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                          (Performing „Duo YOG’s”: Big Nae and Potty George. 

                                                      Apologize for  missing sticks and hats!)  
 

 
 

 
 

                                                                                  
                                                                                                                                                                                 

 

 
....25 iunie 2013. Tot marţi, tot marţi ! Pot afirma, fără 
absolut nici-o reţinere, perseverare diabolicum est! 
Sigur, întru respectul adevărului de circumstanţă, 
trebuie să invoc o clauză de parţialitate: dacă îi mai vine 

unuia idea să transformăm marţea într-o  vineri sau 
altă zi, sau să revenim la joi ?  

Permanenţa acestei rubrici, cu titlul ei cu tot, reprezintă 
doar modul de invocare al evenimentului emoţional, 
afectiv sau spiritual, ( rămâne la alegerea Dvs.) care are 

sistematic loc în ziua respectivă ! Ce se întâmplă de 
fapt, reprezintă implicarea exclusivă a fiecarui parti-
cipant. Nu mai rămâne  nimic de adăugat. Perseverăm ! 

 
Luni 8 iulie, pe o vreme plăcută, blândă, ne-am 

despărţit cu pioşenie, într-o atmosferă dominată de 
împăcare spirituală, poate şi de resemnare, de unul 
dintre noi, pe care l-am „numărat” adesea printre  
„perseverenţi”: George  Caragea ! 

Vesel, deschis, cu o remarcabilă fineţe de spirit, 

bucurându-se, poate exemplar de viaţă, a participat – 
parcă a fost ieri – la aniversarea celor 50 de ani de la 
absolvire şi, pentru ultima dată, la Marţea din 29 mai 

2012. (imagini în # 5/69 din iunie 2012)                                      
                                                                                                                          

                                                                                                                                                                              
Vedeţi mai jos, vă rog, elogiul meu adresat memoriei lui 

Caiaţă al nostru ! Dumnezeu să-l odihnească în pace ! 
 

  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Fără cuvinte ! 

Au participat: 
Adelina și Stănel BONE                  Maria APOSTOLESCU şi Radu STOIAN 

Florian DRĂGĂNESCU,                   Ani şi Mirel VANCA 

Constantin (Calypso) Dumitru         Mircea ZAINEA 

Nae ENESCU 

Corina FIRUŢĂ 

Ileana şi Radu GRUIA 

Costel MARIN 

Nina OLARU 

Adrian POPA 

Ionel STĂNESCU 

 

 

MARŢI..   

.  
Sursa: MECANICII’61, An 9, # 7/82, Scris de:         Radu GRUIA 
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Schimburi bilaterale de opinii. 
„Ambientul” dezbaterilor. 
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Maestrul Mirel, susţinut din „culise”, angajează  
o dezbatere cu parteneri de vizavi. Spectatorii 

apelează la gestica adeqvată. 
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Ambianţă cu preocupări eterogene, personalizate. 
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Calypso, în formă excelentă a „prins” un interlocutor 
pe care-l prelucrează, vizibil încântat. Moşu’ observă 
cu îngăduinţă, iar Bonelu pare nehotărât. 
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Doi domni înţelepţi, în aşteptarea unui reviriment. 

Până una alta, par resemnaţi. Dar cine poate şti ? 
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Ionel Stănescu într-o ipostază atipică! 
Afişează o figură atât de „dură”, încât 
Adelina şi Stănel au rămas „bouche-bèe” ! 
(desigur  în mod peiorativ) 
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Tête à Tête ! 



                             

10                              MECANICII ’61 POLIBUC # 7/82, iulie 2013 EE 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Interes „divergent”. 
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Costel Marin - cu laboratorul său foto de campanie. 

Spicica – observator dedicat şi... motivat. 
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Sunt două expoziţii organizate cu ocazia celui de al doilea festival 

« Normandie impressionniste » 
Le Musée des Beaux Arts din Rouen - Les 
éblouissants reflets. In această expoziţie, 

principalul subiect este apa cu reflectarea 
luminii la suprafaţa ei, redată în tablourile 

pictorilor de la trecerea dintre secolele XIX-
XX. Sunt reunite 170 de opere, printre care 
100 de capodopere impresioniste provenite 

din toata lumea, 40 de Monet, 15 de Sisley, 
Seurat, Signac, Caillebotte, Renoir, Morisot, Jongkind. 

Motivul apei se întâlneşte în toată perioada impresionistă, împreună cu 
peisajul, vasele cu pânze şi cerul, iar Sena a ocupat locul principal în opera 
marilor maeştri. Ei au pictat viaţa de toate zilele de pe maluri, scurgerea 

anotimpurilor, munca oamenilor şi noile industrii. In tablourile lor apar 
primele poduri metalice, trenurile şi liniile de cale ferată, remorcherele cu 
aburi, coşuri de fabrici şi tot ce este legat de distracţii : regate nautice, bărci 

cu rame, restaurante pe malul apei, pescuit, etc. 
  

 
 
 

  

 

  
 

 
 
 

  
 
 
 
 

  

 
 

 
 

 

 
 
 

 

Johan Johnkind 

Asfinţit la Overschie 

Claude Monet 

Moară la Zaandam 

Berthe Morisot 

Portul din Nisa 

Claude Monet 

Intrarea în portul din Trouville 

Albert Lebourg 

Sena şi insula Lacroix la Rouen, iarna 

Claude Monet 

Nuferi 

« Les Eblouissants reflets » 
 et  

« Pissarro dans les ports » 

Berthe Morisot 

Portul din Nisa 

Sursa: MECANICII’61, An 9, # 7/82, iulie 2013 EE, Scris de:                  Nicu SURUCEANU 
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Claude Monet 
Vase în port 

Claude Monet 
Pod peste Sena la Argenteuil 

Gustave Caillebotte 

Canotor aducându-şi barca la mal 

Claude Monet 

Asfinţit pe Sena la Lavacourt 

Alfred Sisley 

Inundaţie la Port Marly 
Albert Lebourg 

Sena şi insula Lacroix la Rouen, iarna 
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Claude Monet 

Veneţia, palatul Contarini 

Claude Monet 

Nuferi 

Joseph Delattre 

Portul din Rouen 

Robert Antoine Pinchon 

In apropiere de Rouen 

Georges Seurat 

Cai în apă 

Claude Monet 

Asfinţit la Etretat 
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Le Musée d’Art Moderne « André Malraux » din Le Havre – Pissarro 

dans les ports. Acest muzeu este cel mai 

legat de seria de  tablouri de porturi 
normande ale lui Pissarro. In 1903, 

muzeul i-a cumpărat două tablouri 
reprezentând portul, care au fost 
singurele cumpărate de un muzeu în 

timpul vieţii sale. Intors la Paris, Pissarro 
a murit după trei luni. 

Portul Le Havre şi impresionismul au intrat în istorie prin tabloul lui 

Monet « Impression, soleil levant », expus în 1874 la prima expoziţie 
impresionistă. Insă Pissarro a fost între anii 1883-1903 autorul unei serii de 

tablouri în cele trei porturi normande Le Havre, Rouen şi Dieppe. 

 
 

Intrarea în portul Le Havre 

Leon Jules Lemaître 

Vedere din Rouen 



                             

16                              MECANICII ’61 POLIBUC # 7/82, iulie 2013 EE 

  
 
 

 

  
 
 

 

  
 

 
 
 

 
 

Intrarea în portul Le Havre Intrarea în portul Le Havre 

Rouen, quai de Paris. Pont Corneille Descărcarea lemnelor, Rouen 

Rouen, podul Boieldieu Sena la Rouen. St. Sever 
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Intrarea în portul Dieppe Şalutier la intrarea în portul Dieppe 

Bazinul portului Dieppe 
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Mecanicii’61 
vs 

„Provocările” Fizicii Cuantice 

 Sursa: MECANICII’61, # 7/82, iulie 2013 EE, Redactat de:                                Radu GRUIA         

 

 
 
 

 

 

 

Remember (din partea a II materialului) 

  Teoria Stringurilor  
...... materia este alcătuită din mici unităţi de energie vibratorie, denumite corzi 
(stringuri), asemenea celor de vioară. În funcţie de variaţiile frecvenţei lor, acestea prin 

combinare, se manifestă în diferite particule subatomice. 

 Teoria Haosului 
......Ea spune ca incertitudinea, ce caracterizează fenomenele cuantice, este adevărată 
şi pentru  aşa zisele evenimente previzibile. 
…..Universul nu este în nici un caz deterministic, este creativ şi într-o continuă stare 
de evoluţie. De altfel “chaos” în limba greacă înseamnă “forţa cosmică ce crează din 
nimic”! Legile fizice, în timp, sunt şi ele supuse transformării, evoluţiei. Ele ar putea fi 
denumite mai degrabă, “obiceiuri fizice”, decât legi. Universul este doar un sistem în 
evoluţie, iar legile fizice, reprezintă “memoria universală” a felului cum să se facă 
lucrurile (experienţa).  
..... Benoit Mandelbrot a descoperit noţiunea de „fractal”, adică o configuraţie 
geometrică, ce se repetă la diferite scări, până la infinit. 
Teoria Haosului a descoperit existenţa a patru atractori cosmici de bază şi anume: 
punctul, cercul, torusul şi atractorul “străin”. Ei reprezintă forţe naturale ce crează 

ordine din haos. Haosul este atras de atractori, creând o ordine ascunsă. Lumea nu 
este organizată total de legi fizice fixe, ci se auto-organizează cu ajutorul acestor 
atractori.  
…….Teoria Haosului a însemnat sfârşitul vechilor legi fizice ce au dominat câteva 
secole gândirea ştiinţifică umană, cum ar fi Legea a Doua a Termodinamicii şi Legea 
Entropiei, care spuneau că ordinea în univers va decădea de-a lungul timpului în 
dezordine. 

 Eterul şi Structura Materiei 
…….fizica este pe un drum greşit şi că trebuie reconsiderată, în sensul de a abandona 
idea că materia este ceva format din particule solide! De fapt, trăim într-un univers 
bazat pe oscilaţii, asemenea unui ocean de energie vibratorie. 
.......David Thomson şi Jim Bourassa au conceput un model integrat, bazat pe eter, al 
Teoriei Stringurilor şi Teoriei Relativităţii. Ei susţin că această mare de energie se 

comportă asemenea unui fluid. Modelul descrie materia, la nivel subatomic, ca fiind 
formată din mici vârtejuri, în această energie (asemenea vârtejurilor în apă), denumite 
« torus ». Combinate în configuraţii sferice, torusurile dau naştere la nucleu şi la 
straturile electronice. Eterul are atât proprietăţi mecanice cât şi electromagnetice. 
Proprietatea mecanică este cea care dă masă materiei şi reprezintă momentul 
unghiular al vârtejului. Masa este simplu, inerţia creată de vortexuri. 
Deci, materia există atât timp cât există aceste vârtejuri,aceste mişcări oscilatorii în 
energie, care a fost numită « Forţa lui Dumnezeu ». 
 

Srinivasa Ramanujan a fost unul dintre cei mai ciudaţi matematicieni ai tuturor timpurilor. 

El a fost comparat cu o supernovă, iluminând cele mai întunecate porţiuni din matematică. 

Prin lucrările sale, cum ar fi funcţiile modulare, a avansat matematica cu 100 de ani. În ele, 

numărul 24 (8x3) apare repetat. Acesta este un exemplu a ceea ce matematica numeşte 

“numere magice”, care apar acolo unde te aştepţi mai puţin. Miraculos, funcţia lui 
Ramanujan apare de asemenea în Teoria Stringurilor, în care fiecare din cele 24 de funcţii 

corespunde unei vibraţii fizice a stringurilor. Când aceste funcţii sunt generalizate, 

numărul 24 este înlocuit cu 8. Deci numărul critic pentru Teoria Stringurilor este 8+2=10, 

care reprezintă originea celor 10 dimensiuni de vibraţie. Stringul vibrează în 10 dimensiuni, 

deoarece necesită respectarea acestor funcţii, bazate pe numărul 8, pentru a rămâne în 
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vibraţie (pentru a nu se anula oscilaţiile). Fizicienii au adăugat încă 2 dimensiuni la cele 8 

ale lui Ramanujan, deoarece au crezut că stringurile trebuie să-şi menţină simetria. Ei nu 

erau conştienţi însă, de geometriile de bază ce se formează când eterul vibrează. Deci, 
concluzia este că nu sunt necesare cele 2 dimensiuni în plus, ci doar 8 dimensiuni!  

Tony Smith descrie un model în 8 dimensiuni, bazat pe frecvenţele de vibraţie ale octavelor 

muzicale, având geometriile bazate pe Solidele Platonice. Geometriile Platonice, au fost 

denumite astfel, deoarece ele erau cunoscute de vechii greci, Platon fiind cel care le-a 

descris pe larg. Ele sunt figuri geometrice tridimensionale, care au proprietatea că se pot 

înscrie într-un cerc şi sunt: octaedrul (două tetraedre regulate cu bază comună), cubul, 
dodecaedrul (12 feŃe) şi icosaedrul (20 de feţe). Smith a arătat că structurile geometrice ale 

Solidelor Platonice se află în interiorul sferelor circumscrise, iar dimensiunile de existenţă 

sunt create pe baza modelului vibraţiilor în eter.  

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Experimentul lui DePalma  
Ca să utilizăm o analogie, ce are la bază apa curgătoare, acest principiu care 

sfidează gravitaŃia, în înţelesul clasic, devine la fel de simplu ca şi când am 
lua un furtun cu apă, îndreptat în jos şi l-am înclina, astfel că apa, în loc să 

curgă vertical, să curgă în lateral. În experimentul făcut de Dr. Bruce 
DePalma, se aruncă două mingi, din două catapulte, sub acelaşi unghi şi cu 
aceeaşi forţă. Singura diferenţă, este că uneia dintre mingi i se dă o rotaţie 

în jurul axei de 27.000 rot/min. Acest experiment s-a desfăşurat în vid, 
pentru a nu apare nici un fel de rezistenţă a aerului, care ar putea influenţa 
rezultatul. Într-o sfidare totală a oricărei legi din fizica Newtoniană, mingea 

rotitoare se înălţa mai sus şi cadea mai repede şi mai departe decât cealaltă!  
Singura explicaţie a acestui experiment este că ambele mingi absorb energie 

dintr-o sursă invizibilă, cea rotitoare absorbind mai multă.  
         Generatorul lui Faraday  
Toată lumea ştie, că pentru a genera un curent electric, conform teoriei 

clasice a electromagnetismului, este nevoie de două componente: stator şi 
rotor, adică de un flux magnetic, care să taie spirele rotorului.  

Faraday a arătat că aceasta nu este singura modalitate de a produce curent 
electric, ci se poate produce chiar dacă nu se taie liniile de flux magnetic. În 
acest scop, el a confecţionat următorul dispozitiv: un magnet cilindric, 

asemănător unei lumânări, având ambele capete tăiate perfect plat, la care a 
ataşat o bucată de hârtie în capătul superior. Peste hârtie a lipit un disc, din 
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cupru, asemănător unei monede. Pe acest disc, a pus apoi două perii 
colectoare, legate la un galvanometru. Când a rotit acest dispozitiv, spre 

surprinderea sa, a văzut că la bornele galvanometrului s-a înregistrat un 
curent electric!!! Deşi totul era doar un rotor, fără nici un stator!  

Explicaţia acestui fenomen este că energia magnetică se comportă ea însăşi 
ca un fluid, prin rotaţie, acest fluid fiind aruncat la extremitatea discului, de 
către forţa centrifugă, astfel în acesta apărând o diferenţă de potenţial.  

O altă intenţie a lui De Palma a fost aceea de a demonstra efectul de 
antigravitaţie.  
Două giroscoape magnetizate au fost montate alături. Având axele de rotaţie 

verticale, ele se rotesc în sensuri opuse. Ansamblul a fost introdus într-un 
cilindru, care la rândul său se roteşte şi el, astfel încâtşi sistemul de 

giroscoape se roteşte odată cu el. Fenomenul de levitaţie se obţine prin 
redirecţionarea curgerii eterice de pe direcţia verticală, pe cea orizontală.  
Redirecţionare poate fi realizată foarte simplu, prin rotaţie. Maşina a 

demonstrat o pierdere în greutate de 3 kg! Geoff Russell a creat un 
dispozitiv, ce cântarea 11 kg, care a fost capabil să-şi piardă total greutatea 

şi să se ridice vertical!!!  
      Efectul Searl  
Profesorul John Searl a confecţionat un generator format din role cilindrice 

magnetice, care se rotesc la rândul lor în interiorul unor inele magnetice. 
Magneţii folosiţi nu sunt din cei obişnuiţi, ci de un tip special, deosebit de 
puternici, denumiţi odymium. Pe măsură ce generatorul se accelera, a 

constatat că acesta a început să se ridice în aer, până la mai bine de 15 m 
înălţime!!! S-a menţinut la această altitudine, în timp ce continua să se 

tureze, în jurul său apărând un gaz luminiscent, de culoare roz. În acelaşi 
timp, ionizarea aerului din jur a crescut atât de mult, încât toate radio-
receptoarele au pornit instantaneu. În final, generatorul s-a înălţat tot mai 

sus, spre cer, cu o viteză foarte mare, părăsind atmosfera pământului!!!  
În decursul timpului, Searl şi-a continuat şi extins cercetările în acest 
domeniu, confecţionând aparate de zbor în formă de disc, asemenea OZN-

urilor, pe care a reuşit să le controleze, din ce în ce mai bine.  
 

          Kozârev - Savantul Mileniului Trei  
Evidenţe clare că toată materia fizică este formată dintrun eter de energie 
conştientă, au existat încă din anii 1950. Renumitul astrofizician rus Dr. 

Nikolai Kozârev, a demonstrat, fără nici un fel de îndoială, că o astfel de 
sursă de energie trebuie să existe. Analogia cea mai simplă, pentru a 

înţelege aceste fenomene, este aceea de a ne imagina toate obiectele fizice 
materiale, ca pe nişte bureţi scufundaţi în apă. Aceştia devin saturaţi şi prin 
proceduri mecanice obişnuite, avem posibilitatea de a le creşte sau scădea 

volumul de apă (energie). Kozârev a arătat că simplu, prin scuturarea, 
rotirea, vibrarea, sau ruperea obiectelor fizice, greutatea lor creşte, sau 
scade, cu mici cantităţi. Simpla ridicare şi coborâre a unei greutăţi de 10 kg, 

exercită o “presiune de torsiune” asupra unui pendul, aflat la o distanţă de 
3 metri, chiar dacă sunt separate de un perete!!! Pendulul a fost închis într-

un clopot de sticlă, în vacuum, pentru a se exclude posibilitatea de a fi 
influenţat de mişcările aerului.  
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Într-un alt experiment au fost puse pe o balanţă două greutăţi identice, apoi 
s-a luat unul din corpuri, care după ce a fost scuturat timp de un minut, a 

fost pus înapoi pe balanţă. Şi surpriză, s-a observat că aceasta nu s-a mai 
echilibrat, corpul pierzându- şi din greutate!  

Vladimir Ginzburg a descoperit că se pot face câteva modificări în ecuaţiile 
Teoriei Relativităţii, în scopul de a le adapta la modelul eteric. Einstein a 
concluzionat că masa unui obiect creşte atunci când este accelerat, către 

viteza luminii, masa lui tinzând la infinit. Ginzburg susţine că putem să 
inversăm aceste ecuaţii, fără a viola nici o observaţie ştiinţifică. În loc de o 
creştere în masă, corpul va ceda energie înapoi în eter, masa sa scăzând, iar 

pe măsură ce acesta se apropie de viteza luminii, va pierde toate 
caracteristicile de masă gravitaţională, masă inerţială, precum şi încărcarea 

electrică. Pe măsura accelerării corpului, asemenea unui burete, presiunea 
crescândă ce se exercită asupra sa, îi va comprima atomii şi moleculele 
componente, eliberând eter.  

Numai o particulă în repaus poate fi considerată cu adevărat materie pură! 
De îndată ce ea începe să se deplaseze, masa şi încărcarea electrică vor 

începe să scadă, încet, încet, dispărând înapoi în eter.  
Materia este compusă din energie atomică, care este 99,999% spaţiu gol! 
Ceea ce rămâne, adică 0,001% nu este solid, ci mai degrabă derivă din 

energia punctului de zero. Înţelegând armonicile acestor oscilaţii, înţelegem 
că atomul este de asemenea expresia unei culori, a unui sunet şi a unei 

vibraţii geometrice. Astfel se explică de ce limita teoretică a Tabelului 
Periodic al Elementelor este de 144, adică armonica luminii. Aceste rapoarte 
sunt respectate de la scara atomică, la cea a sistemelor planetare, sau a 

galaxiilor, universul fiind de tip holografic, sau fractal.  
          Fizica Microclusterilor 

Microclusterii sunt “particule” minuscule, care arată clar că atomii sunt 
vortexuri în eter, ce se combină natural în Solidele Platonice, în funcţie de 
vibraţia lor. În cadrul lor electronii, aşa zişi de valenţă, se mişcă liber, 

nefiind legaţi de vreun atom! Adică nu există electroni, ci “nori de energie 
eterică”, ce curg către nucleu. Microclusterii acţionează ca un singur atom, 
centrul devenind încărcat cu sarcină pozitivă, datorită curgerii energiei 

negative. Microclusterii au proprietăţile similare cu ale unui fluid şi ale unui 
solid în acelaşi timp. Iată o fotografie a clusterilor de Aur, în formă de cub, 

apoi la o altă vibraţie cum s-au transformat în icosaedru.  
 
David Hudson a făcut câteva 

experimente surprinzătoare cu 
microclusterii. De exemplu, încălzind 

un microcluster de Iridium, greutatea 
acestuia a crescut de 300 de ori! Pe 
măsura încălzirii lui, la 850 grade C, 

materialul a dispărut pur şi simplu 
din această realitate!!! La scăderea temperaturii, apărând din nou şi 
recăpătându- şi greutatea. Deci acest experiment demonstrează clar cum un 

obiect, poate fi mutat complet într-o altă dimensiune de vibraţie a eterului, 
nemaifiind perceptibil de organele noastre de simţ.  
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          Geometria Sacră 
 Din cele mai vechi timpuri au existat informaşii şi desene despre ceea ce a 

fost numită GEOMETRIA SACRĂ A UNIVERSULUI. Încă de pe vremea 
egiptenilor, apoi a grecilor, s-au păstrat informaţii despre cele cinci forme 

geometrice de bază, care compun tot ceea ce există în lumea fizică. Aceste 
poligoane regulate, în număr de cinci, ce se pot înscrie perfect într-o sferă 
(inscriptibile), sunt rezultatul nodurilor de unde staţionare, formate în urma 

vibraţiei eterului, cu diferite frecvenţe, care însă respectă raportul 
NUMĂRULUI DE AUR. Poligoanele sunt caracteristice diferitelor dimensiuni 
de existenţă. Ele reprezintă forme de unde în spaţiul tridimensional, fiecare  

vârf al poliedrelor atingând o sferă, în punctele în care vibraţiile s-au anulat 
reciproc, formând un nod fix. Deoarece aceste figuri geometrice sunt formate 

de diferite frecvenţe de vibraţie, având aceleaşi rapoarte cu notele muzicale, 
se poate concluziona că materia ar fi de fapt, muzică cristalizată în  energie.  
Atât formarea materiei, cât şi creşterea organismelor pluricelulare (plante, 

animale şi om) se face în funcţie de felul cum aceste forme geometrice se 
asociază. Totul în univers este bazat pe un raport fix şi anume pe numărul 

iraţional, phi=1,61803399..., care a fost denumit NUMĂRUL DE AUR. Pe 
baza acestui număr se poate stabili Dreptunghiul de Aur. Din expansiunea  
dreptunghiurilor se construieşte Spirala de Aur.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Leonardo Fibonnaci a realizat, pe baza Numărului de Aur, seria care-i poar-
tă numele şi anume: 1, 2,3,5,8,13,21,34,55,89,144, etc.  

Fiecare număr din acest şir, se obţine ca sumă a celor două precedente. De 
asemenea raportul dintre două numere consecutive, tinde la valoarea 
Numărului de Aur: 2/1=2,0; 3/2=1,5; 5/3=1,667; 8/5=1,60; 144/89=1,618; 

etc. Acest număr a fost cunoscut din cele mai vechi timpuri. El stă la baza 
multora din construcţiile antichităţii, cum ar fi piramidele din Egipt, sau în 

arhitectura grecească. El apare de asemenea în: proporţiile trupului uman şi 
a multor animale, plante, ADN, sistemul solar, muzică, creşterea populaţiei, 
bursa de valori, etc. Legea lui Bode spune că distanţele dintre planete 

corespund raţiilor muzicale. 
Din cele prezentate anterior, se poate concluziona că peste tot există o 
energie vibratorie, iar atomii nu sunt mici sfere materiale, ci vortexuri în 

acest eter, asemănător unui fluid. Materia este mai degrabă vibraţie 
îngheţată, o formă de unde staţionare în acest vast ocean, iar în spatele 

tuturor stă o inteligenţă, o forţă creatoare, care face regulile jocului. Crearea 
de lumi fizice este bazată pe principiul hologramei, conştiina fiind adevărata 
forţă motoare.  
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Anul acesta, se împlinesc 800 de ani de  la prima atestare documentară 

a Bănişorului. Satul a existat, cu siguranţă, cu mulţi ani înainte. Pe 
teritoriul lui există urme de locuire din epoca bronzului (3500-1150 î.H) . 

 În  primele documente în care este menţionat Bănişorul, el se 
confundă cu satul  Ban. Mulţi ani, istoria nu ştie să facă distincţie între cele 

două sate. Abia în 1481, el este denumit distinct: Banul de Jos. Această 
denumire, precum şi cea care a urmat, Bănişor, ne îndreptăţeşte să credem 
că mai întâi a fost Banul, iar Bănişorul a „roit”, adică s-a desprins, din el. 

Când s-a întâmplat asta, nimeni nu ştie precis! 
Documentul în care a fost pentru prima dată menţionat satul nostru, 

este „Registrul de la Oradea”. În acest registru, Capitlul* Episcopiei Catolice 
din Oradea a menţionat procesele pe care el le-a judecat între anii 1208-
1235. Printre aceste procese este menţionat, în anul 1213, şi cel între Golsa 

şi Sedun, locuitori ai satului Ban. Iată cum sună menţiunea: 
Golsa din Ban, sat în comitatul Crasna, a învinuit pe consăteanul său 

Sedun pentru arderea casei şi o pagubă de şase mărci, judecător fiind Agya, 
comitele de Crasna, pristov fiind Luca, din satul Căuaceu. Aşa dar, Sedun 
purtând fierul înroşit la Oradea şi-a dovedit nevinovăţia.” 

În „proba fierului înroşit”, atât pârâtul cât şi pârâtorul erau obligaţi să 
ia în mână un fier înroşit în foc, să facă cu el nouă paşi după care să-l 
lepede. Mâna în care au purtat fierul li se bandaja, iar bandajul se sigila ca 

să nu se poată umbla la el. După opt zile bandajul se desfăcea şi se 
examinau mâinile împricinaţilor. Dacă rana era nevindecată, împricinatul 
era declarat vinovat, iar dacă era vindecată, nevinovat. 

Golsa şi Sedun erau ruteni (ucrainieni). În aceiaşi perioadă (1208-
1235), în Registrul de la Oradea, unde au fost menţionaţi şi cei doi, mai 

apar si alţi împricinaţi cu domiciliul în Ban/Bănişor, care se declară 
“oameni liberi şi ruteni de neam”. Ei erau de religie catolică şi de aceea 
pricinile dintre ei se judecau la Episcopia Catolică din Oradea. Credem că ei 

au fost aduşi în sat ca să ajute la tăierea pădurilor şi convieţuiau cu olahii 
(românii), de religie ortodoxă.  Câţiva ani mai târziu, la 1341,  

Ban/Bănişorul apare în documente ca fiind “possessio olachalis” (posesiune 
de români). 
La începutul mileniului doi (anul 1000), aproape tot teritoriul Transilvaniei 

era împădurit. Satele luau naştere pe terenurile provenite din defrişarea 
(tăierea) pădurilor. Defrişarea era săvârşită de grupuri de populaţii 

organizate în obşti. Obştea obţinea automat drept de folosinţă asupra 
terenului defrişat, iar satul care lua fiinţă purta numele şefului obştii. Este 
posibil, că pe  şeful obştii care a defrişat pădurea pe teritoriul căreia se află 

azi satele Ban/Bănişor să-l fi chemat Ban (nume de origină slavă). Aceasta 
este o altă teorie privind originea denumirii satului alături de cea a 
istoricului ungur Petri Mor care presupune că denumirea satului provine de 

BĂNIŞOR 800 
(file de istorie) 
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la Banffy, familie  care abia la 1481 este menţionată de documente ca 
stăpânind cea mai mare parte din sat. Banffy este o familie nobiliară 

(baroni) maghiară, a cărei membri au jucat însemnate roluri în istoria 
Ungariei. Sunt amintiţi deja în secolul XII, sub numele de Buzard. De altfel 

familia derivă din conţii Hahold de Arlamunda. În secolul XIV membrii ei au 
primit numele de Banffy. Familia se împarte în trei ramuri : Alsó-Lerdna, 
Losoncz şi de Tallacs. Stăpânii Bănişorului proveneau din ramura Losoncz. 

Aceste date infirmă şi ele teoria că numele satului provine de la această 
familie.  

În Transilvania împădurită, localităţile se înfiinţau lângă cursurile de 

apă. Defrişările au început pe terenurile situate în imediata apropiere a văii 
şi au avansat, de-a lungul anilor, pe cele două dealuri situate de o parte şi 

alta a ei. Prima vatră a satului a fost aşezată în imediata apropiere a văii. 
Cele două biserici de lemn cunoscute în istoria satului ( cea menţionată la 
1241 şi cea construită în secolul XVI şi demolată la 1896) şi prima şcoală 

din sat erau situate nu foarte departe de vale. Casele din această perioadă 
erau semi-bordeie, uşor adâncite în pământ, la suprafaţă din lemn, 

sprijinite pe lespezi de piatră şi acoperite cu paie sau trestie. Despre biserica 
de la 1241 ştim că era din lemn şi că naia avea 3 orgi lăţime şi tot atâtea 
lungime, iar altarul era aşa de mic încât preotul numai cu greu îl putea 

înconjura. Locuitorii se ocupau cu agricultura, creşterea animalelor şi cu 
vânatul. Printre animalele sălbatice este semnalată prezenţa în ţinutul 
Crasnei a bourilor (zimbrilor)  

La început, cele două sate au aparţinut de Capitlul Catolic din Oradea, 
apoi de cetatea Crasna, iar începând cu anul 1319, de cetatea Vălcău. 

Cetăţile erau aşezări întărite cu şanţuri şi valuri de pământ situate în 
centrul unui teritoriu care aparţinea regelui. La venirea ungurilor în 
Transilvania, regele ungur a luat în proprietatea regatului întregul teritoriu. 

Ulterior, el a răsplătit cu părţi din acest teritoriu pe unii nobili maghiari 
pentru merite militare sau altfel de merite. Unii nobili au cumpărat de la 
rege pământ, iar alţii l-au acaparat cu forţa. În unul din aceste feluri a 

devenit şi familia Banffy proprietara celor două sate. Ulterior, numărul 
proprietarilor s-a înmulţit. Locuitorii celor două sate erau aserviţi 

proprietarilor lor în diferite grade de dependenţă: oameni ai cetăţii, iobagi, 
jeleri (zileri), udvornici (slugi) etc.  

În 1508, este menţionată, pentru prima oară, apartenenţa  unor 

locuitori ai Bănişorului la cetatea Şimleu, proprietate a Bathoreştilor. 
Niciodată Bănişorul n-a aparţinut unui singur  proprietar. Proprietarii au 

fost totdeauna unguri, iar bănişorenii, cu foarte puţine excepţii, români. În 
afară de familiile nobiliare Banffy şi Bathory care au avut proprietăţi în 
Bănişor, merită menţionată şi familia Rakoczi. Cele trei familii la un loc au 

dat nu mai puţin de şapte principi ai Transilvaniei şi doi guvernatori. 
În 1554, s-a edificat o biserică de lemn în Bănişor (probabil cea de-a doua 
existentă în sat), care avea să dăinuie, cu reparaţiile sau reconstrucţiile de 

vigoare, până la sfârşitul secolului XIX,  fiind declarată, atunci, cea mai 
veche biserică din Sălaj. Limba în care se slujea era cea slavonă, iar  cărţile 

bisericeşti erau tipărite în alfabetul chirilic. Începând cu secolul al XVIII-lea 
biserica din sat achiziţionează primele cărţi bisericeşti scrise în limba 
română şi tipărite  în Ţara Românească, tot în alfabetul chirilic. Exemplarele 
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păstrate până în zilele noastre (23 la număr) se află la depozitul de carte 
bisericească veche din Şimleul Silvaniei. În  1758, diacul Filip din Bănişor,  

a copiat cu litere chirilice, în limba română, o cazanie pentru morţi. Cartea 
este păstrată la Biblioteca Academiei Române din Bucureşti. 

Comunităţile româneşti din Transilvania continuau să fie organizate în 
voivodate, conduse de un voievod. Voivodatele la români se cunosc de pe 
vremea lui Gelu şi Menumorut, dinaintea sosirii ungurilor în Transilvania. 

În sec. XVI, un voivodat avea dimensiunile unei comune actuale. Satele 
componente ale voivodatului erau conduse de un crainic. În 1594 Bănişorul 
făcea parte din voivodatul Peceiului avândul  voievod pe un anume Luca iar  

crainic pe Theodor Curta. 
În 1697 Sinodul de la Alba Iulia  acceptă unirea cu Roma a unei părţi 

importante a  creştinilor ortodocşi din Transilvania. Ia naştere biserica 
Greco-Catolică. Conscripţia Klein din 1733 pomeneşte Bănişorul ca fiind 
greco-catolic şi menţionează existenţa în sat a unei biserici şi, pentru prima 

oară, este menţionată şi existenţa unei şcoli. Şcoala era confesională 
(aparţinea de biserică), iar învăţător era diacul din sat. Românii greco-

catolici primesc aceleaşi drepturi  cu celelalte trei naţionalităţi recunoscute 
în Transilvania: ungurii, secuii şi saşii. Începe o perioadă de renaştere 
culturală  pentru românii ardeleni. Apare Şcoala Ardeleană, ai cărui 

promotori (Samuil Micu, Ioan Budai Deleanu, Petru Maior şi Gheorghe 
Şincai) militează pentru emanciparea naţională a românilor din Ardeal, 
pentru recunoaşterea originii noastre daco-latine şi a continuităţii noastre 

pe aceste meleaguri. Şcoala ardeleană a avut o influenţă decisivă în 
înlocuirea grafiei chirilice cu cea latină. 

Conscripţia Anton Cziraki, din 1820, menţionează existenţa a 8 „nobili 
opincari” în Bănişor. Ei proveneau din rândul oştenilor evidenţiaţi pe 
câmpul de luptă. Erau scutiţi de obligaţiile iobăgeşti, erau proprietarii 

loturilor pe care le lucrau, aveau iobagi şi jeleri.În 1848 are loc abolirea 
iobăgiei în Transilvania. Toţi locuitorii Bănişorului devin oameni liberi şi 
proprietari deplin pe pământul pentru care, până acum, aveau doar dreptul 

de folosinţă.În 1859, în războiul franco-austro-italian, Ioan Bota a Luchii 
este decorat cu o medalie de argint. Începând din 1699, de când Transil-

vania este inclusă în Imperiul Habsburgic, foarte mulţi bănişoreni au luptat 
şi mulţi s-au distins (dovadă „nobilii opincari”) sau au murit în numeroasele 
războaie purtate de austrieci.  

În 1867, ia fiinţă Imperiul Austro-Ungar şi Transilvania este inclusă în 
Ungaria. Este pentru prima oară de la venirea ungurilor pe aceste meleaguri 

când Transilvania îşi pierde suveranitatea şi devine a ungurilor. Începe o 
campanie de maghiarizare forţată a românilor.În 1895, se sfinţeşte actuala 
biserică din sat. La sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, până la 

izbucnirea Primului Război Mondial, mulţi români transilvăneni, printre 
care şi bănişoreni, pleacă în America, la lucru. Unii rămân acolo, alţii se 
întorc şi cu banii câştigaţi cumpără pământ şi îşi fac case. 

În Primul Război Mondial, mor 38 de bănişoreni. În 1918, la sfârşitul 
războiului,  ostaşii întorşi de pe front declanşează aşa zisa „Revoluţie din 

1918”. În Bănişor, „revoluţionarii” devastează casele şi prăvăliile evreilor din 
sat, primăria şi alungă autorităţile locale. În luna noiembrie, se constituie, 
în Bănişor,  Comitetul Naţional Român şi Garda Naţională locală. 
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 La 1 Decembrie 1918, la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, 
care hotărăşte unirea Transilvaniei cu România, participă 4 bănişoreni. 

Bănişorenii nu beneficiază de reforma agrară din 1919-1921, pe teritoriul 
Bănişorului neexistând mari proprietăţi ungureşti care, în anii aceea, sunt 

date în arendă forţată la ţărani, cu posibilitatea răscumpărării lor de către 
aceştia. Nici un locuitor al satului nu deţinea o suprafaţă  de teren agricol 
mai mare de10 ha. Hotarul Bănişorului era la fel de fărâmiţat ca şi azi. 

Între cele două războaie, mulţi bănişoreni lucrează în  Vechiul Regat (la 
extracţiile petroliere  sau la căile ferate), pentru a agonisi bani, cu scopul să-
şi dezvolte gospodăriile.În 1935, se construieşte vechea şcoală cu două săli 

de clasă, azi cămin cultural.În anul 1936, se ridică în sat monumentul în 
cinstea eroilor căzuţi pe front. În 1940, ca urmare a Dictatului de la Viena, 

Ardealul de Nord, din care face parte şi Bănişorul, este cedat ungurilor. O 
parte din intelectualii satului se refugiază. În sat vine o familie de învăţători 
unguri care nu ştiau o boabă româneşte. Se reia campania de maghiarizare 

a românilor întreruptă în 1918. În cel de al doilea război mondial (1940-
1944), mor pe front 27 de bănişoreni. În curtea bisericii din sat s-a ridicat 

un monument în cinstea lor. La sfârşitul războiului, Ardealul de Nord se 
realipeşte la România, iar în ţară se instaurează regimul comunist. 
       În 1948, are loc trecerea forţată la ortodoxism şi desfiinţarea bisericii 

greco-catolice.În 1962, se înfiinţează sub presiunea, ameninţările şi 
represaliile  comuniştilor,  Gospodăria Agricolă Colectivă din sat. Tinerii 
pleacă în număr mare la şcoli la oraş, iar după absolvirea acestora nu se 

mai întorc în sat. Are loc un proces îngrijorător de scădere a populaţiei 
satului, concomitent cu unul de îmbătrânire a  ei, proces care continuă şi 

azi. În perioada 1964-1965, satul este electrificat şi este asfaltat drumul 
judeţean ce traversează satul, dar continuă  să rămână fără canalizare. În 
anul 1965, se dă în folosinţă actualul local al şcolii, cu 8 săli de  clasă. Din 

anul 1965, şcoala funcţionează cu clasele I-VIII, iar din anul 1969, cu 
clasele I-X.În anul 1968 se dă în folosinţă clădirea actualului dispensar. 
Revoluţia din 1989 înlătură regimul comunist şi ca urmare, în anii imediat 

următori, se desfiinţează G.A.C şi se restituie pământul ţăranilor,care, azi, îl 
lucrează aproximativ cu aceleaşi mijloace ca şi în epoca dinaintea 

colectivizării. Fostele grajduri ale G.A.C. cad în paragină. În 2003, ia naştere 
Asociaţia „Fiii Satului Bănişor” care editează, cu regularitate, anuarul 
Asociaţiei. Ziua de 15 August este decretată de către Consiliul Local, ziua 

satului. Începând cu anii ’60, au loc mai multe etape de reparare şi 
înfrumuseţare a bisericii. În anul 2004 se construieşte, în curtea bisericii, 

un altar în aer liber.Mai ales după intrarea ţării noastre în Uniunea 
Europeană (2007), foarte mulţi bănişoreni pleacă la lucru în străinătate. 
Depopularea satului se accentuează. Banii câştigaţi acolo îi învestesc în case 

sau în mici afaceri. În sat apar multe case noi şi frumoase.Cu bani de la 
Uniunea Europeană se amenajează cursul râului Valea Banului pe teritoriul 
satului şi se pietruiesc toate uliţele din sat.În 2011, se inaugurează podul 

peste Valea Banului, primul peste acest râu din istoria satului, iar în 2012 
are loc repararea şi modernizarea localului şcolii, şi construcţia unui „after 

school” 
*Corporaţie (asociaţie) a clericilor aparţinând Episcopiei Catolice din 

Oradea 
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Colegul nostru Gheorghe Caragea,  George, cum era alintat de familie, a 

încetat din viaţă sâmbătă, 6 iulie, 2013, la vârsta de 81 de ani, la domiciliul 

său din Bucureşti, după aproape un an de suferinţă. A fost înmormântat 
luni 8.07. 2013, la Cimitirul „Izvorul Nou” din Capitală. Un număr de nouă 

foşti colegi am ţinut să-l conducem pe ultimul lui drum.  
S-a născut la 14 septembrie 1932, în Bucureşti. Şi-a făcut studiile în 

Bucureşti: primara în cartier,  liceul la Matei Basarab şi Mihai Viteazul. 

După liceu, înainte de-a deveni coleg cu noi la Politehnica Bucureşteană, a 
făcut trei ani de armată. 

S-a căsătorit cu Marilena, economistă, are un băiat, Adrian, inginer, şi 
doi nepoţi: Patric şi Ana Maria. Al treilea nepot (nepoată) este pe drum şi 
tare şi-ar fi dorit să vină pe lume înainte ca el să plece în călătoria cea fără 

întoarcere. 
Ca inginer a lucrat la Uzinele 23 August, Întreprinderea Energo-

reparaţii, Întreprinderea Timpuri Noi şi la Registrul naval Român. A fost 

pasionat de meseria lui, a avut câteva realizări profesionale deosebite şi, 
peste tot unde a lucrat, s-a bucurat de preţuire. 

Dumnezeu să-l odihnească în pace! 

* 
ULTIMELE AMINTIRI 

 

În studenţie, am fost coleg de grupă cu George, Caiaţă, cum îi ziceam 
noi. L-am simpatizat şi eu, aşa cum sunt convins că l-au simpatizat toţi 
colegii, pentru că nu-mi amintesc să se fi certat vreodată cu cineva sau sa 

se fi supărat pe cineva. Să spun că a fost doar un coleg bun, e prea puţin 
zis: a fost un coleg şi un om  bun de pus pe rană. 

În ianuarie, anul trecut, pe când mai venea încă la întâlnirile noastre 
lunare, mi-a făcut cadou o carte intitulată „Noi mărturii despre Părintele 
Arsenie Boca”, cu următoarea dedicaţie: Cu dragoste, dragului coleg de 
grupă 57, Mirel Vanca. M-a impresionat foarte mult această dedicaţie. Cu 
atât mai mult, cu cât nu mă aşteptam la o asemenea „declaraţie de 

dragoste”. La câteva luni după asta, George s-a îmbolnăvit sau, mai bine zis, 
boala, pe care ştia că o are, l-a ţintuit la pat. În luna mai 2012, a fost pentru 
ultima oară la întâlnirile noastre. Ne amintim toţi cât de bine dispus şi de 

exuberant a fost! 
Am citit cartea dăruită de George şi a început să mă intereseze Arsenie 

Boca, despre care ştiam puţine până atunci. În martie, anul acesta, am 
ţinut să văd Biserica de la Drăgănescu, pictată de el. Am scris despre ea în 
revista noastră. De la Drăgănescu, am cumpărat un frumos album cu 

pictura bisericii. George era, deja, căzut la pat. Ştiam că ar fi vrut să viziteze 
şi el biserica, aşa că i-am dat un telefon şi l-am întrebat dacă ar vrea să 

GHEORGHE 
              CARAGEA 
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vadă albumul. Mi-a răspuns afirmativ şi, drept urmare, i-am făcut o vizită, 
cu cartea subsuoară. 

George m-a primit, în pijama, şezând pe marginea unei canapele. S-a 
bucurat de vizita mea. Era slăbit, avea o privire tristă şi vorbea încet. Mi-a 

spus că nu se simte bine, că are dureri. Am vrut să plec. A insistat să 
rămân. Am început să discutăm şi, treptat, treptat s-a înviorat,  privirea i-a 
devenit vioaie şi vocea i-a devenit mai fermă. Nu mai simţea nici durerile. 

Mi-a povestit mai multe lucruri despre Arsenie Boca şi a făcut-o plin de 
adoraţie pentru el, cu lacrimi în ochi. De altfel, în camera de zi, în care m-a 
primit, în bibliotecă, avea un portret al Sfântului Ardealului, aşa cum a 

început să fie numit Părintele, alături de un vraf de cărţi de sau despre el. 
Mi-a povestit cu deosebită satisfacţie, că a avut prilejul să-i vadă mormântul 

de la Mănăstirea Prislop şi să se roage la el şi că, începând de atunci, s-a 
împăcat cu soarta lui şi îşi suportă mai uşor boala.  

Mi-a povestit despre tatăl sau, un copil rămas orfan de mic şi care a 

fugit de la ţară la oraş, pentru că rudele lui voiau să-l facă cizmar şi lui nu-i 
plăcea această meserie. El voia să se facă mecanic şi s-a făcut mecanic. Tot 

mecanic a fost şi bunicul lui din partea mamei. A îndrăgit şi el această 
meserie, pe care şi-a însuşit-o la cel mai înalt nivel şi pe care a    practicat-o 
cu pasiune.  

Mi-a povestit despre originea lui aromână, despre bunicul din partea 
tatălui venit din Grecia (munţii Pind).  Mi-a mărturisit că a scris o scurtă 
istorie a aromânilor, pe care, după ce o va mai completa, mi-o va da ca să 

fac ce-oi şti cu ea. Nu mi-a dat-o. Nu cred că a mai avut putere să se ocupe 
de ea. Mi-a împrumutat, în schimb, o carte intitulată „Studii istorice asupra 

românilor din Peninsula Balcanică”, de Ioan Caragiani (1840 -1921), ca să 
mă pun în temă. Cartea e plină de sublinierile lui. 

Cu mare pasiune în glas, mi-a vorbit şi despre Liceul Matei Basarab. 

„De câte ori am trecut, în ultimii ani, pe lângă el, m-a podidit plânsul”, mi-a 
mărturisit el. Ar fi vrut să scrie o istorie a liceului. Mi-a vorbit despre colegii 
lui evrei, din perioada 1940-1944 cu care s-a înţeles foarte bine şi care erau 

băieţi isteţi. „N-am văzut evrei proşti”, a afirmat el şi a mai spus despre ei, 
că n-au fost discriminaţi în nici un fel, în timpul războiului. 

A doua vizită i-am făcut-o în luna mai. M-a primit la fel şi arăta ca şi 
data trecută. Mai întâi mi s-a plâns că are dificultăţi în a-şi procura nişte 
medicamente, din cauză că doctoriţa lui de familie e plecată, temporar, din 

Bucureşti, apoi că a primit unele de la colegul nostru Florin Grosu, din 
America, care l-a şi sunat la telefon, din când în când, să-l întrebe cum se 

simte.Am răsfoit apoi, împreună, un album de familie. A ţinut să-mi arate 
poze cu bunicii şi părinţii lui, cu rudele lui,  el când ere copil şi elev, cu 
maşinile tatălui său. Având aparatul foto la mine, am pozat câteva dintre ele 

şi cred că nu fac un act de indiscreţie reproducându-le în acest articol. 
Am discutat despre copilăria lui. Mi-a spus că a avut o copilărie 

frumoasă şi că a scris ceva despre primii săi patru ani de şcoală. L-am 

sfătuit să facă un efort şi să scrie în continuare. La 6 ani a fost prima oară 
la mare, împreună cu un unchi al său. „Până atunci nu prea am ieşit din 

curte” mi-a declarat el. Unchiul cu care a fost la mare, a fost legionar şi un 
apropiat a lui Corneliu Zelea Codreanu. Sub influenţa lui, a devenit şi el 
simpatizant al Căpitanului, simpatie care i-a rămas neştirbită, până în zilele 
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noastre. Ca să mă conving, m-a trimis în dormitor ca să-i văd fotografia, pe 
unul din pereţi.  Pe peretele opus, era una şi cu Părintele Arsenie Boca. Cei 

doi idoli ai săi, unul din tinereţe al, doilea de la vârsta senectuţii, erau faţă 
în faţă. După al Doilea Război Mondial, tatăl său a cumpărat nişte maşini de 

la armată, pe care le-a transformat în „autobuze” şi a făcut, cu ele, transport 
de pasageri în Bucureşti. A câştigat bine. Atunci şi-a făcut casa, o vilă cu 
etaj, la parterul căreia locuia acum Caiaţă, iar la etaj, sora lui. 

În capela Bisericii „Capra”, unde i s-a oficiat lui George slujba de 
înmormântare, l-am întrebat, în gând: „Cum este acolo, în ceruri?  Te-ai 
întâlnit cu Părintele Arsenie Boca?” 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
                                                                                                                      
                                                           

Părinţii,alături de una dintre maşini. 

George, băieţel ! 



                                

31                  Foaie de suflet lunară a Asociaţiei „Promoţia ’61 MECANICĂ“ 

  

 
 

 
 

 

 
 

Succes, semi-succes (mai corect „treime de succes”), întâlnirea cu „fetele Promoţiei” a 

produs certamente un efect: musai, ne întâlnim şi cu băieţii! (hotărâră în unanimitate 

Mecanicii ’61 la întâlnirea din 25 iunie a.c.). 

Astfel că adresăm, cu toată dragostea - şi oarece emoţie - tuturor băieţilor Promoţiei, 

invitaţia de a repeta isprava „fetelor noastre”. Pentru eficienţa iniţiativei, bine înţeles că ne 

bazăm pe sprijinul total al colegilor/colegelor părinţi de băieţi în convocarea convingătoare a 

odraslelor.Deşi ne temem de scăpări scuzabile, am inventariat zestrea de descendenţi de 

dragul statisticii – şi nu numai – întocmind aproape un „catalog” al urmaşilor pe ramură 

masculină ai Promoţiei ’61 Mecanică (ordinea este – ca şi la fete – după locul ocupat în 

Monografia Promoţiei de absolventul ascendent). 

Astfel că adresăm – din toată inima – invitaţia de a fi cu noi la întâlnirea de marţi 27 

august 2013, următorilor (se pot include – şi-i rugăm chiar – şi cei omişi): 

►GHEORGHE Mircea Cristian, DUMITRESCU Sorin, DUMITRESCU Radu, 

ŞTEFĂNESCU Bogdan, VÂLCEANU Radu şi VÂLCEANU Viorel (6 maşini-uneltişti); 

►CARAGEA Adrian, ILIOAIA Marius, KESSLER Mihai, PACHIU Laurenţiu, PETRESCU 

Adrian, POP Victor, POP Sandu, VANCA Mihai, VANCA Vlad (9 maşini-termişti); 

►ALBU Cătălin, BORLAN Radu, CARAGEA Dragoş, CARAGEA Ştefan, CHIRIŢOIU 

Bogdan Marius, DUMITRU Ştefan, SIMESCU Mihai, STOIAN Constantin, STOIAN Petru, 

STOIAN Dumitru (10 ţucălari); 

►Cei trei fraţi CLAPON, DUMITRESCU  Bogdan, ENE Cristian Gabriel, băiatul lui Iosif 

TEMPEA, ALEŞINCU Horea Sorin (7 aviatori); 

►VOICULESCU Bogdan Adrian, băiatul lui PRICĂ Constantin (2 maşini agricole); 

►DRĂGĂNESCU Bogdan, MIHĂLCESCU Horea, MIHĂLCESCU Daniel, băiatul lui 

NICULESCU Lidia, OLARU Cristian Florin, SOUROU Cristian, băiatul lui TICUŞAN 

Ştefan (7 t.c.m-işti) 

Cu un total de 41 de băieţi în ţară, la care trebuie să-i adăugăm pe cei care trăiesc şi 

muncesc în altă parte pe mapamond - pe care i-am dori cu drag alături de noi, deşi înţelegem 

dificultăţile unei atare deplasări – care sunt bineveniţi oricând (IOIL Dany, DINESCU D.R. 

Dan, DINESCU S. Adrian, FARSCH Hans Jürgen, MIHALCEA Radu Mihai, HITZIG Erez).  

Socotim că avem o descendenţă solidă şi promiţătoare (dacă ne gândim la nepoţii de colegi). 

De subliniat că au călcat pe urma „înaintaşilor”, o majoritate zdrobitoare fiind ingineri, unii 

dintre ei cu împliniri profesionale notabile, luând în considerare şi faptul că sunt în deplină 

maturitate. Aş vrea să-i remarc  pe „decanii de vârstă” ai generaţiei ce vine din urmă: ing. 

Sorin DUMITRESCU (cred că am făcut cunoştinţă cu el la Muzeul Luvru), inginerii Radu şi 

Viorel VÂLCEANU (gemeni), toţi în prag de-a împlini 50 de ani, Adrian PETRESCU, 

Dragoş CARAGEA, Mihai VANCA, toţi în vârstă de 48 de ani. 

Fiind la capitolul remarcări pozitive, să-i mai numim şi pe cei mai prolifici taţi de 

băieţi: Virgil Clapon şi Radu Stoian, ambii cu câte trei feciori. 

Ca şi la fete, avem rugămintea către părinţi să ne confirme până la jumătatea lui august, 

participarea băieţilor (prin colegi/colege care ţin legătura cu aceştia), precum şi a pregăti câte 

un scurt CV, care ne dă posibilitatea a fi mai elocvenţi în prezentarea care le-o facem. 

În speranţa că vom avea ce povesti şi în revista noastră din septembrie (deci aposteriori 

întâlnirii cu „băieţii noştri”), aşteptăm cu emoţie ziua de marţi 27 august 2013.

INVITAŢIE  
       PĂRINTEASCĂ 

Sursa: MECANICII’61, An 9, # 7/82, iulie 2013 EE, Scris de:                Adrian POPA 
 
 



                             

32                              MECANICII ’61 POLIBUC # 7/82, iulie 2013 EE 

GHEORGHE CARAGEA 

 

 

 

 

 

 

MARŢI....... 
Radu Gruia........................pag  2 

 
„Les Eblouissants reflets” 
 et 

„Pissaro dans les ports” 
Nicu Suruceanu................pag 12 

 
MECANICII’61vs„PROVOCĂRILE” 
FIZICII CUANTICE 

Radu Gruia..................... pag 18 
 

BĂNIŞOR 800 
Mirel Vanca......................pag 23 
 

 
 

 

Mirel Vanca.....................pag 27 
 

 
INVITAŢIE PĂRINTEASCĂ 
Adrian Popa.....................pag 31 

 

 

BOSS NE PROPUNE :  

 
     15 august -  aniversarea a 800 
de ani de atestare documentară a 

satului Bănişor; transport şi 
cazare pe cont propriu. Detalii  

la Mirel Vanca.  
     27 august- întâlnire la Casa 
Dicos cu băieţii colegilor şi 

colegelor, organizator Adrian 
Popa.  
     Luna septembrie (8 sau 15) 

participare la Ziua Tătarilor, de 
la Techerghiol, organizată de 

Calypso. Cazare la Eforie Nord 
(hotelul lui Calypso). Detaliile în 
curs de stabilire.  

     Octombrie - excursie Giurgiu 
-Ruse, organizată de Bone Stan. 

Detaliile în curs de stabilire. 
 
Rugăm colegii să-şi manifeste 

intenţia de participare, de prin-
cipiu, urmând ca un angajament 
ferm să se facă după cunoaşterea 

tuturor detaliilor. Inscrierile se 
vor face la Mirel Vanca (e-mail: 

 a.i.vanca@gmail.com , telefoane 
0213225699 şi 07233926111) 

 CELOR NĂSCUŢI ÎN AUGUST   

Marian Grădişteanu 
13 (1939) 
Valeriu Eugen Pop 
14 (1939) 

Radu Rusu   27 (1939) 
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CUPRINS 

Sa fii sanatos, voios si implicat in tot ce ne-a dat 

Domnul  sa ne bucuram cat traim in gradina Lui 

! 

 

bucur 
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