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Foaie de suflet lunară a Asociaţiei „Promoţia ’61 MECANICĂ”
Anul 7,# 7/60, iulie 2011 ♦ Serie nouă ♦ Apare ultima Joi a lunii pe www.mecanicii61.ro

Întâlniri colegiale
Sursa: vezi manşeta !

JOI.........

Scris de Radu GRUIA

30 iunie ! Din nou coincidenţă: ultima joi, ultima zi (a lunii), dar nu ultima apariţie
înaintea vacanţei ! Absolut firesc ! „Montarea” marelui eveniment din septembrie
necesită un efort colectiv coordonat, susţinut şi eficient. Deocamdată s-a elaborat
„Invitaţia” pe care majoritatea aţi primit-o pe mail. ( cu excepţia celor cu sindromul „CD”
– computer disabilities – afecţiune de natură să diminueze potenţialul de comunicare).
Pentru că ne preocupă tot ce putem face ca apariţiile lunare ale revistei să ajungă la cât
mai mulţi posibil colegi-cititori, cu ocazia apariţiei ultimului număr, am iniţiat
elaborarea unei ediţii special destinate distribuirii pe hârtie, pornind de la realitatea că
reproducerea în alb-negru nu este întotdeauna de calitate. Din acelaş motiv,am introdus
invitaţia şi în conţinutul acestei apariţii, ediţiile pe hîrtie fiind expediate cu preponderenţă colegilor care din vari motive, nu citesc ediţia de pe WEB şi locuiesc în România.
De asemenea reprezintă o problemă suplimentarea capitolului
cheltuieli pentru
realizarea şi distribuirea tirajului respectiv. Dar, deşi sunt probleme de-ale noastre,
cred că vom reuşi totuşi să aducem revista mai aproape de cititorii ei.
Revenind la ultimul nostru spectacol, trebuie să remarc faptul că anul acesta,
suntem în stagiune permanentă ! Nu sunt chiar sigur, dar se pare că este vorba despre
„o pemieră absolută”, deoarece de obicei, iulie este lună de vacanţă. Este adevărat că nu
a fost şi pentru redacţie, în ultimii ani. Dar „actorii” ?
Ei bine actorii s-au prezentat, fără probleme, la reprezentaţia de joi, absolut conform
obiceiului pe care-l consemnam în prezentarea numărului trecut: data trecută voi şi
acum noi ! Veţi putea cu uşurinţă constata din distribuţie.
Sus-semnatul, în cumul de funcţii – redactor şi curier - , am ajuns ceva mai târziu la
teatrul, care – se pare că nu poate fi altul decât „Select” din Alea Alexandru – aducînd în
debut, noua ediţie pe hârtie – botezată de mine EH. Apropo de adresă, cred că ne sflăm
în mediu toxic ! Cu atâtea sedii de partide în vecinătate, n-ar fi rău să verificăm nivelul
noxelor ! Îndreptându-mă liniştit şi puţin absent, cu sentimentul reconfortant al datoriei
împlinite şi legănând uşor cele 30 de exemplare EH către locaţia scenei bine-cunoscute,
constat cu stupoare că aceasta este .....goală ! Nimeni ! Hait ! Ce-o fi ? Oi fi încurcat
zilele ? Negativ ! Executând o scurtă recunoaştere tactică, observ că teatrul este plin, dar
ai noştri nu se văd. Băi, drăcia dracului ! Caut cu osârdie şi-i găsesc.....pe o scenă pe
care ne aflăm – aţi ghicit -, pentru prima şi întâia-şi dată! Mă rog, nu şi pentru mine
deoarece, cu aproape 38 de ani mai înainte ( 22 decembrie 1973) aici a avut loc
sărbătorirea căsătoriei noastre. Pe Ileana o cunoaşteţi de-acum binişor. Cu speranţa că
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nu vă veţi supăra pe mine, voi include în afişul de azi şi o poză din „spectacolul” de
atunci. Să vedeţi cum era atunci ! Sâc !
În continuare, ştiţi ce-a urmat: ca întotdeauna o după-amiază plăcută, cu cozerii
spumoase, pe subiecte întâmplătoare, întreruptă de cei din culise, responsabili cu revigorarea actorilor pe durata spectacolului. La fel ca şi de alte dăţi, interpreţii au
pierdut, temporar, controlul acelei vechi noţiuni convenţionale, care le dă atât de mult
de furcă pământenilor, încât sunt pe cale să nu mai fie siguri de propria lor identitate:
cine sunt ?, de unde vin?, cum vor evolua? în ce spaţiu ? sub ce formă ? etc.,etc. Mă
opresc, să nu vă sperii! Amin !
Distribuţia a fost următoarea :
 Adelina Bone, Lena Ciocâltea, Coca Dumitru, Corina Firuţă, Gabi Gheorghe, Nina
Olaru, Mihaela Tihan, Ani Vanca.
 Stan Bone, Florin Drăgănescu, Constantin Dumitru, Nae Enescu, Vali Gheorghe,
Radu Gruia, Constantin Marin, Teodor Miron, Marin Moise, Adrian Popa, Ionel
Stănescu, Artemiu Vanca, Mircea Zainea.

AFIŞUL SPECTACOLULUI
Foto, Nae ENESCU.
Prelucrare şi titrări, Radu GRUIA
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De-ale noastre

INVITAŢIE – PROGRAM
LA AGAPA SEMI-CENTENARĂ A
„PROMOŢIEI ’61 MECANICĂ”
Sursa: MECANICII’61, Anul7, #7/60, iulie2011
Scrisă de Mirel VANCA,
Din partea CONSILIULUI DIRECTOR al Asociaţiei „Promoţia ’61MECANICĂ”
Stimate colega,
Nutrim speranţa că vei da curs invitaţiei – ce urmează – la întâlnirea noastră
(tradiţional numită AGAPĂ) prilejuită de sărbătorirea a 50 de ani de la absolvirea
Facultăţii de Mecanică a I.P.B. (deci nu orice „agapă”, ci AGAPA SEMI-CENTENARĂ)
Mulţumindu-I lui Dumnezeu că putem fi prezenţi la un astfel de eveniment,
uitând toate absenţele de simţiri colegiale ale unora dintre absolvenţii promoţiei
noastre, cauzate din varii motive, Asociaţia „Promoţia ’61 Mecanică” - organizatoarea
întâlnirilor noastre de peste timp (din 2001 încoace) – vă invită cu dragoste să nu
lipsiţi de la Agapa noastră semi-centenară, plănuită pentru vineri 16 septembrie
2011, cu o prelungire – numai pentru amatori – de trei zile, cu o excursie cu
autocarul în direcţia Câmpul Lung Muscel, Rucăr.....
Dat fiind faptul că opţiunile de participare pot fi fragmentate pe segmente de
eveniment, iată programul întregii acţiuni:
Momentul 1. Vineri 16 septembrie dimineaţa.
Ora 9 : Primirea absolvenţilor în Amfiteatrul AN017 din Corpul ARectorat, din Universitatea Politehnica (Politehnica Nouă),
Splaiul Independenţei nr.313.
- Prezenţa la cele cinci subsecretariate pe secţii: MUS, Maşini
Termice, Utilaj Chimic, Construcţii Aeronautice şi Maşini
Agricole, TCM, care vor distribui: Monografia Promoţiei
Semicentenare Mecanică ’61, Insigna Agapei şi Diploma de
participant la Agapa Semi-centenară.
Ora 10 : - Prezentarea şi invitarea prezidiului de către organizatorul
Agapei : Asociaţia „Promoţia ’61 Mecanică”.
- Strigarea catalogului, cu însoţirea confirmării „Prezent” de o
micro-autobiografie (suportul scris al „dizertaţiei”, rugăm a fi
predat la secretariat)
- Adresări ale domnilor profesori din prezidiu.
Ora 12 : Te-Deum şi Slujba de pomenire a profesorilor şi colegilor
plecaţi la
cele veşnice, la biserica „Sfântul Grigorie Palama”
din incinta Universităţii Politehnica.
Costuri de participare (pentru obiectele înmânate şi Slujbă) : 50 lei /
absolvent.
Momentul 2. Vineri 16 septembrie, după amiaza.
Ora 16 : Masa colegială (opţională) la Restaurantul – Cantină de la
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia
Informaţiei, bul. Iuliu Maniu nr.1-3 ( fosta „Ştefan Gheorghiu”,
lângă statuia „Leul”)
Costul participării: 70 lei / persoană
Momentul 3. Perioada sâmbătă 17 – luni 19 septembrie.
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Ora 8 : Îmbarcarea în autocar (în faţa palatului CFR, respectiv Gării de
Nord)
17-19 sept. – Excursie pe traseul: Bucureşti – Piteşti - Câmpulung
Muscel - Lereşti (reşedinţa pentru cazare şi masă la Complexul
Hanul Sasului) – Rucăr – Dâmbovicioara - Podul Dâmboviţei şi
retur pe traseul Câmpulung Muscel – Târgovişte – Bucureşti.
N.B. Sunt organizate vizitări de monumente istorice la
Câmpulung Muscel (sâmbătă 17 septembrie), Târgovişte (luni 19
septembrie), Mausoleul de pe Muntele Mateiaşu şi interesante
situri turistice (Rucăr) şi artistice (Podul Dâmboviţei) – duminică
18 septembrie 2011.
Pentru gurmanzi, anunţăm şi meniul meselor din zilele de excursie:

10

Sâmbătă 17 septembrie (aproximativ ora 18)

-

Aperitiv tradiţional:
ciuperci umplute
brânză de coşuleţ
telemea proaspătă de vacă
tobă de casă
bărcuţe de ardei gras cu pastă de brânză
şunculiţă ţărănească
mozaic de măsline
coşuleţ de roşie umplută cu salată de vinete
decor de castravete verde

-

Gustare caldă:
păstrăv în folie de aluminiu la grătar
cartofi natur cu unt şi verdeaţă

Regal de friptură
- muşchi de porc împănat la cuptor
- piept de pui la grătar
- cartofi ţărăneşti
- salată de sezon
Cafea – 2 buc. / persoană
Îngheţată Coupe Jaques
Duminică 18 septembrie

-

Mic dejun
crenvurşti cu muştar (2 buc.)
telemea
măsline negre
roşie
unt, gem
ceai sau cafea

Prânz
- ciorbă de perişoare a la Grec
- escalop de pui cu ciuperci
- clătite cu gem de vişine
Variantă: pachet pentru picnic (pentru excursionişti)
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Cină
- mixt gril (2 mici, ficăţei de pui) carne de porc la oală.
- cartofi ţărăneşti
- murături asortate
Luni 19 septembrie
-

cafea
ciorbă de potroace
friptură de porc la grătar
cartofi prăjiţi
salată de varză albă
prăjituri asortate

Costul participării la excursie (autocar, cazare, mese): 350 lei / persoană
Confirmarea participării pentru fiecare din cele trei „momente”, trebuie să se facă
până cel târziu la 28 iulie (ultima joi din lună). Inscrierea pentru participare la oricare
din momentele acţiunii, trebuie să fie însoţită de trimiterea unui avans, după cum
urmează:
- pentru momentul 1: 50 lei
- pentru momentul 2: 50 lei
- pentru momentul 3: 200 lei
Banii pot fi trimişi în contul RO11BRMA0999100046424002, Banca Românească
–Sucursala Moşilor, pe numele Nicolescu Rodica, CNP 2400314400494. La depunere
se va menţiona: - pentru monografie
- pentru masă colegială
- pentru excursie
Banii pot fi aduşi şi personal, la întâlnirea colegială din 28 iulie a.c. la
restaurantul „Select”.
Consiliul Director
al Asociaţiei „Promoţia ’61 Mecanică”
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COSTUMUL TRADIŢIONAL ÎN ROMÂNIA

Sursa : MECANICII’61, anul 7, # 7/60, iulie 2011

Scris de: Corina FIRUŢĂ

Chiar de când lucram la albumul “Costumul românesc de patrimoniu”, am dorit så
cuprindem într-un album şi costumele tradi¡ionale ale etniilor care convie¡uiesc de
veacuri pe teritorilul României. Aşa cum le-am numårat noi, sunt 23!
Am găsit o largå deschidere la toate muzeele către care ne-am adresat, dar nu am avut
posibilitatea de a ajunge chiar peste tot, prin ţară. Cum era firesc, pentru că deţine cel
mai bogat patrimoniu de costume ale etniilor, am început lucrul la acest album, cu
Muzeul Na¡ional al Ţăranului, din Bucureşti, sub directa coordonare a doamnei
director prof. dr. Georgeta Roşu, care a avut bunvoinţa să scrie şi cea mai mare parte
a textelor. Directoarea Muzeului de Artå Populară din Constanţa, dr. Georgeta Magiru,
a avut amabilitatea de a ne invita să fotografiem piese din patrimoniul Muzeului şi de
a-i prezenta pe aromâni, turci şi tătari. Directorul Muzeului Judeţean Satu Mare, dr.
Mihai Dâncuş, a colaborat la elaborarea capitolului despre evrei, completându-l cu
imagini de arhivă, directorul dr. Aurel Chiriac ne-a primit cu multă bunăvoinţă la
Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea şi chiar ne-a pus la dispoziţie din fototeca
Muzeului, câteva imagini pentru costumele maghiarilor şi slovacilor. Directoarea
Muzeului Jude¡ean Braşov, dr. Ligia Fulga, ne-a vorbit despre costumul săsesc şi ne-a
permis fotografierea ne-a pus la dispoziie un costum deosebit, de arnăut albanez
(soldat din armata lui Mihai Viteazul), şi piese ale unor costume lipoveneşti. Am folosit
şi câteva imagini cu costume româneşti de patrimoniu făcute de noi cu ocazia
albumului realizat cu Muzeul Na¡ional al Satului. D-l prof. dr. Ioan Opriş ne-a scris o
prefaţă valoroasă.
Totuşi, ne-am văzut în situaţia de a nu putea completa cu imagini textul pentru unele
etnii, fără de care albumul ar fi fost sărac. Astfel, am avut ideea de a apela la uniunile
respective, care ne-au sprijinit imediat. Este vorba despre Uniunea Armenilor,
Uniunea Albanezilor, Teatrul Evreiesc de Stat din Bucureşti, Uniunea Italienilor din
comuna Greci - Tulcea, Uniunea Elenilor din comuna Izvoarele - Tulcea (unde am
gåsit piese de îmbråcminte vechi de peste un secol), Uniunea Elenilor din Brăila,
Uniunea Cehilor şi Slovacilor din Timi¿oara, Uniunea Sârbilor, Uniunea Croaţilor. Dar
costumele pe care le-am ob¡inut de la aceştia, cu unele excep¡ii, sunt contemporane
(totusi, sunt costume realizate după modele şi fotogrtafii de epocă). La fel sunt şi
costumele echipelor de dansuri populare ale unor etnii, care au participat în luna mai
2011, la festivitatea de aniversare a 75 de ani de la înfiin¡area Muzeului Satului, unde
am avut ocazia så le fotografiem.
Textele de prezentarea costumelor etniilor ca şi prefaţa, sunt lucrări ştiinţifice, în timp
ce imaginile unor costume contemporane nu au valoare documentară, decât poate,
pentru viitor. Totuşi, am considerat că aceste imagini ilustrează pe viu păstrarea în
timp a tradi¡iilor etniilor respective, ceea ce dovedeşte o bună convieţuire cu populaţia
localnică, unde nu s-au făcut niciodată românizări forţate şi, în acelaşi timp,
subliniază înţelesul conceptului de interculturalitate. De aceea, ne-am asumat
întreaga răspundere de a fi introdus în album şi alte imagini decât cele din
patrimoniul muzeistic.
Cu aceste precizări, vom oferi cititorilor, o carte la care, eu si Simona am lucrat cu
pasiune timp de aproape trei ani, pentru că am cunoscut şi am stat de vorbă cu mulţi
oameni deosebiţi. Iar faptul că am văzut şi am atins obiecte vechi, ne-a creat adeseori
impresia că ne-am întors în timp, de-a lungul istoriei. Am primit în suflet acest
sentiment, ca pe o şansă în plus pe care ne-a dat-o viaţa.
Iar pentru voi, dragi colegi, ataşăm acestei confesiuni, “în premierå”, câteva imagini
luate “pe viu” (credem că recunoaşteţi; bucovineni, albanezi, ţigani şi secui).
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ALBANEZI

BUCOVINENI
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Note

AM FOST MUSAFIRUL LUI
WESSELÉNYI MIKLÓS
Sursa: MECANICII’61, Anul 7, # 7/60, iulie 2011

Scris de Mirel VANCA

În zilele de 25 și 26 martie a.c., au avut loc, o zi Zalău, o zi la Jibou, Zilele Caiete
Silvane, ocazie cu care mi-am lansat, în cercul high life-ului literar sălăjean, ultima
mea carte, ”Comorile de sub Meseș”. La Jibou, lucrările s-au desfășurat în amfiteatrul
Grădinii Botanice din localitate, grădină amenajată pe proprietatea baronului Miklós
Wesselényi. Am dormit două nopți într-o clădire nouă din incinta grădinii, situată în
vecinătatea castelului Wesselényi.

Castelul Wesselényi
Trebuie să precizez că au existat doi Miklós Wesselényi, tată și fiu, amândoi la fel
de faimoși. Și unul și altul au fost politicieni și oameni de cultură.
Tatăl (1750-1809), poreclit Bourul din Jibou, cel care a început construcțiile de
pe domeniul de acolo, a fost o persoană extrem de independentă, spadasin vestit și
vânător. A intrat în conflict cu autoritățile austriece motiv pentru care a făcut opt ani
de pușcărie. A scris piese de teatru și poezii.
Fiul (1796- 1850), a cărei statuie tronează în centrul Zalăului, s-a distins prin
activitatea sa politică vizând desființarea iobăgiei și egalitatea între naționalități. În
1848 el a înaintat parlamentului maghiar un proiect de lege privind drepturile
românilor. A scris lucrări cu caracter social, pamflete politice, jurnal etc.
Castelul din Jibou este, azi, jumătate Palat a Copiilor, jumătate folosit de Grădina
Botanică. A fost recent retrocedat unor urmași ai familiei Wesselényi. Când vom reuși
și noi, românii, să recuperăm ansamblul Gojdu de la Budapesta? Probabil, niciodată.
Statuia lui Miklós Wesselényi îl înfățișază pe acesta cu o mână pe umărul unui
iobag dezrobit. La poalele statuii sunt o mulțime de coroane depuse la 15 martie, cu
ocazia zilei naționale a Ungariei. Pe ele se poate vedea atât tricolorul românesc cât și
cel unguresc, dovadă de toleranță din partea românilor. Cu ocazia aceleași sărbători,
un extremist maghiar din Hargita a spânzurat o păpușă înfățișindu-l pe Avram Iancu,
iar soția ambasadorului ungar din România a dat glas, la Miercurea Ciuc, unor
sentimente revizioniste. Primul ar fi trebuit judecat și întemnițat iar cea de a doua
expulzată din țară. Nu s-a întâmplat nici una, nici alta. Uneori, toleranța românilor
frizează prostia!
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Umor

BANCURI...PE WEB
Sursa: MECANICII’61, anul 7, # 7/60, iulie 2011

Pagină realizată de Radu GRUIA

Un saudit, unu’ din Qatar, un iranian şi un israelian stau la o cafea la New York.
Zice arabu’ din Arabia Saudită: am ceva bani în plus şi cred c-o să cumpăr Citibank.,
Şi eu am bani în plus, zice ăla din Qatar. Am să cumpăr General Motors. Adaugă şi
iranianul: am trimis deja oferta să cumpăr Microsoft.
Toţi trei se uită la israelian: ăsta mai trage o înghiţitură, nu-şi ridică capul şi mormăie
hotărât: Nu vând nimic!

BANCOMATUL
Un afiş la intrarea unei bănci:
Vă informăm că banca noastră va instala Bancomate noi, ce vor permite clienţilor să
efectueze tranzacţii fără a se mai da jos din maşină.
Dacă doriţi să utilizaţi acest nou serviciu, vă rugăm să urmaţi paşii din procedurile de
mai jos. După mai multe luni de verificări am elaborat proceduri diferite pentru
bărbaţi şi femei, pe care vă rugam să le aplicaţi după caz.
PROCEDURA "BĂRBAŢI" >
1. Opriţi maşina în dreptul Bancomatului. >
2. Coborâţi geamul portierei. >
3. Introduceţi cardul în fanta Bancomatului şi tastaţi PIN-ul. >
4. Tastaţi suma dorită. >
5. Recuperaţi cardul, luaţi banii şi chitanţa. >
6. Ridicaţi geamul portierei. >
7. Continuaţi-vă drumul.
PROCEDURA "FEMEI" >
1 Opriţi maşina în dreptul Bancomatului. >
2 Treceţi schimbătorul de viteze în marşarier şi încercaţi să reveniţi în dreptul
Bancomatului. Repetaţi dacă este nevoie. 3 Trageţi frâna de mână şi coborâţi geamul
portierei >
4 Căutaţi poşeta. După ce o găsiţi, goliţi tot conţinutul pe scaunul din dreapta.
Localizaţi şi extrageţi cardul dintre celelalte lucruri din poşetă. Puneţi lucrurile la loc
în poşetă. >
5 Avertizaţi persoana cu care vorbiţi pe mobil că veţi reveni. Inchideţi mobilul. >
6 Incercaţi să introduceţi cardul în fanta Bancomatului >
7 Deschideţi portiera maşinii şi aplecaţi-vă, dacă poziţia în care aţi oprit este prea
mare şi nu vă permite să ajungeţi la Bancomat. >
8 Introduceţi cardul în fanta Bancomatului. >
9 Reintroduceţi cardul în poziţia corecta. >
10 Căutaţi în poşetă carneţelul în care aţi notat PIN-ul, probabil pe ultima pagină . >
11 Introduceţi PIN-ul. >
12 Apăsaţi tasta "Anulare" şi introduceţi PIN-ul corect. >
13 Tastaţi suma dorită. >
14 Verificaţi-vă machiajul în oglinda retrovizoare. >
15 Luaţi banii şi chitanţa. >
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16 Goliţi din nou poşeta pentru a găsi portofelul pentru bani. >
17 Notaţi suma retrasă în carneţel şi puneţi banii în portofel. >
18 Verificaţi-vă înca odată machiajul. >
19 Avansaţi doi metri cu maşina. Opriţi. >
20 Daţi înapoi până în dreptul Bancomatului. >
21 Recuperaţi cardul din Bancomat. >
22 Goliţi din nou poşeta şi căutaţi port-cardul. Introduceţi cardul în port-card. >
23 Faceţi semnul cu degetul şoferului disperat care aşteaptă în spatele Dvs. >
24 Demaraţi şi continuaţi-vă drumul. >
25 Sunaţi persoana cu care vorbeaţi pe mobil şi reluaţi convorbirea. >
26 Conduceţi maşina aproximativ doi sau trei kilometri. >
27 Deblocaţi frâna de mâna.
Save the forest! Before printing this message make sure you really need to...

CUGETĂRI
"Intrebarea daca un computer gandeste este ca si intrebarea daca un submarin
inoata. Edsgar Dijkstra”
"Singurul mod de a va face calculatoarele sa mearga mai repede este sa
le aruncati pefereastra.Robert Paul”
"Sa traiesti pe pamant poate fi scump, dar include o calatorie
gratuita in jurul soarelui in fiecare an. Ashleigh Brilliant”
"Traim intr-o era in care pizza ajunge la noi acasa mai repede decat politia. Jeff
Marder”
“Un intelectual e cineva care a gasit ceva mai interesant decat sexul.Edgar Wallace”
"Intr-o tara subdezvoltata sa nu beti apa. Intr-o tara superdezvoltatasa nu respirati
aerul.Jonathan Raban”
"Noua Zeelanda este o tara cu trei sute de milioane de oi, iar trei milioane din ele se
considera oameni.Barry Humphries”
"Singurele cuvinte in engleza pe care le-am vazut in Japonia: SONY si MITSUBISHI.
Bill Gullickson”
"Homosexualitatea in Rusia e o crima si pedeapsa: inseamna sapte ani
de puscarie, inchis alaturi de alti barbati. Lista de asteptare se intinde pe trei ani."
Yakov Smirnoff”
"Nu vreau lingai in jurul meu. Vreau ca toti sa-mi spuna
adevarul-chiar daca asta i-ar costa slujba.Samuel Goldwyn”
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