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TOMA FLORIN
„Sunt născut în zodia Gemeni, am ca hobby-uri muzica şi dansul. Am ales profilul pe care-l urmez deoarece mă specializez într-o
meserie căutată care sper că va fi şi bănoasă. În viitor vreau să-mi continui studiile. Am citit cu plăcere Amintiri din copilărie”
Mesaj pentru cititorii revistei: ”Scrieţi şi voi pentru revista Orizont!”

ŞANDOR LAURA

HEREDEA CRISTINA
„Îmi plac ştiinţele exacte, de aceea voi termina liceul la profil economic.
Sunt născută în zodia Leu. Îmi place să ascult muzică şi să dansez de câte ori
am ocazia. Mă atrag jocurile pe calculator şi excursiile. Citesc cu plăcere
romane poliţiste.”
Mesaj pentru cititorii revistei: „Deoarece în acest an coordonez activităţile
distractive, dacă aveţi idei şi credeţi că vă pot ajuta, contactaţi-mă.”

PITUŢ SORINA
„Sunt o fire veselă, profilul clasei la care sunt îmi place. În timpul liber
ascult muzică şi practic sport. Lectura preferată până în prezent este Amintiri
din copilărie ”
Mesaj pentru cititorii revistei: „Citiţi-o în continuare !”

BURZ MARCEL
„În acest an şcolar voi absolvi o clasă de profil silvic deoarece îmi place
natura. Sunt născut în zodia Taur. Am ca hobby fotbalul şi joc în echipa
oraşului, F.C. Bihorul Beiuş, din divizia D. Îmi place să citesc romane
poliţiste şi am ca lectură preferată romanul Privind înapoi de Conan
Doyle”.
Mesaj pentru cititorii revistei: ”Ocrotiţi natura, de câte ori aveţi ocazia
petreceţi timpul vostru liber în natură!”

„Îmi place arta, îmi place tot ceea ce implică
frumosul, esteticul, bunul gust, de aceea urmez
cursurile de arte-plastice. Am ca hobby-uri:
design-ul vestimentar, pictura, lectura. Sunt o
persoană ambiţioasă căreia îi place să analizeze
totul în profunzime. Mă recreez ascultând
muzică, cu predilecţie clasică. Detest minciuna,
bârfa şi falşii prieteni. În viaţă crezul meu este:
”Oamenii priviţi de sus în jos par într-un fel, cei
priviţi de jos în sus, altfel, aşa că orice faci, tu
priveşte-i faţă-n faţă.”. Am ca lectură preferată:
„Talida” de Ion Grecea, „Maitreyi” de Mircea
Eliade şi răsfoiesc cu plăcere revistele de
modă”.
Mesaj pentru cititorii revistei: „Savuraţi
fiecare clipă din anii de şcoală în care se
înfiripă prietenii, prietenii eterne şi străduiţi-vă
să creaţi doar amintiri plăcute deoarece:
Amintirea este singurul drum care te poate
întoarce în trecut, altul nu există, iar Prietenia
nu cunoaşte nici rob, nici stăpân, ea iubeşte
egalitatea.”

Here comes Christmas
We look forward every year to certain days, which we know will bring special treats. At Christmas people give presents,
send cards and put up decorations, and young children look forward to a visit of Santa Claus.
gone and look forward to the coming year.
Christmas is the most important
Many people make New Year resolutions
anniversary, which includes not only
to lead better lives in the future. The
Christmas Day itself, but days like New
celebrations start on the last day of the old
Year’s Day. So much happens during
Christmas that there is a book “Christmas
year, New Year’s Eve. There is usually
Customs” about the Christmas season. As
plenty to eat and drink. Most people stay
we have said before this day is the most
up until midnight to see the Old Year out
important day for most boys and girls. It is
and the New Year in.
the celebration of the birthday of Christ.
Some see the New Year in by
“Christmas” means “Mass”, or church
coming to special midnight services at
their churches, where bells ring in the
service, for Christ. Nobody knows at what
New Year. Others go to special gatherings
time of year Jesus was born. Christians
where the New Year is begun by the
who lived a few hundred years after Jesus
singing of “Auld Lang Syne”. This in an
chose the twenty-fifth of December to
ancient Scottish folk song, which we
remember his birthday, because this was
might never have had but for the famous
already a special day. Long ago, the
poet, Robert Burns. He heard the chorus
twenty-fifth of December was the shortest
day of the year and on this day the sun
and probably the first verse, which he
wrote down and then added more verses of
was worshipped. Christians knew that God
his own.
had made the sun, and so turned the old
Many more people celebrate at
pagan festival into a day of worship to the
home by observing the worldwide folk
“Son of God”.
Many of the traditions of gifts at this time of year. Santa Claus, as custom of “first footing”. This is for a man
Christmas have been practiced for we know him, and the sending of or a boy to be the first to enter the house
hundreds and some times thousands of Christmas cards, are traditions begun less after midnight and to wish all inside “A
Happy New Year”.
years. Decorating our homes with then a hundred years ago.
Five days later comes New
evergreens is a custom much older than
Merry Christmas and
the birth of Jesus. So, too, is the giving of Year’s Eve, which have always been
A Happy New Year
regarded as the special day too. Is the day
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when we look back on the year that has
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