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ORIZONT COGNITIV: De ce? De când? De unde?

DE CE în ultimii ani iernile sunt 
aproape fără zăpadă

Încălzirea globală

Bună ziua, dragă ORIZONT COGNITIV!
Să știți că pe mine mă sâcâie mai multe întrebări! Anume: DE CE în ultimii 

ani iernile noastre sunt aproape fără zăpadă? În schimb, iarna de la urmă, 
de pildă, a fost darnică la soare și a semănat mai mult cu o continuare a 
toamnei. În general, ce se întâmplă cu anotimpurile? De ce s-a pierdut 
hotarul dintre ele?

Liliana CORCENCO, elevă în clasa a VI-a
or. Leova,
Liceul Teoretic „M. Eminescu” 

• apar modificări pe terra...

apar modificări 
pe terra
şi mă întreb,
stimaţi confraţi:
Când se va-ncinge 
atmosfera,
Vom fi și noi...
mai dezgheţaţi?

Acord  liric
nicolae BunDIrI

Ai perfectă dreptate, dragă Liliana: 
cele patru anotimpuri și-au dereglat bu-
nul lor mers de cândva în așa măsură, 
încât uneori ne pare că ne-am ales doar 
cu… două-trei anotimpuri și acelea fără 
hotare distinctive între ele. Așa se face 
că primăvara trece pe neobservate în 
vară, iar vara – în toamnă, care, la rândul 
său, se lățește peste iarnă și dă buzna di-
rect în primăvară… Toate aceste schim-
bări, dragii mei deceluși, se produc ca 
rezultat al așa-zisei ÎNCĂLZIRI GLOBALE.

Încălzirea globală este fenomenul de 
creștere continuă a temperaturilor me-
dii înregistrate ale atmosferei în imedia-
ta apropiere a solului, precum și a apei 
oceanelor, constatată în ultimele două 
secole, dar, mai ales, în ultimele dece-
nii. Astfel, temperatura medie a aerului 
în apropierea suprafeței Pământului a 
crescut în ultimul secol cu 0,74 ±0,18 
grade Celsius. Încălzirea se datorează 
activității umane, în special prin elibe-
rarea de gaz carbonic în atmosferă din 
arderea de combustibili fosili.

Încălzirea globală determină ridicarea 
nivelului mării, extreme climatice, to-
pirea ghețarilor, extincția a numeroase 
specii și schimbări privind sănătatea oa-
menilor.

Împotriva efectelor încălzirii globale 
se duce o luptă susținută, al cărei as-
pect central este ratificarea de către 
guverne a Protocolului de la Kyoto pri-
vind reducerea emisiei poluanților care 
influențează viteza încălzirii. 

Trebuie totuși să știm, dragii mei ci-
titori, că anotimpurile vor rămâne și în 
continuare  patru. Mersul lor, ritmul lor 
anual se va păstra, dar, evident, ele se 
vor modifica față de ceea ce știam că 
sunt verile, primăverile, toamnele și ier-
nile de acum mai multe decenii. Adică, 
există o tendință – care se vede deja și 
cu ochiul liber – ca iernile să fie foarte 
blânde și zgârcite la zăpadă, iar primăve-
rile să se declanșeze mai timpuriu. Tem-
peraturile cresc mult mai rapid în a doua 
jumătate a iernii – bineînțeles, cu  unele 
fluctuații.  Nu în fiecare an se întâmplă 

așa, dar, din ce în ce mai frecvent, pri-
măvara devine mai timpurie, vara se 
lungește în septembrie și avem, practic, 
o tendință de creștere a temperaturii, 
până acum în toate anotimpurile. Modi-
ficarea în cauză se va amplifica, din pă-
cate, pe termen mediu și lung. Aceasta 
există deja și va deveni tot mai sensibi-
lă cu cât semnalul încălzirii globale va fi 
mai puternic. Savanții-sinopticieni de la 
noi ne avertizează că, în perioada 2021 - 
2050, pe timp de vară, în Republica Mol-
dova  ar putea fi înregistrate temperaturi 
chiar de… 50 de grade Celsius!

Oricum, chiar dacă buna rânduire a 
anotimpurilor a fost dată peste cap, noi 
n-ar trebui să ne pierdem cu firea. Dim-
potrivă: e cazul să luptăm cu încălzirea 
globală.

Până și voi, elevii, puteți face acest lu-
cru. Cum? Explicându-le părinților voștri 
ca să nu dea foc gunoiului menajer din 
grădină sau curte. De ce? Pentru că fu-
mul emanat de gunoaie poluează aerul 
și…

– Contribuie la creșterea încălzirii glo-
bale! ar putea să intervină oricare dintre 
cititori.

Dar voi cum credeți: prin ce metode 
am mai putea să luptăm cu încălzirea 
globală? Scrieți-ne!

Ion antOn

P.S. așteptăm întrebările și scrisorile 
voastre la adresa: 

ionanton950@gmail.com
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„Univers Cultural” vă 
prezintă câteva tinere ta-
lente - vedete în devenire.

Un conducător de an-
samblu folcloric la doar 
16 ani și o medaliată la 
Olimpiada Internațională 
de Biologie, 2019, studentă 
la medicină în Franța, 
sunt copiii-minune pe 
care îi prezentăm în ediția 
Wunderkind. 



19 martie, 2020 Nr. 11 (4305)2 AcTUALITATE • răBOj  InfOrmatIV

Paza bună trece primejdia rea

Ce trebuie să ştii despre virusul 
COvid-19 şi Cum te prOtejezi de el 

Vacanţă  sau 
stare de urgenţă?

SIGURANŢA  „ÎN  DRUM  SPRE  CASĂ”

IMNURI  şi  rugi  întru

elevii din clasa a II-a „a” participând la un joc interactiv

ştim totul despre abuzul și violenţa împotriva copiilor

Focalizată pe imaginea simbolică şi ezoteri-
că a „Luminii”, a Cuvântului de natură divină, 
a armoniei socioumane finalmente, cartea re-
spectivă cinsteşte nu numai ideea de libertate 
şi de fraternitate, sau pe cea de optimism şi de 

iluminism în linia clasicităţii şi modernităţii. 
Podul se contopeşte fiinţial cu timpurile, con-
siderându-se contemporan cu tot ce-i al nos-
tru de oricând şi de oriunde. Acasa cuvintelor 
şi a tropilor se află aici şi acum, nu în altă par-

te, ci în noi: „Noi, cei dintr-un vis / Şi cei 
din tăcere, / Noi, cei dintr-o şoaptă, / Noi, 
cei dintr-un gând, / Noi, cei dintr-o faptă, / 
Noi, cei din durere, / Noi, cei din lumină, / 
Noi, cei ce nu plâng, / Noi, cei din credinţă 
/ Noi, cei din voinţă, / Noi, cei ce-am învins, 
/ Noi, cei dintr-un vis” („Noi”). De aceea 
locutorul liric botezatian deplânge faptul 
că, deocamdată, „Sârma ghimpată încă nu 
poate fi scoasă din mentalitatea români-
lor” „despărţiţi de români”, iar „speranţa” 
este una „emigrată” („Şi nimeni nu se-ndu-
ră o lacrimă să-i dea / Speranţei emigrate 
din ţărişoara mea”). 

În pofida stării de lucruri incerte, amâ-
nării/îndepărtării, dacă nu înstrăinării de 

Ministrul Educației, Culturii și Cercetării (MECC), 
Corneliu Popovici, a emis un ordin prin care se sistează 
temporar activitatea tuturor instituțiilor de învățământ 
de pe 11 martie până pe 23 martie.

Aceasta înseamnă că toţi copiii trebuie să stea acasă 
şi să comunice numai cu membrii familiilor lor pentru 
a fi protejaţi de coronavirus, pentru care nu există nici 
un tratament. Totuşi, chiar de dimineaţă, am observat 
în troleibuz o familie cu doi copilaşi care, împreună cu 
mama şi tata, s-au pornit la distracţii. Deşi nu era mul-
tă lume şi unii pasageri au respirat uşuraţi că riscul de 
contaminare părea să nu fie chiar atât de mare, la staţia 
de pe bulevardul Renaşterii au intrat o ceată de adoles-
cenţi porniţi şi ei pe aventuri, deşi profesorii i-au averti-
zat că nu e vorba de vacanţă. 

De aceea vă spunem şi noi, redacţia săptămânalului 
„Florile Dalbe”: nu vă plimbaţi prin localităţile voastre, 
nu ieşiţi în curte la joacă! Virusul atacă pe toată lumea, 
nu numai pe cei în etate, cum au anunţat unele posturi 
de televiziune. Bineînţeles, trebuie să vă plimbaţi, dar 
mai departe de locurile de aglomeraţie. Imaginaţi-vă că 
sunteţi la ore. Mai deschideţi manualele, pentru că în-
totdeauna e loc pentru cunoştinţe noi, citiţi nişte cărţi 
pentru care nu aţi avut timp, desenaţi etc. Ocupaţi-vă 
timpul în această săptămână pentru a deveni mai buni 
în ceva, ajutaţi-i pe părinţi la treburile casnice.

Ce este „noul” coronavi-
rus?

Potrivit informaţiilor pu-
blicate de UNICEF, COVID-19 
este un virus nou care face 
parte din aceeaşi familie de 
virusuri ca sindromul respira-
tor sever acut (SARS) şi unele 
tipuri de răceală comună.

Cum se răspândește CO-
VID-19?

Se transmite prin contact di-
rect cu picăturile generate de 
strănut sau tuse provenite din 
căile respiratorii ale unei per-
soane infectate, precum şi prin 
atingerea suprafeţelor contami-
nate. Virusul COVID-19 poate 
supravieţui pe suprafeţe timp 
de câteva ore, dar dezinfectanţii 
simpli îl pot ucide.

Care sunt simptomele vi-
rusului de tip nou?

Simptomele pot include 
dureri de cap, febră şi tuse. 
În cazuri mai severe, infecţia 
poate provoca pneumonie 
sau dificultăţi de respiraţie. 
Aceste simptome sunt simi-
lare cu cele ale gripei sau cu 
ale unei răceli comune, care 
sunt mult mai frecvente decât 
COVID-19. Acesta este moti-
vul pentru care testarea este 
necesară pentru a confirma 
dacă cineva are COVID-19. 

Cum poţi evita riscul de 
infecţie?

Iată patru metode de 
precauţie (pe care e necesar 
să le folosească întreaga fami-
lie):

• Spălă-te frecvent pe mâini, 
folosind săpun şi apă sau o so-
luţie pe bază de alcool;

• Acoperă-ţi gura şi nasul 
când strănuţi sau/şi tuşeşti, fie 

cu cotul flexat, fie cu o batistă 
pe care o arunci într-un coş în-
chis;

• Evită contactul de aproape 
cu oricine are simptome de ră-
ceală sau gripă;

• Mergi cu părinţii la medic 
dacă ai febră, tuse sau simţi că 
îţi este dificil să respiri.

Ar trebui să porţi o mască 
medicală?

Masca este recomandată 
dacă tuşeşti sau strănuţi, pen-
tru a-i proteja pe ceilalţi. Dacă 
nu ai aceste simptome, nu 
este necesar să porţi o mască. 
Folosirea unei măşti însă nu 
este suficientă pentru a opri 
infecţiile şi trebuie combina-
tă cu spălarea frecventă pe 
mâini, acoperirea strănutului 
şi tusei şi evitarea contactu-
lui cu oricine manifestă tuse, 
strănut, febră.

Cor. „F.D.”

Activităţi extraşcolare
În zilele noastre, copiii 

pot fi expuși pericolului 
în orice loc sau situație. 
Dimineața, în drum spre 
școală, majoritatea sunt 
însoțiți de către părinți, 
după ore, însă, mulţi 
dintre ei sunt nevoiți să 
meargă acasă singuri. 
Anume atunci copiii 
se pot ciocni de diverse 
situații ce reprezintă un 
pericol pentru ei. 

În urma stagiului de formare 
intitulat „În drum spre casă”, 
organizat de către Centrul 
Național de Prevenire a Abuzu-
lui față de Copii, Centrul Acade-
mic Internațional „Eminescu” a 
promovat în rândul partenerilor 
un joc cu același titlu. Acesta 
le-a  trezit interesul, au apărut 
repede doritorii de a-l încerca. 
La solicitarea doamnei Steluța 
CHICERMAN, învățătoare de 
clase primare la Gimnaziul      
„N. Costin” din capitală, căreia îi 

pasă de soarta învățăceilor săi, 
am mers în clasa a II-a „A”. Co-
piii au fost informați despre fap-
tul că jocul „În drum spre casă” 
are drept scop dezvoltarea 
rezilienței și cultivarea deprin-
derilor comportamentale pen-
tru depășirea situațiilor pericu-
loase care li se se pot întâmpla 
în diverse medii sociale. Pentru 
ca jocul să fie mai cu spor, am 
stabilit niște reguli comune: 
să închidem telefoanele, să ne 
respectăm reciproc, să ne ascul-

tăm pe rând, să ne auzim, să nu 
repetăm răspunsurile, să vor-
bească primii cei din grupul în-
chis, apoi cei din grupul deschis. 
Ca să evităm cearta, am tras 
la sorți și am ales șase jucători 
pentru a forma grupul închis, 
ceilalți au asitat de fiecare dată 
în grupul deschis. Drumul de la 
școală spre casă e lung, cu mul-
te obstacole, localuri atrăgătoa-
re, dar și locuri interzise, parcuri 
pustii sau aglomerate (pe unde 
mai întâlnim și persoane sus-
pecte). Jocul a durat 10 sesiuni. 
Copiii au găsit răspunsuri potri-
vite pentru situațiile în care au 
fost puși, am înscenat si unele 
situații de risc. Am făcut față 
cu succes celor 55 de întrebări. 
Anul 2020 fiind declarat Anul 
Lecturii, am promovat, prin in-
termediul acestui joc, și cărțile 
din colecția Centrului Acade-
mic Internațional „Eminescu” 
la tema „Abuzul și violența îm-
potriva copiilor”. Jocul „În drum 
spre casă” poate fi gasit în toate 
filialele Bibliotecii Municipale 
„B. P Hasdeu” și în bibliotecile 
publice din Republica Moldova.  

natalia COrGHenCea,
șef sector CaIe

mun. Chișinău

„Totul ce-i greu / Vom înfrunta,/
 Dragostea pură / De vom păstra.”

Sergiu BOTEZATU
Elogic-festivă şi contemplativ-meditativă, lirica lui Sergiu Botezatu, pictată 

pe sticlă, relevă mai mult decât sigur conturul insesizabil al umbrei închipuite 
ce-i mişcă sufletul în faţa trăirii de sine a sentimentului istoric sau evenimenţi-
al, cum este şi cel prilejuit de Centenarul Marii Uniri. Volumul „Lumina Cen-
tenarului” (2018) se prezintă nu numai ca unul liric, şi ca un album ilustrând 
inspirat documentar însăşi ideea de neam şi de Ţară, unitatea de limbă şi de 
cultură, de civilizaţie românească demonstrată cu lux de amănunte de secole şi 
de milenii din orice perspectivă. 

  OrA  de                        literAtură
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Fotomodel din întâmplare
Multe domniţe în ziua de azi visează să devină actriţe, cântăreţe şi dansatoare. 

Pot spune, însă, că şi modeling-ul este în topul de preferinţe ale adolescentelor. 
Oare există vreo fetiţă care nu s-ar visa păşind în lumina reflectoarelor? Pen-
tru Ana-Maria Otgon, elevă în clasa a XII-a la Liceul „Gheorghe Asachi” din 
capitală, visul pare să se fi împlinit. De câţiva ani, este fotomodel şi participă la 
diverse spoturi de publicitate, dar şi pozează pentru diferite agenţii. Totuşi, nu 
suferă de vedetism.

Ca să devii fotomodel, nu sunt anumite re-
stricţii. Este o mare diferenţă  între manechi-
ne – fetele care defilează pe podium – şi foto-
modele, tinerele care sunt fotografiate pentru 
anumite branduri de haine, accesorii  etc.

Pentru Ana-Maria modeling-ul este un hob-
by, pe care îl practică în timpul liber. Chiar 
dacă rudele şi prietenii sunt impresionaţi de 
talentul fetei şi o încurajează pentru o viitoa-
re carieră în domeniu, deoarece ştiu că îi reu-
şeşte, tânăra spune că, deocamdată, pentru ea 
studiile sunt cele mai importante. 

Renata CUPCEA

lumina spiritului

• Geniul e un accident.
• De obicei, critica literatului incapabil consistă 

în afirmarea însușirilor ce lipsesc dintr-o lucrare 
literară din pricina că aprofundarea calităților 
evidente îi este dificilă.

• Critica aparține unui resort sufletesc supe-
rior.

• Cuvântul cinste se angrenează obișnuit cu-
vântului Muncă, fiecare cuvânt din pereche sal-
vându-l pe celălalt.

• Tot ce se poate gândi despre lume încape în-
tr-o singură carte.

• Mii de cărți nu deslușesc în tine nici începu-
tul.

MAxiMe şi AfOrisMe 
de tudor ArGHeZi

întru  „reînvierea  visului” ...
subiectul problematic, totuşi, poetul o aşteaptă 
şi o cheamă întru „reînvierea visului” reunirii 
jinduite: „Să vină ea acasă eu rugile implor/ Cu 
toată jalea-n lacrimi, secate de mult dor,/ Şi-n 
clopotul luminii, cu visul strămoşesc,/ Să bată-o 
nemurire ce ţara o sfinţesc.// Să vină ea acasă, 
eu lumânări aprind/ În templele din ceruri cu 
un străvechi colind,/ Pecetea ancestrală cu ve-
chiu-i legământ/ Să reînvie visul pe-al Patriei 
pământ.”

Mai mult, rezonerul liric auctorial meditează 
pe un ton de „povaţă” dictat de înţelepciunea 
istorică bimilenară: „Cu visele tale (ale con-
temporanului, ale compatriotului său – n.n.) 
pictează-ţi destinul/ Pe cerul luminii, pe cerul 
senin.// ... Aşa doar renaşte cenuşa luminii,/ Lu-
mină să fim şi-un destin de ne-nvins!”.

Poiezicerile botezatiene, asociate cu  „visele 
scrise”, izbucnesc din „Dorul de casă”. Ele sunt 
şi întrebări retorice, şi invective, şi imnuri, şi 
îndemnuri („Aprindeţi lumânările în inimi / 
Şi-nălţaţi rugăciunile la cer / Că au rămas în 
lacrima tăcerii, / Că au rămas orfani într-un 
mister //... // Toţi cei orfani de stele şi lumină,/ 
Încărunţiţi în marile tristeţi,/ Aprindeţi şi tăce-
rile senine/ Ce voi doar aţi putut să le tăceţi”.  
Dorul de libertate („Lăsaţi-mă în visul meu, / 
Lăsaţi-mă în al meu zâmbet /  La umbra unui 
curcubeu / Şi-n sunetele unui cântec”) şi avân-
tul  „în căutarea  viselor libere” exprimă un 
singur crez: „Noi să luptăm, dacă dorim să fim!” 
sau „Noi vom rămâne să visăm! / Noi vom ră-
mâne să luptăm! / Noi nu plecăm!!!”, pentru că 
„Suntem români şi punctum!”, vorba lui Emi-
nescu. Or, numai „Trezindu-te, lume”, vei pu-

tea, precum zice condeierul, „Să naşti o iubire, 
/ Să fii iubire, / Cum soarta îţi cere!”.

Întoarcerea cu faţa la Lumină şi la „Tricolor” 
(„Şi cum am fost odată, / Uniţi să fim acum, / 
Să luptăm pentru vatră / Şi-a ţării sacră soartă 
/ Renască iar din scrum!”) este una a inimii şi 
a conştiinţei de sine prin care Sergiu Botezatu, 
„poet al luminii” şi „al unui senin dorit şi cla-
mat mereu”, „marchează pentru sine”, precum 
menţionează Cătălin Turliuc, dar şi pentru cei 
din neamul său, „anul nepereche” al centena-
rului Marii Uniri cu forţa verbului şi versului 
său inspirat, ancorat în lumina spirituală a nea-
mului şi civilizaţiei româneşti, de vreme ce „E 
bucurie-n Ţara mea, / Dar vorba bună se îngâ-
nă, / Tăcerea vorbeşte şi ea / Divina Limba mea 
română”, recurgând la propria-i metaforă.

Imnuri, rugi şi colinde meditativ-festive, 
poezicerile sergiubotezatiene ale „Luminii 
centenarului” imprimă căutărilor auctoriale 
un caracter pronunţat civic, personalizat de-o 
manieră echilibrat-interioară şi revelatoare 
sui-generis, expresiv-originală, polemică şi 
distanţat-ironică faţă de tabăra adversă para-
zitând pe ideea falsă de globalizare, dacă nu de  
asimilare panslavistă sau moldovenist-primi-
tivă. Salba dulce a „cuvintelor”/tropilor este 
floarea speranţelor, pe care condeierul le cul-
tivă cu mult drag în grădina trăirilor sale alese 
pentru Casă şi Neam, pentru vise şi împlinire, 
pentru iubire şi reîntregire sub oblăduirea 
spirituală a Celui de Sus şi din inimile noastre 
care nu pot să nu tânjească după lumina celes-
tă a unităţii de noi, de cultură şi de civilizaţie 
românească!

Tudor PALLADI

la început, a fost o întâmplare. Tatăl ei, 
văzând un anunţ de casting pentru fo-

tomodele, a încurajat-o să-şi încerce noro-
cul. Ştia prea bine că are o fată frumoasă. A 
însoţit-o la centrul „Prospera”, unde doamna 
veronica Cuzneţov, directoarea unei agenţii 
de modeling, a primit-o cu braţele deschise, 
explicându-i care sunt condiţiile pentru a de-
veni fotomodel. 

Cursul durează patru luni. Tinerele, în acest 
timp, fac ore de nutriţie, psihologie, dicţie, de 
machiaj şi, desigur, nu lipseşte mersul pe po-
dium. Şedinţele foto, la fel, sunt în prim-plan, 
adolescentele învăţând cum să pozeze corect. 

Experienţa, deşi constituie un avantaj, nu 
este neapărat necesară. Talentul, înfăţişarea, 
stofa de model, atitudinea, personalitatea – 
asta e ceea ce contează. Naturaleţea, însă, cea 
mai importantă, chiar este în vogă.

Ana-Maria spune că la primele şedinţe foto 
avea emoţii mari, îi era greu să-şi dirijeze mi-
mica feţei şi uneori nu putea fi neutră în timpul 
pozării, adică să îndeplinească una din condi-
ţiile necesare,  dar, cu timpul, a învăţat. Pe par-
cursul anilor, aceste lecţii au schimbat-o. Fata 
a devenit mai sigură de sine, mai optimistă, 
mai matură. 

În curând, a început să ia parte la eveni-
mente legate de lumea fashion-ului. Astfel, 
a participat la săptămâna modei din Iaşi, în 
2019. La concurs au fost trei etape. Designeri 
din România şi-au prezentat colecţiile de hai-
ne, defilările durând trei zile.

„Niciodată nu m-am gândit că voi fi fotomo-
del, dar viaţa îţi oferă multe surprize, şi, dacă 
mi s-a ivit ocazia, am hotărât să încerc. E inte-
resant şi plăcut. E ceva nou. Această pasiune 
te face să te simţi deosebită, admirată”, men-
ţionează adolescenta.

Ana-Maria a pozat pentru brandul „Geor-
gete”, fiind cusute şi tricouri cu portretul său,  
„Barhat” - rochii de seară, la prezentarea dife-
ritelor bijuterii, pentru spoturi de publicitate 
la Linella  şi Orange.

semenii tăi

  OrA  de                        literAtură

Şezătoarea  „Un  mărţişor 
pentru  Ion  Creangă”

Primăvara este frumoasă 
prin sărbătorile ei legate de 
vechile tradiţii, dar şi prin eve-
nimentele care amintesc de în-
aintaşi, cum ar fi comemorarea 
lui ion Creangă - mare scriitor 
al copiilor. Cu această ocazie, 
la 5 martie, la Biblioteca pu-
blică din sărătenii Vechi am 
organizat şezătoarea cu gene-
ricul „un mărţişor pentru ion 
Creangă”, la care au participat 
copiii din localitate şi  ansam-
blul de copii de la Gimnaziul 
„Vasile Anestiade”, conducă-
tor artistic Ana dodon. În ca-

drul activităţii micuţii au în-
scenat fragmente din celebrele 
poveşti: „soacra cu trei nu-
rori”, „ivan turbincă”, „fata 
babei şi fata moşneagului” şi 
un fragment din  „Amintiri 
din copilărie”. Au fost recitate 
şi poezii de glumă ale lui titus 
ştirbu din cartea „Născocilă, 
roadegumă şi feciorul lui Pă-
cală” (acestea fiind promovate 
în Campania Naţională de 
lectură). 

Cum am putea să ne amintim 
această zi decât printr-o şeză-
toare literară, care pune accent 
pe tradiţiile populare păstrate 
din străbuni? Cunoaştem cu 
toţii că ion Creangă este scri-
itorul care valorifică în crea-
ţiile sale tradiţiile poporului 
român. 

la final, copiii au împărţit 
mărţişoare şi felicitări profe-
sorilor, părinţilor şi oaspeţilor 
prezenţi la şezătoare. 

Natalia BÂrlădeANu   
bibliotecară

s. sărătenii Vechi, 
r-nul teleneşti
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ANotIMPUl de care ne-a fost DoR

― Ce te uiți în revista 
mea? N-ai bani să-ți cum-
peri?

― Ba am, dar n-are cine 
să mi-o deschidă.

*  *  *
― E rău să fii arici, zice 

Aurică.
― De ce? 
― Nimeni nu te mângâ-

ie…
*  *  *

― Sănduțo, tu îmi eşti 
prietenă. Spune-mi sincer, 
cum cânt eu?

― Lenuțo, mai bine să ră-
mânem prietene…

*  *  *
― Ce trebuie să facem ca 

să avem mai mult oxigen?
― Să răsuflăm mai puțin.

*  *  *
Un elev se uită nedume-

rit la notița făcută de pro-
fesor pe compunerea sa.

― Domnule profesor, vă 
rog să-mi spuneți ce ați 
notat aici? Nu reuşesc să 
vă desluşesc scrisul.

― Nimic deosebit, doar 
că trebuie să scrii mai ci-
teț.

Glume

Nr. 11 (2103)

un MărţIŞOr 
pentru BunIcuL din Humulești

BABA DOCHIA

Coordonator de pagină: lica mOVIlăG
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eşti isteŢ?

Orice vârstă ar împlini ion 
CreANGă, neştersele-i „Amin-
tiri...”, poveştile, povestirile pline 
de tâlc şi poveţe rămân la fel de 
dorite pentru copii, părinţi şi bu-
nici. Din basmele sale învăţăm să 
deosebim binele de rău, frumo-
sul de urât. La cea de-a 183-a ani-
versare a marelui humuleştean, 
picii din clasa I-i „C” de la Liceul 
T.eoretic „M. Eminescu” din Cău-
şeni s-au adunat  grămăjoară la 
Biblioteca pentru copii, pentru a 
participa la sărbătoarea cu gene-
ricul „În lumea poveştilor cu Ion 
Creangă”. La îndemnul doamnei 
învăţătoare mariana CerNAt, 
copiii au pregătit un program 
artistic inspirat din viaţa de odinioară a popo-
rului nostru. Ei au înscenat povestea „Punguţa 
cu doi bani”, au cântat „Pupăza din tei”, au spus 
ghicitori, au recitat poezii. În cadrul activităţii, 
elevii au recunoscut măştile personajelor din 

Ne scriu învârtecuşii

GHiOCeii au venit

poveştile „Fata babei şi fata moşneagului” şi  
„Ivan Turbincă”,  dăruind astfel un mărţişor 
sfătosului bunic din Humuleşti.

Natalia BALAN,  bibliotecar 
or. Căuşeni

Când urci un munte și vezi în cale o sumedenie de bo-
lovani risipiți, iar printre ei unul mai ridicat, oricine din 
partea locului îți spune:

– Uite, Baba Dochia cu oile!
Cică baba asta era urâtă și rea, de n-avea pereche. Fe-

ciorul ei se însurase cu o fată 
frumoasă, harnică și cumin-
te, dar baba n-o putea su-
feri. Într-o zi, dădu nurorii 
sale un caier de lână neagră 
să-l spele până l-o albi. Şi, 
când biata femeie spăla lâna 
și plângea, iaca un moșneag 
trece pe acolo.

– De ce plângi, fata moșu-
lui?

– Cum să nu plâng, dacă 
soacră-mea mă pune la munci 
grele și mă pârăște lui băr-
batu-meu că nu-s bună de 
nimic?

Atunci moșul, care era chiar Dumnezeu, dintr-o vorbă, 
înălbește caierul. Şi-i mai dă și un buchet de ghiocei, să-l 
ducă babei. Cum văzu baba ghioceii, crezu c-a venit primă-
vara și strigă:

– Feciorul mamei, hai să urcăm oile la munte, că s-au ri-
dicat zăpezile!

Iute, Baba Dochia îmbracă nouă cojoace și pornește cu 
turma la munte. Şi a dat Dumnezeu, întâi, niște zile căldu-
țe. Atunci baba începu să se dezbrace de câte un cojoc, 
în fiecare zi, până a rămas numai cu unul. Şi-apoi, dintr-o 
dată, s-a lăsat un îngheț, de crăpau pietrele și n-a mai 
putut baba îmbrăca celelalte cojoace, căci înghețaseră și 
ele. Şi fiind acolo sus, pe munte, viscol și ger mare, baba 
s-a făcut peste noapte sloi de gheață, împreună cu oile din 
jurul său. Iar cu vremea, sloiurile de gheață s-au transfor-
mat în bolovani de piatră. 

De atunci, zilele de la începutul lui martie, în care Baba 
Dochia și-a lepădat  cojoacele, se numesc Zilele Babei. Şi 
dacă cineva se bucură  înainte de vreme de încălzirea tim-
pului, îi spunem: „Mai stai, nu te bucura, că Baba Dochia 
nu și-a scuturat cojoacele”. Adică, mai pot fi ninsori și în-
ghețuri...

S-au umplut de cântec lin –
şi-au scos capetele-afară 
Blânzii ghiocei: dzin, dzin...
ştiu, așa frumoși cum sunt,
au venit dintr-o poveste.
Iarna-ntreagă toţi copiii
I-au visat pe la ferestre. 
Hai pe văi și-n codru haideţi,
Ghioceii au venit –
Cu-a lor clinchete plăpânde
tot omătul au topit.

Primăvara este unul dintre cele mai frumoase 
anotimpuri. este o perioadă împodobită cu flori, 
frunze, fluturi, păsări și multe sărbători pentru 
fiecare dintre noi. Vânturile line aduc parfumul 
naturii înflorite. Ploile liniștite încarcă nopțile 
cu farmec şi răcoare. Florile gingașe răspândesc 
miresme dulci. Pământul se trezește sub razele 
soarelui care strălucește vesel. Poienile se aco-
peră cu covoare verzi, iar albinele se pornesc să 
colinde prin livezi. 

Zilele devin mai lungi şi ne putem bucura din nou de plimbări 
în mijlocul naturii. Păsările călătoare revin și umplu grădinile 
cu cântece duioase. răsar ghioceii plăpânzi, prind a murmura 
izvoarele și natura reînvie!

Alina LOZNEAN, elevă în clasa a II-a „A”  
mun. Chişinău, Liceul de Limbi Moderne şi Management

Desen de Cataleya zamfIr-
luPu, elevă în aceeaşi clasă

PRIMĂVARA
Primăvară, îmi ești dragă!
ne aduci doar bucurii.
fericire-n lumea-ntreagă
tu presori atunci când vii!
totu-nvie, se trezește,
Pomii înfloresc de zor.
Soarele ne încălzește –
Ce miros îmbătător!

Marius ZUBAC, 
elev în clasa a II-a „A” 

mun. Chișinău,
Liceul de Limbi Moderne 
și Management 

Desen de Sofia urSu, elevă în aceeaşi clasă

(legendă)
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Raţă-cu-ochi-albi

PrIMăVara  În  Pădure

Nr. 3 (312)AVE 
TERRA!

pentru trai preferă bălţile şi lacurile relativ mari, bogate 
în vegetaţie acvatică.

Cândva era o specie de raţe frecvent întâlnită în zonele 
prutului şi Nistrului, în ultimele două decenii însă efecti-
vul ei s-a redus considerabil. A fost inclusă în Nomencla-
torul internaţional al speciilor de păsări ameninţate cu 
dispariţia.

este o raţă puţin sociabilă şi zboară în grupuri mici. Cui-
băreşte pe plauri, în stuf, mai rar pe sol în coloniile de pes-
căruşi. ponta conţine 8-12 ouă. incubaţia durează 25-26 
de zile. după ecloziune, puii părăsesc cuibul, urmându-şi 
mama în căutarea hranei.

despre reproducerea în captivitate nu sunt informaţii. 
este ocrotită conform legislaţiei în rezervaţia ştiinţifică 
„prutul de jos”. 

din poşta ediţiei

Natura în toate formele sale

Cântăm şi desenăm natura

Pagină 
de cultură
 şi educaţie 
ecologică

Eu ştiu cum cântă 
Terra...

Să învăţăm despre biodiversitate!
Anul 2020 este Anul Biodiversității. Via-

ța pe pământ este bogată, complexă și ui-
mitoare. Ea este ca o rețea alcătuită din 
toate organismele vii și poartă numele de 
biodiversitate. În cadrul Bibliotecii „Alexan-
dru Donici”, unde deja a devenit o tradiție 
participarea copiilor la activități cu diferite 
tematici, inclusiv ocrotirea faunei și florei, 
i-am invitat pe micii cititori din Grupa „Or-
hideea” de la grădinița nr. 146, sectorul 
Râșcani, să ia cunoștință de termenul bio-
diversitate. Activitatea a început cu rostirea 
citatului „Ce este omul fără animale? Dacă 
toate animalele ar dispărea, omul ar muri, 
pentru că ceea ce li se întâmplă animalelor i 
se va întâmpla în curând și omului” (cuvinte-
le aparțin căpeteniei amerindiene Seattle). 
Biodiversitatea  înseamnă  natura în toate 
formele sale, constituită din toate organismele 
vii. Este albina care zumzăie în jurul unei flori. 
Sunt broaștele care fac tumbe în apă. Sunt râ-
mele care sapă tuneluri în sol. Şi mai ești tu, care 
privești toate acestea la o plimbare prin luncă. 

era primavară, pe la  mijlocul lunii 
martie. Padurea arăta liniştită, iar 
frunzele şi crengile dădeau de ştire 
că vântul năstruşnic îşi relua jocul. 
Pe cer zburau păsările, rând pe rând. 
Gâzele ieşeau la plimbare. roiul albi-
nelor se auzea din florile înmiresmate. 
ici-colo, vedeai câte un iepure de cu-
loare cafenie. frunzele parcă îmi şop-
teau la ureche multe poezii. iarba ver-
zuie se clătina într-o parte şi-n alta. 
Viorelele şi brânduşele anunţau sosi-
rea victorioasă a frumoasei primăveri. 
Piţigoii aveau nişte ochi mici precum 
un punct, un căpşor cât o frunză 
mică. Penele lor erau galbene ca soare-
le, iar pieptul - de culoarea norilor ce-
nuşii. toate păsările ciripeau voioase. 
izvoarele murmurau lin, străbătând 
tainica linişte. seara se lăsa încet pes-
te crâng. Vieţuitoarele s-e ascundeau 
în locul lor de odihnă. Ce frumoasă e 
pădurea primăvara!

elena trOfiM, 
elevă la Gimanziul Oneşti

r-nul Hânceşti

eu știu cum cântă terra. Începe fredonarea
Cu raza cea de Soare, ce-n răsărit apare
Să toarne forţa vieţii în lumea înconjurătoare.
melodia divină o preia ierbușoara,
jubilând dimineaţa în roua sclipitoare.
O răspândește vântul năstrușnic cu rafale.
O șopotesc și codrii, o murmură izvoare.
O cântă și pustiul, o îngână oceanul,
Dansează libelula în liniștea de vară.
O foșnește și frunza în valsul trist al toamnei.
O vuiește și iarna în hora strălucitoare.
așa ne cântă terra, ca mamă iubitoare.
şi atât de mult visează la a ta dragoste mare.

Svetlana CIOBANU

Noi, oamenii,  facem parte din ea și depindem de 
toate celelalte elemente ale sale pentru a putea 
supraviețui. Rețeaua aceasta începe să se des-
trame, însă, în primul rând, din cauza acțiunilor 
noastre. Astfel pierdem nenumărate comori ale 

pământului într-un ritm îngrijorător. 
De aceea trebuie să acționăm acum și 
să ne schimbăm comportamentul.  

Citiți povești despre ființele cu care 
împărțim această planetă! Haideți  să 
facem cunoștință cu acestea! - au fost 
îndemnați picii. Astfel, copiii au as-
cultat legenda zânei faună de Lidia 
Hlib. Ei au aflat că laptele de căprioară 
este foarte folositor și lecuitor…  Copiii 
au ajuns la concluzia: „Biodiversita-
tea înseamnă viață, a tuturor și a fie-
căruia dintre noi”. La finele activității 
a răsunat  mesajul: „Salvați natura... 
Ocrotiți-o!”

Vera GOlDman, bibliotecară 
mun. Chișinău,
Biblioteca „Alexandru Donici”

Este o specie critic pereclitată. Populează Euro-
pa, cu excepţia părţii ei atlantice şi nordice; spre 
est – Caucazul, Asia Centrală, Kazahstanul, su-
dul Siberiei de Vest. În Republica Moldova cuibă-
reşte în bălţile cursurilor inferioare ale Prutului 
şi Nistrului.

Desen de autor

Desen de Cristina COVrIG
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„Mă fascinează mediul 
competitiv în care mă aflu”

Cu dor de folclor

― Sunt studentă în anul întâi la Facultatea de 
Medicină a Universității din Caen și nu regret 
alegerea pe care am făcut-o. M-am adaptat trep-
tat. În prezent, pe lângă studii, am și un job la 
Centrul de Medicină Preventivă al Universității. 
Fac parte dintr-o echipă de 5 studenți a căror 
misiune este de a informa și sensibiliza, dar și 
de a întreprinde acțiuni în vederea promovării 
sănătății fizice, morale, sociale și prevenirii ris-
curilor în campusul universitar. Lucrul care mă 
fascinează și mă motivează cel mai mult este 
mediul extrem de competitiv în care mă aflu în 
momentul de față. 

― este adevărat că în franţa studenţii admiși 
sunt selectaţi foarte riguros pentru următorul 
an de studii? 

― Renumitul numerus clausus 
în Franța este un număr-limită de 
studenți pe care universitatea îi 
poate primi în al doilea an de stu-
dii. Astfel, din cei 1490 de studenți 
înscriși în anul I la medicină doar 
342 își vor continua studiile în 
anul II la Universitatea din Caen. 
Transparența evaluării este la cel 
mai înalt nivel, iar în urma aces-
teia se elaborează un clasament 
după notele obținute la exame-
nele semestriale. Din câte cunosc, 
începând cu anul viitor, numerus 
clausus va fi suprimat. În ce mă 
privește, m-am situat pe locul 264 
în urma clasamentului din primul 
semestru. 

― Privind retrospectiv, ce crezi 
că este prioritar pentru un elev, 

ce i-ai sfătui pe viitorii absolvenţi?
― Continui să cred că este foarte important 

pentru elevi să profite de fiecare clipă pe care o 
are pe parcursul celor 12 ani. Este perioada în care 
ar trebui să nu ezite să acumuleze cunoștințe, 
experiențe, să se bucure de activitățile care le 
fac plăcere, să petreacă mai mult timp cu fami-
lia, cu prietenii. Prioritar, însă, este să aleagă ce 
vor face după liceu. Este o decizie de care depin-
de tot restul vieții, așa că luați-vă timpul necesar 
ca să vă gândiți bine, strategic la aceasta, dar nu 
uitați să vă ascultați și inima. Alegeți ceea ce vă 
place și credeți că vă va face fericiți.

a intervievat eudochia VerDeş

Cunoașteți vreun tânăr care la doar 16 ani să înființeze 
și să conducă un ansamblu? Vă spun eu: se numește Andri-
an BUZGAN și este elev la Şcoala de Arte din or. Criu-
leni. Cântecul i-a devenit un bun prieten încă din copilărie. 
La Ciorești, raionul Nisporeni, satul în care s-a născut, 
a ascultat cu nesaț primele perle folclorice și de atunci 
dragostea de cântec a prins rădăcini adânci în sufletul lui. 

― Când eram mic, cântam în corul bisericii și băteam 
clopotele. Visam să devin preot când voi crește, dar soar-
ta a decis altfel. Prin clasa a șasea am urcat pentru pri-
ma dată pe scenă și am interpretat cântecul „Bine-i șade 
mesei mele”. Așa am început a cânta și de atunci am dorit 
să studiez folclorul neamului românesc, mi-a mărturisit 
Andrian. 

Studiile la Liceul Teoretic Holercani le îmbină minu-
nat cu cele de la Şcoala de Arte, avându-l profesor pe dl 
Sergiu Pâslaru. A absolvit clasa de pian, acum învață să 
cânte la fluier și la cobză. Fascinat de frumusețea me-
losului popular, Andrian a reușit, în bază de voluntariat, 
să înființeze în  satul de baștină, la Ciorești, un ansamblu 
folcloric de copii. Se numește „Doina Codrului” și are 24 
de membri care alcătuiesc două grupe, după categoriile 
de vârstă. 

Artistul este mândru de faptul că are posibilitatea să-i 
apropie pe  copilași de cântecul și tradiția populară, de 
tot ce este Folclor. „Sunt și eu încă adolescent și am mul-
te de învățat, dar tot ce învăț vreau să transmit mai de-
parte”, spune Andrian. Deocamdată mai lucrează cu copiii 
la repertoriu, dar foarte curând noul colectiv va debuta în 
fața publicului. În paralel, tânărul își formează și propriul 
repertoriu care include atât cântece populare, cât și cân-
tece sacre. La Concursul Republican al Tinerei Generații 
„ARS Adolescentina”, secțiunea colind, Andrian BUZGAN 
s-a învrednicit de Premiul Mare la categoria soliști. 

Speră ca anul acesta să i se îndeplinească visul cel mare: 
cel de a deveni student la Colegiul de Muzică (CEEA) 
„Ştefan Neaga”. 

Loredana DAMIAN, 
elevă în clasa a VII-a la Gimnaziul Bujor 

r-nul Hâncești

Să promovăm tinerele talente!
„Nu am nici un talent anume, sunt doar extraordinar de 

curios”, susţinea Albert Einstein. Iar curiozitatea l-a aju-
tat să devină genial datorită faptului că a muncit mult. 

Despre acei copii şi tineri dotați care-şi susţin talentul prin 
muncă vei afla din pagina pe care o inaugurăm. Ne-am dori 
să-i prezentăm cu ajutorul tău, dragă cititorule. Cu siguran-
ţă, ai colegi de clasă sau de şcoală care au obţinut perfor-
manţe frumoase la învăţătură, la olimpiade, în artă, sport, 
inventică, în activităţi de voluntariat etc. Povestește-ne des-
pre tinerele talente din preajma ta, promovează-ți colegii! 
Dar poate chiar tu te-ai afirmat într-un domeniu sau altul? 
Scrie-ne despre tine, despre efortul pe care-l depui pentru a 
deveni prieten cu succesul, despre aspirațiile tale și realiză-
rile pe care le-ai obținut.

Dragi profesori şi părinţi! Ne adresăm şi Dvs. cu ru-
gămintea de a recomanda discipoli cu talente deosebite. 
Contactaţi-ne la (022) 23-41-95 sau scrieţi-ne pe adresa 
de e-mail: contact@floriledalbe.md

Interviu cu Dumitriţa UNGUREANU, medaliată la Olimpiada Inter-
naţională de Biologie,  2019

Nr. 2 (2)

― Vara trecută, fiind elevă la liceul teoretic 
„m. Sadoveanu” din Hâncești, ai făcut parte din 
lotul olimpic al ţării, iar în prezent ești studen-
tă în franţa. există vreo legătură între aceste 
două prestanţe ale tale? 

― Într-adevăr, vara trecută mi-am văzut rea-
lizat unul dintre obiectivele mele principale la 
acea perioadă: am reprezentat Republica Mol-
dova la una dintre cele mai impunătoare compe-
tiții – Olimpiada Internațională de Biologie, care 
a avut loc în orașul Szeged, Ungaria. Au partici-
pat elevi din 74 de țări și sunt foarte mândră că 
am reușit să obțin un rezultat bun. Biologia este 
pentru mine o disciplină care mă fascinează din 
ce în ce mai mult, pe măsură ce o descopăr. Mi-
am dorit să îmbin interesul față de știința vieții 
cu dragostea pentru oameni și umanitate, de 
aceea iată-mă în Franța, studiind medicina la 
Universitatea din Caen.

― ştim că în echipă au fost patru elevi. Cum 
s-a întâmplat că anume tu te-ai ales cu o men-
ţiune de onoare?

― E vorba de experiența pe care am acumu-
lat-o în perioada de liceu, participând la olimpi-
ade. Astfel m-am convins de fiecare dată cât de 
important este să mergi la concursuri. Pe lângă 
timpul acordat pentru pregătire, un factor pri-
mordial este și cât de aproape de suflet îți sunt 
subiectele care vor fi la test. Este ceva ce nu poa-
te fi anticipat, dar așa îmi explic eu mențiunea 
de onoare pe care am câștigat-o. Probabil, bile-
tul meu a fost unul norocos. De altfel, colegele 
mele sunt la fel de puternice și au avut o pregă-
tire foarte bună.

― Cine te-a îndrumat în anii de liceu, ce ma-
terii preferate ai avut, ce activităţi ai practicat?

― Am absolvit liceul cu media 9.5, fiind îndru-
mată pe tot parcursul anilor de școală  de părinți 
și de profesori, care au contribuit, în egală mă-

sură, la formarea personalității mele. Cel mai 
mult cred că mi-au plăcut biologia, matematica, 
limba română și franceza. Sunt materiile pe care 
le-am însușit cu ușurință și la care am încercat 
să excelez. Pe lângă studii, am acordat o atenție 
deosebită sportului. Practicând volei și fitness, 
am depășit mult mai ușor momentele de obo-
seală psihică și morală, mi-am păstrat motivația 
și eficiența în lucru.

― acum, că ești departe, îţi amintești de 
școală, de moldova, în general?

― Cu siguranță. Am cele mai frumoase amin-
tiri despre anii de școală și profesori, colegi, des-
pre țara mea.  

― te-ai adaptat la viaţa de student? Procesul 
de studii ţi se pare complicat?

echipa olimpică în ungaria
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un vas roman 
ținut sub pat

Cum scăpăm de stres

Automobilul bionic

Coordonator de pagină: 
mariana GaBură

Parcul takinoue
Nr. 3 (338)

Superadezivul Geckskin

Problemă  de  logică

 În japonia, pe insula Hokkaido, se află parcul takinoue.  
pe o întindere de 100 km2 s-a aşternut un frumos covor 
de flori roz miniaturale - shchibazakura. uimitorul peisaj 
include modele complicate înconjurate de dealuri verzi. În 
fiecare an, cei mai buni specialişti din ţară lucrează la re-
alizarea unui design floristic aparte al minunatului parc, 
design care nu se repetă niciodată. takinoue a fost fondat 
în 1956 când au fost semănate doar o cutiuţă de shibaza-
kura, dar, an de an,  plantele s-au înmulţit până când florile 
frumoase au luat acoperit întreaga pantă a dealului.

Peisaje create de om

Au avut un „ajutor” din lumea marină: aşa-
numitul peşte-cutie, al cărui aspect, la prima 
vedere, pare ciudat, dar, care, fiind o urmare a 
evoluției, îi permite să se mişte rapid şi eficient 
în apă. Aşadar, noul automobil îmbină un de-
sign perfect şi o aerodinamică uimitoare.

tehnologii inspirate din lumea animalelor

Schimbaţi locul unui chibrit, astfel încât egali-
tatea să fie adevărată. Succes!

S-ar părea, ce ar putea fi comun între maşinile 
de nouă generație şi peştii? După cum s-a do-
vedit, destul de mult. La urma urmei, datorită 
aspectului neobişnuit al unui peşte, inginerii 
companiei Mercedes-Benz au reuşit să creeze o 
maşină bionică.

Despre eficiența supercleiului a auzit toată 
lumea. Cu toate acestea, recent, a fost creată o 
substanță nouă, numită Geckskin, net superioară 
prin proprietățile sale. Acest clei unic a fost inspi-
rat din capacitatea extraordinară a unei şopârle 
mici, Geckos, de a se lipi de orice suprafață. Pi-
cioarele acestor amfibieni sunt acoperite cu fire 
de păr microscopice, datorită cărora se pot de-
plasa chiar şi pe tavan sau pe sticlă.  

O cantitate mică de Geckskin este suficientă 
pentru a ține o greutate de 315 kg. În plus, adezi-
vul poate fi îndepărtat cu uşurință şi nu lasă pete.

Au găsit răspunsul corect la problema din 
pagina anterioară Daniela NUŢA (Echimăuţi, 
Rezina) şi Liliana CoRCENCo (Leova).

La moartea bunicului său, 
care se ocupase cu vânzarea 
fierului vechi, britanicul John 
Webber a primit o cupă de 
metal.

Crezând că e vorba despre 
un obiect fără valoare, Web-
ber l-a pus sub pat şi a uitat 
de el. Peste un timp, pe când 
avea 70 de ani, când se pre-
gătea să se mute, britanicul a 
redescoperit micul cadou de 
la bunicul său.

Privindu-l cu alţi ochi şi bă-
nuind că ar putea avea de-a face 
cu un obiect valoros, Webber a 
apelat la experţii de la British 

Museum. Oamenii de ştiinţă au 
rămas uimiţi, spunând că nu 
mai văzuseră aşa ceva.

Cupa, cu o dimensiune de 
14 centimetri, înfăţişa chipul 
zeului roman Ianus, decorat 
cu împletituri şi cu reprezen-
tări ale unor şerpi. Analizele 
de laborator au dovedit că ar-
tefactul data din secolele II-IV 
î. Hr. şi a fost realizat în Impe-
riul Ahemenid, primul dintre 
imperiile persane.

Până la urmă, vasul s-a do-
vedit foarte valoros şi a fost 
vândut la licitaţie pentru 
100.000 de dolari.

Curiozităţi

Psihologii sunt specialiștii care ne ajută să ne rezolvăm problemele emoționale, 
să ne depășim fricile și să ne clarificăm sentimentele. Cu ajutorul lor, ne putem 
pune ordine în viață și putem duce un trai mai echilibrat. Iată câteva metode pe 
care le folosesc profesioniștii pentru a scăpa de stres.

1. scrie tot ce-ţi trece 
prin cap

John Duffy este psiholog cli-
nician şi autor al unei cărţi des-
pre psihologia adolescenţilor. 
El foloseşte o metodă foarte 
simplă. Îşi notează absolut 
toate gândurile care-i trec 
prin minte. „Pentru a reduce 
stresul, iau notiţe. Gânduri, 
situaţii, relaţii cu oamenii, 
idei de articole. Notez şi 
structurez totul. Acest pro-
ces creativ îmi este de mare 
ajutor. Astfel, uit de proble-
me, mintea mi se limpezeşte. 
După aceea, pot să văd lucru-
rile dintr-o perspectivă dife-
rită”, mărturiseşte Duffy.

2. Încordează-ţi 
toţi muşchii

Psihoterapeutul american 
Kevin Chapman foloseşte 
metoda relaxării progresive 
a muşchilor, care a fost in-
ventată în 1920.

Ideea e simplă: trebuie să-ţi 
încordezi, pe rând, câte o grupă 
musculară timp de zece secun-
de. Apoi, relaxează muşchii şi 
concentrează-te, timp de 20 de 
secunde, pe senzaţia de relaxa-
re. După acest exerciţiu, te vei 

simţi mult mai calm, iar stresul 
va dispărea.  

3. reacţionează co-
rect sau nu reacţiona 
deloc

Psihologul Martin Seligman 
recomandă o metodă uşoară şi 

populară pentru a opri fluxul 
gândurilor. Bate din palme şi 
spune-ţi: „Stop! Mă voi gândi 
la asta mai târziu!” Dacă bătu-
tul din palme ţi se pare ridicol, 
poţi să te ciupeşti ori de câte 
ori începi să te gândeşti la un 
lucru care nu-ţi face bine în 
acel moment.

Foloseşte astfel de exerciţii 
pentru a opri ciclul gândurilor 
şi a amâna o problemă pentru 
o vreme. Apoi, încearcă să-ţi 
îndrepţi atenţia spre altceva şi 
te vei calma.

4. Ocupă-te o oră de 
lucrurile care îţi plac

Psihoterapeutul Amy Pr-
zeworski îţi recomandă să îţi 
aloci o perioadă de timp în 
care să faci ceea ce îţi doreşti. 
Citeşte, desenează, găteşte, 
fă exerciţii fizice – orice îţi 
aduce fericire. Fără muncă, 
responsabilităţi, gânduri ne-
gative. Trebuie să înlături tot 
ce te supără.

5. Fă ceva util
Pentru a-ţi limpezi gân-

durile, trebuie să faci ceva 
folositor. De exemplu, aran-
jează-ţi lucrurile pe birou, 
pune-ţi în ordine cărţile şi 
caietele sau spală vasele.
Regula principală este să te 

concentrezi pe altceva. Astfel, 
te vei simţi mai folositor şi îţi 
vei alunga gândurile stresante.

Conceptul automobilului bionic la expoziţie Peştele-cutie

Gekos
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Vedete  în  devenire 

Fanfara „Hasnaş” 
din Drochia

Coordonator de pagină: Renata CUPCEA

artistă cu suflet de copil
Minunații băieți ai orchestrei „Hasnaș” s-au bucurat de cea mai 

înaltă apreciere a juriului – Premiul Mare și Trofeul Festivalului – 
la concursul orchestrelor de fanfară din Botoșani, România. Astfel 
s-a aprins o nouă stea în constelația  interpreților din raionul Dro-
chia, un colectiv ce promite un viitor de succes.

Andrei Arhirii a fost apreciat pentru rezultatele de performanță 
cu Titlul Onorific „Omul Anului în Cultură – 2018”, iar orchestra, cu 
Diploma de Onoare din partea Centrului de Conservare și Promo-
vare a Patrimoniului Cultural Imaterial al Ministerului Educației, 
Culturii și Cercetării al R. Moldova.

În prezent, dl Arhirii este profesor la filiala Hăsnășenii Mari a Şco-
lii de Muzică din or. Drochia. „Motivul, care m-a făcut să îmbrățișez 
această frumoasă meserie este dragostea față de muzica de fan-
fară, care ulterior și m-a determinat să înființez o orchestră a co-
piilor. Acesta a fost, de fapt, visul vieții mele, doar că nu aveam la 
început suficiente instrumente muzicale”, spune muzicianul.

În timp record dumnealui a adunat copiii dornici de a se con-
sacra fanfarei și a reușit să pregătească primele piese pentru a le 
prezenta cât mai repede publicului. Primul repertoriu a fost pregă-
tit în mai puțin de un an. Astăzi, membri ai fanfarei „Hasnaș” sunt 
și feciorii dirijorului, mândri că pot  cântă alături de tatăl lor.

UNIVerS  CULTUraL
Nr. 3 (22)

Emily ISTRATE este o tânără de 16 ani din Moldova, care a cucerit publicul din Ucrai-
na și România cu vocea sa la concursurile „Golos Deti”, „Next star” și alte festivaluri 
internaționale. Adolescenta cântă de la o vârstă fragedă: pentru prima oară a ieșit pe 
scenă la trei ani fără a se sfii câtuşi de puţin. De atunci a început să frecventeze Studioul 
muzical-coregrafic „Lolli Pops”, apoi s-a înscris la „StarMix”, astfel obţinând o pregătire 
bună pentru a participa la show-uri TV muzicale, concerte și la o mulţime de concursuri. 

„Aici îmi dezvolt talentul”
Studioul de pictură decorativă „Culoarea magică” de la Centrul Republican pentru 

Copii și Tineret „ARTICO” adună copiii „molipsiți de microbul” frumuseții, cel mai 
inofensiv și cel mai benefic pentru o dezvoltare armonioasă a elevului. Cei 56 de copii 
și adolescenți, îndemnați și instruiți de conducătoarea Corina Covaliu, găsesc aici 
liniște sufletească şi relaxare.

...

Fetiţa este elevă în clasa a X-a la Liceul Teore-
tic „Orizont” din Chişinău, dar, totodată, studia-
ză pianul la Şcoala de Arte „Valeriu Poleacov”, ia 
ore de canto şi coregrafie. Vorbeşte mai multe 
limbi străine şi adoră animalele. Are în colecţia 
sa 100 de păpuşi Barbie, 50 de rujuri şi câteva 
parfumuri semnate de idolul ei, Justin Bieber. 
De ceva timp compune cântece, în momentul de 
faţă  lucrând  la piesa „Please”. Muzica şi textul 
îi aparţin. Acesta e portretul unei tinere care-şi 
doreşte mult să devină o mare vedetă. Şi, bine-
înţeles, ea face paşi importanţi pentru o viitoare 
carieră. Astfel, în anul 2017, interpreta  a cântat 
pe aceeaşi scenă cu un grup de tineri din Kenya, 
care au dansat o suită moldovenească la un festi-
val  organizat anual în 20 de ţări ale lumii – adică 
o manifestare culturală de amploare.

În curând, Emilia  va participa la un proiect de 
promovare pe piaţa internaţională a tinerelor ta-
lente din fostele ţări CSI. Este vorba despre cola-
borarea ei cu renumita companie ,,2220 Record 
LLC by Bryan Todd” din Los Angeles, care a lan-
sat mari nume pe piaţa muzicală internaţională. 
Conlucrarea presupune înregistrarea unui al-
bum de debut, cu propriile single-uri, dar şi cu 
cele semnate de Bryan Todd, promovarea în Top 
Pop 40 Award, la Radio BBC, TV etc.

Renata CUPCEA

Inspiraţie la Studioul „Culoarea magică”
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şevaletul relaxant

Penelul parcă alege singur cu-
lorile, dirijat, totuși, de starea 
interioară a fiecărui participant 
la procesul de creație. Atunci 
când alături ai o profesoară 
deosebită, care iubește copiii, 
care adoră pictura, te îndru-
mă cu răbdare și te încurajea-
ză, inspirația prinde aripi. Aici 
vin copii de la vârsta de 7 ani, 
mulți dintre care nu uită de în-
drumătoarea lor nici peste ani, 

mulțumiți de tot ce le-a oferit 
dumneaei. Daniela Apostu, 
elevă în clasa a VII-a „C” de la 
Liceul Teoretic „M. Cervantes”, 
mi s-a destăinuit că, la început, 
picta acasă singură, dar mama 
a încurajat-o să vină la studio 
pentru a-și dezvolta talentul. „Şi 
acasă e liniște, dar aici inspirația 
îți apare de la sine”, spune Da-
niela despre atmosfera creativă 
și calmă care domină la centru.

Jana Nico-
laeva învață 
în clasa a II-a 
la Liceul „A. 
S. Pușkin”. 
Zice că atât 
de mult îi 
place să pic-
teze, încât a 
făcut acasă 
o adevărată 
expoziție cu 
desenele ei. 
De când a 

descoperit Centrul „ARTICO”, 
însă, a înțeles cum să-și orga-
nizeze mai bine activitățile. E și 
de înțeles, deoarece doamna 
profesoară Corina Covaliu are 
un secret: le oferă libertate în 
creație și le corectează greșe-
lile cu mare atenție, astfel în-
cât desenele discipolilor să-și 
păstreze originalitatea dorită 
de autori. Elevii participă cu 
lucrările lor la diverse concur-
suri naționale și internaționale, 
expoziții. Studioul „Culoarea 
magică” colaborează cu Bibli-
oteca Națională pentru Copii 
„Ion Creangă”, Compania „Tele-
radio Moldova”, iar copiii se bu-
cură că încercările lor în ale pic-
turii aduc prospețime în sălile 
de lectură și pe micul ecran. Le 
dorim în continuare dispoziție 
de primăvară, fantezie și reali-
zări inspirate.

Tamara PERETEATcU

Portativul cu note

Raionul Drochia are copii talentaţi, mici artişti 
care niciodată nu s-au lăudat cu diplomele și pre-
miile câștigate la numeroase evenimente. Andrei 
Arhirii, un muzician și dirijor neîntrecut, este cel 
care a depus o muncă enormă în formarea unui 
colectiv de excepție, care a trezit interesul celor 
mai prestigioși muzicieni. Este conducătorul or-
chestrei de fanfară pentru copii „Hasnaș”, molip-
sindu-i şi pe discipoli de dragostea pentru trompe-
tă şi, în general, pentru instrumentele aerofone. 

Domnul Arhirii spune că doar munca și dragostea față de muzi-
că îi poate aduce unui artist succesul, recunoașterea și aprecierea 
spectatorului. 

Orchestra a participat la diferite concursuri și festivaluri raionale, 
naționale și internaționale: „Mărțișor”, „Regina Dulce”, „Festivalul 
Plăcintelor”, „Festivalul Familiei”, Festivalul-concurs transfrontali-
er „Răsună fanfare, fără hotare” (Anenii Noi, Laureați de gradul II și 
III), Festivalul-concurs de folclor bucovinean „Friedrich Schwartz”, 
Festivalul-concurs Național „Delfiada-2018”, Concursul Național 
de Interpretare Artistică „Tinere Talente-2018” etc. Grație prezen-
tării de succes a orchestrei, muzicienilor le-au fost oferite trompe-
te noi din partea Consiliului raional Drochia, ceea ce i-a surprins 
și i-a bucurat mult. Tinerilor artiști le place nespus să fie invitați la 
diferite evenimente. Așadar, și-au pus în plan să plece la Festiva-
lul orchestrelor de fanfară din Suceava, România, care va avea loc 
în luna septembrie. Consiliul local Hăsnășenii Mari le va asigura 
finanțarea pentru costume, lor însă nu le rămâne decât să mun-
cească mult pentru a nu-i dezamăgi pe sponsori și pe profesorul 
lor iubit.

Sensul vieții muzicianului Andrei Arhirii constă în educația artis-
tică a acestor copilași, însuflețiți de acea dragoste pe care mento-
rul lor a reușit să o sădească cu grijă în sufletul nobil și curat, acești 
discipoli talentați având  o cale luminată de succes. Premiul Mare, 
câștigat la Botoșani, este dovada acestei afirmații. 

Cor „f. D.”

trecea fanfara...


