 
schimbului de cadouri 
sau, pentru copii, „daruri-
lor de la Moş Crăciun”.

Originea termenului

Mulţi cercetători  
(Pericle Papaha-

gi, Vasile Pârvan, Sextil Puşcariu, 
Theodor Capidan, Nicolae 
Drăganu, consideră că termenul 
provine din latinescul calatio cu 
forma sa de acuzativ calationem. 

La romani prin calatio se 
înţelegea convocarea poporului 
de către preoţii păgâni în fie-
care zi de întâi a lunii pentru 
anunţarea sărbătorilor din luna 
respectivă, şi, prin extindere, 

Născutului (tot de origine latină), aşa 
cum se constată în Evanghelia învăţătoare 
din 1642 şi în Cazania lui Varlaam din 
1643, pe baza aceluiaşi termen deci cu 
care şi celelalte limbi neolatine (roman-
ice) - şi nu numai - au derivat numele 
sărbătorii (Noël, Natal, Natale, Navidad, 
Nativity). Alte etimoane latine care au 
fost propuse de lingvişti, fără a fi con-
vins un număr suficient de specialişti,
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sunt (in)carnationem (Lexiconul de 
la Buda), crastinum (Hasdeu 615) 
şi Christi ieiunium(Schuchardt, 
Literaturblatt VII, 154). Acesta 
din urmă seamănă cu termenul 
uzual grecesc Χριστούγεννα (citit 
Hristúyena) însemnând Naşterea lui 
Hristos. Termenul apare cu diverse 
semnificaţii sau ca nume propriu în 
mai multe limbi care au fost în con-
tact cu româna: limba bulgară, limba 
ucraineană, limba sârbă, limba rusă 
(rusa veche şi rusa modernă).

Pe de altă parte, o posibilă 
etimologie poate fi legată 
de denumirea unei vechi 
sărbători păgâne a slavilor 
vestici şi anume Korochun, 
Kračún, Karachun (în lim-
ba maghiară Karácsony 
înseamnă chiar Crăciun, iar 
cuvântul a fost preluat odată 
cu creştinismul de la slavi).

Sorin Paliga sustine 
Crăciun este un cuvânt de 
origine Daco-Tracă  legat de 
sărbătorile focului cu ocazia 
solstitiului de iarnă. Precum 
şi în albaneză kercu “bucată 
de lemn”, în italiană Ceppo 
(Crăciun dar şi creangă/cracă) 
tot aşa şi în română Crăciun 
ar însemna crenguţă sau 
crăcuţă. Aceasta posibilitate 
lingvistică este susţinută şi 
de obiceiul Roman de a pune 
crenguţe sau crăci de copac la casele 
oamenilor cu ocazia solstiţiului de 
iarnă şi a festivităţilor de Sol Invictus 
(naşterea Soarelui neînvins).

Istoria sărbătorii

Sărbătorile din jurul solstiţiului 
de iarnă au o origine 

precreştină. Ele sunt le-gate în mod 
indisolubil de evenimentele astro-
nomice care au loc în acea perioadă. 
Evenimentele astronomice, care 
în vechime permiteau stabilirea 
datelor pentru monta animalelor, 
semănături şi măsurarea rezervelor 
de hrană pentru iarnă între recolte, 
ne permit să înţelegem apariţia dif-
eritelor mitologii şi tradiţii culturale. 
În noaptea solstiţiului de iarnă, un 

observator aflat în emisfera nordică 
poate observa cum cele trei stele 
din centura lui Orion se aliniază 
cu cea mai strălucitoare stea din 
est, Sirius, indicând punctul unde 
va răsări soarele în dimineaţa de 
după solstiţiul de iarnă. De la data 
solstiţiului de vară, soarele a descris 
un arc de cerc descrescător de-a lun-
gul cerului sudic. La data solstiţiului 
de iarnă, soarele îşi opreşte cob-
orârea pe cer iar durata de lumină 

zilnică atinge minimul pentru 3 zile, 
timp în care soarele nu îşi modifică 
poziţia pe orizont. După acest mo-
ment soarele îşi începe ascensiu-
nea pe cerul nordic iar durata zile-
lor începe să crească. Bazându-se 
pe aceste fapte, multe culturi dau 
acestui interval inter-pretarea unei 
renaşteri a soarelui şi a unei înto-
arceri a luminii. Această întoarcere 
este sărbătorită din nou la data 
echinocţiului de primăvară, când 
durata zilei o egalează pe cea a nopţii 
(dată de care se leagă în creştinism 
sărbătorirea Paştelui). 
Crăciunul a început să fie serbat de 
către creştini pe 25 decembrie, după 
cel puţin trei secole de la începerea 
misiunii de evanghelizare a apos-
tolilor, anume începând cu secolul 

al IV-lea în Vest şi începând cu 
cel de-al V-lea secol în Est. Iniţial, 
sărbătoarea naşterii lui Hristos era 
ţinută pe 6 ianuarie, istoricii ştiind 
azi că ea se celebra deja în 336 d.Hr., 
la Roma.
În primele două secole creştine, a 
existat o puternică opoziţie la cele-
brarea zilelor de naştere a martirilor 
şi a lui Iisus. Numeroşi Părinţi ai  Bi-
sericii au emis comentarii sarcastice 
privitoare la  obiceiul păgân de a cel-

ebra zile de naştere, când, de 
fapt, sfinţii şi martirii trebuiau, 
în viziunea lor, să fie celebraţi 
la data matiriului lor, adică la 
data „adevăratei lor naşteri” 
din prespectiva bisericii. Mulţi 
creştini ai primelor secole erau 
scandalizaţi şi de veselia şi fes-
tivismul celebrării, pe care îl 
vedeau ca fiind o reminiscenţă 
a păgânismului, în special al 
Saturnaliilor romane.

Ei aveau dreptate să afirme 
asta: plasarea sărbătorii 
naşterii lui Iisus Hristos din 
momentul în care aceasta a 
început să fie celebrată de 
creştini, exact la finele lui de-
cembrie sau începutul lui ian-
uarie (adică 25 decembrie sau 
6 ianuarie), se datora copierii 
tradiţiilor păgâne, căci Evang-
helia nu dă nici un detaliu de-
spre data naşterii lui Iisus.

Biserica de la Roma a ales în mod 
deliberat ziua de 25 decembrie ca 
data naşterii lui Hristos cu scopul de 
a îndepărta oamenii de sărbătorile 
păgâne care au fost observate 
petrecându-se în acelaşi timp.
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Din motive politice, ierarhia creştină a conside-
rat copierea sărbătorilor şi a riturilor păgâne ca fiind 
soluţia răspândirii accelerate a cultului lor în mase, 
mase care pe atunci erau puternic ataşate vechilor 
sărbători şi practici rituale păgâne.Factorul pentru 
care primii creştini au ales 
datele de 25 decembrie sau 
6 ianuarie ca moment al 
naşterii Fiului lui Dumnezeu 
a fost deci că la aceste date, în 
lumea romană, germanică şi 
orientală se celebrau diverse 
date de naştere ale zeilor 
păgâni. 

Povestea unui zeu sal-
vator născut din fecioară 
pe 6 ianuarie sau 25 de-
cembrie, nu era deloc nouă, 
cele mai multe culte păgâne                           
ale vremii adorând câte 
un astfel de zeu. Astfel, pe 
6 ianuarie, data solstiţiului egiptean, era celebrată 
revărsarea apelor Nilului şi în „cultele misterelor” lo-
cale naşterea „eonului” din fecioară. Epifaniu, scrii-
tor creştin, redă în lucrarea sa ritul celebrărilor din 
6 ianuarie şi semnificaţia aces-
tuia la egipteni şi la arabii din 
„Petra” (Eleusa), unde se serba 
naşterea pruncului-zeu Dusares 
din fecioară. 

Alt scriitor creştin, anume 
Ipolit, descrie cum la Eleusis, 
în Grecia, se celebra tot atunci 
sărbătoarea misterelor, când 
ierofantul exclama la naşterea 
pruncului sacru: „Fecioara care 
era grea a conceput şi a născut 
un fiu!”. Tot pe 6 ianuarie gre-
cii sărbătoreau naşterea zeului        
Dionis, zeul care ca şi Iisus, transforma apa în vin.
Triburile nord-europene (germanice) celebrau şi ele, 
la aceeaşi dată, „Iule”, pentru a comemora „renaşterea 
soarelui dătător de lumină şi căldură”, de maniera în 
care şi creştinii spuneau despre Isus, născut tot atunci, 
că este „Lumina lumii”. 

O sărbătoare populară la Roma celebra pe 25 
decembrie naşterea Soarelui neînvins (Dies Solis              
Invicti Nati, Deus Sol Invictus), ca simbol al renaşterii 
soarelui şi alungării iernii (ca şi Saturnaliile). Odată 
ce creştinii au abandonat celebrarea naşterii Fiului lui 
Dumnezeu pe 6 ianuarie optând pentru data de 25 de-
cembrie, scriitorii creştini fac frecvente legături între 
renaşterea soarelui şi naşterea lui Hristos.

Reprezentările numismatice romane ale lui Sol 
Invictus prezintă adesea un chip cu o coroană de 
raze, aşa cum în primele reprezentări creştine Iisus 
avea şi el o coroană de spini. Astfel că, în secolul al V-
lea chiar, în vremea papei Papa Leon I cel Mare, erau 

creştini care afirmau că 
serbează nu atât naşterea 
lui Hristos, cât a zeului-
soare, fapt care l-a deter-
minat pe acest papă să-i 
mustre pe rătăciţi, însă nu 
negând cumva că trebuie 
cinstit zeul-soare, ci doar 
că nu trebuie cinstit mai 
mult decât Hristos.
Unul dintre zeii cei 
mai populari la Roma, 
în perioada ridicării 
creştinismului, anume 
Mitra, avea şi el ziua de 
naştere serbată pe 25 

decembrie.
Mitra era un zeu persan al cărui cult şi rit era şi 

foarte asemănător creştinismului, aşa cum constata 
scriitorul creştin Iustin Martirul în Apologia sa prin 

secolul al II-lea şi aşa cum va 
remarca mai târziu şi Tertulian 
la debutul secolului al III-lea. 
(De praescritione haeretico-
rum). Pe la mijlocul secolului 
al III-lea, Sfântul Ciprian 
cartaginezul, clama exta-
ziat: ,,Oh, ce magică lucrare 
a Providenţei că ziua în care 
Soarele s-a născut … Hristos 
şi el se naşte!”.
Creştinii secolului al III-lea 
credeau că creaţia lumii a 
avut loc la echinocţiul de 

primăvară, pe atunci plasat pe 25 martie; prin ur-
mare, noua creaţie prin „întruparea lui Hristos” 
(concepţia), trebuia, în viziunea lor, să aibă loc tot pe 
25 martie, moment de la care numărându-se 9 luni 
(sarcina, gestaţia) se obţinea data de 25 decembrie.

Prin urmare ziua de 25 decembrie a fost aleasă 
ca dată a naşterii lui Iisus Hristos nu pentru că ar 
fi fost dovedit cumva din surse extra-biblice că 
Hristos a fost cu siguranţă născut pe 25 decembrie, 
mai degrabă data a fost aleasă pentru a contracara 
sărbătorile păgâne foarte populare care aveau loc 
deja la această dată sau, altfel spus, pentru ca Fiul 
lui Dumnezeu, mai degrabă decât Soarele zeu, să fie 
venerat.
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BUTEA JUNILOR  DE ASTĂZI 

LA DAIA ROMÂNĂ

ISTRATE GHEORGHE, clasa a X-a C

Bătrânii satului spun că este un 
obicei străvechi, care datează de 
pe timpul dacilor. Denumirea de 

„bute” i-au pus-o strămoșii, deoarece, când 
alaiul de colindatori trecea de la o casă la alta 
cu colindul, oamenii îi răsplăteau cu câte o 
bucată de carne pe care o puneau într-o bute 
mare. Această bute era pusă într-un car tras de 
boi.

BUTEA este formată din băieţi care sunt de 
aceeași vârstă sau de același leat, cum se spune 
la Daia Română. Înainte cu câteva zile de Ajunul Crăciunului 
,băieţii se întâlnesc la o casă, pe care ei o numesc „gazdă” și acolo 
mai repetă colindele, adună bucatele pentru mesele de seara care au 
loc în cele trei zile de colindat.

În Ajunul Crăciunului,merg la colindat îmbrăcaţi într-un pulovăr 
roșu și pantaloni negri, iar pe cap poartă fiecare o căciulă(pălărie)  
împodobită frumos cu flori și alte obiecte strălucitoare și viu co-
lorate, niște clopoţei și, pe lângă toate astea, și câteva pene mari de 
fazan sau păun. Toate acestea și le confecţionează feciorii singuri.

În prima zi de Crăciun, sunt îmbrăcaţi  în haine populare, 
adicăcioareci și ie albă, cu șurţuri lungi, albe, brodate și pălăria 
împodobită. A doua zi merg dupa fete: adică fiecare băiat trebuie 
să ducă cel puţin 3 fete la petrecerea de seara, dacă nu aduc cele 3 
fete, trebuie să plătească pentru ele. Petrecerea se ţine la „gazda” 
aleasă. Feciorii în sat la colindat sunt acompaniaţi de o formaţie de 
muzicanţi. A treia zi se alatură băieţilor și câteva „matahale”, niște 
băieţi îmbrăcaţi cât mai urât posibil. „Matahalele” au cu ele cutii cu 
funingine, ei au rolul de a „căni” toţi oamenii întâlniţi pe parcursul 
drumului la colindat, în special fetele. Butea se încheie cu un bal 
frumos.
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BALUL BOBOCILOR 
2010

Roxana Breazu, clasa a XI-a D

Aceste cuvinte au fost rostite de elevii clase-
lor a XII-XIII-a, cei care în curând vor părăsi 
liceul nostru, lăsând locul lor “bobocilor”, acei 
liceeni încă confuzi. Liceenii claselor terminale 
primesc boboceii printre ei cu un eveniment de 
acomodare şi anume “balul bobocilor”, pentru 
a le da un gram de curaj şi pentru a renunţa la 
confuzie cât mai repede, dar mai ales cât mai 
agreabil. Ca şi în anii trecuţi, balul s-a desfăşurat 
la Centrul Cultural “Lucian Blaga”, din Sebeş, iar 
data aleasă a fost 12 noiembrie 2010.

Acest prim eveniment semnificativ al anului 
şcolar este unic datorită emoţiilor la care sunt su-
puse foarte multe persoane. Spectacolul implică 
multă dorinţă de lucru şi ambitie, pentru ca la 
final să privim cu capul sus rezultatul aşa-ziselor 
“ore pierdute”. În acest mult asteptat eveniment sunt 
implicati atât elevii, cât şi profesorii. Elevii respon-
sabili de organizarea balului sunt în general cei din 
clasele terminale, pentru a primi boboceii în rândul 
liceenilor şi pentru a păstra tradiţia.

Anul 2010 ne-a adus un bal 
foarte frumos, atât prin felul 
organizării, cât şi prin felul prestaţiei 
elevilor implicaţi. Dintre elevii care 
au facut parte din organizarea aces-
tui bal, menţionăm pe Alexandru 
Băcilă, Doris Galatan, Adina Friţac, 
Irina Luca, Elena Lucan, Alexandru 
Nagy, Niculina Nicoară, Paul Neagu,    
Roxana Socaciu, Ionela Trăscăian şi 
alţii. 

Cei care ne-au prezentat cu 
răbdare, îndemanare şi bună 
dispoziţie acest eveniment au 
fost:Alexandru Băcilă, Roxana Socaciu şi Paul Neagu. 
Ei au fost susţinuţi şi îndrumaţi de diriginţii claselor 
terminale, şi anume: Cristina Câmpean, Elena Maniu, 
Constanţa Palcu, Aniela Călina, Anca Sârb şi alţii. 

Persoanele care au avut un rol foarte important în 
acest spectacol au fost membrii juriului: viceprimarul 

Adrian Bogdan, doamna profesoară Adina Stanciu 
şi elevii Sebastian Blaga, Doris Galatan, Petrica Ho-
morazan, Irina Luca, Cosmin Negrea, Cosmin Rasi-
nariu, Cosmin Urâtu şi Ilea Teodor. 
Bobocii au fost supuşi unor probe propuse de organi-

zatori pentru a le testa limitele 
emoţiilor, inteligenţa şi talen-
tele, cum ar fi: proba de cultură 
generală, unde concurentilor le-
au fost adresate nişte întrebări 
prin tragere la sorţi din cultura 
generală; proba de mimă: unde 
concurenţii tot prin tragere la 
sorţi au primit nişte cuvinte pe 
care apoi trebuiau să le mimeze            
pentru a impresiona publicul; pro-
ba la alegere, care constă în proba 
de aptitudini, unde concurenţii 
au făcut ce au ştiut ei mai bine 
pentru a fi cât mai exacţi si buni; 

proba de dans: aici fiecare pereche a demostrat publi-
cului şi juriului cât talent au ei la dans. Candidaţii au 
trecut peste aceste probe cu succes. 

Nu aici s-a încheiat balul, deoarece elevii Grupu-
lui Şcolar Industrial au pregătit multe surprize (sce-
nete, dansuri, cantece, tombolă), din care menţionăm

“Şi uite cum s-au dus şi 
cei 4 ani de vis, anii de 

liceu, ani în care am tras 
să ajungem la final. Anii 

în care am râs, în care 
am plâns alături de li-

ceenii mei, am iubit, am 
suferit, dar azi am ajuns 
la finalul adolescenţei.”
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mini-concertul trupei Calypto, 
Timidul, o scenetă amuzantă 
interpretată de Dănuţ Căta     
(XI D) şi Ionică Ştefan (XI A), 
o altă scenetă amuzantă Casa 
mea, în interpretarea lui Ionică 
Ştefan, Vizionare placută, de 
Răzvan Filip şi Paul Neagu, 
precum şi o mică ieşire la 
pescuit cu Daniel Bozdog si 
Claudiu Buciuman, La pescuit. 

Un alt moment încântător 
a fost  parada modei, un mix 
între o prezentare de rochii 
de seară şi un jazz minunat. 
Elevii claselor a XII-XIII-a, 
coordonaţi de domnişoara 
profesoară Nicoleta Cibu  ne-
au arătat un rezultat al înţelegerii, 
dragostei şi credinţei. 

Voia bună nu se opreşte aici,    
deoarece Valentin Borca din clasa 
XIII-a E şi formaţia sa ne-au încân-
tat cu muzica de joc si voie bună, 
iar formaţia de la Vinţ, formaţie de 
dansuri populare ne-au aratat cum 
se dansează la români.   

Acum rămâne să vă prezint câştigătorii balului. 
Locul I: Laura Anghel si Iulian Nistor; 
Locul II:Natalia Petru si Nicolae Cristea;
 LoculIII: Alexandra Grecea si George Lascu.

 Îi felicităm încă o dată! 
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Nicoleta Cîrpaci, clasa a IX-a B

S
eptembrie…o zi frumoasă 

de toamnă…curtea şcolii…

mulţi elevi, profesori…

flori…emoţii…aşa a început totul. 

Aşteptam nerăbdătoare încă din vară 

această zi în care urma să înceapă 

,,aventura” mea la liceu. Visam de 

pe atunci cu ochii deschişi cum se va 

derula prima zi la o altă şcoală, cum 

îmi voi cunoaşte noii colegi şi profe-

sori, cum voi urca o altă treaptă în 

devenirea mea ca om, însă nimic nu 

se compară cu realitatea. Aveam mari 

emoţii, mâinile şi vocea îmi tremu-

rau atât de tare, că abia reuşeam să 

leg o conversaţie cu cineva.

         Zilele au trecut…încet-încet 

am început să mă obişnuiesc, însă 

emoţiile nu m-au părăsit nici acum. 

Fiecare zi e încă un prilej de a-mi 

cunoaşte şi de a-mi depăşi limitele, 

căci competiţia din viaţa de licean e 

mult mai dură decât cea de la şcoala 

generală.

         Şi iată că a apărut o altă provocare. 

Noiembrie…o altă zi frumoasă…

casa de cultură…scenă…colegi din 

alte clase de a IX-a şi a XII-a, pro-

fesori…alte flori…alte emoţii…Aşa 

descriu în câteva cuvinte un mare 

eveniment inedit ce urma să aibă loc 

în viaţa mea – participarea la concur-

sul de ,,Miss” la Balul Bobocilor de la 

Grupul Şcolar Industrial Sebeş.

         Am luat decizia de a participa 

destul de greu, căci îmi cunosc firea 

emotivă (dobândită, genetic cred, de la 

mama), dar am vrut totodată să particip 

pentru a-mi învinge tracul, aşa cum mă 

îndeamnă mereu tata. M-am implicat cu 

tot sufletul în acest eveniment deosebit şi, 

din aproape în aproape, eram hotărâtă să 

le arăt şi celorlalţi abilităţile cu care sunt 

înzestrată. M-am pregătit alături de cei din 

colectivul de organizare alcătuit din elevi 

şi profesori care mi-au insuflat spiritul de 

competiţie şi dorinţa de a ajunge pe primul 

loc.

         A venit şi ,,ziua cea mare”. După ce 

cu o noapte înainte nu am prea avut somn, 

după ce am repetat în minte ,,scenariul” 

fiecărui moment al cărei protagonistă 

urma să fiu, dar şi cu multe alte emoţii în 

suflet…aşteptam să fiu chemată în scenă 

pentru a mă prezenta în faţa publicului. 

Fără să îmi dau seama, am intrat în joc şi, 

pentru câteva ore, m-am simţit asemenea 

unei actriţe care aşteaptă aplauzele de la fi-

nal după un rol foarte bine jucat.

         Seara a trecut repede…totul s-a de-

rulat ca într-un film, iar eu, parcă m-am 

trezit din vis, la final. Nu eram tristă că 

nu am urcat pe podiumul câştigătorilor, ci 

eram cât se poate de fericită că am reuşit 

să fac faţă cu bine acestei noi provocări şi 

să nu mă fac de râs. Mi-am felicitat colegii 

premianţi şi, având o experienţă în plus, 

am pornit în descoperirea altor taine ale 

vieţii de licean. A fost un eveniment plăcut, 

pe care îl voi păstra cum se cuvine în ,,cutia 

cu amintiri” a sufletului.
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Ionuţ 
Asimionesei

DĂNUŢ CĂTA, clasa a XI- a D

Dănuţ Căta: Felicitări pentru alegerea ta în funcţia de 
preşedinte al elevilor! Cum te simţi în această postură?

Ionuţ Asimionesei:  Mulţumesc! Faptul că elevii 
acestei şcoli m-au ales pe mine ca 
reprezentant al lor mă face să mă 
simt deosebit de mândru, acest 
fapt mă angrenează ca pe viitor 
să-i susţin aşa cum au făcut-o şi 
ei la rândul lor. Postura aceasta 
mă motivează ca pe viitor în plan 
personal să mă străduiesc să-mi 
îmbunătăţesc rezultatele şcolare 
în ideea că trebuie să ofer exem-
plu meu celor pe care îi reprezint.

Dănuţ Căta: Poate că nu 
toţi elevii din Grupul Şcolar                    
Industrial te-au auzit când ai spus 
sau ai promis ce intenţionezi să 
faci pentru şcoala noastră. Vrei 
te rog să sintetizezi încă o dată ce 
consideri că vei face pentru liceul 
nostru?

Ionuţ Asimionesei: În primul 
rând vreau să popularizez în interiorul şcolii noţiunea 
de implicare în activităţi şcolare şi extraşcolare apoi aş 
vrea să arăt adevaratul sens al cuvântului filantropic şi 
ce urmări pozitive ar avea asupra persoanei care s-ar im-
plica în asemenea proiecte filan-tropice.

Dănuţ Căta: Cum ţi se pare acest statut de presedinte 
al elevilor, ne împărtăşeşti două avantaje, respectiv două 
dezavantaje ale acestuia?

Ionuţ Asimionese: Această funcţie poate  fi o armă 
cu două tăişuri pe care o pot folosi în sprijinul elevului, 
dar după cum se întâmplă în viaţă, mai există şi eşecuri 
pentru care pot fi făcut răspunzător, faptul că această 
postură atrage privirile nu întotdeauna aprobatoare asu-
pra celui care o ocupă, constituind sigur un dezavantaj.

Dănuţ Căta: De când ai fost ales şi până acum, ce 
ai reuşit nou să faci sau ce planuri concrete ai până la 

finalul primului semestru? 
Ionuţ Asimionesei: Concret aş vrea să vorbesc            

despre ultimul meu proiect umanitar care se numeşte 
„un zâmbet pentru o viaţă mai bună” şi urmăreşte aju-
torarea unor elevi cu situaţii financiare scăzute. În cadrul 
acestui proiect s-a organizat un concert de colinde în 17 
decembrie la ora 17 la Casa de Cultură a municipiului 
Sebeş la care sunt asteptaţi toţi elevii care studiază în 
cadrul liceului nostru, precum şi profesorii noştri. Ba-
nii obtinuţi de pe vânzarea biletelor vor ajunge la copiii 
mentionaţi mai sus. Pe viitor, concret nu ştiu încă ce am 
să fac, însă sunt sigur că mă voi implica în cât mai multe 
proiecte despre care voi vorbi la momentul oportun.

Dănuţ Căta: În ce fel te gândeşti să mobilizezi             
liceenii noştri în a-şi afirma ideile bune, astfel încât să 
vedem şcoala, nu doar ca locul unde suntem obligaţi de 
părinţi să venim, nu doar ca nişte ore atât de diferite de 
interesele adolescentine(mă refer la internet, muzică, 

telefoane conectate sau nu la inter-
net, dans, sport), ci un mediu or-
ganizat unde să acceptăm educaţia în 
şcoală ca pe ceva interesant?

Ionuţ Asimionesei: Un prim 
pas este ca elevul să fie informat în 
legatură cu importanţa şcolii în viaţa 
cotidiană şi despre efectul negativ 
rezultat în urma renunţării la aceasta 
sau a absenteismului excesiv. Un alt 
lucru important ar fi găsirea unei 
căi de mijloc între mentalitatea ado-
lescentului secolului al XXI-lea şi        
imaginea formală a şcolii, formată în 
ochii acestuia.

Dănuţ Căta: Care este pentru 
tine imaginea elevului de succes? 

Ionuţ Asimionesei: În viziunea 
mea un elev de succes este acela care 
cunoaşte  adevăratul sens al cuvân-

tului „elev”  şi importanţa acestei etape a vieţii în viitor. 
Cunoscând aceste noţiuni va deveni un elev de succes.

Dănuţ Căta: Care sunt două dintre realizările tale 
cele mai importante de până acum?

Ionuţ Asimionese: O realizare importantă a vieţii 
mele de elev este atunci când am demonstrat că merit sa 
urmez ciclul liceal pe ruta directă şi nu pe cea progresivă. 
Iar cea mai importantă realizare ca elev a fost când am 
devenit reprezentantul elevilor.

Dănuţ Căta: Ce medie generală ai avut anul şcolar 
trecut?

Ionuţ Asimionesei: Anul trecut am avut media 
generală 8.70.

Dănuţ Căta: Mulţumesc pentru sinceritate

Interviu cu noul preşedinte al elevilor
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GRUP ŞCOLAR

 INDUSTRIAL SEBEŞ

VS.

ŞCOALA GENERALA

“HADRIAN DAICOVICIU”  

ORĂŞTIOARA DE SUS

P A R T E N E R I A T 

INTERJUDEŢEAN :

 LUCIAN BLAGA -

 OM DE CULTURĂ

Ionuţ Asimionesei, clasa a XI-a B

În data de 9 noiembrie 

2010 a avut loc prima activi-

tate din cadrul unui proiect 

de parteneriat încheiat între 

Şcoala Generală « Hadrian 

Daicoviciu » din Orăștioara 

de Sus, judeţul Hunedoara 

și Grupul Şcolar Industrial 

Sebeș.

Astfel, un grup de elevi ai

școlii noastre, îndrumaţi de 

prof. Ana Filip, Iulia Păcurar și 

Mihaela Suciu, Lucian Bogdan 

şi Gatea Maria, au primit 

vizita colegilor lor mai mici de 

la școala hunedoreană. S-au 

recitat poezii în limbile română 

și franceză, s-au interpretat 

melodii pe versuri din lirica 

blagiană, s-au vizionat filme 

având ca temă viaţa și

activitatea scriitorului nos-

tru de suflet din Lancrăm, 

precum și activitatea școlii 

noastre. Aceste activităţi nu 

fac altceva decât să angren-

eze elevii în promovarea 

unei imagini favorabile a 

școlii, precum și în schimbul 

de prietenii și de impresii 

privind activităţile școlare și 

extrașcolare desfășurate 

în cele două școli. Felicitări 

elevilor G.S.I. Sebeș !

“ Eu nu-mi am inima în cap,

nici creieri n-am în inimă.

Sunt beat de lume și-s păgân!”

L. Blaga, Lumina raiului
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Dor de Moş Nicolae ...

Mi-e dor, mi-e dor de moşul blând, 

Cu barba-i albă ca ninsoarea,

Mi-e dor de cozonacul aburind,

Pe care-l frâmânta bunica, seara.

Mi-e dor de moşul de-altădată, 

Ce somnul mi-l veghe, furiş,

Mi-e dor de nuieluşa poleită, 

Ascunsă în ghetuţe, pe furiş.

Mi-e dor de săniuţa cu tălpici,

Pe care-o meşterea bunicul,

Mi-e dor de prichindei, de pici,

Ce se-nchinau, smerit, la Sfântul.

Mi-e dor de bunicuţa ce stătea

La gura sobei, depănând poveşti,

Dar, mai ales, mi-e dor de tine:

Copile, de-altădată, unde eşti?!!
Prof. Alina Jumolea
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PROF. CRISTINA CÂMPEAN

Cunoaşterea orizontului local este primul pas spre înţelegerea lumii în care trăim şi a transformărilor 
teritoriale prin care a trecut o aşezare umană de-a lungul timpului. Oare câţi dintre voi, elevii Grupului 
Şcolar Industrial Sebeş ,cunoaşteţi oraşul în care locuiţi şi învăţaţi? De câte ori ,mergând grăbiţi, aţi înălţat                        
privirea spre locurile pline de istorie? Pentru a înţelege evoluţia în timp şi spaţiu a Sebeşului vă voi oferi câteva 
informaţii de bază legate de acest oraş.

Municipiul Sebeş este situat într-o zonă pitorească de intensă densitate demografică, în Depresiunea 
Apold, de o remarcabilă netezime, la altitudinea de 253 m, având în apropiere un monument al naturii, Râpa 
Roşie, unic în ţara noastră. Spre vest se observă o deschidere spre valea Mureşului, spre est limita este dată de 
pătrunderea Podişului Amnaşului în cristalinul Munţilor Cândrel iar spre nord limita este dată de abruptul 
sudic al Podişului Secaşelor.Din punct de vedere climatic, oraşul se încadrează în zona climatică temperat- 
continentală, cu o medie multianuală a temperaturii aerului de 9,2˚ C şi o medie multianuală a cantităţii de 
precipitaţii de 540,4 mm ⁄ an .Solurile sunt specifice vegetaţiei de silvostepă – cernoziomuri  şi de păduri de 
foioase- soluri brune.Evoluţia în timp a oraşului a fost favorizată atât de elementele naturale de climă şi relief, 
cât şi de apropierea de două oraşe importante: Alba- Iulia ( 15 km) şi Deva ( 63 km). 

Prima atestare documentară a oraşului datează  din anul 1245, ceea ce dovedeşte faptul că Sebeşul este 
oraş medieval.
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A fost cunoscut sub mai multe denumiri, precum 
Terra Sebus, Civitas Sebus sau Mülbach ( datorită 
morilor existente pe râul Sebeş).

Datorită activităţii prospere, în anul 1387 Sebeşul 
devine primul oraş transilvănean care obţine dreptul 
de a se înconjura cu ziduri şi turnuri de apărare aflate 
în întreţinerea breslelor, devenind unul dintre 
cele cinci oraşe importante ,alături de Sibiu, 
Orăştie, Sighişoara şi Braşov

Dintre cele opt turnuri de apărare se 
mai păstrează Turnul croitorilor  (al 
studentului, cum mai este cunoscut), 
Turnul semicircular, Turnul poligo-
nal şi Turnul cizmarilor. Tot în această 
perioadă se acordă, prin decret princiar, 
blazonul oraşului – un scut cu un leu încoronat.
       Pe lângă activitatea industrială specifică, industria 
de prelucrare a lemnului şi industria uşoară, oraşul 
Sebeş mai este renumit şi prin existenţa unor clădiri 
medievale şi moderne, unele devenind atracţii tu-
ristice: Biserica Evanghelică, Casa Zapolya–actu-
alul Muzeu “I. Raica”, Biserica romano-catolică “Sf. 
Bartolomeu”, Halele breslelor, Casa Binder, clădirea 
primăriei.
        Evoluţia în teritoriu a municipiului Sebeş a de-
terminat includerea celor trei localităţi suburbane- 
Petreşti, Lancrăm, Răhău- în administraţia locală, 
apărând astfel, o formă superioară de aşezare umană- 
aglomeraţia urbană.
       Zonele funcţionale ale oraşului sunt cele 
specifice unui oraş medieval, cu funcţii specifice: 
industrială, comercială, culturală şi de servicii. Cea 
mai importantă zonă funcţională o reprezintă nu-
cleul central, înconjurat de vechile ziduri de apărare, 

care înglobează instituţiile administraţiei locale, de 
învăţământ şi cultură, edificii cu valoare istorică şi 
spaţii comerciale.Arhitectura clădirilor este tipică 
oraşelor comerciale medievale, cu spaţii comerciale 
la parterul locuinţelor proprietarilor.  Cele două zone 

industriale sunt amplasate la periferia oraşului, 
asemănător oraşelor industriale din Uniu-

nea Europeană. Zonele rezidenţiale vechi 
înconjoară nucleul central şi păstrează arhi-
tectura cartierelor muncitoreşti din fostele 
state comuniste, iar cartierele noi, cu aspect 

modern, sunt amplasate pe 
axa Sebeş- Petresti. 

Din nefericire, 
oraşul este unul 
dintre cele mai 
aglomerate no-
duri rutiere din 
E u r o p a , c a u z a 

f i i n d intersecţia ce-
l o r două şosele de 

i m p o r t a n ţ ă 
e u r o p e a n ă -             

E60 şi E 81- şi lipsa unei 
şosele de ocolire a 
spaţiilor construite, 
consecinţele fiind 
poluarea sonoră, 

chimică, trepidaţiile 
şi stress-ul.
     Cu toate acestea, Sebeşul rămâne un oraş frumos, 
cu o evoluţie pozitivă în timp şi spaţiu , care aşteaptă 
să fie preţuit şi de voi, elevii de la Grup Şcolar In-
dustrial Sebeş.
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MOTORUL
 FACTOR ESENŢIAL ÎN PROGRESUL OMENIRII

PROF. LUCIAN BOGDAN

Chiar dacă nu suntem pe deplin conştienţi de cât de mult înseamnă 
motorul în viaţa de zi cu zi a tuturor, acest fapt e o realitate care a început 
să se contureze din ce în ce mai mult acum mai bine de 300 de ani.

Orice mijloc de transport, de la 
automobil până la avion, este pro-
pulsat de un motor, maşinile unelte 
funcţionează cu ajutorul unui mo-
tor, tot felul de utilaje, de la cele mai 
mici la cele mai mari îşi datorează 
randamentul motorului care le pune 
în funcţionare şi, deci, în valoare, mo-
torul a ajuns să fie şi virtual dacă ne 
gândim la motoarele de căutare ale 
Internet-ului. Întrebându-mă despre 
soarta şi mai ales sorgintea motorului 
am dat peste câteva lucruri interesante 
pe care o să le expun în continuare.

Până în secolul al XVIII-lea, oame-
nii se bazau pe forţa musculară - a lor 
proprie sau a animalelor mai puternice 
decât ei - ori pe cea a unor elemente 
ale naturii. Vântul şi apele curgătoare 
învarteau morile; cât priveşte trans-
portul - mijlocul cel mai rapid, în Eu-
ropa, rămânea calul, pentru călătoriile 
pe uscat, iar pentru cele pe mare, navi-
gatorii trebuiau, să se bizuie, iarăşi, pe 
forţa vântului.

Dar, odată cu strălucita idee a mo-
torului cu aburi, totul s-a schimbat: 
forţa vaporilor de apă a pus lumea 
in mişcare cu o viteză incomparabil 
mai mare; ritmul vieţii s-a accelerat 
şi, mai cu seamă, ritmul progresului. 
Din fericire, au existat câteva minţi 
tehnice strălucite, care au imaginat 
modul în care, arzând cărbune, pentru 
a încălzi apa, energia termică putea fi 
convertită în energie mecanică - sau, 
mai simplist formulat, au inventat, 
practic, un mod de a transforma 
căldura în mişcare.

Azi, cărbunele nu mai e ce-a fost; 
scăderea resurselor de combustibili 
fosili şi poluarea asociată folosirii 
acestora ne-au silit să ne îndreptăm 
spre noi surse de energie. Dar datorăm 
descoperirea şi exploatarea tot mai efi-
cace a acestora tot acelui pas decisiv - 
un salt uriaş, mai degrabă - reprezentat 
de descoperirea motorului cu aburi, în 
urma cu trei secole.

Motorul cu abur este un mo-
tor termic cu ardere externă, care 
transformă energia termică a aburu-
lui în lucru mecanic. Aburul sub pre-
siune este produs într-un generator 
de abur prin fierbere şi se destinde 
într-un agregat cu cilindri, în care 
expansiunea aburului produce lu-
cru mecanic prin deplasarea liniară a 
unui piston, mişcare care de cele mai 
multe ori este transformată în mişcare 
de rotaţie cu ajutorul unui mecanism 
bielă-manivelă. Căldura necesară pro-
ducerii aburului se obţine din arderea 
unui combustibil sau prin fisiune 
nucleară.

Motoarele cu abur au dominat in-
dustria şi mijloacele de transport din 
timpul Revoluţiei industriale până în 
prima parte a secolului al XX-lea, fiind 
utilizate la acţionarea locomotivelor, 
vapoarelor, pompelor, generatoarelor 
electrice, maşinilor din fabrici, utilaje-
lor pentru construcţii (excavatoare) şi 
a altor utilaje. Au fost înlocuite în ma-
joritatea acestor aplicaţii de motorul 
cu ardere internă şi de cel electric.

Prima maşină cu aburi a fost 
inventată în secolul I e.n. de către in-

ginerul grec Heron din Alexandria. O 
sferă goală pe dinăuntru era pivotată 
pe două tuburi prin care trecea abu-
rul dintr-un mic fierbător. Aburul 
umplea sfera şi ieşea prin ţevi dispuse 
în părţi opuse ale acesteia. Jeturile de 
abur care ţîşneau determinau sfera să 
se rotească. Totuşi, în ciuda faptului că 
era o invenţie interesantă, maşina nu 
servea unui scop util.

Primul om care a avut ideea de 
a transforma pompa cu piston în 
maşină termică, a fost francezul Denis 
Papin în anul 1679. Din păcate nu a 
putut să o pună în practică din lipsă 
de fonduri. El a murit în sărăcie, în 
1714.

Primul motor cu abur a fost 
proiectat în 1698 de Thomas Savery, 
un inginer englez. Acest motor era 
conceput să pompeze apa din mine, 
dar singura lui întrebuinţare a fost să 
pompeze apa în casele înalte din Lon-
dra.

Primul motor performant a fost 
construit în 1712 de inginerul Thomas 
Newcomen, din Cornwall, Anglia. 
Acest motor avea un braţ mare care 
pompa apa cu o frecvenţă de 16 mişcări 
de du-te-vino pe minut. În 1776, 
James Watt, un constructor scoţian de 
mecanisme, a adus înbunătăţiri moto-
rului lui Newcomen.

Nicolas Cugnot a fost primul care, 
în 1769, a folosit motorul cu abur la 
un vehicul. Acest vehicul putea trans-
porta 4 persoane, dar a fost folosit la 
transportul armamentului greu.Viteza 
maximă care a fost atinsă cu acest 
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vehicul a fost de 5 km/h.
La maşina lui Watt, inventată în 

1769, aburul trecea într-o cameră 
separată pentru condensare. Deoarece 
cilindrul nu era încalzit şi răcit alter-
nativ, pirderile de căldură ale maşinii 
erau relativ scăzute. De asemenea, 
maşina lui Watt era mai rapidă. Aceste 
soluţii şi diversele îmbunătăţiri con-
cepute de Watt au făcut ca maşina cu 
aburi să poată fi folosită într-o gamă 
largă de aplicaţii. În perioada vic-
toriana, locomotive cu abur puter-
nice revoluţionaseră deja călătoria 
pe uscat. Maşinile cu abur au făcut 
posibile şi tipărirea ziarelor, tor-
sul şi ţesutul textilelor şi acţionarea 
maşinilor de spălat în „spălătoriile 
cu aburi”. Maşinile cu abur puneau în 
mişcare caruselele, iar unii fermieri 
foloseau energia aburului pentru a ara 
pămîntul. Antreprenorii de curăţătorii 
aveau aspiratoare cu abur, şi la cele 
mai bune frizerii din oraşe existau 
chiar şi perii pentru masarea capului 
acţionate cu abur.

Deşi timpul motorului cu abur a 
trecut de mult, se pare că o renaştere 
al acestuia nu este exclusă. La sfârşitul 
anilor 90, firma germană IAV GmbH a 
dezvoltat un astfel de „motor cu abur” 
modern. Arderea externă produce 
gaze de ardere cu toxicitate extrem de 
scăzută. Aburul este introdus în canti-
tatea necesară prin injectoare similare 
cu cele ale motorului Diesel.

La sfîrşitul anului 2000 firmă 
Enginion a dezvoltat prototipul 
„SteamCell” cu ZEE (engleză Zero 
Emission Engine - „emisiune zero”). 
Aceast motor lucrează în doi timpi, 
fără lubrefianţi, părţile componente 
fiind fabricate dintr-un material supe-
rior pe bază de carbon.

Motorul cu ardere internă este mo-
torul care transformă energia chimică 
a combustibilului prin ardere, în inte-
riorul motorului, în energie mecanică. 
Căldura degajată în camera de ardere 
se transformă în mişcare mecanică 
ciclică, de obicei rectilinie, după 
care în mişcare de rotaţie uniformă, 
obţinută de obicei la arborele cotit.

Căldura introdusă în ciclul care se 
efectuează în cilindrii motorului se 
obţine prin arderea combustibilului, 
de obicei un combustibil lichid ca: 
benzina, motorina sau gazul petrolier 
lichefiat, dar se pot folosi şi combusti-
bili gazoşi, ca gazul natural, sau chiar 
solizi, ca praful de cărbune. Oxigenul 
necesar arderii se obţine din aerul 
atmosferic. Combustibilul în ame-
stec cu aerul se numeşte amestec car-
burant. Arderea poate fi iniţiată prin 
punerea în contact direct a amestecu-
lui carburant cu o sursă de căldură sau 
se poate produce aproape instantaneu 
în toată masa amestecului caz în care 
se numeşte detonaţie şi are un caracter 
exploziv.

Prin arderea carburanţilor rezultă 

diferite produse de ardere cu o 
temperatură de aproximativ 2000 
°C. Majoritatea acestor produse se 
prezintă sub formă gazoasă. Pentru o 
ardere completă se asigură combusti-
bilului o cantitate de oxigen dozată ast-
fel încât să producă oxidarea integrală 
a elementelor sale componente (pen-
tru arderea unui litru de benzină, este 
necesar oxigenul conţinut în aproxi-
mativ 10 metri cubi de aer).Motoarele 
cu ardere interna au tot felul de uti-
lizari de la drujbe si masini de tuns 
iarba pana la propulsarea camioanelor 
sau chiar navelor si submarinelor.
Motorul diesel este un motor cu com-
bustie internă, mai exact este un mo-
tor cu aprindere prin compresie, în 
care combustibilul se detonează doar 
prin temperatura ridicată creată de 
comprimarea amestecului aer-car-
burant, şi nu prin utilizarea unui dis-
pozitiv auxiliar, aşa cum ar fi bujia în 
cazul motorului pe benzină. Numele 
motorului a fost dat după inginerul 
german Rudolf Diese la sugestia soţiei 
sale Martha Diesel, care în 1895 îl 
sfătuieşte cu: Nenn ihn doch einfach 
Dieselmotor! („Numeşte-l pur şi sim-
plu motor Diesel!”), uşurînd astfel 
lui Diesel căutarea pentru denumirea 
motorului, pe care l-a inventat în 1892 
şi l-a patentat pe 23 februarie 1893. 
Intenţia lui Diesel a fost ca motorul său 
să utilizeze o varitate largă de combus-
tibili inclusiv praful de cărbune.
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Diesel şi-a prezentat invenţia 
funcţionând în 1900 la Expoziţia 
Universală (World’s Fair) utilizănd 
ulei de alune. Intenţia lui Rudolph 
Diesel a fost aceea de a în-
locui motorul cu abur ca 
sursă primară de energie 
pentru industrie. 

Motoarele diesel de la 
sfârştul secolului XIX şi 
începutul secolului XX 
foloseau aceeaşi formă şi 
dispunere ca motoarele cu 
aburi industriale: cilindri 
cu cursă mare, supape ex-
terioare, chiulase pentru 
fiecare cilindru şi arbore 
cotit fără carter, cuplat la un 
volant enorm. Curând, vor 
apărea motoare mai mici, 
cu cilindri verticali, în timp 
ce majoritatea motoarelor 
industriale de mărime mare 
şi medie aveau tot cilindri 
orizontali, şi întocmai ca 
motoarele cu aburi, aveau 
mai mulţi cilindri. Cele mai 
mari motoare diesel tim-
purii erau replici ale celor cu aburi, 
cu lungimi impresionante, de câţiva 
metri buni. 

Acestea funcţionau cu viteze foarte 
mici, în special datorită motorinei 
injectate cu ajutorul aerului com-
primat, dar şi pentru că trebuiau să 
corespundă majorităţii utilajelor in-
dustriale construite pentru motoarele 
cu aburi, unde vitezele normale de 
operare se încadrau între 100 si 300 
rotaţii pe minut. Motoarele erau por-
nite cu ajutorul aerului comprimat, 
care era introdus in cilindri şi rotea 
motorul, deşi cele mai mici puteau fi 
pornite şi manual.

În primele decenii ale secolului 
XX, când marile motoare diesel erau 
montate pe nave, acestea aveau forma 
motoarelor cu aburi, pistonul împin-
gea o tijă cuplată la o bielă ce rotea 
arborele motor. Urmînd modelul 
motoarelor cu aburi, s-au construit 
motoare cu dublă acţiune, unde ar-
derea avea loc în ambele părţi ale pis-
tonului pentru a mării puterea. Acestea 
aveau doua rînduri de supape si două 
sisteme de injecţie. Sistemul permitea, 
de asemenea, modificarea sensului de 
rotaţie, prin modificarea timpilor de 

injecţie. Prin urmare, motorul putea fi 
cuplat direct la axul elicei, fără a mai fi 
nevoie de o cutie de viteze. Deşi aveau 
o putere mare şi erau foarte eficiente, 
marea problema motoarelor cu dublă 

acţiune era etanşietatea camerei infe-
rioare de ardere şi a segmenţilor. În 
anii 1930 s-a descoperit că montarea 
turbocompresoarelor era o soluţie 
mai uşoară şi eficientă.

Nikolaus August Otto este in-
ventatorul german care (pe baza 
principiului care îi poartă numele) a 
realizat primul motor cu aprindere 
internă, în patru timpi, utilizabil pe 
scară largă.

După ce a văzut motorul proiectat 
şi construit de inventatorul francez 
Etienne Lenoir în 1859, întrezărindu-i 
uriaşul potenţial tehnic, Otto a în-
ceput o serie de experimentări asu-
pra motoarelor cu ardere internă, 
experimentări care aveau să ducă la 
proiectarea şi construcţia primului 
motor modern, care a rămas, în prin-
cipiu, nemodificat până astăzi.
Otto a construit primul motor bazat pe 
proiectul lui Lenoir în 1861. Şi-a unit 
apoi forţele cu industriaşul german 
Eugen Langen şi în 1864 au înfiinţat o 
companie, lângă Koln, în care au con-
struit primul motor în 1867. Primul 
motor produs de Otto a fost un mo-
tor în doi timpi în care amestecul car-
burant înlocuieşte, în acelaşi timp al 

ciclului de funcţionare, gazele arse în 
ciclul de funcţionare precedent. Acest 
motor era mult mai eficient decât 
motorul lui Lenoir,   deoarece moto-

rul Otto realiza compresia ame-
stecului carburant înainte de 
ardere.
În 1876 Otto şi Langen au 
anunţat punerea la punct a 
unui nou motor, motorul în 
patru timpi. În al treilea timp 
al funcţionării sale, pistonul 
transmitea puterea degajată 
prin explozia gazelor către ar-
borele cotit al motorului, iar în 
al patrulea timp pistonul era 
folosit pentru evacuarea gaze-
lor arse. Noul motor, silenţios şi 
eficient, şi-a găsit imediat locul 
în industrie, rămânând drept 
model pentru cele mai moderne 
motoare cu combustie internă 
existente astăzi în lume.
Otto şi-a patentat ciclul de 
funcţionare a motorului în 
patru timpi în 1877 şi a pus ba-
zele unei companii care doar 
în câţiva ani a vândut peste 35 

000 de motoare. Motoarele lui Otto 
au rămas singurele motoare cu ardere 
internă folosite pe scară largă. 
În 1890, Wilhelm Maybach şi Gottlieb 
Daimler, doi dintre inginerii com-
paniei lui Otto, şi-au deschis propria 
companie producătoare de automo-
bile, propulsate de motoarele în patru 
timpi ale lui Otto. Ei au perfecţionat 
vechiul motor şi au reuşit să producă, 
în 1899, primul automobil Mer-
cedes.

Un motor electric (sau electromo-
tor) este un dispozitiv ce transformă 
energia electrică în energie mecanică. 
Transformarea inversă, a energiei 
mecanice în energie electrică, este 
realizată de un generator electric. Nu 
există diferenţe de principiu semnifi-
cative între cele două tipuri de maşini 
electrice, acelaşi dispozitiv putând 
îndeplini ambele roluri în situaţii di-
ferite.

Majoritatea motoarelor electrice 
funcţionează pe baza forţelor electro-
magnetice ce acţionează asupra unui 
conductor parcurs de curent electric 
aflat în câmp magnetic. Există însă şi 
motoare electrostatice construite pe 
baza forţei Coulomb şi motoare
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motoare piezoelectrice.
Cel dintâi model de vehicul elec-
tric cu patru roţi, si anume trăsura 
electrică, a fost realizat între 1832 
si 1839, de scoţianul Robert Ander-
son. 
De asemenea, o maşina electrică 
la scară mică a fost proiectată de 
profesorul Strating din Groningen, 
Olanda, şi construită de asistentul 
sau Christopher Becker în 1835. 
Francezul Gaston Plante a inventat 
un model propriu cu acelaşi prin-

cipiu de functionare în 1865, iar 
partenerul său Camille Faure a 
îmbunătăţit capacităţile de sto-
care ale bateriei utilizate de vehicul 
în 1881. Totodată, prima maşină 
mai “serioasă”, cu combustie strict 
electrică a fost inventată în 1902 şi se 
numea Buick Phaeton, model care a 
devenit mai târziu, în 1916, hibrid, 
funcţionând atât cu un motor elec-
tric cât şi prin combustie internă. 
În prezent companiile de renume 
cum sunt Ford, Nissan, Toyota etc., 

îşi direcţioneaza 
cercetările în do-
meniul autovehi-
culelor hibride, cu 
scopul obţinerii 
unor instalaţii   en-
ergetice de pro-
pulsie economice, 
uşor de exploatat si 
cu emisii poluante 
cât mai reduse, care 
sunt sub nivelul 
normelor impuse. 
Astfel, începând cu 
anii 2000 au apărut 
pe piaţa autove-
hiculelor primele 
automobile cu 
transmisie hibridă, 
acestea fiind însă 
în permanentă 
dezvoltare şi 
perfecţionare .
Transmisia hibridă 

conţine doua surse 
de energie active 
şi anume motorul 
cu ardere internă 
şi motorul elec-
tric; în funcţie de 
regimul de exploa-
tare pentru propul-
sie se utilizează doar 
motorul electric, 
motorul cu ardere 
internă sau ambele, 
astfel încât fiecare în 
parte să funcţioneze 
doar la regimurile 
de eficienţă maximă 
sau apropiate de 
acestea .

Fiind construite 
într-o gamă extinsă 

de puteri, motoarele electrice sunt 
folosite la foarte multe aplicaţii: 
de la motoare pentru componente 
electronice (hard disc, imprimantă) 
până la acţionări electrice de puteri 
foarte mari (pompe, locomotive, 
macarale).

Iată, aşadar, că motorul e însăşi 
,,inima” progresului tehnic care 
ne permite să avem nivelul de trai 
atât de ridicat în ceea ce priveşte 
confortul....trăim într-o eră intens 
tehnologizată, în care ,,motorul”  ne 
poartă pretutindeni, navigarea pe 
Internet, ascultarea muzicii prefer-
ate la un memory stick în drum spre 
casă sau dotarea maşinii personale 
cu sistem de navigare prin satelit nu 
mai constituie altceva decît simple 
banalităţi cotidiene. Din punct de 
vedere tehnologic am putea crede că 
trăim într-o adevărată eră de aur a 
omenirii... Dar, chiar aşa este?
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DE PROF. LUCIAN BOGDAN

•	 În	anul	325,	împaratul	Constantin	cel	Mare	a	in-
trodus oficial Crăciunul ca sărbatoare care celebrează 
naşterea lui Iisus. De asemenea, el a decis ca duminica să 
fie “zi sfântă” într-o săptămână de şapte zile şi a introdus 
Paştele cu data variabilă. Cele mai multe ţări nu au adoptat 
Crăciunul ca sarbatoare legală decât din secolul al XIX-
lea.
•	 Figura	lui	Moş	Crăciun	(Santa	Claus	sau	Sinterk-
laas) vine de la Sfântul Nicolae (270 - 310), episcopul de 
Myra (astazi Kale, Turcia) care, acoperit de roba episcopală, 
în roşu şi alb, călărind un măgar, facea daruri copiilor. 
Sfântul Nicolae este patronul sfânt al copiilor. În timpul 
evului mediu multe biserici au fost construite în onoarea 
lui în toata Europa.
•	 Cel	mai	vechi	cântec	creştin	de	Craciun	este	
“Jesus refulsit omnium”, compus de St. Hilary din 
Poitiers, în secolul al IV-lea.
•	 În	secolul	al	XII-lea,	oamenii	obişnuiau	
să atârne brazii de Crăciun în tavan, cu vârful în 
jos, ca simbol al creştinătăţii.
•	 În	jurul	anului	1500,	oamenii	au	în-
ceput să vadă în bradul de Crăciun un sim-
bol al copacului din Paradis şi au atârnat în 
el mere roşii, simbol al păcatului originar.
•	 Unul	 dintre	 cele	 mai	 îndrăgite	
obiceiuri de Craciun, colindatul, era pe 
vremuri interzis. Cel care a decis că mu-
zica este nepotrivită pentru o zi solem-
na cum este Crăciunul a fost Oliver 
Cromwell, care în secolul al XVII-
lea a interzis colindele.
•	 Obiceiul	 trimiterii	
felicitărilor către cei dragi cu 
ocazia sărbătorilor de iarna a 
fost iniţiat de către Sir Henry 
Cole din Anglia. Acesta s-a în-
tamplat în anul 1843 şi prima 
felicitare a fost concepută de către 
J.C.Horsley. S-au vândut 1000 de 
copii în Londra. Un artist englez, William 
Egley, a produs o felicitare populară în 1849. De 
la început temele şi imaginile erau variate la fel ca şi  obi-
ceiurile de Crăciun din lumea întreagă.
•	 Cel	mai	bine	cunoaştem	obiceiul	schimbării	de	
daruri de la cei trei Magi menţionaţi în Biblie.
Însa Magii făceau daruri numai lui Iisus, şi nu Familiei 
lui sau unul altuia. De când sărbătoarea Crăciunului a de-
venit cu adevărat populară în ultimul secol, a devenit un   
fenomen comercial, iar obiceiul dăruirii de cadouri de 

Crăciun este unul mult aşteptat, mai ales de copii.
•	 1	din	6	oameni	ar	prefera	să	nu	mai	dăruiasca	de	
Crăciun cadouri, ci să dea direct bani.
•	 Imaginea	lui	Moş	Craciun	de	astazi,	cel	cu	hainele	
in culorile roşu şi alb şi cizme negre, a fost creată în 1930 
de Coca-Cola, care a creat o astfel de imagine în scop pub-
licitar, folosind culorile mărcii.
•	 Pe	vremuri	spiriduşii	furau	cadourile	de	sub	brad,	
nu le aduceau. Spiriduşii au fost iubiţi şi urâţi, pentru că 
deşi uneori se purtau cu bunavoinţă puteau foarte uşor 
să se transforme în nişte fiinţe răutăcioase şi nesuferite, 
atunci când nu erau trataţi cum se cuvine. Percepţia cea 
mai răspândită era că ei erau după cum era şi persoana cu 
care aveau de a face, răutacioţi sau drăguţi. În Evul Mediu, 
ei mai degrabă aşteptau daruri decât să le facă. Abia pe la 
mijlocul secolului al XIX-lea spiriduşii au devenit prieteni 
ai lui Mos Crăciun.

•	 Numele	 renilor	 lui	 Moş	 Crăciun	 sunt:	 Rudolph,	
Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Don-

der şi Blitzen. Rudolph, cel mai faimos dintre toţi, 
cu nasul roşu, este conducătorul saniei, nasul lui 
luminează drumul şi îl ajută pe Moş Crăciun să 

vadă casele tuturor copiilor cuminţi.
•	 Împodobirea	 bradului	 de	 Crăciun	 e	 un	

obicei păgân preluat de la triburile germanice 
de către creştini. Se spune că prima persoană 
consemnată că ar fi avut în casă un brad împo-

dobit de Crăciun este chiar Martin Luther, 
cel care a iniţiat Reforma Protestantă.

•	 Postul	 Crăciunului	 sau	 Postul	
Nasterii Domnului. Crăciunul începe 
cu postul care durează şase săptămâni, 
mai precis 40 de zile, din 15 noiem-

brie până în 24 decembrie. Postul 
este prilej de curaţare trupească şi 
sufletească, după cum spune    Bi-
serica.
•	 Tăierea	 porcului	 de									
Ignat, pe 20 decembrie, înainte 
de Crăciun, este un obicei pur 
românesc.

 În această zi gospodarii taie şi prepară porcul. Se 
spune că în noaptea de dinaintea Ignatului, porcul 
îşi visează cuţitul, iar cei miloşi nu au voie să par-

ticipe la tăiatul porcului, pentru când acesta va muri 
mai greu iar carnea se va face rea la gust. 
•	 Colindatul	este	unul	dintre	obiceiurile	de	Crăciun	
care se păstrează cel mai bine în toate satele romaneşti. Pe 
lângă mesajul mistic, multe obiceiuri practicate în această 
zi sunt legate de cultul fertilităţii şi de atragerea binelui asu-
pra gospodariilor.

Ştiaţi că
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- Ionel, cum aţi petrecut Crăciunul?
- Am făcut un pom de Crăciun, l-am umplut de jucării şi tare ne-am bucurat.
- Si tu Georgel?
- Am făcut un pom de Crăciun, l-am umplut de jucării şi tare ne-am bucurat.
- Dar tu Itzik?
- Noi avem un magazin de jucării şi ne-am uitat la rafturile goale şi tare ne-am bucurat.

La masă, în Ajunul Crăciunului, fiica de 10 ani, cu lacrimi in ochi: 
- Nu mai sunt fecioară!
Tatăl către mama, disperat:
- Tu eşti de vină. Nu găteşti, nu speli, toată ziua nu faci nimic altceva decat să te aranjezi, te îmbraci cu fuste 
scurte, te uiţi la telenovelele alea... crezi că eşti un exemplu bun?
- Eu? Tu - care bei nopţi întregi, înjuri ca la uşa cortului, te uiţi la filme deocheate. Din cauza ta a ajuns asşa 
copilul!
- Ba e vina soră-sii, care umblă cu bădăranul ăla care o înghesuie pe unde-o prinde.
Bunica, mai calmă, o întreabă pe fetiţă cum s-a întâmplat.
- Păi Doamna Învăţătoare a ales altă fetiţă pentru rolul Fecioarei la serbarea de la şcoală.

Se plânge renul Rudolf lui Moş Crăciun:
- Sacii ăştia cu cadouri se fac din ce în ce mai grei. Dacă merge tot aşa, nu o să-i mai putem căra!
- Ai dreptate. De asta mi-am dat seama mai demult. Eu zic să nu mai ducem decât cadouri în bani sau cecuri...

Un copil optimist şi unul pesimist îl aşteaptă pe Moş Crăciun. Pesimistul e sigur că nu o să primească mare 
lucru, optimistul nu mai poate de încântare şi abia aşteaptă să vadă darurile.
Vine Moşu’, copilul pesimist primeşte super-cadouri: trenuleţe, maşinuţe, ciocolată, tot ce i-ar fi putut trece 
prin cap. Copilul optimist primeşte... o balegă.
Se întâlnesc copiii şi schimbă impresii.
Pesimistul:
- Măi, eu am primit un trenuleţ, da’ nu e prea mare, o maşinuţă, da’ nu e culoarea pe care o vroiam, şi 
ciocolată, da’ e cu lapte şi fără alune... şi aşa mai departe.
Optimistul râde încântat:
- Măi, eu am primit un cal, da’ nu-l găsesc!

Doi porci vorbeau între ei:
- Măi Groho, ce-o fi oare după Crăciun?

Uniunea Europeană a dat un comunicat în care se spunea că urmează să amendeze România pentru cruzimea 
cu care taie porcii de Crăciun.
Pentru a evita aceasta situaţie, geneticienii români au inventat porcul EMO care ... se taie singur.

Două blonde hotărăsc să meargă în pădure să-şi caute un brad de Crăciun. Dupa câteva ore de căutare una 
dintre ele îi spune celeilalte: 
- Aşa nu mai merge! Eu propun să luăm primul brad care îl găsim... indiferent dacă are globuri sau nu!!

De ce e Moş Crăciun mereu fericit? 
Pentru că ştie unde stau fetiţele rele...

UMOR
P

R
O

F.
 L

U
C

IA
N

 B
O

G
D

A
N

DECEMBRIE 2010

ADOLESCENŢII MILENIULUI III

23



PĂ
C

U
R

A
R

 M
A

R
IA

, c
la

sa
 a

 I
X

-a
 D

ADOLESCENŢII MILENIULUI III


