MECANICII ‘61
POLIBUC
O nouå ¿i continuå
provocare
Foaie de suflet lunarå a Asocia¡iei “Promo¡ia ‘61 MECANICÅ”
Anul 2 Nr. 4 • aprilie 2006 • serie nouå

Apare în fiecare ultimå joi a lunii
EDITORIAL

Editorial
Amintirea colectivå

A mint
ir
ol
mintir
ireea ccol
oleec tivå
Adrian Popa

“Adunåturå de mecanici”
¥ntâlnirea din martie 2006
Impresii de cålåtorie
Civiliza¡ie milenarå
- Cambodgia II
Noi despre noi
Itinerarii bistri¡ene
Coresponden¡å
Zâmbi¡i, vå rog
Curiculum Vitae
¥nsemnåri din Ierusalim
“Laudå-te gurå...”
Adrese de e_mail
La mul¡i ani
Propunere de concurs



Unul din mentorii mei în domeniul managementului cercetårii, din
perioada de peste zece ani cât am lucrat la Institutul Na¡ional de Motoare
Termice, îmi spunea recent cå “la vârsta noastrå, nu mai trebuie så suferim
de modestie!”. Am reflectat mult la spusele de mai sus ¿i iatå unele
dintre argumentele descoperite:
La vârsta a treia (promo¡ia noastrå “navigheazå” între 66 ¿i 80 de
ani), pu¡ini mai sunt în activitate ¿i mai pu¡ini în func¡ii de conducere.
Cu excep¡ia celor din urmå, nu prea mai avem prilejul så auzim cum
vreunii dintre colegii de muncå ar povesti despre niscai realizåri la care
am participat. Lumea uitå nu numai pentru cå “uitarea-i scriså-n legileomene¿ti”! Existå doar o singurå solu¡ie: Scrie¡i voi în¿ivå despre ce
a¡i realizat mai important!
Ca aceste C.V.-uri, deloc formale, deliberat sentimentale, så aibå
credibilitate, så nu semene a “pove¿ti”, aminti¡i în ele de persoane în
via¡å, pårta¿e la acele evenimente. Deci: gråbi¡i-vå så a¿terne¡i pe hârtie
“pove¿ti de via¡å” cât mai avem martori care så confirme cå sunt
reale. Nu întâmplåtor, chiar scriitorii (prozatori, poe¡i) se apleacå de
abia târziu spre memorialisticå: au o experien¡å de împårtå¿it.
Colegul nostru Vasile Gheorghe a reu¿it o performan¡å povestind
despre regretatul “Nea Vasile” Guri¡å; a reu¿it så ne reveleze o
personalitate, nu doar figura unui coleg.
Aceasta-i memoria colectivå, ca tråire sentimentalå a unei
colectivitå¡i. Aceasta poate deveni parte a istoriei unei genera¡ii.
Fereala de a pune mâna pe condei, trebuie înfrântå de ru¿inea de a
låsa så scape dovezi despre “ce am fost”. Scuza unora cå nu au talent la
scris nu stå în picioare. Scrie¡i simplu, inginere¿te, fårå înflorituri literare
Imagina¡i-vå, mai ales dumneavoastrå, bunicilor, ce sim¡åminte vor
încerca nepo¡ii vo¿tri – când scotocind prin biblioteca råmaså de la voi vor gåsi câteva reviste îngålbenite de vreme “MECANICII ‘ 61” ¿i vor
citi despre “ce ¿i cine” a¡i fost voi ¿i chiar unii colegi de-ai vo¿tri, despre
care poate le-a¡i povestit. Råsfoi¡i voi în¿ivå “foile noastre de suflet”;
cu mâna pe inimå, råspunde¡i la urmåtoarea întrebare: a meritat osteneala
lor?! Dacå råspunsul e cel pe care-l bånuim, scutura¡i pu¡in lenea båtrâne¡ii
¿i spor la treabå!
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Adunatura de mecanici
¥ntâlnirea din 23 februarie 2006
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steli¿tii, înso¡i¡i de patronul lor, Gigi Becali. Fanii
steli¿ti, în numår mare, ¿i-au manifestat dezlån¡ui¡i
bucuria, în Pia¡a Univesitå¡ii, pânå a doua zi
diminea¡a.

ªcoala Bunicilor
-ultimul episodMirel Vanca

¥n aceastå joi ne-am întâlnit cu douå ore mai
devreme, pentru a termina mai repede ¿i a le da
posibilitatea microbi¿tilor så vizioneze la televizor
„meciul secolului” - între echipele de fotbal Rapid ¿i
Steaua, contând pentru sferturile de etapå ale cupei
UEFA. Pentru colegii no¿tri din stråinåtate consider
cå meritå så dezvolt pu¡in acest eveniment. Faptul cå
douå echipe române¿ti de fotbal au acces pânå în
sferturile de finalå ale unei cupe europene a dat
na¿tere unui sentiment de mândrie na¡ionalå, cu
siguran¡å mai mare decât cel pe care îl vom încerca
la 1.01.2007 când vom intra, eventual, în Uniunea
Europeanå. S-au luat måsuri de scuritate extraordinare pentru a evita, la stadion, ciocnirile dintre
cele douå galerii ¿i s-a dus, prin toate mijloacele, o
camanie sus¡inutå de educare a galeriilor pentru a nu
striga, în timpul meciului, lozinci rasiste ¿i pentru a
se comporta cât se poate de civilizat. Måsurile luate
au dat roade, în timpul meciului nu s-au înregistrat
incidente deosebite ¿i am evitat, în felul acesta,
excluderea noastrå din competi¡ia europeanå sau
suspendarea stadionului pe care s-a desfå¿urat meciul,
a¿a cum ne amenin¡ase UEFA. Meciul s-a terminat
nedecis, scor 1-1. Pentru urmåtorul meci care a avut
loc pe 6.04.2006, måsurile de securitate au fost de-a
dreptul exagerate: excortarea de cåtre jandarmi a
galeriilor la ¿i de la stadion, mii de jandarmi ¿i poli¡i¿ti
pe stadion ¿i în jurul stadionului, patrule de jandarmi
cålare, un elicopter care a survolat tot timpul zona etc.
Încle¿tarea de pe stadion a fost aprigå! Cu toate
acestea meciul s-a terminat tot nedecis, scor 0-0.
Acest scor a calificat-o în semifinalele competi¡iei
pe Steaua, gra¡ie golului înscris în deplasare.
Suporterii steli¿ti au delirat de bucurie, în timp ce
rapidi¿ti nu ¿i-au putut ståpâni lacrimile ¿i, pe alocuri,
furia. Pre¿edintele Båsescu, fan Steaua (mascat pânå
acum), a invitat jucåtorii ambelor echipe, pentru a
ciocni cu ei un pahar de ¿ampanie, la restaurantul
unde a vizionat la telivizor, meciul. Au venit doar

¥ntâlnirea noastrå s-a desfå¿urat în obi¿nuitul
vacarm, cu båuturå din bel¿ug aduså de patru dintre
colegii no¿tri care ¿i-au aniversat sau urmau så-¿i
aniverseze, în preajma acestei joi, zilele de na¿tere.
Este vorba de Radu Gruia, Nae Enescu, Rodica
Nicolescu ¿i Stan Bone. La mul¡i ani, dragi colegi!

Adelina Bone, atentå ¿i ospitalierå ca totdeauna,
a adus ¿i câteva guståri printre care ¿i o excelentå
salatå de ¡elinå, din care colegii no¿tri s-au grabit så
înfulece, încrezåtori în efectele ei afrodisiace. Dacå
¿i-a fåcut efectul scontat vom afla la întâlnirea
viitoare, de la so¡iile lor. În cazul meu nu ¿i-a fåcut
efectul. Apropo! ¥ntâlnirea viitoare va avea loc în
zilele de 28.04-1.05 în sta¡iunea bulgåreascå Albena.
S-au gåsit câ¡iva amatori ¿i lista a råmas deschiså.
ªi acum vå rog så vå a¿eza¡i în bånci, eu voi lua
loc la catedrå, începe ultima lec¡ie din ciclul „¿coala
bunicilor”. Så vedem ce-am învå¡at pânå acum:
1. Vrând-nevrând, dacå ai avut grijå sau dacå te-
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ai priceput så faci unul sau mai mul¡i copii, devii la
un moment dat, bunic sau bunicå.
2. Acestå calitate ne surprinde, de obicei,
nepregåti¡i. Nu ¿tim cum så procedåm cu urma¿ii
urma¿ilor no¿tri ¿i, de cele mai multe ori, ori ne facem
de båcånie, ori o dåm în barå.
3. A proceda a¿a cum î¡i dicteazå instinctul, este
nu numai riscant, este de-a dreptul periculos.
Instictual, bunicii vor dori så facå totdeauna pe plac
nepo¡ilor lor ¿i riscå så-i transforme pe ace¿tia în mici
tirani cu care nu se vor mai în¡elege nici ei ¿i nici
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pårin¡ii lor, iar ei riscå så se transforme în jucårii ale
nepo¡ilor, în pre¿uri de ¿ters picioarele sau, doamne
fere¿te, în ¿erve¡ele higenice.
4. Nu numai copii ci ¿i nepo¡ii, mai ales atunci
când sunt mici ¿i ne vine så-i mâncåm, trebuiesc
såruta¡i doar în somn. Så ne punem frâu pornirilor
de-a-i såruta oricând ¿i unde se nimere¿te. Nu-i nici
pedagogic ¿i nici higenic!
5. Când nepo¡ii au devenit måri¿ori ¿i pårin¡ii lor
îi aduc pe capul vostru în zilele de sfâr¿it de såptåmânå
sau în concedii, este timpul ¿i este cazul så vå exersa¡i
pe ei talentele pedagogice. Ce ve¡i face acum pentru
ei se va înscrie în „cei ¿apte ani de acaså”, mai
importan¡i decât toate ¿colile pe care le vor urma ulterior. Învå¡a¡i-i så iubeascå tot ce-i frumos în via¡å, cu
precådere familia ¿i ¡ara, så-¿i respecte semenii, fårå
deosebire de vârstå, så fie cinsti¡i, så creadå în
Dumnezeu. Învå¡a¡i-i så fie curajo¿i ¿i cå în via¡å po¡i
realiza orice prin muncå ¿i ståruin¡å.
6. Nu uita¡i cå va numåra¡i printre persoanele din
anturajul lor imediat, cå ei observå tot ce face¡i ¿i
vor încerca så vå copieze. Deci, înghi¡i¡i în sec când
vå vine pe limbå câte o înjuråturå, råspunde¡i cu un
gest aprobator ¿i chiar cu un zâmbet de încântare la
comenzile sau cicålelile la care vå supune bunica lor,
¡ine¡i cu stricte¡e eviden¡a paharelor de ¡uicå, vin sau
bere pe care le be¡i în prezen¡a lor ¿i nu depå¿i¡i
måsura ¿i, mai ales, nu ¡ine¡i neapårat så guste ¿i ei
din aceste otråvuri.
7. Nepo¡ii sunt deja la ¿coalå, au teme de fåcut ¿i
lec¡ii de învå¡at. Nu vå apuca¡i så le face¡i voi temele
cå, pe lângå faptul cå-i învå¡a¡i lene¿i, risca¡i så vå
atribuie toate gre¿elile ¿i insuccesele lor. Nu vå sfii¡i
så spune¡i “nu ¿tiu”, atunci când sunte¡i depå¿i¡i de
întrebårile pe care vi le pun sau sunte¡i depå¿i¡i de
exerci¡iile la rezolvarea cårora vå roagå så-i ajuta¡i.
Ei vor în¡elege cå a trecut mult timp de când a¡i
terminat ¿coala ¿i cå problebele foarte complicate ¿i
foarte dificile pe care le rezolva¡i sau le-a¡i rezolvat
la serviciu, sunt cu totul altceva decât un banal
exerci¡iu de algebrå sau o banalå problemå de
geometrie. Procedând a¿a, nu ve¡i scådea cu nimic
în ochii lor. Desigur, dacå se va întâmpla så pute¡i
så-i ajuta¡i totdeauna, vå vor înål¡a pe un pedestal
atât de înalt, încât nu ve¡i avea curajul så coborâ¡i ¿i
ve¡i face eforuri serioase pentru a nu le în¿ela nici pe
viitor a¿teptårile. Ei singuri î¿i vor da seama când så
nu vå mai deranjeze cu întrebårile lor sau, mai bine
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zis, cu ce gen de întrebåri så vå mai abordeze.
8. Ce ne facem cu nepo¡ii no¿tri când au ajuns la
vårsta pubertå¡ii ¿i încep så se uite dupå fete, respectiv
dupå båie¡i? Cu siguran¡å ei nu mai cred demult în
povestea cu barza ¿i ¿tiu tot atât de bine ca ¿i noi
cum se fac copiii. Învå¡a¡i-i så facå distinc¡ie între
dragoste ¿i simpla atrac¡ie animalicå, învå¡a¡i-i så se
fereascå, învå¡a¡i-i så se cåsåtoreascå dupå ce au reu¿it
så-¿i cunoascå bine partenerii ¿i numai atunci când
vor fi în stare så-¿i poarte singuri de grijå.
Cam asta ar fi ce-am învå¡at pânå acum sau ce-ar
fi trebuit så învå¡åm. Dacå må ve¡i întreba dacå eu
am respectat toate sfaturile pe care am avut tupeul så
vi le dau, o så vå råspund fårå ezitare, dar cu cuvenita
ru¿ine, cå nu. ªti¡i vorba aia cu ce zice popa ... La
întâlnirea despre care tocmai v-am relatat câte ceva,
am solicitat declara¡ii ¿i recomandåri de la câ¡iva
colegi bunici. Asculta¡i-le:
Riri Pop (pu¡in „torpilat”) – Bunicii sunt mor¡i
dupå nepo¡i, sunt în stare så facå orice pentru ei. Eu
m-am stråduit ¿i må stråduiesc în continuare så creez
pentru ei un ambient extraordinar, un ambient care
så-i atragå, un ambient natural, populat cu fluturi,
veveri¡e, cå¡elu¿i etc. Ieri s-a petrecut ceva unic pe
propietatea mea: m-a vizitat o veveri¡å. Despre asta
a aflat la scurt timp nepotul meu Andrei, elev în clasa
I-a. Începând din acel moment må bombardeazå cu
telefoane ca så-i relatez evenimentul. I-am promis o
relatare amnun¡itå, “face to face” pentru mâine. Abia
a¿tept întâlnirea cu el”.
Dan Mihålcescu (destul de treaz) – Prima mea
recomandare este ca bunicii så nu fie exagerat de
ata¿a¡i de nepo¡i. Så fie la fel de ata¿a¡i de ei ca ¿i de
copii. În al doilea rând, cred cå nu este o fericire mai
mare pentru bunici decât aceea de-a fi înconjura¡i de
nepo¡ii pe care så-i vadå cum cresc ¿i pe care så-i
råsfe¡e. Nu le face bine råsfå¡ul dar, pentru bunici,
acesta este o alifie pe suflet. Îmi iubesc mult cei doi
nepo¡i: cel mic, mai dezvoltat decât copiii de vârsta
lui, este absolut dulce dar cel mare, de când pårin¡ii
lui s-au despår¡it, s-a depårtat atât de mine cât ¿i de
tatål lui ¿i aceasta este o mare durere pentru mine.
Sfatul pe care l-a¿ da, nu atât bunicilor cât pårin¡ilor,
este så se gândeascå bine atunci când fac un copil ¿i
dacå l-au fåcut så-¿i asume responsabilitatea.
Cåsnicia nu este un câmp pe care culegi flori ¿i le
faci buche¡ele, cåsnicia are ¿i bune ¿i rele ¿i împliniri
dar ¿i lipsuri, are de toate. Pårin¡ii trebuie så
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pre¡uiascå ce-i bun în cåsnicie, så renun¡e la ce-i prost
¿i så ¿tie cå dacå ai dat na¿tere unei fiin¡e, trup din
trupul tåu ¿i suflet din sufletul tåu, ai ni¿te obliga¡ii
majore dincolo de orice altceva.
. Nae Enescu (treaz de-a binelea) – Eu am o
experien¡å diferitå cu cei doi nepo¡i care sunt în clasa
VI-a ¿i cu nepoata care are doar 3 ani. Cu cei din
clasa VI-a am în fiecare sâmbåtå ¿i duminicå un meci
didactic, nu numai la matematicå ¿i fizicå ci în general. Am discu¡ii cu ei despre ce inseamnå via¡a, ce
înseamnå buna purtare. I-am sfåtuit, de exemplu, så
nu se batå cu cei din jur, pentru cå nu este normal ¿i
nu este civilizat. Cu feti¡a de trei ani este mai
complicat. Ea este foarte iubitoare, îi iube¿te pe cei
doi båie¡i ¿i må iube¿te ¿i pe mine. Într-o searå m-a
întrebat: “Nåicå, ai mâncat?” “N-am mâncat”, i-am
råspuns. “Så nu månânci”, îmi spune ea, “cå vin eu
¿i-¡i gåtesc, ¿i-¡i dau så månânci”. Este o scumpå!
Dupå ce mi-am pierdut so¡ia, singurul meu suport
moral sunt fetele, care-mi dau telefon de cel pu¡in
douå ori pe zi, ¿i nepo¡ii. Cu toate cå odatå cu
pierderea so¡iei am pierdut jumåtate din mine,
datoritå lor pot så supravie¡uiesc, så fiu un om normal. Încå n-am luat-o razna, sunt în activitate ¿i sper
s-o mai duc a¿a o perioadå. Nepo¡ii trebuie så aibå
încredere în tine. Ei zic a¿a: Nåicå ¿tie tot, Nåicå
trebuie så ¿tie tot. Dacå må întreabå ceva ¿i nu ¿tiu
în momentul acela, le spun „copii, vå spun mâine” ¿i
între timp må documentez Cei care n-au familie sunt,
o a r e c u m ,
suspenda¡i în
via¡å. Eu am o
via¡å normalå ¿i
sper s-o duc a¿a,
cât oi mai duce-o.
E bine. E bine.
Fetele ¿i nepo¡ii lui
Nae - Radu, ªtefan
¿i Maria, 2006.

Nina Olaru –
Cei care au nepo¡i
¿i au timp, så aibå
grijå de ei, så-¿i ajute cât mai mult copiii: så le ia de
ale mâncårii, så le facå cadouri, så-i ducå la plimbare,
så le dea cår¡i, så-i instruiascå a¿a cum se pricep. Så
se sacrifice cât mai mult pentru ei. Eu regret cå, întro anumitå perioadå, am acordat prea mult timp
profesiei ¿i prea pu¡in familiei. Singurul meu nepot
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este o feti¡å de 16 ani, în clasa X-a. Merge foarte
bine cu ¿coala. Meritul principal este al ei, apoi a
pårin¡ilor ei care au fåcut-o de¿teaptå ¿i al meu întro oarecare måsurå.
Gheorghe Caragea (abstinent sau rezistent) – Am
un nepo¡el de trei ani ¿i ¿apte luni pe care îl cheamå
Patric Caragea ¿i care, dupå pårerea mea, este foarte
iste¡. Må depå¿e¿te în aceastå privin¡å. Are multå
personalitate. Nu face nimic fårå så-i oferi ceva în
schimb. Îi place mult joaca. Are mai multe animålu¡e
din plastic pe care le manipuleazå toatå ziua, în toate
felurile. El este personajul care dominå, le aranjazå în
toate felurile, discutå cu ele ¿i fabricå fel de fel de
scenarii. Unele din animale sunt bune, altele sunt rele.
Le împarte în douå tabere ¿i aranjazå adevårate lupte
între ele. Uneori le inverseazå rolurile. Îi atrag aten¡ia
cå, de exemplu, dinozaurul åsta parcå era råu ¿i acum
îl våd bun. “L-am fåcut eu bun, l-am educat”, îmi
råspunde el. Construie¿te castele de forme neobi¿nuite,
cubiste, nu cu turnule¡e cum l-am învå¡at eu. Nu observ
la el o înclina¡ie spre ma¿ini! Este foarte activ. De când
se scoalå ¿i pânå se culcå este într-o activitate perpetuå. Se retrage uneori într-un col¡, face abstrac¡ie de
noi to¡i ¿i î¿i vede de scenariile lui. Cu ace¿ti copila¿i
problemele încep mai târziu. E bine så ai nepo¡i. Este
ca ¿i cum ai avea din nou copii sau ca ¿i cum tu însu¡i
ai tråi a doua copilårie.
Marian Grådi¿teanu (revoltåtor de treaz) –
Nepotul meu Maximilian face, peste o lunå de zile,
¿apte ani. Tråie¿te,
împreunå cu familia sa în Qubec,
Canada. Vorbe¿te
bine fran¡uze¿te ¿i
bini¿or române¿te.
Este „student” în
clasa I. Nu suntem
mul¡umi¡i
de
¿coala de acolo,
¿coala de la noi
este mai bunå. La
¿coalå se în¡elege
mai bine cu copiii
de emigran¡i.
2002, pe vapor:
Drago¿ ¿i nepo¡ii
lui Calipso - Maria
¿i CD-ul.
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Copiii „nativilor” î¿i iau aere de superioritate, îi trateazå
cu oarecare dispre¡ pe ceilal¡i. Pårin¡ii nepotului meu
au probleme cu serviciul, ceea ce genereazå ¿i
probleme materiale în familie. Nepotul meu nu numai
cå con¿tientizeazå aceste probleme dar ¿i le simte pe
propria piele, din påcate. Ce må deranjazå cel mai mult
la cei de acolo este declinul bisericii ¿i a vie¡ii
religioase. Popula¡ia este, în marea ei majoritate,
indiferentå din punct de veder religios sau chiar atee.
Din aceastå ultimå categorie face parte ¿i ginerele meu.
Maximilian are noroc cu cuscra mea, care este acolo
cu ei ¿i care se ocupå de instruirea lui religioaså.
Bisericile sunt tot timpul aproape goale. Unele dintre
ele se închid din lipså de fonduri, altele se transformå
în depozite sau hoteluri. Negrii au convigeri religioase
mai solide decât albii, mi-au fåcut o impresie bunå.
Sunt civiliza¡i, politico¿i, au grijå de copii lor, alåturi
de care i-am våzut de multe ori în parcul în care må
plimbam ¿i eu cu Maximilian, când am fost la ei.
P.S. Protest Corina Firu¡å:
Pe mine nu m-a întrebat Mirel despre nepo¡ii mei, de¿i
îi cunoa¿te pe trei dintre ei. O så spune¡i cå nu am copii.
Da, a¿a este, dar så ¿ti¡i cå nepo¡ii de frate îmi sunt la fel de
apropia¡i, cåci copilåresc în casa mea. Må împiedic de
jucårioare råmase în timp ce ei cresc, de mingii, de papucei;
chiar ¿i oli¡a stå prin baie, trecând de la unul la altul. Cadouri
de sårbåtori, îngrijorare când fac febrå ¿i multå bucurie când
ne adunåm cu to¡ii. A¿ putea så vå povestesc ¿i eu cum s-a
ascuns Drago¿ într-o cutie de carton de era så facem infarct
cå a dispårut copilul, cum båtea Rare¿ cuie la numai doi
ani ¿i jumåtate, nimerind ¡inta, fårå gre¿. Dacå-l întrebi
cum îl cheamå, råspunde:”Tata lui Udolf ¿i Gigica”.
Rudolf e o påpu¿icå-ren, Gigica e påturica. Are foarte
mul¡i copii ¿i-i iube¿te pe to¡i, dar unii sunt prefera¡i!
Cu Drago¿ am fåcut patru excursii prin Europa ¿i poate
cå anul acesta ¿i mai departe... Cu Simona lucrez zi de zi la
editurå. Iar ceilal¡i doi, care acum sunt studen¡i la Bra¿ov,
Cristi ¿i Hana, îmi sunt la fel
de dragi, de¿i cu ei må våd
mai rar. Am tras o mul¡ime
de învå¡åminte despre via¡å,
observându-i pe cei mici, în
primul rând - cå e bine så ai
pe cine iubi; încerc så le
transmit câte ceva din
experien¡a mea, dar ¿ti¡i ¿i
voi, copiii preferå mereu så
dea ¿i ei cu capul de pragul
de sus! Au via¡a lor ¿i trebuie
så le-o respectåm!
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Impresii de cålåtorie
CIVILIZAºIE

MILENARÅ

– Partea II –
Emilia ¿i Doru Miron
COMPLEXUL DE TEMPLE ANGKOR
Pentru a descrie cele trei zile în care am vizitat aceastå
minune înscriså în Patrimoniul cultural universal,
cuvintele se vor dovedi sårace, nefiind de fapt decât un
îndemn de a-i cunoa¿te frumuse¡ea ¿i måre¡ia.
Situat în Nord-Vestul Cambodgiei, în imediata
apropiere a ora¿ului Siem Reap ¿i a lacului Tonle Sap,
Angkor-ul reprezintå cea mai mare concentra¡ie de temple
apar¡inând vechiului regat khmer. Site-ul ocupå o suprafa¡å
de 232 kmp ¿i se compune din numeroase edificii murale,
¿an¡uri, drumuri ¿i rezervoare construite în perioada sec.
IX – XIII, în care imperiul Khmer a cunoscut apogeul.
Frontierele sale se întindeau atunci pânå la Vientiane
(Laos) la Nord, pe culoarul celor 3 pagode dintre Birmania
¿i Thailanda la Vest, peninsula Malayezianå la Sud ¿i
Vietnamul la Est.
Istoria Angkor-ului începe în sec. IX, când primul rege
Jayavarman II a înfiin¡at dinastia cambodgianå ¿i a
declarat independen¡a fa¡å de regatul Java, care includea
¿i peninsula malayezianå. Dintre cei care i-au succedat au
råmas în istorie:
- Hariharalaya (877-889) care, în pofida scurtei sale
domnii, este cel cåruia i se datoreazå douå dintre
principalele temple care mai existå ¿i aståzi ¿i anume:
Preah Ko ¿i Bakong;
- Jayavarman V (960-1000), cåruia i se datoreazå
construc¡ia micului, unicului templu Bantei Srey, la
îndemnul învå¡åtorului, sfåtuitorului sau brahman
Yajanavaraha;
- Udayadityavarman II (1050-1066), care a dispus
construirea spectaculosului templu Baphuon, precum ¿i a
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rezervorului de apå Baray-occidental, måsurând 8 km/2
km ¿i care este ¿i aståzi folosit!;
- Jayavarman VII, cel care a reu¿it, dupå 4 ani de lupte
sângeroase, så-i învingå pe chami (o popula¡ie, aståzi, pe
cale de dispari¡ie!) devenind Marele Rege al Angkor-ului.
Budhist înfocat, în opozi¡ie cu stråmo¿ii såi de religie
hinduså, el a dispus în timpul celor 30 ani ai domniei
sale, cele mai importante construc¡ii care corespund aståzi
site-ului Angkor Thom, având în centru templul Bayon.
El este de asemenea cel ce a ordonat construc¡ia templelor
Ta Prohm (cel ce ne-a impresionat cel mai mult; motivul
vi-l vom spune mai târziu! – Un dram de råbdare!),
Banteay Kdei ¿i Preah Khan. Aceastå perioadå fecundå
pentru astfel de construc¡ii a fost, totu¿i, ultima. Cu
excep¡ia câtorva noi construc¡ii edificate în jurul zonei
centrale Angkor Thom, nimic nu s-a mai construit dupa
sec. XIII. Imperiul råmâne prosper, emisarul chinez Chon
Ta-Kuan lasând o descriere unicå a ora¿ului ¿i a bogå¡iilor
sale în perioada 1296-1297, dar declinul va începe. Luptele
neîncetate opun khmerilor noul înfiin¡at regat Siam, ale
cårui trupe påtrund progresiv în interiorul Cambodgiei,
cucerind în final capitala Angkor, distrugând-o în anul
1431. Incapacitatea conducåtorilor khmeri de a-¿i proteja
capitala i-a for¡at så se deplaseze cåtre teritorii mai sigure
de-a lungul fluviului Mekong, pe locul actual al capitalei
Phnom Penh, la aprox. 240 km Sud-Est.
Complexul de temple Angkor a renåscut, de fiecare
datå, dupå perioade sumbre. Prima datå, la mijlocul sec.
XIX, când exploratorii ¿i arheologii francezi au descoperit
ruinele abandonate de mai bine de de 4 secole, Louis
Delaporte întorcându-se cu 70 sculpturi ¿i alte piese
pre¡ioase de arhitecturå, care au format baza muzeului
Indochinei, aståzi parte a colec¡iei muzeului Guimet din
Paris.
Toate edificiile existente la ora actualå prezintå sub
toate aspectele – în detaliile arhitecturale ¿i în decora¡iuni
– credin¡ele religioase ale khmerilor. Pentru o scurtå
perioadå, dupå redescoperirea lor, unele au fost considerate palate. Ori, palatele regale erau construite din lemn,
singurele men¡iuni despre aceste construc¡ii figurând în
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basoreliefurile din galeriile templului Bayon. Pietrele,
cåråmizile ¿i lateritele, singurele materiale durabile, erau
rezervate pentru construc¡ia templelor.
Hinduismul, care a dominat imperiul pânå la domnia
lui Jayavarman VII la sfârsitul sec. XII, a fost adus direct
din India – în special din dinastiile din Sud, ca aceea
denumitå Chola, cu u¿oare influen¡e din Java. Templele
nu erau simple dedica¡ii aduse lui Vishnu sau Shiva, unul
dintre elementele istorice surprinzåtoare în Asia constând
în faptul cå khmerii ¿i nu indienii, sunt cei care vor
descoperi simbolismul religios hindus la limitele sale
extreme.
Shiva, cåruia îi erau dedicate majoritatea templelor în
aceastå perioadå era respectat cel mai adesea sub forma
unei “ling”, derivând dintr-un falus reprezentând esen¡a
divinitå¡ii. Khmerii vor descoperi idea de devaraja,
“Divinitatea-Rege”, dupå care conducåtorii sunt asocia¡i
cu divinitatea, restituind înså aceastå asociere în apropierea
mor¡ii lor. Prosperitatea regatului, în credin¡a lor, depindea
de legåturile magice între rege ¿i divinitate, templul
reprezentând pivotul acestei uniuni. A¿adar, templele
reprezentau nu numai cultul personalitå¡ii, ele având în
egalå måsurå o importan¡å majorå pentru buna func¡ionare
a imperiului; din aceastå cauzå, monumentele principale
precum Wat Angkor, Baphuon, Bayon erau considerate
“temple de stat”!
În cosmologia hinduså universul este reprezentat de
cåtre un continent central, înconjurat de 6 benzi de påmânt
¿i 7 oceane circulare. În centrul continentului se ridicå
muntele Meru, cele 5 vârfuri ale sale reprezentând ora¿ul
Brahma, re¿edin¡a divinitå¡ilor. Ora¿ul este protejat de
cåtre opt gardieni situa¡i în punctele cardinale. Din aceastå
cauzå, forma de bazå este de “templu-munte”, o piramidå
cu altar în vârful såu. Ceea ce este interesant de ¿tiut este
cå, spre deosebire de religiile cre¿tine, templele nu erau
un loc de reuniune a credincio¿ilor pentru a se ruga, ci
mai degrabå un loc pentru ritualurile consacrate imaginilor
devaraja, conduse de preo¡ii brahmani ¿i de rege. Wat
Angkor, cel mai vast templu, de¡ine o concentrare a
simbolurilor cosmologice hinduse. ¿an¡urile, zidurile ¿i
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galeriile circulare reprezintå lan¡urile de munte, turnurile
– vârfurile muntelui Meru, terasele ¿i aleile încadrate de
statuile lui Nagas – ¿arpele cu mai multe capete – formeazå
legåtura între lumea oamenilor ¿i lumea divinitå¡ilor.
Vishnu “protecorul” ¿i Shiva “destructivul” reprezentau
douå divinitå¡i ale trinitå¡ii de zei hindu¿i. Cel de al III-lea
fiind Brahma cu patru capete, “creatorul”, care nu a inspirat
niciodatå un cult particular, specific. Numeroase alte
divinitå¡i au apårut în “umbra” acestor trei principali zei.
So¡ia lui Shiva, Uma, este adesea prezentatå alåturi de
el, cu montura sa: un taur. Indra, zeul cerului ¿i al ploii, a
fost foarte important la începutul epocii Angkor. Acest
gardian al Est-ului este adesea reprezentat de cåtre un
elefant cu trei capete, numit Airavata. Vishnu este
reprezentat de garuda, un om-pasåre, Brahma este
reprezentat de hamsa, o gâscå misticå; Yama, zeul
infernului ¿i gardianul Sudului este reprezentat de un taur.
Divinitå¡i minore, mårunte sunt de asemenea numeroase.
“Devatas”-ele, zei¡e, împodobind stâlpii ¿i pere¡ii precum
¿i dansatoarele celeste pentru plåcerea zeilor, acele
“asparas” sunt subiectele cele mai faimoase ale
basoreliefurilor apar¡inând templelor. Iar mândrii gardieni
în armurile lor, posta¡i la intrarea în temple se numesc
“dvarapalas”.
Dintre templele pe care le-am vizitat de-a lungul celor
trei zile, vå prezentåm pe cele pe care le-am considerat ca
fiind deosebite.
1) Templul Angkor, capodopera arhitecturii khmere,
ocupând o suprafa¡å de 1 km/800 m, înconjurat de un
¿an¡ plin cu apå, cu o lårgime de 200 m, este cel mai mare
templu din lume, volumul pietrelor utilizate la construc¡ia
sa fiind egal cu cel folosit la piramida Keops, demn de
re¡inut fiind faptul cå aceste pietre sunt în întregime
sculptate! Templul este orientat cåtre Vest, fiind construit
ca un templu funerar pentru Suryavarman II, a cårui moarte
se contope¿te cu Vishnu. La råsåritul soarelui, cele cinci
turnuri ce sunt vizibile de la Siem Reap (în traducere “zidul
contra Siamului”) apar ca siluete umbrite “contra soarelui”,
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pentru ca în lumina blândå a apusului de soare,
toate detaliile fa¡adei sale så stråluceascå.
Imagini de neuitat! Pere¡ii galeriei inferioare
sunt în întregime grava¡i cu scene din legende
hinduse, fiind cel mai lung basorelief din lume.
Prima fa¡adå – cea apuseanå – este acoperitå în
întregime de un basorelief ilustrând o scenå
extraså din Mahabharata; în unghi, fa¡ada din
Sud începe prin a ilustra o procesiune a marilor
demnitari ai epocii care comandå trupele,
defilând în fa¡a familiei regale ¿i a supu¿ilor
såi. Scena se modificå în a doua jumåtate a
galeriei, fiind reprezentate cu multå imagina¡ie
paradisul ¿i infernul. Pe fa¡ada de råsårit este
expuså o scenå excep¡ionalå, cea a unei furtuni
pe ocean în timpul cåreia divinitå¡ile – zeii ¿i
demonii – î¿i unesc eforturile sub conducerea
lui Vishnu cu scopul de a descoperi “amrita”,
elixirul vie¡ii eterne. Scårile acoperite ne conduc la nivelul
superior, o curte încadratå cu galerii, care ne oferå
posibilitatea unei impresionante vederi a celor cinci turnuri
centrale. Pere¡ii ¿i stâlpii sunt în întregime sculpta¡i cu
“apsaras” – dansatoare celeste, aproape 1700 în total, toate
diferite unele de altele. Fantastic! În vârful templului,
urcu¿ul având dificultatea specificå muntelui, panorama
este unicå.
2) Bayonul, aflat în centrul complexului Angkor Thom,
este, alåturi de templul Angkor, monumentul cel mai
vizitat. De departe el ne apare ca un munte de pietre, dar
pe måsurå ce ne apropiem, vor ie¿i în eviden¡å splendidele
detalii ale turnurilor cu patru fa¡ete. La origine, sub domnia
lui Jayavarman VII, înfå¡i¿at aici ca o impunåtoare figurå
a budhismului Marelui Vehicul Lokesvara, templul
cuprindea 54 de turnuri cu o arhitecturå unicå. Pere¡ii
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galeriilor ce înconjoarå edificiul central sunt în întregime
grava¡i cu basoreliefuri, ale cåror teme relateazå despre
båtålii, în special båtålia navalå în cursul cåreia
Jayavarman VII i-a învins pe chami, precum ¿i în mod
surprinzåtor – scene ale vie¡ii cotidiene; activitatea într-o
pia¡å, scene de vânåtoare, lupte între coco¿i.
3) Terasa elefan¡ilor care se întinde pe 300 m, dominând
pia¡a ¿i de pe care se face intrarea în palatal regal. De la
înål¡imea acestei terase de ceremonii, odinioarå borduratå
cu o balustradå în formå de “nagas”, regele Jayavarman
VII privea defilând armatele sale întoarse victorioase din
råzboiul contra Chamilor.
4) Terasa regelui lepro¿ilor, situatå în imediata
apropiere, î¿i trage numele de la statuia gåsitå aici ¿i care
se presupune cå ar fi reprezentat un rege bolnav de leprå.
Pasajele subterane sunt decorate în întregime cu scene de
infern compuse din “nagas” ¿i demoni, o
altå tentativå de a recreea lumea divinitå¡ilor
în piatrå. Una dintre acestea este deosebit
de originalå: un cal cu cinci capete! Poate
fi o simbolisticå legatå de muntele Meru.
5) Marele Templu Ta Prohm, construit
dintr-o succesiune de galerii, simbolizeazå
cultul stråmo¿ilor. Construit sub domnia lui
Jayavarman VII, acest templu a fost dedicat
mamei sale, fiind la fel ca ¿i Bayonul un
monument budhist. Interesul ce se acordå
acestui templu, într-un mod cu totul
deosebit, se datoreazå faptului cå acesta a
fost låsat în mod deliberat “în stare naturalå”
de cåtre arheologii francezi, nefiind supus
nici unui tratament menit conservårii
stabilitå¡ii sale. Tocmai aceastå sålbåticie,
aceastå uluitoare înfrå¡ire între Mama
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Naturå ¿i minunatul Templu, produs al min¡ii ¿i mâinilor
Omului, ne determinå så-l consideråm unul dintre cele
mai romantice, mai încårcate de sensibilitate, locuri
vizitate. Cele câteva fotografii vå vor convinge!
6) În sfâr¿it, Templul Banteay Srei, închinat lui Shiva.
Construit în gresie ro¿ie în anul 968, acest templu este
apreciat pentru calitatea deosebitå a sculpturilor ¿i
basoreliefurilor. La o scarå mai micå, Banteay Srei este
comparabil cu Angkor-ul în ceea ce prive¿te iconografia
¿i simbolismul religios, derivate din hinduismul adaptat
la tradi¡iile khmere.
Au fost trei zile cople¿itoare, la sfâr¿itul cårora a¿a
numita deformare profesionalå m-a determinat så må
gândesc: cu ce mijloace tehnice, cu ce materiale, cu ce
productivitate a mâinii de lucru, cu ce arhitec¡i au putut fi
realizate aceste capodopere.
În urmåtoarele douå zile am avut
posibilitatea de a ne plimba agale în
încântåtorul Cartier Colonial, marcat de
elegan¡a inconfundabilå specificå
francezilor; ne-am imaginat via¡a tihnitå,
lipsitå de griji a celor ce locuiau aici ca
ståpâni, pove¿tile de dragoste ¿i intrigile
ce le-au însufle¡it cândva. Apoi ne-am
amestecat în mul¡imea pestri¡å ce anima
pia¡a veche a ora¿ului, care ne îmbia cu
fructele specifice zonei tropicale ¿i cu
suveniruri, acele nimicuri scumpe
påmânte¿ti – cum le definea poetul nostru
preferat Ion Minulescu – care ne sunt dragi
tocmai pentru cå reu¿esc prin aducerile
aminte ale unor zile de demult, så ne dea
iluzia aducerii Timpului ¥napoi.
În mod paradoxal, zgomotul sutelor de
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motorete ¿i motociclete, strigåtul vânzåtorilor
ambulan¡i parcå ne învigorau, deveniserå
pentru noi expresia tumultului Vie¡ii, a
fråmântårilor ei de care, pentru trei såptåmâni
am fost scuti¡i. În penultima searå am fost
invita¡i la o cinå tradi¡ionalå, înso¡itå de suava
muzicå khmerå ¿i de încântåtoarele
dansatoare apsara.
Ultimele ore în Cambodgia le-am petrecut
fie parcurgând aleile miniparcului hotelului,
fie stând comod pe unul dintre ¿ezlongurile
ce flancau piscinele, admirând apusul
soarelui, muzica de café-concert în surdinå
întregind acea atmosferå pe care ¡i-ai dori-o
repetatå la infinit…
La 7 seara, un avion al unei companii
thailandeze ne transportå la Bangkok, de unde
ne preia Airbus-ul companiei Air France.
Escala, dupå un zbor extrem de obositor, la Paris înseamnå
confruntarea cu avertismentul unei ierni aspre ce pusese
deja ståpânire pe Ora¿ul-Luminå. La emo¡iile prilejuite
de reîntoarcerea acaså, cu bucuriile ¿i mai ales cu grijile
specifice realitå¡ii române¿ti, s-au adåugat emo¡iile unui
zbor cu avionul pe ruta Paris – Bucure¿ti, fiind necesare
câteva ore pentru degivrarea acestuia. Am ajuns cu bine
acaså dar…fårå o parte din bagaje, care au mai dorit pe
semne… så cunoascå Parisul pentru încå o zi!
Speråm cå nu v-a plictisit lunga noastrå poveste, din
care poate deja cunoa¿te¡i unele episoade ale istoriei ¿i
realizårilor acestui popor, considera¡i-le atunci doar ca
o reamintire. ªi dacå va fi cazul… mai avem multe de
povestit!
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Noi despre noi
Itin
er
ar bis
an
iner
erar
bisttri¡e
i¡ean
Radu Gruia
Viitorul apropiat, pe termen mediu sau îndepårtat (sau
cum le place unora „strategic”), nu este întotdeauna
previzibil. Desigur, nouå, mai tuturora, ne place så credem
cå gestionåm treaba asta cu talent, abilitate ¿i competen¡å.
Mai fiecare este convins cå, în acel spa¡iu al intelectului
propriu rezervat „fabricårii” opiniilor, deciziilor sau programelor, reu¿e¿te så gestioneze corect ambientul previzional ¿i så-¿i poata astfel controla existen¡a. Cel pu¡in pe
termen scurt ! Dar nu se întâmplå întotdeauna a¿a!
Cam a¿a am på¡it-o ¿i eu: n-aveam deloc de gând så
må duc la Bistri¡a. Pânå într-o bunå zi, când Ileana mi-a
declarat, fårå expunere de motive sau preambul: „ Motane
(apelativ familial) mergem la Bistri¡a pentru cå trebuie så
¡in un discurs de ini¡iere a femeilor în problematica feminismului militant. Vom pleca pe 16 ¿i ne vom întoarce pe 19
sau, cel mai tîrziu, pe 20 martie. Få ¿i tu ni¿te socoteli,
vezi de ce vom avea nevoie etc. Dacå tot ajungem acolo,
poate ne repezim ¿i pînå la Ion, la Telciu.”
Zis ¿i fåcut ! Am început cu traseul, pentru cå habar
n-aveam nici måcar de distan¡e. Deci am scos itinerariul
de pe Yahoo, de unde am aflat cå distan¡a este de 429 Km,
iar durata de 5h21 min. Fårå coturi, pe traseul Bucure¿tiPloie¿ti-Bra¿ov-Tg. Mure¿-Reghin-Bistri¡a. OK. Deci må
a¿tepta un drum de cca. 430 Km, pe ¿osele bunicele, farå
surprize. În continuare am monitorizat meteo pe 2 site-uri
americåne¿ti, pe tot traseul. De unde am aflat cå
temperaturile vor fi pozitive, în intervalul 4-10 C0, fårå
vânt, cu regim de precipita¡ii de 40-60%, ploi sub formå
de averse, cer acoperit. Iar de pe sticla noastrå, tot felul
de avetismente pentru cåderi importante de zåpadå! Pânå
la urmå, i-am crezut pe americani ¿i am hotårît så plecåm.
Am pregåtit-o pe Mari¡a (ma¿ina), am fåcut plinul (cu
Euro Super 98), frâne, ulei, pneuri etc. Am fåcut bagajele,
ne-am pregåtit suflete¿te pentru drum ¿i joi diminea¡å....pe
la 10h30, am plecat. Zicând cå vom ajunge pe la 4-4.30
pm. La 11.30 eram la Otopeni, iar la 12h15 la Bårcåne¿ti,
depå¿ind intrarea în Ploie¿ti. Pårea cå totul începe bine,
cînd... Mari¡a începe så tu¿escå, se îneacå ¿i i se opre¿te
motorul! Evident, defect de alimentare. Pun rapid
diagnosticul „corpuri stråine” în benzinå, pornesc
motorul ¿i îl turez la maximum, tu¿e¿te dar ajung la un
service (providen¡ial) unde „båie¡ii” desfac ¿i spalå
carburatorul. Totul pare OK, omul îmi face ¿i facturå de
8,25 lei, eu îi dau 5 lei mecanicului ¿i plecåm dupå 45min.
Motorul merge nemaipomenit, plouå ¿i stå tot timpul, dar
e bine. Pânå la ie¿irea din Comarnic, unde pe o ¿osea
absolut vidå, depå¿esc o Dacie, treabå la care am spectatori
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nepofti¡i (foarte interesa¡i) la ultima parte a show-ului meu,
vreo cinci secunde. Exact în momentul revenirii mele pe
sensul de mers, la vreo 2-300 m în fa¡å, emerge din asfalt
o Patrulå a Poli¡iei Rutiere Comarnic, care bineîn¡eles cå
¿tia cå era linie continuå pe acolo! Drept care se manifestå
luminos ¿i zgomotos la adresa mea, întoarce, (trecînd peste
linia continuå) ¿i îmi înmâneazå, cu deferen¡å PV în
valoare de 100 lei, plåtibili în 48 ore, oriunde voi binevoi
så vreau eu. La plecare, må colpe¿e¿te spunându-mi:
„Conduce¡i cu grijå dle Gruia. Pe serpentine carosamentul
este ud”. A fost întocmai povestea cu Pisica neagrå sau
Popa cu sutanå: dacå unul dintre actori întârzia „replica”
cu cinci secunde, råmâneam cu banii în buzunar !
În continuare nu s-a mai întâmplat nimic spectaculos.
Am mers continu cu opriri de scurtå duratå. Pânå la urmå
s-a confirmat diagnosticul meu referitor la motivul
sincopelor de alimentare ale motorului: niscai H2O în
benzinå! Mi-am amintit cå, odatå, un vecin mi-a
recomandat så evit benzinåria de la care alimentez de
obicei, deoarece li se întâmplå des chestia asta! Poate, de
dragul informa¡iei, ar trebui så avertizez cititorul în
legåturå cu starea execrabilå a carosabilului din Bra¿ov:
este pur ¿i simplu poligon de testare a rezisten¡ei la rupere
a sistemelor de rulare ale autovehiculelor! În fine, ultima
etapå, Reghin-Bistri¡a, probabil cel mai dificil segment
datoritå numeroaselor curbe în „ac de pår” (douå cote cu
diferen¡e de nivel de 2-300 m) precum ¿i a stårii lui precare,
am parcurs-o pe întuneric beznå. Plus un front dens de
lapovi¡å, aproape permanent, agrementat cu farurile
orbitoare ale „greilor”, care circulau pe sens contrar! Am
ajuns la 7h45 pm, ne-au a¿teptat gazdele care ne-au condus
la hotel. Såru-mîna’ Doamne ! Amin ! Recapitulare: 9h15
duratå totala, din care 8h rulare efectivå, 480 km
înregistra¡i pe contorul Mari¡ei. Întrebare: cum råmâne
cu Yahoo-ul? Råspuns: habar n-au despre traseele din
România! Dacå ar fi fost vorba despre Ile de France,
probabil cå informa¡iile lor ar fi fost corecte! Cine ¿tie?
Cå p’acolo n-am prea fost cu ma¿ina !
Dupå un telefon prealabil pentru a afla adresa ¿i a-l
anun¡a pe Lucicå cå m-am înfiin¡at, în bunå stare, în ora¿ul
de re¿edin¡å al Domniei Sale, vineri diminea¡å pe la 11h
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må descurc cu loca¡ia ¿i caut scara A2 a blocului. Pe Lucicå
îl gåsesc a¿teptându-må pe palierul etajului 2, arborând
un zâmbet grav de bun venit ¿i o licårire u¿or mali¡ioaså
a ochilor. Dupå acolada de rigoare intråm în caså unde ne
prime¿te Meri¿or, ne a¿ezåm ¿i trecem la ordinea de zi
convenitå la telefon: „Bine Boierule, treci pe aici så mai
ståm ¿i noi de vorbå !” Zis ¿i fåcut. „De vorbå” se
dovede¿te a fi un schimb firesc de informa¡ii despre
ce-am fåcut ¿i o så mai facem, amintiri ¿i evident, opinii
despre unele ¿i altele. Încep eu, relatându-i peripe¡iile
drumului la care adaug, normal, comentariile proprii ¿i
continui cu motivele prezen¡ei noastre în urbe: training
adresat Doamnelor Liberale din jude¡, la invita¡ia cårora
se deruleazå de fapt ac¡iunea. Tema: Discursul de Gen,
Conceptul de Feminism Militant vs Feminism Academic, con¡inut, abordare, tehnici oratorice etc. Evident
cå toate astea au fost treaba Ilenei. Ac¡iunea în sine a fost
programatå pe durata a douå zile (foarte pline), sub formå
de cursuri ¿i seminarii. Desigur, datoritå programului, la
întâlnirea cu Meri¿or ¿i Lucicå am fost singur. Lor le-am
povestit, cât m-am priceput, despre ce este vorba. La rândul
lui, Lucicå mi-a povestit cum se simte ¿i ce i s-a întâmplat
de fapt. În noiembrie trecut, a suferit un atac de ischemie
cerebralå cu hemiplegie stânga. Mi-a spus toatå povestea
calm, chiar cu dârzenie a¿ putea så spun, fapt care m-a
impresionat ¿i m-a fåcut så gândesc cå se va descurca în
continuare. Face terapie recuperatorie, a avansat mult, dar
mai råmân încå probleme de locomo¡ie. Dialogul a fost
spontan ¿i plåcut, am fåcut glume, am depånat amintiri
din facultate, ne-am amuzat ¿i ne-am sim¡it foarte bine.
Le-am povestit, de asemenea, despre întâlnirile noastre,
le-am oferit cele 2 numere ale „MECANICILOR’ 61”
din 2006 ¿i ni¿te materiale scoase de mine de pe NET.
(unul se referå la demontarea legendei lui TITO). Am
discutat despre întâlnirea noastrå din septembrie, ocazie
cu care ne-am exprimat amândoi speran¡a cå se vor numåra
¿i ei printre participan¡i. Am fåcut poze, fiecare cu aparatul
lui ¿i am promis cå pe ale mele le vor primi luni seara, la
întoarcerea noastrå acaså. Am promis, de asemenea, så
fac tot posibilul så må întorc ¿i cu Ileana, înainte de a
pleca acaså. La plecare, Lucicå m-a condus pânå jos ¿i a
fåcut pu¡inå mi¿care.
Pentru cå programul Ilenei s-a încheiat sâmbåtå seara,
am hotårât så profitåm de ocazie pentru a-i face o vizitå
unei mai vechi cuno¿tiin¡e de-a noastrå, Dumitru Vla¿in
(cåruia apropia¡ii îi spun Ion), un ardelean neao¿, care
tråie¿te din mo¿i stråmo¿i în comuna Telciu, situatå la
poalele mun¡ilor Rodnei, pe Valea Sålåu¡ei, la cca. 25
km de Salva. Vå mai aduce¡i aminte de legendarul tronson
de cale feratå Salva-Vi¿eu? Ei bine, despre locurile acestea
este vorba! Ne-am hotårât så trecem pe la Meri¿or ¿i Lucicå
înainte så plecåm spre Telciu, duminicå diminea¡å. A¿a
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dar, la 10h am sunat la interfon ¿i am continuat, de data
aceeasta în formula lårgitå, schimburi de opinii ¿i mai
ales, pove¿ti de ale Ilenei. La 11 a.m. ne-am luat råmas bun
¿i am pornit-o cåtre noua destin¡ie. Aproape tot timpul a
nins u¿or, cu fulgi de puf, umiditate atmosfericå scåzutå,
fårå vânt ¿i temperaturå de 8-9 °C; o adevåratå atmosferå
de basm. Am ie¿it din Bistri¡a ¿i ne-am îndreptat cåtre
Nåsåud, pe o ¿osea aflatå încå într-o stare bunicicå, ce
traverseazå ¿i ea vreo douå „dealuri”, dar fårå serpentine,
cu curbe largi ¿i vizibilitate acceptabilå. Am trecut prin
Nåsåud, Salva ¿i Co¿buc, localitatea în care s-a nåscut
marele poet ¿i în care se aflå de fapt ¿i casa memorialå a
sa. Fiicå a comunei este ¿i Florica, so¡ia lui Ion Vla¿in,
gazda noastrå pentru o zi. Am ajuns în Telciu dupå o orå
de drum plåcut, în pofida anotimpului neprietenos care
coloreazå mai tot peisajul în gri-murdar. Întrebåm pe unde
ar fi gospodåria lui Ion ¿i aflåm: accesul este pe un drum
lateral, desfundat, în lungime de cca.6-700 m, cu rampe
de 15-20 % ¿i „asfalt înmuiat”. Desigur, toate detaliile le-am
constatat eu ¿i ro¡ile Maritzei! (post factum). În timp real,
m-am hotårât så urc, pentru cå nu puteam så las ma¿ina
pe ¿osea o noapte întreagå ¿i så car bagajele prin noroi!
Zis ¿i fåcut: am urcat, Maritza s-a clåtinat prin noroi ¿i s-a
oprit spontan în fa¡a unei por¡i. Am întrebat ni¿te oameni,
afla¡i la vreo 50-60 m distan¡å, care mi-au spus cå må
aflam în fa¡a por¡ii pe care o cåutam! M-am înfiin¡at la
u¿a casei, am båtut, a ie¿it Florica, uluitå pentru cå, evident, habar n-avea cå vom veni noi de la Bucure¿ti! Ion
era la bisericå, la slujba de duminicå. Florica a adus ni¿te
saci din iutå pe care i-am plasat sub roata stânga-fa¡å. Am
ie¿it din ¿leaul de noroi adânc de 30-40 cm ¿i am bågat-o
pe Maritza în curte, unde am a¿ezat-o cu dezinvolturå pe
un strat de zåpadå de cca. 70 cm, unde a råmas suspendatå
¿i n-a mai vrut så se mi¿te de nici un fel. Am închis poarta,
am luat bagajele ¿i am låsat-o dracului acolo. Ne-am acomodat la cålduricå, Florica a adus niscai pålincå ¿i ne-am
pregåtit så-l a¿teptåm pe Ion. Ion a întârziat, iar în locul
lui a sosit un personaj pitoresc, care s-a prezentat ca fiind
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agronomul comunei, vizibil foarte interesat de prezen¡a
noastrå acolo. Ne-am låmurit pe îndelete ce ¿i cum, dupå
care a început så ne relateze tot felul de lucruri interesante
legate de istoria mai mult sau mai pu¡in îndepårtatå a
locului. Astfel am aflat, în premierå absolutå, cå prin
secolul 18 popula¡ia (bårba¡i) actualului jude¡ era
constituitå într-o unitate militarå, la nivel de regiment,
care avea misiuni de asigurare a grani¡ei, controlul
traficului de frontierå ¿i al tranzitului de mårfuri etc. Le-a
råmas numele „Cåtanele negre” datoritå culorii ¡inutei
de seviciu. Oamenii ace¿tia tråiau acum 200 ¿i ceva de
ani experien¡a, mult mai apropiatå, a locuitorilor
chibu¡urilor israeliene. Civili ¿i militari în acela¿i timp!
Am mai aflat de la dânsul cå jude¡ul Bistri¡a-Nåsåud este
denumit ¿i „Jude¡ul Academicienilor” pentru cå, în
momentul de fa¡å are 17 academicieni! A urmat apoi
momentul apari¡iei ru¿ilor în 1944: mici bande de militari
care jefuiau ca-n codru. Momentul rezisten¡ei împotriva
vechiului regim: justi¡iari locali - Pa¿ca - ce se ocupa cu
„redistribuirea” în favoarea oamenilor sårmani ¿i obidi¡i.
Într-un târziu, înconjurat de trupele de securitate, s-a
sinucis. (Nu s-o predat !) ¿i în sfîr¿it, momentul ¿antierului
Salva–Vi¿eu, råmas viu în memoria locuitorilor mai
vârstnici, datoritå amploarei ¿i duratei lui, cât ¿i a
evenimentului tragic care a curmat brusc via¡a a 27 tineri
muncitori, victime ale unui nefericit accident de muncå.
¥n sfîr¿it, se întoarce ¿i Ion de la bisericå, vizibil
impresionat ¿i bucuros de vizita noastrå. Telciu n-are
acoperire pentru operatorii de telefonie mobilå, iar re¡eaua
Romtelecom nu dispune decât de un numår limitat de
posturi pentru abona¡i, datoritå vechimii ei ¿i a lipsei de
fonduri pentru modernizare, de¿i popula¡ia ajunge la 10500
de persoane. Din acest motiv n-am putut så-i comunicåm
data preciså a sosirii noastre. Pentru cå suntem în plin
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post al Pa¿telui, pe care ei îl respectå, trebuie så se descurce
cu mâncarea noastrå, lucru care-l trimite pe Ion înapoi în
sat. Petrecem dupå amiaza stând de vorbå despre una ¿i
alta iar seara ne uitåm la TV – post cu antenå de satelit ¿i
decodor de semnal -pe care trebuie så învå¡ de la Ion cum
så-l butonez cu ajutorul respectivelor douå telecomenzi.
A doua zi, în timp ce noi ne luåm micul dejun, Ion rezolvå
problema Mari¡ei pe care o readuce cu... ro¡ile pe påmânt.
Apoi facem poze ¿i ne pregåtim de plecare. Care are loc
pe la 8h45 în direc¡ia Fiad, de unde vrem så cumpåråm
ni¿te påstråvi ¿i icre. Ceea ce ¿i facem, “pe alese”, cum se
spune: luåm 6 buc din „sortimentul 500”, adicå de 0,5 kg
bucata precum ¿i vreo 400 gr. de icre, pentru cå atâta aveau
disponibil. Împreunå cu Ion, care ne înso¡e¿te pânå la
Nåsåud, påråsim Fiadul pe la 9h35 ¿i ne îndreptåm spre
Rebri¿oara, la cî¡iva km de Nåsåud, unde Ion are ceva de
rezolvat. Aici, a¿teptîndu-l pe Ion, vedem în curtea unui
gospodar un autocar transcontinental, afi¿înd bine
cunocutul brand EUROLINES! Aflåm de la Ion cå
autocarul apar¡ine unui întreprinzåtor local ¿i „face” Spania
cel pu¡in o datå pe såptåmînå! Ne întoarcem la Nåsåud, îl
conducem pe Ion la autogara localå, unde ne luåm råmas
bun ¿i promitem så revenim la varå. Dupå ce o duc pe
Mari¡a pentru o „baie” binemeritatå la o spålåtorie din
Nåsåud, pornim spre caså la 10h32.
¥n Bistri¡a refac plinul cu cei 8 l consuma¡i de Mari¡a
în escapada Telciu ¿i am grijå så n-o mai på¡esc cu benzina:
pun CO 100 de la OMV. De data aceasta, avem parte din
plin de toate condi¡iile unui drum plåcut: soare, luminå,
cer albastru, temp + 150 C, carosabil uscat, trafic lejer etc.
Dupå ce încurc ie¿irea din Reghin, la 15h50 ajungem la
Bra¿ov, unde traversåm iar poligonul de încercåri, ocazie
în care Mari¡a se comportå excelent. La ie¿irea din Bra¿ov,
în timp ce fåceam planuri... suculente în legåturå cu loca¡ia
posibilå a unui gråtar cu cårbuni prin zonå, îmi sare pur ¿i
simplu în fa¡å un prieten agent. Cu soare orbitor în fa¡å,
frânez, iau dreapta ¿i cobor din ma¿inå. Râde ¿i mi se
adresazå: nu må vezi, nu? Ce s-a întîmplat domnule agent?
Radar, ce så se întîmple! Unde? ¥n spate, aici, la vreo 200
de metri! Vorbe¿te în sta¡ie: viteza pentru Bucure¿ti, vå
rog? Aud ¿i eu råspunsul: B-03-MUS, 69 Km/h în
localitate!!??!! Altå amendå..... De data asta o adevåratå
ambuscadå a Poli¡iei Rutiere Bra¿ov. În 10 minute au oprit
trei ma¿ini, toate scåpate din porcåria de trafic ¿i picate în
plasa lor. (un Audi de BV fusese „luat” cu 97 Km/h...)
Face lumea rost de bani... cum poate ! Am gåsit gråtarul
la începutul serpentinelor de sub Predeal: Cotul Donului.
Am luat masa ¿i am plecat spre Bucure¿ti. La 6 p.m. eram
la Sinaia iar la 7h30 pm la Båneasa, dupå un drum fårå
probleme, mai ales pe segmentul Comarnic-centura
Ploie¿ti, probabil cel mai bun drum din ¡arå....Asta a fost.

Coresponden¡å
Zâmbi¡i, vå rog!
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Foaie de suflet lunarå a Asocia¡iei „Promo¡ia ’61 MECANICÅ“

La expedierea prin e_mail a revistei din luna martie,
s-a întâmplat o micå uitare ¿i ce-a urmat... iatå doar câteva
exemple:
- Lecturå placutå la ce? Transmite¡i ata¿ul. Kessler
- Corina, n-a¡i uitat cumva attach-ul? Revista... nu e !
Gulie.
- Dragå Corina, Mul¡umesc pentru aten¡ie! Dar unde
este revista? A¿tept s-o våd! Nae
- Mul¡umesc, când o trimi¡i, eu o voi citi indiferent
daca e meci sau nu, pentru mine fotbalul e un sport de
derbedei. Regret cå nu se mai procedeazå ca pe vremea
aztecilor sau maya¿ilor, când una din echipe - istoricii nu
au tras concluzia care - era exterminatå. Eu le-a¿ extermina
pe amândouå! Multumesc pentru mesaj. Sourou.
Råspunsul redac¡iei:
Am rezistat la bombardamentul vostru!!! Mai tråim!
A¿a cå totu¿i vå trimitem ¿i revista!
Primåvara e “di vinå”!!



○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Dragii mei,
Vå trimit aceastå pozå! A¿a aratå strada noastrå
våzutå de pe treptele casei, într-o diminea¡å frumoaså
de primåvarå, când iarna ne-a luat prin surprindere
cu o scurtå vizitå!
Pentru noi poza simbolizeazå calmul, lini¿tea, natura Americii în care tråim! Ne-ar face mare plåcere
så o publica¡i în numårul din aprilie al revistei noastre!
Acum pomii sunt în floare ¿i magnolia din spatele
casei este gåtitå ca o mireaså în roz, så întâmpine
diminea¡a de Pa¿te! (Azi este Pa¿tele catolic). Rodica.
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CV
¥nsemnåri din Ierusalim
Joel Oshia

De necrezut cât de repede s-au scurs 45 de ani ... de
la terminarea facultå¡ii...!

O nostalgie de nedescris må cuprinde, iar amintirile
se înghesuie în memorie. Unele dintre ele le-am
a¿ternut în scrisori trimise la aniversårile precedente
dar au mai råmas unele nedepånate pânå acum.
Amintiri din activitatea pur profesionalå, realizåri,
nu cred cå ar mai interesa acum. Obi¿nuisem så spun
cå odatå ie¿it la pensie am închis u¿a trecutului ¿i
privesc numai înainte.
Suflete¿te sunt legat de mul¡i colegi de uzinå, de la
Timpuri Noi, uzina începutului ¿i sfâr¿itului carierei
mele de inginer în România. Påstrez vie în memorie
primirea cålduroaså de care am avut parte în primele
zile de uzinå, din partea unor persoane deosebite:
- d-na Popescu Elena (Lily) - secretara directorului, dinamicå, finå, sufletistå, care m-a ajutat så
trec primele întâlniri oficiale cu conducerea uzinei,
- ing. Onichie Mihai - mecanicul ¿ef, care m-a
primit în sec¡ie, cu multå încredere,
- Bercaru Gheorghe - unul dintre mecanicii de
excep¡ie ai sec¡iei, de la care am învå¡at meserie.
Zâmbetul lor, încrederea acordatå au jucat un rol
important în munca mea de inginer.
¥n vizitele mele fåcute ulterior în România, am
cultivat aceste prietenii de suflet.
Uzina Timpuri Noi, în cei 12 ani de activitate
(1961-1973) a fost locul împlinirilor profesionale,
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N.R.: Acordåm un premiu celui
care recunoa¿te toate personajele
din fotografie. Pe la noi s-a zvonit
cå Cian-En-Sik a ajuns ministru
în Coreea de Nord.

care ¿i-au låsat amprenta asupra mea ¿i unde, vreau
så cred, am låsat ¿i eu ceva pozitiv.
Aceasta a fost ¿i perioada în care m-am cåsåtorit
(1961), am învå¡at rolul de pårinte, am fåcut excursii
pe munte ¿i visam la plecarea în Israel.
Am ¿tiut cå nu-mi va fi u¿or în Israel: limbå,
mentalitate, probleme de securitate, dar am fost
convins cå acesta este pasul ce trebuie så-l fac pentru
mine ¿i familia mea.
Din mai 1973, am început o via¡å nouå în Ierusalim.
Am început cu 5 ani de inginerie în ma¿ini cu
comandå numericå, proiectare de dispozitive etc. ¥n
noul loc de lucru era permis
så bem ceai, cafea în timpul
lucrului, colegii se adresau
pe numele mic, dispozitive
de bazå se comandau la
firme stråine fårå restric¡ii
financiare ¿i nu odatå se
mirau de cuno¿tin¡ele
tehnice ¿i con¿tiinciozitatea
noului venit.
A urmat perioada intrårii
computerelor în via¡a de
uzinå, ceea ce m-a
determinat så-mi încerc
for¡ele în noul domeniu.
Am trecut în învå¡åmânt.
Au urmat ani de zile cu
nenumårate cursuri de

specializare. ªi simultan am predat
rezisten¡a, organe de ma¿ini,
tehnologie, desen tehnic ¿i ulterior,
programarea pe calculator.
Lucrul cel mai important pe
care l-am fåcut mi se pare
contribu¡ia la educarea multor
genera¡ii de tineret. Legåtura cu
tineretul m-a fåcut så în¡eleg mai
bine problemele Israelului. Am
cåutat så le fiu de ajutor ¿i
întâlnirile ulterioare cu fo¿tii elevi
m-au convins cå le-am fost de folos.
La 65 de ani am ie¿it la pensie.
Activitatea zilnicå a råmas încårcatå cu multe
lucruri care m-au a¿teptat så le realizez.
Cele douå fete, Anda ¿i Bianca, m-au fåcut bunic
târziu, a¿a cå acum am ocazia så fiu mult timp în
apropierea nepo¡ilor (momentan, cinci) ¿i så må bucur
de naivitatea vârstei lor.
Copiii ¿tiu române¿te, iar nepo¡ii, deocamdatå,
doar câteva cuvinte.
A tråi în Israel, ¡arå micå, cu multe probleme, nu-i
u¿or. Terorismul este încå arma multora în încercårile
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Foaie de suflet lunarå a Asocia¡iei „Promo¡ia ’61 MECANICÅ“
de rezolvare a problemelor.
Ierusalimul este un ora¿ superb, plin de via¡å, cu
construc¡ii moderne în piatrå localå ¿i o citadelå veche
cu obiective sfinte tuturor religiilor. Cartierul Gilo,
în care locuiesc, are vederi panoramice care-mi
amintesc Bra¿ovul våzut de pe Tâmpa.
Locurile sfinte, varietatea popula¡iei, fac din
Ierusalim un ora¿ cu mare poten¡ial turistic.
Via¡a mea de societate este foarte bogatå ¿i må
leagå de cercuri de cuno¿tin¡e, prieteni, obiective.
Casa noastrå este un loc de întâlnire apreciat, Erica,
so¡ia mea, prietena mea din tinere¡e (45 de ani de
cåsåtorie), în calitate de gazdå având un rol hotårâtor.
Activitatea mea zilnicå cuprinde alternativ: înot,
plimbåri, citit, spectacole, muzee, conferin¡e de mare
interes.
Activitatea culturalå a Israelului în limba românå
este între¡inutå de câteva organiza¡ii:
- Institutul Cultural Român, cu o strategie bine
puså la punct, aduce în Israel personalitå¡i române
care så intre în dialog cu oameni de culturå israelieni;
organizeazå seri de teatru, film, concerte folclorice
etc. Amintesc întâlniri cu acad. prof. Iano¿i Ion de la
Facultatea de Filozofie din Bucure¿ti, poeta Ana
Blandiana, cântåre¡ul Ducu Bertzi, actorul Florian
Piti¿ etc.
- Institutul de cercetåri a istoriei evreilor din
România, de pe lângå Universitatea din Israel, oferå
burse unor cercetåtori din România pentru a realiza
doctorate pe teme legate de aceste probleme.
- Cercul cultural de limbå românå de pe lângå
Cinemateca din Ierusalim prezintå un program vast,
iar realizatorii acestui cerc au scos deja douå volume
în care sunt consemnate întâlnirile care au avut loc.
Printre preocupårile mele vreau så amintesc ¿i
legåturile intense cu voi, stima¡i colegi, prin scrisori,
telefoane, e_mail-uri, vizite care îmi umplu sufletul
de bucurie ¿i nostalgie.
Da, må bucurå existen¡a unor oameni minuna¡i
din promo¡ia noastrå care, prin dåruirea lor, ¡in aprins
focul prieteniei (colega noastrå Corina se referå la
prietenie ca o floare), într-o lume în care trebuie så
protejåm tot ce-i frumos. Toatå cinstea lor ¿i acelora
care au grijå ca la plecarea noastrå, så råmânå scris
ceva care så aminteascå trecerea Promo¡iei’61
Mecanicå IPB prin acestå lume. Sunt mândru så fiu
unul dintre voi.
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“Laudå-te gurå...”
¥n aceastå lunå am scos pe pia¡å un album la care am
lucrat 13 luni: “Capodopere din evul mediu românesc”,
în versiune românå ¿i englezå. Este cea mai bunå carte pe

care am realizat-o pânå acum. Prezintå cele mai valoroase
exponate din Muzeul Na¡ional de Artå al României, cu
care am ¿i colaborat pentru aceastå lucrare. Con¡ine
capitolele: Icoane, Manuscrise, Argintårie, Broderie ¿i
¡esåturi ¿i un Glosar de termeni de specialitate.

Textul este scris, pentru fiecare capitol, de cåtre o
specialistå din Muzeu. Piesele sunt în marea majoritate
biserice¿ti, pu¡ine sunt laice - asta era realitatea artisticå
între anii 1400-1700 în ¡årile române¿ti.
Nu numai calitatea hârtiei ¿i imprimårii albumului sunt
de prima mânå, dar ¿i fotografiile ¿i prelucrarea imaginilor,
adicå aportul editurii. Ne pregåtim astfel, så råmânem în
picioare (Då, Doamne!) dupå ce tåvålugul european se va
pråbu¿i peste România!
www.editura-alcor.ro
Corina ¿i Simona
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Adrese e_mail:
- revåzute ¿i adåugite Ion Argireanu:
jonar@internode.on.net
Rodica Delcescu Bårånescu:
rodica 216@yahoo.com
Sorin Dinescu:
dinescu@telusplanet.net
Sotir Dodi:
sotirdodi2001@ad.com
Constantin Dumitru:
hotel_philoxenia@yahoo.com
Nae Enescu:
nae_enescu@yahoo.com
Hans Farsch:
hansgfar@netscape.net
Corina Firu¡å:
ed_alcor@yahoo.com
Marin Grådi¿teanu
iuliag@digi.ro
Radu Gruia:
radu.gruia@rdslink.ro
Ilie Iancu
ilie.iancu@xnet.ro
Ioel Oshia (Ozi):
joeler@netvision.net.il
Emil Hitzig
emilhg@013.net
Florin Kessler
fkessler@saem.ro
Sergiu Lipcan:
v.lipcan@t-online.de
Radu Mihalcea
ra2006mi@yahoo.com
Emil Olaru:
eaolaru@earthlink.net
Zeno Pircea:
zaliam7@rdslink.ro
Victor Popescu
vpopescu.ro@gmail.com
Nicolae Suruceanu (Nicolas Sourou)
nsourou2003@yahoo.fr
Iosif Tempea
itempea@K.ro
ªeban Teodorescu
teofox321@yahoo.com
Artemiu Vanca:
a.i.vanca@apropo.ro

A¿teptåm så ne comunica¡i ¿i alte adrese.

uu
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mu
La m
ul¡i ani

... pentru cine-i nåscut în mai:
Gheorghe Grosu:
Virgil Clapon:
Emil Olaru:
Floricå Mândoiu:
Neron Popescu:
Joel Oshia:

1 mai
5 mai
12 mai
21 mai
23 mai
30 mai

Propunere de concurs
Vå propunem un concurs de fotografii cu tema:
1. cea mai simpaticå fotografie cu copil
(orice copil - din familie sau nu, fotografia ¿i
comentariul så fie fåcute de participantul la concurs)
2. cel mai frumos peisaj
3. cea mai interesantå fotografie dintr-o cålåtorie
(primim sugestii pentru alte tematici)
Reguli de desfå¿urare:
a) Trimite¡i o singurå fotografie pe tematica
respectivå (prin e_mail sau prin po¿tå sau la redac¡ie
în plic închis). Toate fotografiile primite în termen
(20 mai, pentru tematica 1), vor fi publicate fårå
numele autorului, în numårul urmåtor al revistei (25
mai). Redac¡ia va ¿ti autorul, participan¡ii - nu!
b) Voi ve¡i vota cu semnåturå (prin e_mail sau prin
po¿tå sau la redac¡ie în plic închis) pânå la 20 iunie,
indiferent dacå concura¡i sau nu.
Aten¡ie: autorul unei fotografii participante la concurs nu se poate vota pe el însu¿i!
c) Redac¡ia va publica numele câ¿tigåtorului în
primul numår dupå încheierea concursului (28 iunie).
Vom acorda o diplomå pentru fiecare tematicå.
Pot participa membrii ¿i apropia¡ii Asocia¡iei.
¥n numårul din luna mai vom preciza termenele
pentru tematica 2.
Caseta redac¡ionalå
Redactor fondator: Adrian Popa
Redactor ¿ef: Corina Firu¡å
tel/fax 021.2237106, ed_alcor@yahoo.com
Redactori ¿ef adj.: Mirel Vanca, Radu Gruia
Tehnoredactare computerizatå: Cori Simona Ion

