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                      EDITORIAL 
              Statut comentat 

     Deunăzii, mai exact la ultima înt
Nicolescu m-a abordat cu rugăminte
noua formă a Statutului  Asociaţiei n
at” (armonizat dacă vreţi) conform u
ficări ale legislaţiei de referinţă în vigo
Mă rog, dacă întrunesc printre altel
funcţiei de „writer”,  atunci să scriu! 
asta o meserie ? Ba este ! Ce-i dre
plătită în România . De unde şi num
de mare al „schingiuitorilor de lim
frenetici  ai mecenaţilor de provenienţ
      În fine, să-i lăsăm pe domnii cu
vadă de ale lor şi să revenim la subiec
Citat „Art. 1. Asociaţia „Promoţia 
CĂ”este o asociaţie de cultivare a
colegialitate şi respectului pentru t
Politehnice Româneşti – în general – ş
Mecanică (.....) în special.” 
Comentariu Cuvinte cheie : spirit, res
Qintesenţă de valori morale care
oricărui frontispiciu. În speţă, num
comun este fără îndoială, inginer
„confiscat” adolescenţa. La care 
camaraderia sau prietenia dacă v
produs germenii relaţiei speciale dint
de latenţă, instalată la terminarea 
epuizat odată cu retragerea noastră d
de ce nu, apropierea de senectute. Ş
produs  contaminarea  endemică  a u
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dintre colegi. Vivat !  
Citat „Art. 5 Poate fi menbru al Aso-
ciaţiei  „Promoţia ’61 MECANICĂ”orice 
inginer care a absolvit Facultatea de 
Mecanică sau alte facultăţi născute din 
specialităţi ale acesteia din promoţia 
1961 sau alte promoţii, precum şi 
ingineri absolvenţi ai unor facultăţi cu 
profil tehnic din Bucureşti sau alte 
localităţi din ţară precum şi alte 
persoane absolvente de învăţământ 
superior, care se declară simpatizanţi ai 
Asociaţiei şi se angajează să respecte 
prevederile Statutului Asociaţiei.” 
Comentariu Cuvinte cheie : alte promo-
ţii, absolvenţi, simpatizanţi ! 
Iată că fenomenul evoluează ! Faptul nu 
poate fi apreciat decât cu semnul + 
pentru că are o semnificaţie aparte : în 
cei câţiva ani de la înfiinţare Asociaţia 
demonstrează că este atractivă şi 
pentru alţii, nu numai pentru foştii 
colegi, sau şi mai interesant, pentru 
persoane de alte profesii ! Iată că 
valorile din comentariul precedent atrag 
iar Asociaţia afişează un trend 
ascendent. Ce chestie ! Pe cînd vor fi 
introduse corecţii de Statut pentru 
reflectarea în titulatură a  modificărilor 
de structură profesională a menbrilor ? 
Citat  „Art. 7 Asociaţia are ca rază de 
acţiune oraşele din România unde 
trăiesc (locuiesc) menbrii săi, precum şi 
în afara graniţelor ţării, în localităţi unde 
trăiesc (locuiesc) de asemenea, menbri ai 
săi. Aceştia din urmă pot forma filiale ale 
Asociaţiei, dacă sunt în număr de cel 
puţin doi menbri”   
Comentariu Cuvinte cheie : oraşe, filiale 
O altă expresie a trendului ascendent 
menţionat mai sus. Desigur, în timp 
real, rămâne încă  la nivelul unui dezi-
derat. Dar, hai să recunoaştem, ideia 
merită !  Să ne imaginăm, pentru o 
clipă, că ar funcţiona filiale în Alberta, 
Illinois, Nevada sau oriunde în altă 
parte. Ce semnificaţie ar avea pentru 
Asociaţie, cu excepţia  faptului că sunt 
locaţii unde trăiesc colegi de-ai noştrii?   

Ei bine, în primul rând una de natură 
afectivă. Apoi, sunt convins că  s-ar 
crea şi dezvolta un flux informaţional 
care cu timpul, ar ocupa  un loc 
preferenţial în preocupările şi atenţia 
celor mai mulţi dintre noi. 
Dar cel mai important impact, ar fi cel 
relaţional la nivelul filialelor respective. 
Cred că de fapt, marii câştigători ar fi 
menbrii acestor filiale ! Ce părere aveţi ? 
Citat  „Art. 9 Adunarea Generală este 
organul de conducere, alcătuit din 
totalitatea asociaţilor. Întâlnirile colegiale 
pot fi organizate indiferent cu câţi menbri 
dar nu pot emite hotărâri decât dacă 
forumul este întrunit cu cel puţin 
jumătate plus unu menbri. 
Adunările generale sunt convocate de 
către Consiliul Director o dată pe an. 
.................................................................
Întâlnirile aniversale cincinale sunt 
obligatorii.” 
Comentariu Cuvinte cheie : adunare, 
întâlniri, consiliu ! 
Prevederi obligatorii pentru orice statut 
care se respectă : cine conduce, cum se 
iau deciziile, cvorumul ş.a.m.d. Dar, 
pentru că tot am ajuns aici, n-ar fi rău 
să ştim şi nişte cifre ca de exemplu 
numărul actual al menbrilor Asociaţiei-
35-, numărul menbrilor Consiliului 
Director – 5 – precum şi componenţa 
Consiliului Director ales la ultima 
Adunare Generală : 
Preşedinte         Ionel STĂNESCU 
Vicepreşedinte   Corina FIRUŢĂ 
Secretar             Nina OLARU 
Menbrii              Constantin DUMITRU 
                          Radu STOIAN 
Despre întâlnirile colegiale informaţia 
este mai cupinzătoare deoarece tind să 
devină o „instituţie” distinctă în cadrul 
Asociaţiei. Mă refer, desigur, la  „Joile” 
lunare, cărora le este consacrată ru-
brica „ADUNĂTURA DE MECANICI” din 
revistă. Despre participare, motivaţii, 
desfăşurare etc, s-a scris destul şi s-au 
format opinii, unele chiar în divergenţă. 
Totuşi putem fi de acord că aceste întâl- 
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niri, dincolo de detaliile organizatorice, 
au o semnificaţie deosebită pentru 
Asociaţie : dovada peremptorie a exis-
tenţei sale ! 
Citat  „Art. 14 Comitetul de Onoare al 
Asociaţiei se constituie din personalităşi 
din ţară sau din străinătate, care au 
avut o contribuţie la dezvoltarea şcolii 
politehnice româneşti în special şi 
ingineriei mecanice în general.” 
Comentariu Cuvinte cheie : onoare, 
şcoala politehnică, inginerie. 
Frumos ! Prefigurează parcă imaginea 
unei sfere de spiritualitate pură ! Vom 
avea noi şansa să-i desluşim măcar 
contururile? Oricum, putem  spera! 
Citat  Art. 16 Venituri din taxa de 
înscriere: taxa de înscriere nu este 
stabilită apriori, nivelul ei fiind la 
latitudinea fiecărui menbru la data 
solicitării sale de înscriere........Nivelul 
minim al acesteia este de 1 
€.......Valoarea taxei nu este limitată. 
Art. 17 Venituri din cotizaţii:cotizaţia este 
de minimum 10 LEI pe an.Nivelul de 10 
LEI nu este limitativ....... 
Art. 18 Venituri realizate din activitatea 
instituţiilor Asociaţiei. 
Art. 19 Venituri din subscripţii publice... 
Art. 20 Venituri realizate din donaţii şi 
legate.......Venituri realizate din subvenţii 
sau alte sponsorizări. 
Art. 21 Venituri din dobânzi şi dividende 
rezultate din eventuala plasare a 
sumelor disponibile, în condiţiile legii. 
Comentariu Cuvinte cheie : venituri, 
venituri, venituri. 
E tare, e foarte tare ! Am eu o bănuială 
cu privire la mintea de unde au „ţâşnit” 
veniturile astea ! Aferim Coane ! 
Citat „Art. 25 Asociaţia a fost înfiinţată 
pentru o durată de 30 de ani. Dacă 
motive obiective vor impune lichidarea ori 
dizolvarea acesteia......... 
Comentariu Cuvinte cheie:30de ani. 
Asta înseamnă că va trebui s-o luăm de 
la capăt cu toate formalităţile ? 
    

 

 
     Altă  ultimă  joi, din septembrie, mai 
precis 27, la Select. Să presupunem că 
cineva ar pune o întrebare : bine, bine, 
întâlnirile sunt OK. Dar de ce tot timpul  
pe la cârciumi ? Cred că   răspunsul 
care ar putea motiva această opţiune 
este destul de simplu : o adunare, mai 
mult sau mai puţin numeroasă, 
presupune un spaţiu şi ceva utităţi 
specifice scopului. Sunt doar două 
alternative : spaţiu public sau privat. 
Cum, după câte ştiu eu, genul de spaţii 
aflate în proprietatea noastră, nu prea 
ne este de ajutor, iar alternativa Club 
privat ne depăşeste cu brio posibilităţile  
financiare, singura soluţie rămâne..... 
cârciumioara ! De altfel nu-i chiar atât 
de rău: treaba se bucură de tradiţie, la 
noi ca şi prin alte părţi ale lumii, iar de 
la un timp încoace, a devenit o cutumă 
de largă răspândire în România. Se pare 
că locurile preferate pentru luarea 
deciziilor importante, indiferent de 
domeniul inplicat, sunt ...aţi ghicit, pe 
la câte un restaurant ! Nu cred că n-aţi 
auzit de „Golden Blitz” sau „Casa di 
David”, nu-i aşa ? 
      Să revenim la întâlnirea noastră. 
După pauza din august şi excursia din 
Deltă aş fi crezut (şi nu numai eu) că 
participarea va fi mai restrânsă. Dar.....  
surpriză, a fost una dintre cele mai 
numeroase! La Select au apărut,în final, 
peste 30 de persoane, fapt ce a 
determinat iar probleme cu spaţiul 
necesar. În „premieră absolută”  ne-am 
bucurat de prezenţa unui newyorkez  
autentic, în persoana lui Sile Aleşincu. 
Vă aduceţi desigur aminte de el, deşi nu 
a făcut parte din promoţia noastră la 
absolvire. Ca de obicei, sgomot, discuţii, 
poveşti, bancuri, atmosferă destinsă. Ca 
de obicei, ne-am simţit iar BINE.  
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 Dan şi Anda Ştefănescu, Gigi  Sorescu 
 
 
 

 
 Radu Stoian şi Adrian Popa. Pozează ! 
 
 

 
Rodica Nicolescu şi Nina Olaru. Depar- 
tamentul Administrativ al Consiliului  
 
 
 

 
Luci Popa şi Coca Dumitru. Stand by ! 
 

Adriana şi Emil Dumitrescu, Lenţi Ble-
zu. Atenţie „încrucişată”! 
 

 
Radu Stoian şi Ani Vanca. Parcă ar fi 
un cuplu în campanie electorală ! 
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Radu Stoian, Costel Dumitru şi Dr. Ble-
zu. Care a văzut cu certitudine, ceva !!    
 

 
Vedeta Sile Aleşincu. Mircea Zainea este 
atat de impresoinat încât a rămas cu 
gura căscată ! 
 

 
Adelina şi Stănel Bone. Camuflaj tactic, 
folosind terenul ! 
 

 
Ani şi Mirel Vanca. Atitudine tipică de 
cuplu cu....vechime ! 
 
 

 
Radu Gruia şi Nae Enescu. Nu ştiu ce-i 
spuneam, dar sper să-l fi convins !! 
 
 

 
Corina Firuţă, Mircea Zainea, Sile Ale-
şincu, Rodica Nicolescu şi Nina Olaru. 
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Florin Drăgănescu, Pompilică Albu şi 
Radu Stoian (vedere parţială din..) Care 
lanseată o bombă...mediatică ! 
 

 
Nae Enescu şi Mihaela Tihan. Lectură 
aprofundată pe materialul documentar 
de circumstanţă. (Adică Revista!) 

 
Gigi Sorescu. Pozează cu naturaleţe. Nu 
cred că m-a văzut ! 
 
 

 
George (Caiaţă) Caragea, Marian Gră-
dişteanu şi Florin Drăgănescu. Un 
bănuţ pentru gâdurile tale profesore ! 
 

 
           Vali şi Gabi Gheorghe. 
 

 
  Coca Dumitru şi Adriana Dumitrescu.    
No comment ! 
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Marian Grădişteanu. Poză de autor, pe 
coperta 4. (a  ultimei sale apariţii 
editoriale) 

 
Corina Firuţă, Mircea Zainea, Sile 
Aleşincu, Rodica Nicolescu şi Nina 
Olaru.De data aceasta, Sile a rămas cu 
gura căscată ! 

 
      Vasile G. Aleşincu, freelancer 
    8-15 27th Ave. #106,  Astoria NY.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ştii ceva ? 
Participă şi tu 

la întâlnirile  
noastre! 

Trimite-ne 
pozele tale şi le 
vom pune aici, 
împreună cu 
ale noastre ! 

Te Aşteptăm! 
                  radu.gruia@rdslink.ro
                radu_gruia2000@yahoo.fr
                    www.radugruia.ro 

 

mailto:radu.gruia@rdslink.ro
mailto:radu_gruia2000@yahoo.fr
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REFLECŢII 
NAE ENESCU 

 1. Introducere 
 Am in faţă două scrisori lansate 
de colegii noştri Radu Mihalcea şi 
Adrian Popa şi parca-i văd pe cei doi 
protagonişti polemizând cu elocinţa de 
care sunt capabili pe o temă de-a 
dreptul ciudată. N-am să reiau 
subiectul, care de-acum a devenit de 
notorietate în comunitatea noastră 
postuniversitară, dar am să fac pe 
prostul zicând ca nu pricep de unde a 
fost cules mărul discordiei. 
 Cu mulţi ani în urma ne lansam 
în viaţă la terminarea facultăţii fără să 
ne dăm seama că societatea în care 
trăim se hotărâse să ne dirijeze nu 
numai activitatea profesională dar şi pe 
cea publică, ba chiar pe cea privată. Nu 
are rost să facem analiza acelor 
vremuri, dar un singur lucru merită  
sa-l subliniem: pregatirea noastră 
profesională a fost la cel mai înalt nivel, 
datorită dascălilor noştri, mulţi dintre ei 
fiind formaţi înainte de război la şcoli 
politehnice de renume (E.Carafoli, 
D.Dumitrescu, Gh.Manea, C.Popovici 
etc). 
 Vârsta la care am devenit ingineri 
a fost pentru mulţi dintre noi relativ 
crudă, cei mai mulţi având 22 sau chiar 
21 ani. Deşi ne cam “făceam vânt cu 
coada”, nu eram decât nişte puşti ceva 
mai evoluaţi, fără experienţa necesară 
activităţii într-un regim auster (ca să nu 
zic altfel!), care pentru a se întări avea 
nevoie şi de cozi de topor care cred că 
există în orice societate, indiferent pe ce 
parte a mapamondului s-ar afla ţara 
respectivă. Ce bine că nu ştim dacă şi 
printre noi au existat astfel de 
“nefericiţi“ sau dacă ştim păstrăm doar 
pentru noi certitudinea sau sus-
piciunea.Toţi colegii noştri s-au apucat 
serios de treabă, indiferent unde au 
primit repartizare, pentru că este în 
firea omului să lupte pentru existenţă şi 
eventual pentru una cât mai lipsită de  

griji. De asemenea nu mă îndoiesc de 
existenţa orgoliului (care văd că ne 
caracterizează pe  toţi), astfel că fiecare 
dintre noi a dorit să se afirme ca un 
bun specialist în domeniul pe care 
soarta i l-a hărăzit, iar această afirmare 
să fie confirmată prin aprecierea celor 
din jurul nostru. Nu mai conta, cred, 
pentru niciunul dintre noi in ce 
societate activam. Noi… trăiam, ne 
bucuram de tinereţea noastră si mai 
puţin băgam in seama lipsa de 
democraţie a societăţii. 
          2. Aspecte teoretice 
 De aici începe deosebirea dintre 
noi, la baza comportamentului fiecăruia 
aflându-se temperamentul, educaţia 
familială, frustrările de tot felul de care 
societatea  era vinovată şi modul în care 
familia (pe care cei mai mulţi ne-am 
întemeiat-o) a reuşit să  creeze o 
atmosferă de calm şi dragoste care să 
fie un tampon între noi şi societate. 
Astfel, mulţi dintre noi s-au acomodat 
cu activitatea profesională, dacă acolo 
atmosfera era colegială şi stimulativă 
pentru creaţie  şi perfecţionare, 
refugiindu-se după serviciu în familie 
sau în grupul de prieteni pe care unii 
au reuşit să şi-i apropie. Poate, am 
putea spune, mulţi dintre noi foloseam 
în public o mască, pe care o scoteam 
atunci când deveneam persoane 
particulare. La mulţi dintre noi acest 
mimetism a depăşit cadrul 
convenţionalului, astfel că cei 
contaminaţi de maladia societăţii au 
extins comportamentul social şi în 
cadrul familial. Aş putea da şi exemple, 
dar astfel de persoane s-au  izolat de 
restul colegilor, considerându-se şi 
acum ocupanţii unui loc privilegiat în 
societate.Dar nu toată lumea a suportat 
ceea ce se întâmpla în ţara noastră. 
Poate că erau mai multe surse ale 
nemulţumirilor lor şi doar o parte se 
datorau regimului politic. Unii dintre  
colegi au reuşit să plece   peste graniţă  
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şi  nu  neapărat  spre  est. Aproape toţi  
s-au afirmat ca specialişti cu pregătire 
solidă şi multilaterală, unii obţinând 
succese de anvergură pe care noi nu am 
fi bănuit că le-ar putea obţine pe 
vremea când eram colegi. Cinste lor şi 
consider  că este bine să ni le facă 
cunoscute şi nouă pentru că altfel nu 
am avea cum să le aflăm. Consider însă 
că informarea nostră ar trebui să fie 
făcută într-un mod decent, care să nu 
rănească orgoliile excesive ale unora 
dintre noi. În general noi ştim cam ce a 
făcut fiecare dintre cei care au rămas 
acasă, la ce nivel de competenţă s-a 
ridicat fiecare în specialitatea în care  
s-a format sau ce competenţe noi a 
dobândit prin pregătirea ulterioară 
absolvirii facultăţii. Dacă unii colegi 
consideră că merită să aducă 
completări la CV-ul cunoscut nu 
trebuie să pregete în utilizarea spaţiului 
oferit de revista noastră cu atâta 
largheţe. Aş face o mică disertaţie însă: 
regretatul profesor Aurelian Stan, 
membru de onoare al Academiei 
Române, ne spunea cândva: “valoarea 
unui om este asemenea unui raport 
care are la numărător ceea ce cred alţii 
despre el şi la numitor ceea ce crede el 
despre el însuşi”.  
 Să ne întoarcem la colegii care au 
cunoscut libertatea individului în ţările 
apusului şi care au putut să-şi dezvolte 
aptitudinile şi să-şi pună în valoare 
pregătirea profesională dobândită în 
ţară. Rezultă că ei n-au pornit de la zero 
în pregătire, dar au găsit un mediu 
propice dezvoltării lor intelectuale. Pe 
toţi îi felicit şi le doresc succese în 
continuare, mai ales că cei mai mulţi 
sunt încă în  activitate. Dar de aici şi 
până la a avea o atitudine de 
superioritate faţă de “nefericiţii” care au 
continuat să vieţuiască în ţară este o 
diferenţă care nu este menită să 
întreţină   legături  normale  între   foşti  
colegi   şi  actuali  prieteni.  Sigur,   unii  
 

dintre cei plecaţi au rupt orice legătură  
cu cei rămaşi “acasă”, dar asta este 
treaba lor şi ţine mai curând de 
caracterul şi simţirea lor intimă. Poate 
că au vrut să rupă orice legătură cu 
viaţa din România, cu colegii alături de 
care au petrecut 5 din cei mai frumosi 
ani ai tinereţii, pentru că n-au ţinut 
legătura nici măcar cu foştii colegi care 
se află în aceeaşi ţară cu ei. Vezi fraţii 
Albert şi Vladimir Hovnanian. Mi se 
pare că un om cu sensibilitate sufle-
tească normală are, măcar din când în 
când, nostalgia locurilor în care a 
deschis ochii, chiar dacă nu toate 
amintirile legate de vremurile petrecute 
acolo sunt cele mai plăcute. De fapt, 
firea omeneasca este astfel alcătuită 
încât omul reţine ceea ce este plăcut 
din trecut, aspectele negative pălesc cu 
timpul şi trebuie să facă un efort de 
memorie ca să-şi aminteasca de ne-
ajunsuri. Cred însă că există şi situaţii 
particulare în care trăirile anterioare îi 
sâcâie pe unii şi chiar sunt 
hiperbolizate în momentele în care acei 
oameni se simt singuri.  
 Acum să revenim în prezent, la 
realităţile din România şi să vedem 
dacă suntem în continuare “călăriţi” 
(citat Sotir Dodi), aşa cum eram 
altădată. Este la noi democraţie sau nu 
?!?. Părerea mea este că da, dar la noi 
încă nu s-a instaurat ordinea, pentru  
că fiecare face ce vrea, cine vrea fură de 
unde poate, iar organele de ordine nu-şi 
fac datoria cum trebuie sau o fac în 
avantajul celui care ştie cum şi unde să 
dea darul. Cred că astfel de situaţii 
există în majoritatea ţărilor care 
schimbă regimul politic şi va mai trece 
timp pâna la reglementarea lucrurilor. 
Între timp ne-am trezit cu îmbogăţiţi în 
ritm galopant, oameni care n-ar fi reuşit 
să strângă atâţia bani într-un timp aşa 
de  scurt  ca  la  noi. Vasile Aleşincu îmi  
spunea că nicăieri în America cineva nu  
s-a  putut îmbogăţi aşa de repede, chiar  
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dacă a  furat,  escrocat  sau  a  tras  cu  
pistolul. Răspunsul meu a fost că acolo 
s-a furat de la particulari, care nu 
aveau aşa multă agoniseală strânsă la 
un loc, pe când la noi s-a furat de la 
stat, care a “oferit” celor isteţi 
posibilitatea să se înfrupte dintr-un sac 
fără fund, în dauna majorităţii 
cetăţenilor care au continuat să-şi vadă 
de treabă.  
 Un coleg de catedră spunea că 
România este o ţară minunată, păcat că 
este locuită de români! Deci noi toţi 
suntem vinovaţi că lucrurile nu merg 
foarte bine, ce urmează să facem ? Să 
părăsim cu toţii România ca să devenim 
“liberi cu adevărat” ? Dar chiar am 
deveni liberi? Fiecare stat ştie cum să-şi 
ţină în chingi cetăţenii; un astfel de 
mecanism  este  fiscalitatea  de  care mi  
s-au plâns cunoscuţi de-ai mei din 
Canada şi Statele Unite. Altul este 
împrumutul contractat la bănci, care şi 
pentru noi a devenit un fel de sabia lui 
Damocles. Aş putea să mai enumăr şi 
alte pârghii care se practică în toată 
lumea pentru a  ţine în frâu societatea. 
Ar mai fi şi excesul de mână de lucru 
care este un prilej de stres pentru cei 
care au serviciu şi care şi-l pot pierde 
dacă nu dau randamentul dorit de 
angajator. Din fericire la noi sunt locuri 
de muncă pentru personal calificat, 
mulţi dintre cei care ar putea să le 
ocupe lucrează acum prin străinătate. 
Pentru absolvenţii de anul acesta ai 
Politehnicii s-au organizat în primăvara 
asta cel puţin 5 aşa numite târguri de 
joburi, dar ofertele se pare că au fost în 
exces, pentru că absolvenţii nu au fost 
prea încântaţi de ceea ce li se oferea. 
Marea majoritate vor servicii bine 
plătite, fără ca ei să se ridice la nivelul 
exigenţelor cerute. 

        3. Aplicaţii  
        Am avut ocazia să întâlnesc chiar 
din 1990 o serie de profesori şi 
specialişti de înaltă calificare în 
domeniul mecanicii din Germania, 

Franţa, Spania, Anglia, Statele Unite 
etc. Nu am văzut mare deosebire între 
ei şi noi privind natura umană. Aveau 
aceleaşi preocupări ca noi, aceleaşi mici 
frecuşuri cu colegii de breaslă, aceleaşi 
probleme familiale, întrun cuvânt erau 
oameni obişnuiţi. Tot aşa de normali mi 
se par colegii noştri care trăiesc în 
străinătate şi care se bucură 
nedisimulat atunci când ne întâlnim şi 
depănam amintiri sau ne împartăşim 
informaţii din realitatea curentă. În 

 
ultimul timp am ieşit de vreo câteva ori 
la cârciumă cu Puiu Văleanu şi Lena 
Ciocâltea prilej cu care am reînodat 
trăirile de odinioară. L-am vizitat la 
Calgary pe colegul Sorin Dinescu care 
mi-a povestit fără nici o urmă de emfază 
realizările lui profesionale şi familiale. 

 
 
De asemenea stau la taclale săptămânal 
prin skype cu Vasea Stein, care şi-a 
păstrat modul tineresc şi dezinvolt de a 
fi şi a comunica tot ceea ce are pe 
suflet. Vasile Aleşincu, locuitor al New 
York-ului s-a bucurat de venirea în ţară 
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şi a participat cu noi la întâlnirea din 
septembrie trecut, gustând din plin 
licoarea din viile româneşti. Aş putea 
continua cu întâlnirile trecute cu colegii 
Nicu Suruceanu, Emil Olaru, Hans 
Farsch, Sergiu Lipcan şi cu nelipsiţii la 
întâlnirile noastre “cincinale” Ozi Ioil şi 
Emil Hizig.  
 Pe Radu Mihalcea l-am întâlnit 
după mulţi ani în 1991, iar după aceea 
de mai multe ori chiar la Politehnică, el 
predând cursuri de management la 
diferite universităţi din România. De 
fiecare dată m-am bucurat de revedere 
şi ne-am purtat ca oameni normali pe 
care-i leagă amintirile celor cinci ani de 
facultate petrecuţi împreună. A venit şi 
excursia organizată de “marele Bone” în 
2002, prilej cu care am deprins să beau 
ceai verde, după exemplul dat de Radu. 
Excursia cu pricina cred că a fost 
punctul de început al formării ulterior a 
familiei fericite Rodica-Radu. Eu şi noi 
toţi ne bucurăm pentru toate succesele 
colegilor noştri, cele legate de 
profesiune şi cele de suflet, aşa că nu 
văd vreun motiv pentru care să nu 
putem forma nu numai o asociaţie 
colegială, dar şi o familie. Toate 
întâlnirile noastre sunt pentru mine 
prilej de revigorare sufletească, pentru 
că simt că nu sunt singur pe lume. Am 
alături colegi cu care am parcurs cea 
mai mare parte din viaţă, cu care pot să 
mă compar, care simt la fel ca mine. Că 
suntem deosebiţi asta-i o realitate; dacă 
am fi toţi la fel poate ne-am plictisi 
împreună. La fiecare întâlnire discutăm 
liniştit despre ceea ce a făcut fiecare în 
viaţă şi cum trăim în prezent. Foarte 
mulţi dintre noi avem preocupări care 
ne umplu viaţa şi ne fac să ne simţim  
utili societăţii, familiei şi nouă înşine. 
Nu este normal să fie aşa?  
 Cu politica o lăsăm mai moale; nu 
este o preocupare productivă ci doar 
prilej de dispută sterilă pentru cei ce se  

angrenează în astfel de discuţii. In plus 
partidele din România au un numitor 
comun:   interesul  personal   este   mai  
presus de interesul cetăţenilor. Şi dacă 
ne-am preocupa de politică ce am putea 
realiza? Jocurile sunt făcute şi nu mai 
este loc pentru neofiţi. Este ca pe 
vremuri, dar în alt context politic: cine 
este în acvariu nu-l mai părăseşte, 
chiar dacă la un moment dat se dă la 
fund… 
 4. Concluzii 
 a) Suntem o promoţie de excepţie 
în Politehnică, toţi suntem deştepţi, 
frumoşi şi buni cetăţeni. Toţi ne-am 
adus contribuţii pe măsura cerinţelor şi 
posibilităţilor cu care ne-a înzestrat 
natura.În promoţia noastră toţi suntem 
egali, poate unii mai egali decât alţii, 
dar să lăsăm pe cei din jurul nostru să 
aprecieze lucrul acesta. Şi fiţi convinşi 
că aşa se procedează în discuţiile 
noastre din cadrul întâlnirilor colegiale. 
 b) Nu este necesar să antrenăm 
întreaga comunitate în dispute bila-
terale; acestea se pot rezolva discret şi 
civilizat. 
  c) Nu trebuie subestimaţi colegii 
cu care soarta a fost mai puţin darnică; 
dacă avem posibilitatea, să-i ajutam 
cum putem mai bine. 
 Să sperăm că vom avea prilejul să 
ne întâlnim în formaţie cât mai 
numeroasă în viitor, chiar dacă acum 
nu ne mai facem planificări pe perioade 
lungi ca în tinereţe. 
 Să nu uităm că tinereţea este şi o 
stare de spirit pe care o putem conserva 
cu dragoste, prietenie, mişcare fizică şi 
un zâmbet în fiecare zi! 
 La mulţi ani promoţia 
Mecanică ’61! 
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 BĂNIŞOR 

MIREL VANCA 
 Motto : În sfârşit, fac ce-mi place ! 
 

Acest articol se vrea un răspuns 
pozitiv la invitaţiile lui Radu Mihalcea 
de-a ne confesa. O să vă relatez despre 
preocupările mele de pensionar cu 
speranţa că n-o să vă plictisesc şi cu 
nădejdea că cele de mai jos v-ar putea 
determina, pe unii din voi, să vă puneţi 
în slujba localităţilor voastre de baştină, 
pentru a contribui la propăşirea lor 
culturală. Ştiu şi ştiţi şi voi, că lucrul 
acesta îl face deja, cu mai mult succes 
decât mine, Adrian Popa. O puteţi face 
şi voi. 

Atât timp cât am fost angajaţi, la 
stat sau la patron, am fost obligaţi să 
facem cea ce ne cerea statul sau 
patronul. Îmi place să cred că la 
majoritatea dintre noi ne-a plăcut ce-
am făcut în anii de serviciu şi dacă nu 
în toţi anii, cel puţin într-o parte din ei 
sau dacă nu tot timpul, cel puţin într-o 
parte din el. În ce mă priveşte, mă 
încadrez în ultima din situaţii, adică nu 
mi-a plăcut tot timpul ce-am făcut. Mi-a 
plăcut să pun în funcţiune cazane şi 
turbine, mi-a plăcut să le observ în 
exploatare şi să încerc să obţin de la ele 
tot ce puteau da. Mi-a plăcut să conduc 
colective mai mari sau mai mici de 
oameni pe care să  le disciplinez şi să le 
profesionalizez . Mi-a plăcut să 
coordonez activitatea de exploatare a  
termocentralelor din ţară şi să încerc să 
obţin  o funcţionare a lor cât mai sigură 
şi cât mai aproape de cerinţele 
Sistemului Energetic Naţional. În toate 
posturile în care am lucrat, plăcerea 
legată de rezolvarea unor probleme 
tehnice şi organizatorice a fost 
diminuată până la anulare de 
multitudinea de evenimente neplăcute 
pe care nu puteam să le controlăm, de 
atmosfera de multe ori foarte 

tensionată, de oboseala şi chiar exte- 
nuarea fizică pe care a trebuit să le 
îndurăm. Nu o singură dată am vrut să-
mi iau lumea în cap şi să plec unde voi 
vedea cu ochii. Dar, lucrurile au fost în 
aşa fel făcute încât perioadelor proaste 
să le urmeze unele bune, zilelor negre 
să le urmeze unele normale şi în felul 
acesta am putut rezista. Îmi place să 
cred că mi-am încheiat activitatea cu 
un bilanţ pozitiv. Cel puţin aşa scrie pe 
diploma care am primit-o odată cu 
„bastonul” de pensionar şi nu cred că a 
fost un act de pură complezenţă din 
partea celor care mi-au    acordat-o. 

Ca tot omul, am avut şi eu şi alte 
preocupări în paralel cu cele 
profesionale. Într-o anumită perioadă 
am fost bântuit de morbul versificaţiei: 
aş fi scris toată ziua versuri. Am şi 
umplut un caiet gros cu ele. Am început 
apoi să fiu preocupat de trecutul 
familiei mele şi am început să-mi caut 
rădăcinile. A fost pasionant dar am 
epuizat repede izvoarele scrise şi orale 
din care îmi extrăgeam datele şi n-am 
putut avansa în trecut mai mult de 
150- 200 de ani. Mi-a venit apoi ideea  
să scriu o monografie a satului meu 
natal, Bănişor, de care sunt până peste 
cap îndrăgostit. Am început să citesc 
istorie, să umblu prin biblioteci şi 
arhive să descos pe toţi cei care ar fi 
putut să-mi dea informaţii. Au urmat 
ani de muncă pasionată, în paralel cu 
cea de la serviciu. Studiul istoriei m-a 
prins în asemenea hal, încât, de o mie 
de ori mi-a venit să-mi las slujba baltă 
şi să mă ocup numai de dezlegarea 
enigmelor ei. Aş fi făcut-o dacă nu aş fi 
avut de întreţinut o familie. Ironia sorţii 
a făcut ca monografia satului să o scrie 
altcineva, în perioada în care eu mă 
documentam. În anul 2002, a luat 
fiinţă, la iniţiativa mea,  Asociaţia „Fiii 
Satului Bănişor”. Printre primele 
acţiuni pe care şi le-a propus a fost 
tipărirea monografiei satului. În 2003 a 
apărut cartea „ Bănişor-Monografie-
Amintiri”,   capitolul  de  amintiri  apar- 
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ţinundu-mi mie.  O monografie, ori cât 
de amplă  ar fi,  nu poate epuiza istoria  
unei localităţi, oricât de neînsemnată ar 
fi ea.  Împreună cu consătenii mei am 
hotărât să o completăm cu date pe care 
le vom strânge în continuare, iar 
materialele care vor conţine aceste date 
să le publicăm într-o broşură pe care să 
o tipărim anual. M-am angajat eu să 
tipăresc această broşură sau anuar, 
cum i-am zis în cele din urmă. L-am 
intitulat „Bănişor”. Primul număr a 
apărut în 2004. L-am scos cu 
regularitate în anii ce-au urmat,  anul 
acesta ajungând la numărul 4. 

Acest anuar îmi umple aproape tot 
timpul şi mi-a procurat multe 
satisfacţii. O să enumăr, în cele ce 
urmează, câteva din satisfacţiile  pe 
care mi le-a prilejuit. 

Din anul 2003 încoace, ziua de 
Sfântă Mărie (15 august), care este şi 
ziua hramului bisericii noastre, a 
devenit ziua în care, fiii satului, 
răspândiţi în toată ţara, ne întâlnim în 
sat. Dimineaţa participăm la slujba de 
la biserică oficiată de până la 10 preoţi 
(toţi preoţii din satele vecine), după 
amiaza participăm la o serbare 

 
      Ansamblul de dansuri „Bănişorul” 
populară la care se produc ansambluri 
artistice şi solişti vocali din sat şi din 
alte zone ale Ardealului, seara are loc 
adunarea generală a Asociaţiei Fiii 
Satului, urmată de un banchet. Cu 
prilejul acestei sărbători, rămân în sat  

cel puţin o săptămână, pe care o 
consacru documentării. În restul anului  
mai revin de 2-3ori în sat. 
       În numărul 1 al anuarului am 
publicat poezia „Cântecul Bănişorului”. 
În anul acesta s-a pus pe note şi s-a 
cântat, în premieră, la serbarea de 
Sfântă Mărie din sat, fiind foarte bine 
primită. Are şanse să devină un imn al 
satului.Un consătean, arhitect, a 
reconstituit pe hârtie,   pe baza unor 

informaţii pe care  le-am cules 
împreună  din documente vechi şi 
mărturii, imaginea vechii biserici de 
lemn din sat, una din cele mai vechi  
biserici de lemn din Sălaj, demolată în 
anul 1896. De la această biserică s-au 
păstrat un număr de….. cărţi bisericeşti 
vechi, cea mai veche datând din 
anul……..În interiorul lor am găsit 
însemnări de mână, care se constituie 
în cele mai vechi înscrisuri efectuate de 
bănişoreni ştiutori de carte. Se 
păstrează şi matricola biserici din sat, 
un registru în care începând din 1829 
sunt înregistrate toate naşterile 
cununiile şi decesele. Un document 
extrem de valoros, care mi-a dat 
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posibilitatea să dau de urma unor 
personalităţi locale dispărute complet 
din memoria consătenilor mei.    
       Am descoperit că în spatele 
toponimului Căludă, denumirea unui 
deal din centrul satului, stă denumirea 
unui instrument de tortură, în care 
erau imobilizaţi iobagii cărora li se 
aplicau corecţii corporale pentru 
neîndeplinirea obligaţiilor faţă de 
stăpânul lor sau pentru comiterea de 
diverse delicte. Asociaţia a hotărât ca pe 
acest deal să construim un monument 
care să ne amintească de barbariile la 
care erau supuşi consătenii noştri. Un 
sculptor, consătean de al nostru, a 
realizat deja macheta acestui 
monument. Ulterior, am sugerat 
amenajarea, tot acolo, a unui Muzeu al 
Iobăgiei. M-am documentat şi am 
descris, pe larg, cum ar trebui să arate 
acest muzeu. Aş putea spune că am 
realizat , în felul acesta, un muzeu 
virtual cu acest profil. Ideea realizării 
muzeului propriu zis a surâs şi 
autorităţilor locale şi judeţene. 
Traducerea în fapt al acestui proiect 
ambiţios a rămas, deocamdată, la 
stadiul de intenţii de promisiuni. 
Amenajarea unui muzeu etnografic stă 
însă, în întregime, în mâinile noastre. 
Am demarat amenajarea unui astfel de 
muzeu.  

În fiecare număr al anuarului 
publicăm comori ale folclorului din sat, 
pe care le scot la iveală consătenii mei. 
În anul acesta am publicat o baladă 
populară închinată unui haiduc local. 
Am pornit pe urmele acestui haiduc şi 
mă aştept să reconstituim o biografie 
interesantă. 
În anul 2005, pe teritoriul satului s-a 
descoperit un topor de piatră din 
neoliticul târziu. La nişte cercetări 
superficiale, s-au găsit, în aceiaşi zonă 
cioburi de ceramică din epoca de 
început a bronzului. A fost un 
eveniment deosebit pentru sat. Am 
făcut şi personal cercetări în zonă.  
          

             

            Topor de piatră din neolitic 
 Muzeul de Istorie din Zalău şi-a 
planificat săpături sistematice acolo. 
Este o mândrie pentru ori ce localitate 
să poată demonstra că teritoriul  ei a 
fost locuit din cele mai vechi timpuri. 
Satul nostru  este atestat documentar 
în 1213. Peste numai 6 ani vom 
sărbători 800 de ani de atestare 
documentară a lui. Bănişorul este mai 
vechi decât capitala ţării!   Bănişorul şi 
bănişorenii au aparţinut, pe parcursul 
Evului Mediu, fie unor cetăţi din zonă 
(Crasna, Valcău, Şimleul Silvaniei), fie 
unor latifundiari unguri. Am cercetat, la 
faţa locului, ce-a mai rămas din aceste 
cetăţi şi m-am documentat pentru o 
suită de articole, pe care le voi publica 
în anuar începând cu anul viitor. Nu vă 
pot descrie fascinaţia pe care o exercită 
asupra mea ruinele! Dacă ar fi să-mi 
aleg acum o meserie, a-şi alege-o pe cea 
de arheolog. Cele două familii de 
latifundiari unguri care mi-au stăpânit 
satul au fost Banffy şi Bathory. Familia 
Banffy era, în evul mediu, una din cele 
mai bogate familii din Transilvania. Ea 
a împânzit teritoriul  principatului cu 
palatele şi conacele sale. Am vizitat 
parte din ele şi sunt pregătit  să-mi pun 
constatările, documentările, fotografiile,   
în paginile anuarului. 

Se spune că într-un deal din 
Bănişor , în timpul uneia din năvălirile  
turceşti în Transilvania, Capitlul Catolic            
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           Ruinile cetăţii Valcău 

 tezaur. În 

gem pe 
urm

din Oradea a îngropat un
anul 1875, statul maghiar a organizat 

săpături sistematice în zonă, fără să 
descopere tezaurul. Ne-am ambiţionat 
să-l găsim noi, cei din Asociaţia Fiii 
Satului. Am început documentări şi 
cercetări la faţa locului. În fiecare 
număr al anuarului îmi ţin la curent 
consătenii cu stadiul acestora. Am fost 
luaţi în derâdere de multă lume, dar 
faptul acesta nu ne descurajează. E 
pasionant să cauţi, e pasionant să speri 
şi atâta timp cât nu pricinuim nimănui 
vreun rău, nu ştiu de ce n-am 
continua? Nu ne facem nici un moment 
iluzii că odată găsit tezaurul el va fi al 
nostru. Ştim că el va reveni statului. 
Dar meritul de al găsi va rămâne al 
nostru, iar Bănişorul va beneficia şi el, 
din plin de această descoperire. 

 În sfârşit, am mers şi mer
ele  multor   personalităţi  care s-au  

ridicat din sat, au locuit în sat sau ne-
au vizitat satul. Aceste „excursii” au fost 
şi ele pline de peripeţii şi neprevăzut. 
Credem că este o datorie a noastră să 
readucem în memoria satului aceste 
personalităţi 

Tot în acest an, fratele meu, 
Tiberiu Vanca, a publicat cartea 
„Bănişorul Mitic” o culegere de articole 
mai vechi sau mai recente, parte din ele 
publicate în anuarul nostru, articole 
inspirate din miturile care mai circulă 
în sat. 
       

  
                   Fotbaliştii mici 
Anuarul nostru a făcut un pui. 
Profesorii şi elevii şcolii din sat tipăresc 
trimestrial, începând din 2006, revista 
„Muguri de lumină”. Revista a primit, în 
acest an, premiul I la un concurs 
judeţean de publicaţii şcolare. Nici pe 
plan sportiv copiii de la mine din sat nu 
sunt mai prejos. Iată-i pe fotbaliştii mici 
ridicând deasupra capului un trofeu. 
          În anul 2005, mi s-a decernat  de 
către Consiliul Comunal Bănişor, prin 
orimarul comunei, titlul de cetăţean de 
onoare al satului. O recunoaştere a ceea 
ce am făcut până în acel moment 
pentru sat, un imbold de-a continua. 

 
 
 

 
 



                         
                                MECANICII ’61  POLIBUC Nr. 10 •  octombrie  2007 
 

 

16

TUNISIA  –  tărâm  de  vrajă (III) 
ADRIAN POPA 

      Istoria spune că întorcându-se din 
pelerinaj, Abou Said al Baji (originar din 
Maroc) s-a stabilit aici. La rândul său 
Sidi Dhrif a ales să moară aici. Astfel că  
au apărut mulţi discipoli ai Sufismului 
Maghrebian, al cărui fondator a fost 
marocanul ABOU Mediane. Aşa se face 
că  timp de cinci secole aici a fost locul 
binecuvântat pentru calm şi o 
atmosferă de serenitate, până când 
autorităţile tunisiene au hotărât să 
construiască numeroase case de 
vacanţă, au fost reconstruite ribatul, 
moscheea, moscheea cu rol de şcoală şi 
cămin (zaouia) şi probabil faimoasa 
“Café des Nattes” (“Cafeneaua cu 
rogojini”). 
      Originea numelui orăşelului este 
puţin diferită, după o legendă arabă 
(spusă de ghidul nostru) de cea citită şi 
citată de noi şi anume: 
Regele Franţei Ludovic cel Sfânt 
(Ludovic al IX-lea) care a domnit între 
anii 1226 şi 1270, a pornit în 1270 -
încurajat şi de fratele său Carol de 
Anjou- cea de a opta cruciadă (şi 
ultima), având atunci 55 de ani. El s-a 
îndreptat spre Tunis în speranţa că va 
converti pe conducătorul ţării şi a 
debarcat în faţa Cartaginei. În 
continuare, LAROUSSE-ul spune că aici 
s-a îmbolnăvit de ciumă şi a murit. 
Legenda arabă susţine că de fapt Louis 
IX s-a convertit la Islam, devenind un 
musulman foarte credincios, şi-a zis 
Sidi şi având un copil pe care-l chema 
Said  şi-a întregit numele şi a devenit  
Sidi Abou Said, adică Sidi tatăl lui Said. 
Deasemeni se spune că şi aici s-a 
comportat ca un sfânt, făcând 
numeroase vindecări miraculoase. Deşi 
nu ştim cât este de adevărată, povestea 
este foarte interesantă. 
Am părăsit cu regret acest orăşel parcă 
rupt dintr-un basm, cu casele albe şi 
uşile şi ferestrele albastre (regulă 
urbanistică  stabilită   de   la   începutul  

secolului 20 de baronul Rodolphe von 
Erlanger), cu grădinile pline de flori, cu 
toate străzile pavate. Aici trebuie să vii 
la odihnă, nu să-l traversezi în fugă, 
furând pe retină (sau cu ajutorul 
aparatului de fotografiat,  filmat ) 
imagini de vis. 
      CARTAGENA, punctul de atracţie 
al turiştilor de pretutindeni, decep-
ţionează la prima vedere prin sărăcia 
vestigiilor, mai ales din cetatea 
feniciană (mai apoi punică), atestatul de 
vechime istorică a locului . Faptul că 
timp de secole Cartagena a fost cel mai 
bogat şi râvnit oraş din lume, urât şi 
admirat de Roma, cântat de Apuleius, 
glorificat de Sfântul Augustin, devenit 
legendă prin cele trei războaie punice, 
care i-au adus glorie şi sfârşitul, explică 
interesul internaţional pentru conser-
varea şi punerea în valoare a acestor 
vestigii : se află în fruntea listei 
Patrimoniului Mondial.  Începând din 
anul 1985, s-a creat aici un parc 
naţional de 545 ha, pentru a conserva 
suprafeţele cu construcţii  şi constituie 
o adevărată rezervaţie arheologică. 
Astăzi se mai disting contururile 
porturilor punice (cel militar cu un 
diametru de 350 de metri, cel comercial 
de formă poligonală cu o lungime de 
600 m).Pe colina Odeon se află ruinele 
construcţiilor din epoca romană, cu 
drumuri pavate, cu case de locuit, 
dintre care “casa cu acvariu”.  
Dar cea mai vizitată parte a rezervaţiei 
arheologice, înainte de a ajunge la 
Muzeul Cartagenei şi respectiv spre 
ieşirea din parc, este cea a băilor 
romane ale lui Hadrian (118-138), care 
a început construcţia lor, completate şi 
terminate sub Antoninus Pius. Te 
impresionează mărimea construcţiei, 
gândirea inginerească de înalt nivel, 
multifuncţionalitatea încăperilor, 
bazinului, sălilor de desfătare. Te 
întrebi dacă s-ar construi astăzi ceva 
similar, conform cerinţelor moderne, ar 
putea  depăşi  tehnic şi din punct de ve-  
 



 
 

Asociaţiei „Promoţia ’61 MECANICÅ“ 
 

 

17             Foaie de suflet lunarå a 

dere al confortului băile lui Hadrian ? 
Dar cele câteva ore rezervate în 

programul nostru  s-au scurs. A sosit 
momentul invitaţiei la autocar. Acesta a 
refăcut în sens invers drumul de la 
venire . Ne îndreptăm obosiţi şi 
înfometaţi - spre Sousse.Ghidul mai are 
resurse să ne atragă atenţia că trecem 
prin La Goulett (unde am făcut un 
popas pentru masă la o cantină special 
amenajată pentru servirea grupurilor de 
turişti), oraşul de baştină al Claudiei 
Cardinale, că şoseaua parcurge un 
teren smuls mării prin îndiguiri şi 
asanări, crescând teritoriul capitalei 
Tunis… Conform programului – 
acceptat şi liber consimţit  de marea 
majoritate a grupului nostru – ne-am 
îndreptat în cea de a treia zi a sejurului 
tunisian, spre Gara de Sud, aflată chiar 
la ţărmul Mediteranei, în continuarea 
vechiului port. Ne-am luat bilete dus-
întors până la Mahdia, via Monastir şi 
ne-am instalat într-unul din vagoanele 
trenului, urmărind prin geam peisajul 
tunisian care a început să ne devină 
familiar. Admirăm gardurile (sau 
hotarele dintre terenuri agricole) din 
cactuşi, livezile de măslini, casele albe 
în stil arab. Trecem pe lângă aeroportul 
din Monastir (poarta noastră de intrare 
în Tunisia) şi oraşul Monastir şi 
ajungem cu bine la Mahdia. 
      Mahdia este astăzi un orăşel 
adesea neinclus în traseele turistice 
standard, deşi el a fost cândva fala 
Ifriqiy-ei (Ifriqiya=zonă geografică 
formată de Algeria de est, Tunisia şi 
Tripoli cu împrejurimile) şiite. Capitală 
a califatului fatimid, Mahdia a eclipsat 
Kairouan sub Obayd Allah al – Mahdi 
(care se autointitulase „Emirul credin-
cioşilor”). În perioada de glorie, Mahdia 
era considerată ca un oraş bogat, în 
care familiile conducătoare şi anturajul 
lor duceau o viaţă opulentă, având 
somptuase reşedinţe. Oraşul avea un  
port interior şi un arsenal. 

      Astăzi, când cobori din tren în gara 
Mahdia, nimic nu-ţi sugerează măreţia 
cetăţii de pe vremea fatimizilor (o gară 
de mic oraş provincial), fiindcă pe 
vremea aceea nu erau trenuri şi căi 
ferate.Dar imediat cum ieşi din gară, 
ajutat de un panou uriaş cu harta 
turistică a oraşului, intri în Medina de 
Mahdia, mult mai mică şi de loc 
aglomerată, în raport cu suratele din 
Sousse şi Tunis. După ce străbaţi o 
străduţă (probabil cândva axa centrală 
a Medinei) te apropii de ţărm, nu 
înainte de a trece prin faţa intrării în 
marea moschee, monument istoric şi de 
arhitectură care atestă măreţia 
vremurilor apuse, pe care am vizitat-o. 
După ce mai admiri şi ceea ce s-a mai 
conservat din portul care a fost cândva, 
nu-ţi rămâne decât să te grăbeşti spre 
gară, ca să te încadrezi în programul pe 
care ţi l-ai impus. 
      Monastir este gara în care coborâm 
pe drumul de întoarcere la Sousse. Deşi 
nu a avut o istorie atât de glorioasă (de 
fostă capitală) ca Mahdia, Monastir 
reprezintă o ofertă turistică de înaltă 
ţinută. Pe lângă importanţa strategică şi 
comercială avută în decursul istoriei 
vechi,să nu uităm că aici a fost locul de 
naştere al lui Habib Bourghiba, 
bucurându-se de grija autorităţilor în 
conservarea monumentelor, dar şi în 
dezvoltarea urbanistică. 
Oraşul, cunoscut sub romani cu 
numele de Ruspina (latinizare a 
denumirii feniciene „Rousse pena”), a 
căpătat titulatura actuală probabil de la 
puternicul ribat al cetăţii (fortăreaţă 
locuită de soldaţi-călugări) construit 
aici de Harthama în 796, din ordinul 
vestitului calif al Bagdadului, Harun al 
Raşid. Astăzi, puternic centru turistic, 
cu hoteluri şi plaje luxoase, oferă 
vizitatorului pe lângă posibilitatea 
admirării Medinei şi ribatului (excelent 
conservat şi pus în valoare), plăcerea de  
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a vedea superbul complex memorial 
Bourghiba (parcul, monumentele, 
mausoleul). Încă un prilej de reflexie 
legat de modul cum ştiu unii să-şi 
venereze fii neamului care au marcat 
într-un fel sau altul istoria ţării. Orice 
descriere literară a acestui complex 
arhitectural în stil arab ar realiza doar o 
palidă imagine a splendorii care încântă 
ochii vizitatorului.Ghizii amatori local-
nici te îndeamnă să vizitezi casa memo-
rială Habib Bourghiba (în care s-a 
născut), situată în partea cealaltă a 
oraşului, pe ţărmul mării.  Timpul nu 
ne-a mai permis s-o facem. 
Am traversat, la întoarcere spre gară, 
Medina şi am fost punctuali la tren 
pentru care aveam deja bilet (dus-
întors) luat de la Sousse.Am ajuns pe 
seară în oraşul nostru de reşedinţă, 
suficient de devreme pentru a mai face 
o plimbare prin superbul parc al 
hotelului Marhaba Club şi o baie în 
piscină şi să ne desfătăm cu o cină la 
alegere (doar de aia e „bufet suedez”). 

De voie, la culcare, căci de mâine 
ne aşteaptă zile (două) grele! 

 
             Mahdia, Medina 

 
            Mahdia, în faţa gării 

  
Mahdia, curtea interioară a Moscheiei. 

 
Mahdia, ziduri exterioare ale Moscheiei. 

 
        Mahdia. O stradă a oraşului. 

       
Monastir, studiind harta oraşului 
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  Monastir, poarta de intrare a Medinei 
 

 
   Monastir, zidurile cetăţii (Medinei). 

 
 

 Monastir. Parcul din apropierea falezei. 

 
Monastir, vedere generală a Ribat-ului. 

 
              Monastir, faleza. 

 
Monastir, curtea interioară a Ribat-ului. 

 
Monastir. Pe stradă. 

 

 
Monastir. Parcul Mausoleului. 
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Monastir,  Memorialul Bourghiba 

 
 

 
      Monastir, Alea Mausoleului. 
 
 

 
Monastir, Mausoleul Bourghiba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mulţi ani ! 
Celor născuţi în noiembrie 

 
Mihai STĂNCIULESCU, 05 
(1939) 
Marin MOISE, 09 (1934) 
Gheorghe BUCIU, 14 (1934) 
Mihai ENE, 15 (1938) 
Mihai DINCULESCU, 19 
(1938) 
Mihai Cucu DOGARU, 20 
(1938) 
Vasile GHEORGHE, 27 
(1939) 
Miron TEODOR, 27 (1939) 
Adrian POPA, 30 (1939) 
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