Revistă lunară a Asociaţiei „ Promoţia ’61 MECANICĂ ”
Anul 9, # 1/76, ianuarie 2013 EE ♦ Serie nouă ♦ Dedicat întâlnirii de la Eforie
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„SPECTACOL”...
DE REVELION !
Anul 9, # 1/76, ianuarie 2013 EE
GRUIA

Scris de Radu

Coincidenţă sau nu, realitatea rămâne un
factor defavorizant pentru amatorii de
speculaţii: primul nostru „spectacol” din
2013 a avut loc marţi ... 01 ianuarie!
Da, dar a început luni 31 decembrie la ora
21, ar putea obiecta un „observator” mai
scrupulos. Corect, însă cele 3 ore scurse
până la sunetul „gongului şi ridicarea” cortinei, pot fi
considerate drept o binemeritată pauză! Necesară
„întremării” actorilor şi spectatorilor pentru susţinerea
tonusului „special” al momentului!
Păi membrii trupei şi invitaţii lor nu s-au „ostenit” mai
toţi pe A2 să ajungă din timp de acasă, din Bucureşti
sau „mărginimi”, la H , Eforie Nord, judeţul
Constanţa, scena evenimentului? Aşa este! Deci putem
adjudeca tripla aserţiune:Spectacol ► Revelion ► Marţi
fără nici-un dubiu !
Odată elucidat acest important aspect de principiu
se poate trece la depănarea povestirii Revelion 2012 aşa
cum s-au succedat secvenţele, la locul faptei. Trebuie
însă spus că, de data aceasta,ne-am hotărât să „împrumutăm” din media procedura „ o imagine valorează
1000 de cuvinte”. Chestia asta, oricât ar părea de
banală sau lipsită de conţinut, are merite de substanţă:
- nu manipulează publicul ţintă. Cititorii, în absenţa
pseudo-argumenţiei, de cele mai multe ori angajată, sau

pur şi simplu falsă a autorilor de text, pot să apeleze, în
mod firesc la liberul arbitru, pentru formarea propriei
opinii privind contextul care li se „pune” sub ochi.
-stimulează imaginaţia şi simţul artistic al privitorului,
determinând implicit o creştere a stării sale de confort.
-păstrează originalitatea contextului. Truca de imagine
este, de cele mai multe, ori stridentă ori neverosimilă.
Ca atare, lipsită de credibilitate şi generatoare de
inconfort.
Evenimentul propriu-zis a debutat cu o „repetiţie”
generală cu public, duminică 30 ian 12, la ora 20.00.
Am avut astfel ocazia să ne cunoaştem invitaţii, echipa
operativă aflată sub comanda bossului Calypso, condiţiile ambientale, programul şi....mai ales haleala! (chestie deosebit de importantă). Totul a corespuns aşteptărilor, fără nici-o surpriză, deoarece skillfulness-ul
bossului este deja de notorietate.
A doua zi, în prima parte a zilei, program de voie:
plimbări, shoping, etc., iar după-amiaza, pregătiri
pentru seară. Întâlnirea pentru Revelion a început la
orele 21.00 din motivele specificate (mai sus). A sosit
momentul de resetare a calendarului – orele 24 –
şampania, urările, pluguşorul tradiţional, întocmit
conform cutumei de maeştrii consacraţi, Mirel Vanca şi
Adrian Popa, DANSUL Cel Mare şi Lung, despre care
pot să afirm că au dansat TOŢI , chiar dacă n-au fost pe
ring.... (de ce să-i faci, pe unii îi dor genunchii, iar alţii
în schimb, au uitat ce vechime au !)
În tot acest timp, „actorii” noştrii au excelat, iar oaspeţii
au apreciat, aducându-şi din plin contribuţia.
„Ostilităţile” au încetat la 04h/1 ian 13! A urmat o
pauză – caruia medicii i-ar atribui, sunt sigur, o
semnificaţie fiziologică - apoi un „matineu” la 11.00;
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ocazia tradiţional - oportună pentru...ciorba de
potroace, care a determinat creşterea cu încă o unitate
a exponentului din expresia pentru aprecierea a calităţii
„bucatelor”: HFB (n+1) . Vă las pe Dvs. stimaţi cititori să
descifraţi legenda simbolurilor respective !
Seara, la ora 21.00 s-a consumat ultima parte a
„spectacolului” nostru, cînd au fost omagiaţi Vasilica
Dumitru şi Vasile Gheorghe, cu prilejul zilei lor onomastice. Concursul de bancuri, în organizarea unei
comisii ad-hoc, sub preşedinţia bossului, a înregistrat
un asemenea succes de participare, încât a scăpat de
sub control; totuși a fost stabilit şi premiat câştigătorul:
dl. Dan Mateescu. Miercuri 2 ianuarie, după un ultim
„rendez-vous” cu HFB, ne-am luat rămas bun de la
gazde şi parteneri şi....duşi am fost.
Au participat:
- Florina şi Alexandru Blaga
-Adelina şi Stănel Bone
-Vasilica şi Constantin Dumitru
-Smaranda, Cătălin (2,3) şi Laurenţiu Duşa-Gruia
-Mihaela Tihan şi Nae Enescu
-Gabi şi Vasile Gheorghe
-Ileana şi Radu Gruia
-Constantin Marin
-Florentina şi Ion Matei
-Emilia, Luca (4,5) şi Dan Mateescu
-Nana şi Mihaiu Mărgărit
-Emilia şi Dan Mihălcescu
-Nina Olaru
-Lucica şi Adrian Popa
-Şerban Popescu
- Gigi Sorescu şi Aurel Oţel
-Maria Apostolescu şi Radu Stoian
-Verginica Georgescu şi Ionel Stănescu
-Anda şi Dan Ştefănescu
-Ani şi Mirel Vanca
-Mircea Zainea

Imagini surprinse de Nae ENESCU și Radu GRUIA
Titrări: Radu GRUIA

Hotel Eforie Nord, Judeţul Constanţa
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”Mise en place” (1)

””Mise en place” (2)

”Mise en place” (3)
Flori pe masă !
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Mihaela, Viorica Mavrodin și Ani Vanca
Dr.Șerban Popescu și Gral (r) Mihaiu Mărgărit
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Gabi și Vali Gheorghe
Mihaela Tihan și Nae Enescu
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Anda, Mirel și Emilia Mihălcescu

Anda și Dan Ștefănescu
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Mirel, Mihaela Tihan și Calypso
Gigi Dumitrescu și Aurel Oțel
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Bonelii

Calypso și Lucica Popa
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Luci Popa și Nina Olaru

Toujours sur le qui vive: Costel Marin
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DJ MiT , cu ochelarii pe nas, pândită de paparazi !
Vision control supervisors !
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Anda , Emilia și Dan Mihălcescu – Revelion !

Nana Mărgărit și Ileana Gruia.
Ceva considerente!

Verginica și Ionel Stănescu. Exuberanţă !

Let kiss all of us !
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Moșu DC se ocupă de plăcinta cu mere
reușită de Chief......
A doua zi, la Matineu !

Coca, fam.Florentina și Ion Matei, Șerban Popescu și Nina Olaru.
Tablou de revelion.
Scenă plină din Actul I
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Plugușorul invitaților !

Plugușorul pensionarilor !

Personaje animate de curiozitate !
Tablou din actul II Sf Vasile
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Cu siguranță Maria și Radu nu privesc
aceiaşi imagine !
aceiași
Maestrul Vanca în
avanscenă !

Probabil este vorba despre
concertul de Anul nou al Filarmonici vieneze

Acum sunt subiect de
poză, cu aparat cu tot !
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Autorii HFB. Acum spectatori

Dans !

Dans !

Emilia, Luca (nepoţelul-4,5) şi Dan Mateescu.
În actul II, de Sf. Vasile, a „lansat” 1 tonă de....bancuri !
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Dans !

Dans !

Moment din timpul
matineului

Bunica și nepoțelul !
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Dna. Viorica Mavrodin, managerul hotelului 

Fam. Mihălcescu. Portret

Amazingly !As a live muppets !
Dan, Anda, Ileana, Spicika
şi businessman Costel
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Nae face ”pase” magnetice
!

Florina Blaga şi Nana Mărgărit

Documentare!

Dl. General (r) Mihaiu Mărgărit
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Ora zero pentru toți.

Dans de voie !

Moment de Sf. Vasile
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Florina și Alex. Braga, Ioana și Mihaiu Mărgărit.
Boss la socializare: Gavroche și Fantomas

Just like as family picture !

A real family picture !
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Cheese !

”Gaițele” de Alexandru Kirițescu. Competiție
neloaială pentru Dorina Lazăr et Comp....

Hait ! M-au prins !
Ciocniri în lanț...după ora zero !
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Memento managerial
Break dancing !

Maestrul Vanca

Maestrul Popa
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Mami Smaranda dansează cu Bubu (2,3)

Tati Laurențiu și Cătălin ( alias Bubu )

Dan
!

Dans !
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Dan, Alias Fantoma(s) !

Nina, din ziua doua !

Table des Sages: perssone ne parle, mais tous réfléchissent.
Se făcu’ de două !
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Lucica şi Găbiţa !

DJ-MiT + Nae Interogativu’ !
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(pe) Stafilopozi şugubeţi ? Aşa se pare !

Eins, zwei, drei polizei !

Nae, Florina şi Alexandru Blaga, Aurel Oţel şi Gigica.
vs
Pozarul Mihaela
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Nicolas S, un buldog francez !
Iarnă, plajă şi Doamnă cu căţel !

„Marina” din Eforie Nord. Să tot fie vreo 10 bărci !
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Unanimitate: roşul este roşu !

Da, da, iarna nu-i ca vara !

Bubu (2,3): Vreau la căsica mea!
mea

A2/Acasă, 228
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La tortul cu…zaharină.

REVELIONUL
PENSIONARILOR
Anul 9, # 1/76, ianuarie 2013 EE

Pastişă* de Mirel VANCA

Acum o lună, don Calipso,
A declarat, potrivindu-şi tonul,
Că vrea să facă–un chef mare,
Că vine……Revelionul!
Am sărit în sus cu toţii,
Şi l-am aplaudat.
La Revelioanele lui,
Totdeauna ne-am distrat.
Ca şi noi, e „vârsta treia”,
Dar nu se sprijină-n baston…
Şi-a reuşit s-adune „gaşca”
Că doar e……Revelion!
Şi să tocmească bucătarii
Cei mai pricepuţi la mâncare,
C-aşa se obişnuieşte
La această sărbătoare.
El e tare priceput
La sarmale cu slănină,
Coca la „boeuf” şi la icre,
Iar doamna Mavrodin,

Murături aduce Luci,
Pritocite de Adrian,
Iar Nina, o răcitură
Cu urări în noul an.
Musafirii bat la uşă,
Ora-i nouă, sala-i plină.
O paradă de fustiţe
Cu parfum de naftalină
Bunicuţele fardate
Şi-au expus aurăria,
Iar bărbaţii, cu trei fire
Îşi acoperă chelia.

Masa este aranjată.
Nu au fost dificultăţi.
Toţi pun pe nas ochelarii
Şi privesc la bunătăţi
„Masa-i cu delicateţe”, zice Puşa.
Apoi, pe acelaşi ton:
„Vali, tu nu pui nimic în gură,
C-ai probleme la colon!”
Emilia-i zice lui Dănuţ:
„Ce te tot uiţi la mâncare?
Pentru tine e otravă,
C-ai colesterolul mare!”
Stan ar mânca un usturoi.
Renunţă, ca o să-i miroase gura;
Adelina vrea sarmale,
Astăzi vrea să uite cura.
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Ştefănescu-i cu tăria,
Bea doar ţuică şi coniac
Anda nu are ce-i face,
C-altfel i-ar veni de hac.
Radu Gruia nu mănâncă,
E în regim de slăbire!
Nici Ileana nu o face,
Ea a pus-o „de-o vorbire”.
Fata şi ginerele lor
Ar mai mânca un pic,
Căci,după părerea lor,
Şniţelul este prea mic.
O friptură de purcel
Îl gâdilă pe Mirel la nas.
Când vrea să se-nfrupte din ea,
Ani îl invită la dans.
Veselia se încinge
Se-antreneaz-acuma toţi,
Şi încep să-şi amintească
De copii şi de nepoţi.
Când pendula bate ora,
C-am ieşit din anul vechi,
Marin doarme stând pe scaun
C-are vată în urechi.
Mircea Zainea-i dă un ghiont,
Dar Marin nu se trezeşte.

Nu cumva, Doamne fereşte,
Sa-necat c-un os de peşte?
Gazda vine c-o surpriză,
Tinereţea s-o învie,
La bărbaţi, în dar le-oferă:
O….Viagra-n farfurie!
Nae Enescu nu serveşte,
Lui îi merge jucăria;
Radu Stoian zice:
„Mie-mi procură Maria”
Nici Aurel n-are nevoie:
Gigi i-a adus din Havana
Nişte ierburi minunate;
Nu se dă nici pe Obama!
Ceilalţi se servesc în grabă.
Iute de mână, Nelu Stănescu,
Cu acceptul partenerei,
O ia şi pe-a lui Nae Enescu.
Generalul ar mai vrea una,
Dar i-a înhăţat-o Blaga.
Se consolează cu gândul
Că are acasă un film,
Cu Lady Gaga
Prietenii şi rudele lui Calipso
Rămân cu buza umflată:
Lor nu le-a rămas niciuna!
„Nu-i nimica, poate altădată”,
Zice doamna Matei, înţeleaptă.
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După asta,
Toate celelalte doamne,
În cor,
Îi sorcovesc pe bărbaţii lor:
„Tare ca fierul,
Iute ca oţelul,
Tare ca piatra,
Iute ca săgeata!”
De! Au inima vitează!
Şi apoi, de când lumea:
Vrabia mălai visează!
Nu vreau să zic că sunt acri
Strugurii la cari n-ajung.
Ce-o să vă spun acuma,
O ştiu de la maestrul Yung:
Lăsaţi-l încolo de sex!
Nu-i bun pentru vârsta a treia!
O să trăiţi mai mult,
De nu vă merge…. jucăria.
Şi vă mai spun încă una:
„Beţi, mâncaţi, fără avize,
Să cinstim anul ce vine,
C-avem timp... de analize!”
LA ANU’ ŞI LA MULŢI ANI!
*Pastişă după un text de autor necunoscut,
care a circulat pe web.

PLUGUŞOR 2013
- adaos la alte urări Adrian POPA
Aho, aho, prieteni - fraţi,
Mai fură unii uitaţi,
Sau pomeniţi doar niţel,
Deşi îi iubim la fel.
Ia mai mânaţi măi, flăcăi !
Şi ţineţi-o până mâine,
Că „mâine” o fi mai bine
Mateescu Dan, „bunicu”
Construieşte doar cu picu
Că-s investiţii puţine.
În ăst an i-o fi mai bine !
Ia mai mânaţi măi, flăcăi ! ........
Emilia, „con-dădacă”
Se chinuieşte să facă
Asistenţă socială
Cu-n buget de mântuială !
Ia mai mânaţi măi, flăcăi ! ........

Don profesor Ion Matei
Încropeşte din ce vrei
Un discurs cu bun temei,
De celule care mor
Sub al razelor sobor.
Ia mai mânaţi măi, flăcăi ! ........
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Medicul Matei Florina,
Îşi blestemă medicina
Ce o vrea cercetător,
Dar fără laborator.
Ia mai mânaţi măi, flăcăi ! ........
Dascălul Şerban Popescu,
Ce nu-şi desminte firescu’
Har de bun povestitor.
Îi vom cere toţi în cor :
Tot cu noi şi-n viitor !
Ia mai mânaţi măi, flăcăi ! ........
Deşi nu voi ca să repet
Ce s-a spus mai înţelept,
Aş mai zice doar ceva
Despre câte cineva.
Ia mai mânaţi măi, flăcăi ! ........
De-ai nevoie de-ajutor
La Mecanici în sobor,
Cine-i fata cu pricina ?
Cine alta decât Nina ?
Ia mai mânaţi măi, flăcăi ! ........
Cheia ăstor plăceri toate,
La confort şi la bucate ?
De nu-i ea, nu e nimica !
Aţi ghicit : e Viorica !
Ia mai mânaţi măi, flăcăi ! ........
La serviciu şi la bar

Cine-i poligospodar,
Frumos şi înalt ca bradul ?
Nimeni altul decât Radu !
Ia mai mânaţi măi, flăcăi ! ........
Cocuţa-i febleţea mea.
Supărăse cine-o vrea !
Credeţi că întâmplător,
Iau în fund câte-un picior ?
Ia mai mânaţi măi, flăcăi ! ........
Şi nu-i loc de vreo tocmeală :
Pentru întreaga-i osteneală,
O spun eu ca bun arbitru :
Trăiască Nelu Dumitru !
LA ANU’ ŞI LA MULŢI ANI !
Deşi în contumacie,
Am cădea-n nimicnicie
De n-am face o urare
Viitorului la mare :
Măriei (Ce domnişoară !),
Lui Bibi, ficior de fală.
Peste ani când veţi veni
Pe ei poate-i veţi găsi.
Să vă dea cu uşa-n nas
De veţi vrea aici popas !
Ia mai mânaţi măi, flăcăi ! ........
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WHO’s WHO
Florina BLAGA. M-am născut in 8
MAI 1944( zi însemnată , Ziua PCR, !!!
), in TELEORMAN , comuna LUNCA,
intr-o familie de mari gospodari cu
pământ şi batoză de treierat . După
colectivizare, părinţii au rămas săraci
lipiţi, ca toţi ţăranii. Toată şcoala am
fost premiantă, reuşind să termin foarte bine INSTITUTUL
POLITEHNIC BUC, Fac. CHIMIE INDUSTRIALA , sectia
COROZIUNEA
si
ELECTRO-CHIMIA
METALELOR,
datorită bursei de merit. Am ales această facultate ca sa
scap de la ţară ( nu doream să rămân acolo ca profesor,
cu toate că aveam talent de dascăl ). In timpul şcolii, am
ieşit în evidenţă cu talentul de solistă de muzică uşoară şi
talentul de dansatoare la jocuri populare în echipa
liceului UNIREA din TURNU MAGURELE . Am lucrat 30
ani in UZINA FAUR BUCUREŞTI ca sef ATELIER
GALVANIZARE ( singura femeie şefă din cei 20.000
salariaţi ai uzinei), apoi 17 ani la FIRMA GERMANA
MANZ GALVANOTEC cu speranţa de RENOVARE A
STAŢIILOR de EPURARE APE REZIDUALE , cu fonduri de
investiţii ,dar nu a ieşit aşa . Am lucrat prea mult, până
la 66 ani . Acum îmi pare rău după timpul pierdut . În
prezent încerc sa-mi ocup timpul cu lucruri plăcute, merg
zilnic pe bicicleta 10-40 KM !!!; merg la sala de fitness
asigurată de Primăria Sect. 2, (primar dl. Onţanu) ,
frecventez spectacolele cu cei mai dragi verişori, ANI si
Mitrel VANCA , jucăm remi , cărţi , fac croitorie , întâlniri
la Intermacedonia cu MEC. 61 si ASE 67 la un pahar de
vorbă, mă plimb în parcul IOR cu soţul
şi prietenii. Copiii sunt doi, aşa cum descrie jumătatea
mea, Blaga SANDY.

Alexandru BLAGA. M-am născut în
toiul Războiului Doi Mondial, la
Bucureşti, în zodia Leului, la 3 august
1942. Absolvent, cu medie mare, a
Academiei de Studii Economice, in
1976, an în care m-am şi angajat la
IMGB, vizavi de d-nul Popa Adrian, la
Secţia Turnatorie.
Şi aşa a început un lung periplu
din care nu pot lipsi CIUE (Centrala Industriala de Utilaje
Energetice), apoi cercetător la Institutul de Cercetări
Economice şi expert în cadrul MICM (Ministerul Industriei
Construcţiilor de Maşini). Dând un examen la CSP
(Comitetul de Stat al Planificării), am ajuns din nou
economist, pentru câteva luni, la Fabrica de Pompe
Aversa. Următorul loc de muncă a fost în corpul de
control al Automobil Clubului Român. În urma unui
Decret dat de Ceauşescu, ACR-ul s-a desfiinţat şi m-am
trezit mare specialist în valută la Bugete Federaţii, din
cadrul CNEFS. În 1987, m-am transferat la Ministerul
Muncii unde am coordonat Compartimentul de Contracte
Colective de Muncă, la nivel naţional, de ramura şi grup
de unităţi şi conflictele de muncă, până la pensionarea
din 2005. Am continuat apoi în funcţia de expert, muncă
de analiză pe comisii a proiectelor de lege pentru
Parlament in cadrul CES (Consiliul Economic şi Social),
până în anul 2008. Hobiuri: excursii în ţară şi
străinătate, ciclism(am 4 biciclete cu care am parcurs in
ultimii ani 15.000 km), vioară (am cântat în orchestra
medicilor si inginerilor) şi, ceva mai cu măsură,
grădinăresc la casa de vacanţă din Năeni.
Căsătorit cu Flo-Flo, respectiv d-na Florina Blaga. Avem
doi copii : Dana Voss, stabilita in SUA la Washincton
(directoare in Ministerul Sănătăţii) şi Doru Octavian
Blaga, director la o firmă privată.
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Ioana MĂRGĂRIT.Medic – numele înaintea
căsătoriei - Lascu
Data şi locul naşterii : 01 Februarie
1943, Bucureşti
Studii: Liceul Mihai Viteazul –
Bucureşti, promoţia 1960
-Institutul de Medicină şi Farmacie
Bucureşti,
Facultatea
de
Pediatrie,
promoţia 1967
-Curs post-universitar ’’Organizare
Sanitară’’, la Institutul de Medicină şi Farmacie Bucureşti, cu durata de un an.
Locuri de muncă:
- Medic de medicină generală, cu profil de
pediatrie, comuna Sohatu - jud. Călăraşi,
comuna Afumaţi – Sectorul Agricol Ilfov,
Policlinica Vitan – municipiul Bucureşti
- Director – Leagănul de copii nr.4 , Bucureşti.
- Medic de familie – Cabinet Medical Individual
’’Dr.Ioana Mărgărit’’ – Bucureşti
Copii :
Fiica: inginer Cristina Simona Sirbu - Director de
Department Marketing – la o firmă internaţională –
sucursala România
Ginere: architect, doctor, Alexandru Sirbu, asistent
universitar, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism ’’Ion
Mincu ’’ – Bucureşti
Nepot:
Cosmin Cristian Sirbu - elev în clasa a 6-a.
Mihaiu MĂRGĂRIT. Inginer, general
maior două stele, în retragere M.Ap.N.
Data şi locul naşterii:
09 noiembrie
1942, Burdujeni – Suceava
Studii:Gimnaziale:
-Liceul’’B.P.Haşdău’’
Buzău, promoţia 1956.
-Liceul Militar ’’Dimitrie Cantemir’’ Breaza,
promoţia 1960.
-Şcoala Militară Superioară de Rachete, Artilerie
Antiaeriană şi Radiolocaţie Braşov,promoţia 1964
Superioare: - Facultatea de Electronică - Institutul Politehnic Bucureşti.

- Academia de Înalte Studii Militare, Facultatea Aviaţie şi
Apărare Antiaeriană
- diferite cursuri post universitare
Locuri de muncă:
- specialist în unitate operativă de rachete sol –
aer , consilier pe probleme de aviaţie şi apărare
antiaeriană în Statul Major General
- consilier economic la ambasada României –
Moscova
- ataşat militar, aero şi naval la ambasada
României la Varşovia
- şef al Direcţiei Informaţii Militare din Statul
Major General
- consilier al ministrului apărării naţionale
pentru relaţii internaţionale
După pensionare (anul 2000):
- analist politic - militar, director de proiect în
Fundaţia EURISC – Institutul European pentru
Managementul,
Riscului,
Securităţii
şi
Comunicării:
- comentarii pe probleme de geopolitică internaţională: la posturi
radio şi TV, România
Actualităţi, Prima TV, Money Chanel; publicaţii
militare şi civile din ţară, în limba română şi
engleză: Observatorul Militar, Spirit Militar
Modern, Viaţa Militară, Adevărul, Jurnalul
- Naţional, Cronica Română, Pulsul Geostrategic,
Infosfera ( editată de MApN), Problems of
- Eastern Europe (editat în cadrul Programului
Parteneriat pentru Pace), Romanian Journal of
Security Studies ( editat de Universitatea din
Oradea)
- Cadru didactic asociat la Facultatea de
Istorie, Geografie şi Relaţii Internaţionale –
Universitatea din Oradea – curs masterat:
- Studii de securitate europeană.
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Şedinţă virtuală de început
de an a Asociaţiei Mecanicii ’61
Anul 9, # 1/76, ianuarie 2013 EE

Scris de Adrian POPA

Nota redactorului şef. În conformitate cu textul înserat pe copertă în
caseta de identificare a prezentei apariţii, aceasta este dedicată, în premieră
absolută „Întâlnirii de la Eforie”. De fapt....ultimului nostru revelion care, la fel
cu celelalte, a fost „de pomină”! OK ! Şi atunci de ce dedicaţia ? Păi pentru că
ni l-am „adjudecat” la fel, deşi ne-a mai crescut vechimea, dar şi pentru că
este pentru prima dată când evenimentul este „povestit”, în detaliu, şi nu
oricum ci „în imagini”, nu în scris! A doua oară, sper să reuşim şi mai bine!
Ei bine, efervescenţa momentelor ca şi exuberanţa participanţilor, a fost de
natură să eclipseze importanţa altor acţiuni avute în vedere de către
organizatori, ca de exemplu ţinerea unor scurte conferinţe pe teme actuale de
interes general sau.....şedinţa anuală a Consiliului Asociaţiei, pe teme
specifice acestui for.
Aprigul nostru coleg, De Călugăreni, nu ezită însă să ne atragă atenţia asupra
importanţei documentelor pe care Consiliul trebuie să le dezbată şi decide !
Ca atare, cu respect vă adresez rugămintea să-i acordaţi toată atenţia !

Virtuală pentru că în realitate nu a vut loc. Virtuală
pentru că trebuia să aibă loc. Virtuală fiindcă ordinea de zi
era pregătită la amănunt (doar era prezent la Philoxenia
aproape tot Comitetul Director al Asociaţiei, cu excepţia
reprezentantului stranierilor, Ozi de Ierusalim.
Din motive omeneşti programarea din dimineaţa zilei
de 2 ianuarie a.c., înainte de micul dejun, nu a mai fost
respectată, lumea luându-se cu alte treburi, astfel că în mod tacit s-a
hotărât ca dezbaterile pe marginea „ordinei de zi” să aibă loc la o ulterioară
întâlnire lunară de marţi (posibil în februarie), în mai bună cunoştinţă de
cauză. Cui îi mai ardea de şedinţă ? (drept pentru care prezentăm succint
„Ordinea de zi”).
Mai întâi – aşa cum se obişnuieşte – un scurt bilanţ al împlinirilor
din anul 2012, fără a omite şi consemnarea unor neîmpliniri.
În primul rând, apariţia regulată a revistei asociaţiei („Foaia de
suflet”), lună de lună, cu o singură excepţie (caz de forţă majoră).
Apoi, organizarea cu regularitate a întâlnirilor nostre lunare, care şiau găsit un nou sediu în anul care s-a încheiat : Intermacedonia din Piaţa
Iancului (ambientul este mai plăcut, convine mai multor colegi din punct de
vedere al accesului cu mijloacele de transport în comun ş.a.). Am reuşit să
traducem în fapt o mai veche intenţie a conducerii Asociaţiei de a invita
personalităţi de marcă la reuniunile noastre. Astfel, am reuşit să-l avem în
mijlocul nostru pe inginerul Ion Avram, ministru al Industriei Construcţiilor
de Maşini un şir lung de ani (perioadă record pentru o astfel de demnitate),
eveniment apreciat în mod deosebit de toţi participanţii (inclusiv de invitat).
Un gust amar (şi ca atare o consemnăm la „neîmpliniri”) ne lasă
neparticiparea unor colegi bucureşteni la întâlnirile noastre. Ne referim la
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colegi pe care i-am dori printre noi (Gheorghe Calea, Gheorghe Buciu,
Şerban Derlogea, Victor Pachiu, Florin Kessler, Stoian Petrescu, Titus
Borlan, Mihai Ene, Iosif Tempea, Cucu Dogaru, Florica Albu), precum şi la
cei care – deşi declarativ se simt bine cu noi – au rărit participările (Theodor
Miron, Şerban Teodorescu, Marin Moise, Virgil Clapon, Dan Mihălcescu),
unii sub motivul şubrezeniei picioarelor. Mulţi ne văităm de asta, dar avem
un exemplu care trebuie urmat : colegul Marian Grădişteanu. Nu amintim
(şi cu atât mai puţin nu nominalizăm) pe cei care – şi în mod declarat –
sfidează preocupările asociaţiei noastre, apreciindu-le drept desuete.
Dumnezeu să ne judece ! Şi pe unii şi pe alţii !
La acţiuni apreciate cu „bine” sau „foarte bine” (deci, împliniri) am
marcat şi organizarea excursiei colective din judeţul Giurgiu (cu vizitarea a
trei mânăstiri, două biserici – monumente istorice şi de artă, Muzeul
Judeţean Giurgiu şi vizita făcută scriitorului Radu Theodoru la reşedinţa sa
de la Grădiştea pe Argeş). Consemnăm de asemenea, participarea colegilor
noştri termişti – în cursul lunii noiembrie – la simpozionul aniversar din
politehnica bucureşteană închinat împlinirii a 50 ani de la înfiinţarea
Facultăţii TCM (azi, FIMST), unde au avut o prezenţă activă ca reprezentanţi
ai Asociaţiei Mecanicii ’61.
Privind programul acţiunilor propuse apriori pentru 2012 şi aici
constatăm unele neîmpliniri, pe care le socotim restanţe. Parte din ele le
vom include în planurile noastre pentru 2013 şi dacă vom fi mai cooperanţi,
le vom şi traduce în fapt, transformându-le în file de istorie a Asociaţiei
Promoţiei Mecanicii ’61.
Programul de acţiuni pentru anul 2013 propune printre altele :
- Impunerea unei tente tematice întâlnirilor noastre lunare şi prin
continuarea invitării unor personalităţi marcante ca : foşti demnitari,
profesori, scriitori, oameni de afaceri etc. ;
- Organizarea – în continuare – a unor excursii colective de sfârşit de
săptămână, în jurul Capitalei sau în apropiere ;
- Studierea posibilităţii de sponsorizare a editării unei plachete de
FABULE de Paul Everac – eventual – cu organizarea lansării acesteia la
Podul Dâmboviţei ;
- Pregătirea (analiza oportunităţilor şi cuantificarea participării
asocierii cu un ONG, care să ne ofere posibilitatea exprimării unui punct de
vedere oficial privind măsuri de redresare a economiei, de protejare a
mediului, de protecţie a vârstei a treia şi a patra etc. ;
- Organizarea unei sărbătoriri mai speciale – la întâlnirile noastre
lunare – a colegilor care împlinesc 75 ani şi prin acordarea unei diplome de
„Mecanic de 3/4 de veac” ;
- Tipărirea unor „ediţii speciale” – eventual color – ale „Foii de suflet”,
cu prilejul unor evenimente deosebite din viaţa asociaţiei.
Propunerile avansate nu au termene şi nici nu sunt detaliate, ceeace
se va întâmpla şi pe baza opiniilor exprimate de dumneavoastră cât mai
curând posibil (10 februarie 2013), prin e.mail, telefon, SMS. Sperăm să
constatăm o schimbare de atitudine : din contemplativă, în participativă.
Aşa să ne ajute Dumnezeu !
Consiliul director
P.S. Cu ocazia dezbaterilor în plen, se va aproba „execuţia bugetului de
cheltuieli şi venituri pe 2012” şi „proiectul de buget pe 2013”.
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UMOR
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WEB

 Din jurnalul unei femei nemultumite
Azi mi-am concediat asistentul (secretarul). De ce am făcut-o? ....
Era ziua mea. Împlineam 47 de ani şi, să zicem, nu mă simţeam chiar aşa de
bine. ...În acea dimineaţă, când m-am trezit, am mers la bucătărie să beau o
cafea, aşteptându-mă ca soţul meu să îmi spună: "La mulţi ani,iubito!"...
Dar nu mi-a zis nici măcar bună ziua... (ce dobitoc).
Mi-am zis: "Na, ăsta-i bărbatul pe care-l merit..."
Mă gândeam: "Copiii sigur îşi vor aminti", dar când au coborât la micul dejun,
nici unul nu a zis nimic.
Aşa că, am ieşit din casă destul de supărată, dar m-am simţit un pic mai bine
când am intrat în birou şi asistentul meu mi-a zis: "Bună ziua, şefa. La mulţi
ani!" În sfârşit ! Cineva şi-a adus aminte...
Am lucrat până pe la ora două, când asistentul meu a intrat la mine în birou
spunându-mi: "Ştii, şefa, e o zi superbă, şi cum e ziua ta, am putea merge să
mâncăm împreună... doar tu şi eu..." Am acceptat şi am mers într-un loc destul
de intim. Ne-am simţit foarte bine, am râs, ne-am amuzat copios şi când să
ne-întoarcem, propuse: "Cum ne-am simţit atât de bine azi, mai bine nu mai
mergem la birou. Hai mai bine la mine în apartament.. să bem ceva" "Bine!",
am zis... şi am mers la el acasă. În timp ce serveam un Martini, îmi spuse:
"Dacă nu te deranjează, o să merg până în cameră la mine să mă îmbrac mai
comod...""Bine, cum doreşti", i-am spus. După aproximativ 5 minute, ieşi din
cameră cu un tort imens, cu 47 de lumânărele, urmat de soţul, fiii, prietenii
mei, şi toţi colegii de la birou, cântându-mi: "Mulţi ani trăiască... mulţi ani
trăiască..."Şi acolo eram eu: goală, fără sutien, fara chiloţei, întinsă pe
canapeaua din sufragerie, aşteptându-l pe dobitocul ăsta !
Ş-atunci l-am concediat. Aşa ceva nu se face!!!

 Asigurare de malpraxis...
La stomatolog, doctorul se apleaca asupra pacientei si este gata sa inceapa
procedurile cand, se intrerupe brusc si ii spune:
- Doamna, nu stiu daca va dati seama, dar tocmai m-ati apucat si imi tineti in
mana testiculele.

39

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

Doamna ii raspunde:
- Stiu, domnule doctor. Vom incerca amandoi sa nu ne facem rau.
 Un barbat la doctor. Doctore, sotia mea are un complex de inferioritate.
Cum sa procedez ca sa nu si-l piarda?
 Exista 3 feluri de barbati care nu inteleg femeile: cei tineri, cei maturi si
cei batrani
 Niste turisti la tara.
Ea: - Iubitule, peisajul asta ma lasa muta.
El: - Perfect, punem cortu' aici.
 Psihiatrii afirma ca una din patru persoane are o deficienta mintala.
Daca esti cu inca trei prieteni si nu ai observat nimic ciudat la ei, atunci... cel
ticnit esti tu!
 Ce-i greu nu e sa suporti coarnele... ci s-o intretii pe vaca.
Daca ai vointa, poti sa muti si muntii din loc. Daca ai creier, ii lasi acolo, ca nu
te deranjeaza.
 Nu testa niciodata adancimea apei cu ambele picioare.
 Fetita:-Tata, un baiat de la scoala mi-a spus ceva ce nu inteleg...mi-a
spus ca am parbrizul frumos, un portbagaj smecher, niste sasiuri tari,
amortizoare excelente... ce inseamna asta?
Tatal: -Spune-i asa: ca esti inca in garantie si de indrazneste sa iti ridice
capota ca sa verifice uleiul, o sa-i rup teava de esapament!
 O femeie foarte atrăgătoare intră împreună cu bunica ei într-un cabinet
medical.
- Am venit pentru o examinare, îi spune tânăra femeie doctorului.
- În regulă, spune doctorul. Mergeţi după cortină şi dezbrăcaţi-vă.
- Nu, bunica mea e cea care nu se simte prea bine.
- Am înţeles, spune doctorul. Doamnă, vă rog să scoateţi limba.
 Fetele se machiază, se dau cu creme, parfumuri, îşi aşează părul în cel
mai mic detaliu. Băieţii se uită la ele şi zic: Mişto fund!
 Si vreti să spuneţi că soţul dumneavoastră s-a spânzurat?
O întreabă judecătorul pe tânăra văduvă.
-Da, domnule judecător, răspunde aceasta.
-Si cum explicaţi atunci mulţimea de cucuie pe care le are?
-S-a spânzurat cu un elastic..
 Doi tractorişti pe câmp, scot pita,slana, bat o ceapă de roata de la
tractor şi se pun să mănânce. Vine şeful turbat de nervi şi îi întreabă:
- Voi de ce nu semănaţi?
Unu dintre ei răspunde:
- Păi... nu suntem fraţi!
 Trei amici, evident români, erau într-o barcă şi dădeau la peşte când
deodată un înger vindecător apare lângă ei.
Ăştia, înmărmuriţi, după ce le revine glasul încep să îi ceară:
- Eu am o durere mare de spate de câţiva ani, nu pot să scap de ea...
Îngerul îi atinge spatele şi e vindecat!
- Eu trebuie să port ochelari toată viaţa, că nu văd bine, şi aş vrea să văd şi
eu clar lucrurile care mă înconjoară...
Îngerul îi ia ochelarii, îi aruncă în apă şi ochii i se vindecă, vede perfect.. Se
uită îngerul şi la al treilea...
- Pe mine să nu mă atingi!!! Io primesc pensie de boală...
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