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1 MAI - ZIUA INTERNAŢIONALĂ
A MUNCII, SĂRBĂTORITĂ...
ROMÂNEŞTE
Profesorii noştri ne-au învăţat că, în
majoritatea statelor lumii, în data de 1 Mai se
sărbătoreşte Ziua Internaţională a Muncii. Aceasta
are la origine dorinţa muncitorilor de a reduce ziua
legală de muncă
la 8 ore. La 1886, muncitorii
din Statele Unite au câştigat, prin mişcări ample de
stradă, dreptul la 8 ore de muncă pe zi, fără
reducerea salariului. în 1889, Internaţionala
Socialistă a decretat 1 Mai drept Zi Internaţională a Muncii, în memoria victimelor din timpul
manifestaţiei muncitoreşti. în timpul Comunismului, şi România a adoptat această sărbătoare, fiind
prilej de manifestări grandioase în cinstea "iubiţilor conducători". Mai exact, românii au câştigat o zi
liberă, în care cel ce munceşte tot anul trebuie să se odihnească. Părinţii mi-au povestit cum, în regimul
comunist, autorităţile organizau manifestaţii grandioase pe marile bulevarde. Tata şi mama erau
utecişti. şi defilau, sub razele arzătoare ale soarelui, în ţinută festivă, scandând lozinci şi purtând
pancarde uriaşe, aducând urale "conducătorului iubit". Iar şi iar, ore-n şir, până ieşea "bine la montaj",
să poată fi dată filmarea pe postul naţional de televiziune, s-avem, şi noi, românii, cu ce să ne mândrim:
"Trăiască Nicolae Ceauşescu, cel mai iubit fiu al poporului!"
Azi... de 1 Mai au liber doar bugetarii, lucrătorii la stat. Patronii nu-şi permit "luxul" de a pierde
din profit ţinând porţile ȋncuiate. Românul, ȋnsă, nu se lasă cu una, cu două. Experienţa anilor trecuţi ne
arată că omu' ȋşi face timp şi pentru a sărbători. Orice prilej e bun pentru a servi câte un mic şi o bere,
ȋn funcţie de bugetul familiei.
Cei mai pretenţioşi dar şi... "la pungă groşi", plănuiesc, deja, mini-vacanţe la munte ori la mare, că
tot coincide cu ȋnceperea sezonului estival. Hotelierii profită, şi ei, la maximum, şi lansează oferte cu
preţ "de criză" pentru minivacanţe. Cel puţin aşa a fost anul
trecut.
Anul acesta, din păcate -sau din
fericire- depinde de locul de muncă
al fiecăruia, ziua de 1 mai "pică"...
taman ȋntr-o duminică. E liber
oricum! Poftă bună la mici, sau ...
să ne vedem la...mare!
Andra GAVRILIU
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THE 1ST OF MAY INTERNATIONAL LABOUR
DAY, CELEBRATED ...
ROMANIAN STYLE
Our teachers taught us that in most countries
on the 1st of May International Labor Day is
celebrated. This arises from the desire of workers
to reduce the legal working day to 8 hours. In
1886, U.S. workers have won by large riots in the
street, the right to 8 hours per day without
reducing pay. In 1889, the Socialist International
decreed the 1st of May as International Labor Day, in memory of the victims during the work rallies.
During Communism, Romania has adopted this celebration as an occasion for grand events honoring
our "beloved leader". More specifically, the Romanians have won a holiday, which those who work all
year can rest. Parents have told me how in the communist regime, the authorities organized great
parades on big boulevards. My father and mother were members of the Communist Youth Union (CYU’
s) and they used to parade under the burning rays of the sun, dressed in festive clothes, chanting slogans
and carrying huge banners, bringing cheers to our "beloved leader". Again and again, hour-in line, until
they had a good footage for editing, images that can be seen on national television, so that, we,
Romanians, could have something to be proud of: " Long live Nicolae Ceausescu, the most beloved son
of the people! "Today ... on the 1st of May only the state employees have the day off. Employers can not
afford the "luxury" of losing profit keeping gates locked. The Romanians, however, do not give up easily.
The experience of the past shows that man takes his time to celebrate too. Any occasion is good to have a
beer and a meat rolls (a sausage shaped hamburger, grilled), depending on the family budget.
The most pretentious and ... "rolling in dough" are planning already a mini-vacation in the
mountains or at the sea, because this also coincides with the beginning of the summer season. Hotel
managers take a maximum
advantage too and they launch
"crisis price" offers for minivacations. At least that was what
they did last year. This year,
unfortunately, or fortunately,
depends on the workplace of each,
the 1st of May falls on a Sunday
nonetheless. It's free anyway!
Enjoy your meat rolls or ... ... see
you at the seaside!
By Andra GAVRILIU
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PAȘTELE
Semnificație
Paștele reprezintă una dintre cele mai importante sărbători anuale creștine, care comemorează
evenimentul fundamental al creștinismului lui
Iisus Hristos,considerat Fiul lui Dumnezeu în
religiile creștine, în a treia zi după răstignirea Sa
din Vinerea Mare. Data de început a Paștelui
marchează începutul anului ecleziastic creștin.
Există unele culte creștine care nu sărbătoresc
Paștele.
Modul de calcul pentru Sfintele Paște
Data celebrării Paștelui are la bază două
fenomene astronomice: echinocțiul de primăvară și
mișcarea de rotație a Lunii în jurul Pământului.
Astfel, Paștelese serbează în duminica imediat
următoare primei luni pline după echinocțiul de
primăvară.
Durata
Paștele creștin are o durată de 40 de zile, cuprinse între sărbătoarea Învierii Domnului (prima
duminică de Paști) și sărbătoarea Înălțarii Domnului, care se celebrează la 40 de zile de la Înviere, într-o
zi de joi. Primele 3 din cele 40 de zile pascale sunt zile de mare sărbătoare. In tot acest timp, crestinii se
salută unul pe altul cu „ Hristos a Ȋnviat!” şi răspund cu „ Adevărat a ȋnviat!”
Cronologia sărbătorilor pascale
Sărbătoarea Paștilor este precedată de o lungă perioadă de post, în care se comemorează
evenimentele premergătoare Învierii Domnului. Ultima săptămână din Postul Mare, numită Săptămâna
Patimilor, începe în Duminica Floriilor, când se sărbătorește intrarea lui Isus Cristos în Ierusalim, și se
sfârșește în Sâmbăta Mare. Este săptămâna în care sunt comemorate patimile lui Iisus, răstignirea și
moartea Sa din Vinerea Mare.
Obiceiuri de Paști
Cel mai răspândit obicei creștin de Paști este vopsirea de ouă
roșii, a căror prezență este obligatorie pe masa de Paști, deși în
prezent se vopsesc ouă și de alte culori (verzi, albastre, galbene
etc.). În folclorul românesc există mai multe legende creștine care
explică de ce se înroșesc ouă de Paști și de ce ele au devenit
simbolul sărbatorii Învierii Domnului.Una dintre ele relatează că
Maica Domnului, care venise să-și plângă fiul răstignit, a așezat
coșul cu ouă lângă cruce și acestea au fost înroșite de sângele care
picura din rănile lui Iisus. Creştinii ortodocşi ȋn noaptea de Ȋnviere
merg la biserică să ia „lumină”, (o lumânare aprinsă pe care o duc
acasă pentru sănătate şi noroc. Cu ocazia sărbătorilor Pascale
gospodinele prepară și alte mâncăruri tradiționale: friptură de miel,
pască, cozonac, drob.Unele obiceiuri asociate acestei sărbători, cum
ar fi iepurașul de Paști sau căutarea ouălor colorate s-au răspândit
și printre necreștini.
Culte creștine care nu sărbătoresc Paștele
Anumite culte creștine nu sărbătoresc Paștele, acestea sunt:
Martorii lui Iehova,Biserica Mormonă, Adventiștii de Ziua a Șaptea
etc.
Vlad Barbălată
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EASTER
Significance
Easter is one of the most important annual
Christian holidays, which commemorates the
fundamental event of Christianity of Jesus Christ,
Son of God in Christian religions, on the third day
after his crucifixion on Good Friday. Easter marks
the start date of early Christian ecclesiastical.
There are some Christian cults that do not
celebrate Easter. The calculation for Easter Easter
celebration date is based on two astronomical
phenomena: the vernal equinox and the rotation of
the Moon around the Earth. Thus, Easter is
celebrated on the Sunday following the first full
moon after the vernal equinox.
Duration
Christian Easter lasts 40 days between the feast of Our Lord’s Resurrection (the first Sunday of
Easter) and Ascension feast which is celebrated 40 days after the Resurrection, on a Thursday. The first
three of the 40 days are days of great celebration of Easter. Meanwhile, Christians greet each other with
"Christ has Risen!" and respond with "He has indeed!“
Easter Chronology
Easter Feast is preceded by a long period of fasting, which commemorates the events preceding
Easter. Last week of Lent, called Passion Week begins on Palm Sunday when Jesus Christ is celebrated
his entry into Jerusalem, and ends Saturday. It is the week in which we commemorate the Passion of
Jesus, his crucifixion and death on Good Friday.
Easter Traditions
The most spread Christian Easter custom is the coloring of eggs in red, whose presence is required
on the Easter table, although they are now painted eggs in other
colors too (green, blue, yellow, etc.).. In Romanian folklore, there
are several Christian legends which explain why Easter eggs turn
red and why they have become the symbol of the feast of the
Resurrection of Our Lord. One of then tells that Mary, who came to
mourn for his crucified son, placed the basket of eggs near the cross
and they turned red with the blood dripping from Jesus’ s wounds.
In the Night of the Resurrection, Orthodox Christians go to church
to take "the light " (a lit candle they take home for good health and
luck. On the occasion of Easter holidays other traditional dishes are
prepared by the housewives: roast lamb, Easter cheese cake,
sponge cake, haggis. Some of the habits associated with this
holiday, like Easter bunny and Easter egg hunt are also spread
among non-Christians. Christian denominations do not celebrate
Easter Some Christian denominations that do not celebrate Easter
are Jehovah's Witnesses, Mormon Church, Seventh Day Adventists,
etc.
By Vlad Barbălată
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MĂRŢIŞORUL
Mărţişorul este un mic obiect de podoabă
legat de un şnur împletit dintr-un fir alb şi unul
roşu, care apare în tradiţia românilor. Femeile şi
fetele primesc mărţişoare şi le poartă pe durata
lunii martie, ca semn al sosirii primăverii.
Împreună cu mărţişorul se oferă adesea şi flori
timpurii de primăvară, cea mai reprezentativă fiind
ghiocelul. Primăvara a învins Iarna, iar culorile
mărţişorului simbolizează sângele ei roşu pe
zăpada albă. Culorile mărţişorului semnifică:albulpace, iar roşu- război. Folcloristul Simion Florea Marian presupune că în Moldova şi Bucovina
mărţişorul era compus dintr-o monedă de aur sau de argint, prinsă cu aţă albă-roşie, şi era purtat de
copii în jurul gâtului. Fetele adolescente purtau şi ele mărţişor la gât în primele 12 zile ale lui martie,
pentru ca mai apoi să îl prindă în păr şi să-l păstreze până la sosirea primilor cocori şi înflorirea
arborilor. În unele judeţe ale României, mărţişorul este purtat doar primele două săptămâni. În
localităţile transilvănene mărţişoarele sunt atârnate de uşi, ferestre, de coarnele animalelor domestice,
întrucât se consideră că astfel se pot speria duhurile rele. Unele legende populare spun ca mărţişorul ar
fi fost tors de Baba Dochia în timp ce urca cu oile la munte. Astăzi, ziua de 8 martie celebreaza femeia la
toate vârstele, zâmbetul, gingăşia, generozitatea si dăruirea ei. Mărţişorul se poartă în zilele Babei
Dochia (1-9 martie) şi exista şi acum obiceiul de a-ţi alege o anume zi din aceasta perioadă ca simbol al
calităţii vieţii din an.În mod firesc, o zi însorită va prevesti un an bun, iar una mohorâta un an pe
măsura. Dincolo de obiceiuri şi simboluri legate de mărţişor,el rămâne ca o întrupare a bucuriei de a
trăi, a dragostei de viată, un semn prin care noi,oamenii salută renaşterea naturii odata cu venirea
primăverii.
MIHAELA AMBROSĂ
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THE MARTISOR [MɘRTZIƩOR]
( THE AMULET)
The Mărţişor is a little ornament tied to a
cord made of a white thread and ared one twisted
together, which appears in the tradition of the
Romanians.
Women and girls wear them during the
month of March, a sign of the arrivalof spring.
Together with it we also offer early spring flowers,
the mostrepresentative being the snowdrop. Spring
defeated winter, and the colors of the amulet
represent her red blood on the white snow. The
colors of the amulet mean: white-peace, and redwar. A Romanian folklorist assumed that in
Moldavia and Bucovina the amulet was composed
of a gold or silver coin, bound with white and red
thread, and was worn around the neck by children.
Teenage girls too used to wear an amulet around
their neck in the first 12 days of March, and then
they tied it in their hair and keep it up to the early
arrival of cranes and tree blossoming. In some parts of the country the amulet is worn only the first two
weeks. In Transylvanian towns they are hung from doors, windows, domestic animal horns, as it is
believed that it can frighten the bad spirits. Some folk legends say it was spun by old lady Dochia while
she was taking the sheep up the mountain. Nowadays, the 8th of March celebrates women of all ages,
their smile, tenderness, generosity and dedication. The amulet is worn during old Dochia’s days (1-9
March) and now there is a custom to choose a specific day of the period as a symbol of quality of your
life. Naturally, a sunny day will announce a good year and a gloomy one a similar year. Beyond habits
and symbols related to the amulet, it remains as an incarnation of the joy of life, love of life, a sign that
we, the people welcome the revival of nature with the coming of spring.
By MIHAELA AMBROSĂ
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LOCURI DE INTERES
În oraşul Piatra Neamţ ,sunt foarte multe
locuri de interes. De exemplu Muzeul de
Etnografie , care a fost înfinţat în anul 1980. În
prezent ,muzeul expune obiecte de etnografie şi
artă populară (textile, ceramică, mobilier), care
ilustrează ocupaţii, obiceiuri, port popular din zona
Neamţ. Un alt obiectiv care este situat pe lângă
oraşul Piatra Neamţ, Lacul Bâtca Doamnei s-a format în anul 1962 prin bararea râului Bistriţa şi
indiguirea laterală, pepartea stângă a unui perimetru din albia majoră a râului. Este alimentat în
principal cu apă din lacul de baraj Izvorul Muntelui-Bicaz ,prin intermediul canalului de aducţiune al
Hidrocentralei de la Stejarul, la care se adaugă vechiul curs al râului Bistriţa, cu un debit foarte
redus,precum şi pârâul Doamna, afluent de dreapta lacului. Are o suprafaţă de 235 ha, lungime maximă
de 3200 m ,lăţime maximă 1050m, adâncime maximă 15,5m, şi nu este poluat cu ape uzate industriale.
Un loc de interes care este amplasat pe malul drept al Bistriţei, în zona numită: ''Peste vale'',
Schitul Doamna, impresionează pe orice trecător de la prima vedere, prin dimensiunile sale reduse şi
prin simplitatea sa .Ziduri puternice care depăşesc uneori grosimea de 1,5 m se înalţă dupa obişnuitul
plan treflat cu absidele bine conturate şi care rezintă la exterior câte trei faţete plane îmbinate în unghi.
Sunt foarte multe obiective de vizitat în Judeţul Neamţ, iar unele sunt foarte vechi şi foarte interesante.
Atena Çalin
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PLACES OF INTEREST
In the city of Piatra Neamt, there are many
places of interest. For example the Museum of
Ethnography, which was founded in 1980. At
present the museum exhibits objects of
ethnography and folk art (textiles, ceramics,
furniture), which illustrate the occupations,
customs, costumes from the Neamt.
Another objective which is located near the town of
Piatra Neamt, Bâtca Lady Lake was formed in 1962
by crossing the Bistrita river and impoundment on the left side of the bed perimeter of a major river. It
is fed mainly by water from Mountain Spring
Reservoir, Bicaz, through the supply channel of hydropower from Stejarul, plus the old course of the
river Bistrita, with a very low flow and Doamna river, a right tributary of the lake. It has an area of 235
ha, maximum length of 3200 m, 1050m maximum width, maximum depth 15.5 m, and is not polluted
with industrial waste water.
A place of interest is located on the right bank of Bistrita river, in an area called: ''Over the valley'',
The Doamna (Lady) Hermitage, impresses any passerby at first sight by its small size and simplicity.
Strong walls which sometimes exceed thickness of 1.5 m after the usual trefoil plan ascend with well
shaped apses on the outside and having three flat sides combined in angle.There are many objectives to
visit in Neamt County, and some are very old and very interesting.
By Atena Çalin
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GAZDE PRIMITOARE PENTRU PATRU NAŢIUNI
Una din cele mai frumoase săptămâni din viaţa mea a fost ȋn această primăvară. După excursia
din Polonia din toamna precedentă, liceul nostru a fost gazda a patru ţări din cadrul proiectului
Comenius “Tineri Jurnalişti Europeni”.
Pe data de 26 aprilie, a treia zi a Sfintelor Paşti, a ȋnceput totul. Ȋmpreună cu doi colegi şi cu
doamna dirigintă Mădălina Vornicu am pornit spre aeroportul din Bacău pentru a ȋntâmpina grupul din
Anglia pe care urma să-l găzduim. Emoţionaţi fiind , nu ştiam la ce să ne aşteptăm. Cunoşteam fetele ce
vor sta la noi şi anume Emma, Freya şi Miriam de pe reţelele de socializare, dar ȋncă nu ştiam cum vom
reacţiona când le vom ȋntâlni personal. Ȋntâlnirea cu profesorii şi fetele a fost ȋnduioşătoare .Drumul
spre casă a fost “tacut” şi foarte lung .
Prima zi a fost “de acomodare”, cu despachetat bagaje şi o cină ȋn famile ȋn care partenerii noştri
au gustat pentru prima dată din bucatele tradiţionale româneşti. Incă nu ne cunoşteam , deci a fost o zi
un pic mai grea.
Următoarea zi , urma sa ducem fetele la o oră de curs ȋn şcoala noastră pentru a vedea şi ele cum
decurg orele ȋn România. Au asistat la o oră de chimie , fetele observând diferenţa ȋntre orele noastre de
curs şi ale lor.
La prânz ne-am ȋntors la liceu pentru a face cunoştinţă cu elevii polonezi, turci şi lituaniei şi a-i
duce acasă pe cei din urmă acasă. Această zi urma să fie una foarte obositoare, am dus oaspeţii ȋntr-o
plimbare cu telegondola , care am observat că le-a plăcut foarte mult ,am făcut un tur ar oraşului,
urmând ca spre seară să aibă loc o petrecere cu pizza , unde neam distrat de minune, dansând pe muzică
populară românească.
Deschiderea oficială a proiectului a avut loc pe data de 28 aprilie dimineaţa ȋmpreună cu
profesorii din proiect şi oficialităţile oraşului. Am urmărit o piesă de teatru jucată ȋn limba engleză de
către trupa liceului Cheer up din care fac parte doi elevi din proiect şi dansuri tradiţionale româneşti ,
urmând ca spre prânz să plecăm ȋntr-o excursie spre Bicaz – Lacul Roşu, Baraj şi Izvorul Muntelui . Ȋn
seara acestei zile am avut programul liber , preferând să-l valorificăm mergând la o pizza. Pentru ziua
următoare ni s-a pregatit o excursie către Cetatea Neamţului , Mănăstirea Neamţ şi Rezervaţia de zimbri
,ȋn cadrul căreia oaspeţii noştri au gustat şi o felie de istorie, şi cultură a neamului Românesc. Nimeni nu
a plecat fără un mic suvenir din aceste locuri.
Ultima zi a grupului englez , cea de 30 aprilie , am petrecut-o desfă-şurând activităţi sportive ȋn
cadrul sălii Liceului cu Program Sportiv şi vizitând Ştrandul Tineretului, spre prânz hoinărind prin oraş
pentru suveniruri . Pot spune că seara aceea nu o voi uita ,despărţirea a fost ȋnduioşătoare şi grea , dar
ştiam că ne vom revedea
curând. Totul s-a
terminat pe data de 1
mai , atunci când grupul
polonez şi-a luat rămas
bun dela noi , la fel ca şi
ziua trecută , ne-am
despărţit de ei foarte
greu .Am fost placut
surprinsă căoaspeţilor
le-a placut mâncarea
noastră tradiţională ,
obiceiurile şi dansurile
noastre , că le-aplăcut
oraşul şi oamenii.Abia
aşteptăm să ne revedem
ȋn Lituania !
Alexandra Turcu
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WELCOMING HOSTS TO FOUR NATIONS
One of the most amazing weeks of my life was this spring. After the trip to Poland the previous
autumn, our school was host to four countries in the Comenius project "Young European Journalists”.
On April 26th, the third day of Easter, everything started. Together with my form teacher Mădălina
Vornicu and two of my colleagues we went to welcome at Bacău airport the group from England that we
would host. Excited as we were, we did not know what to expect. We knew the girls who would stay with
us, Emma, Freya and Miriam from the social networks, but still we did not know how we would react
when we would actually meet. The meeting with the teachers and girls was exciting and endearing .The
road home was "quiet" and very long.
The first day was for "accommodation" with unpacking luggage and a family dinner where our
partners for the first time tasted traditional Romanian dishes. We did not know each other very well yet,
so there was a day a little more difficult.
The next day the girls attended a lesson in our school and they saw how things are in Romanian
classes. They watched a chemistry class, the girls noticing the difference being our school and theirs.
After lunch we came back to school to get acquainted with the Polish, Lithuanian and Turkish students
and take the latter home with us, the rest of them with the other host families. This day would be a very
tiring one, we took our guests for a ride with the cable car which I noticed that they really liked, went for
a tour of the city, followed by a pizzaparty that evening, where we had a great time, dancing to
Romanian folk music.
The official opening of the project took place on April 28th in the morning together with teachers
from the project and city officials. We watched an English theater play performed by the school theater
group, Cheer up which includes two students from the project and Romanian traditional dances, and in
the afternoon we went on a trip to Bicaz Dam and reservoir, Red Lake, Bicaz Gorges and Mountain
Spring. That evening we had a free program, preferring to spend it by going to a pizza. The next day, we
were prepared a trip to the Fortress of Neamţ, the monastery of Neamt and the Bison reservation,
during which our guests had a taste of a slice of history and culture of the Romanian people. No one left
without a little souvenir of those places.
Last day of the English group, the 30th of April, we spent it doing sports activities in the Sports
High School Gym and visiting the Youth Outdoor swimming pool, wandering through the city until noon
for souvenirs. I can say that I will not forget that night, the goodbyes were emotional and hard, but I
know that we'll see each
other soon. Everything
finished on May 1st,
when the Polish group
said goodbye to us, just
like the other day, we
parted with tears. I was
pleasantly surprised that
the guests liked our
food, our traditional
customs and our dances,
and they also liked the
city and its
people. We look forward
to seeing everybody
again in Lithuania!
By Alexandra Turcu
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