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În pragul Anului Nou – 2018, Anul
Centenarului Marii Uniri, împlinim 5
ani de la apariþia primului numãr al
revistei „Stindard“ a Filialei Arad a
A.N.C.M.R.R.. În cele 10 numere de
pânã acum, cu peste 740 de pagini ce
însumeazã sute de articole ºi imagini,
într-un tiraj de aproape 3000 de exem-
plare, ne-am fãcut cunoscute activ-
itãþile pe plan local ºi la nivelul întregii
þãri. Prin informaþii, opinii ºi creaþii lit-
erare,  revista noastrã a adus în atenþia
cititorilor sãi trecutul de luptã glorios al Armatei Române, al unitãþilor mil-
itare de pe meleaguri arãdene, faptele de arme ale înaintaºilor ºi modul în care
noi, cei de astãzi, le cinstim jertfa de luptã ºi muncã pentru patria limbii
române.

Efortul nostru s-a bucurat ºi de aprecierile ºi sprijinul conducerii centrale a
A.N.C.M.R.R. „Al. I. Cuza“, al Centrelor Culturale – judeþean ºi municipal,
fãcut posibil ca urmare a colaborãrii pe care am realizat-o cu oameni valoroºi
din domeniul istoriei, artei ºi culturii de pe melegurile arãdene ºi din întreaga
þarã. Alãturi de cadrele militare în rezervã ºi în retragere, de camarazii noºtri
încã în activitate ºi de veteranii de rãzboi, în paginile revistei „Stindard“ au
venit condeieri care, prin lucrãrile lor de certã valoare, au asigurat atingerea
scopului pe care ni l-am propus.

Cu acest prilej, în nume personal ºi în numele rezerviºtilor din Arad, îi
rog sã primeascã din partea noastrã cele mai calde mulþumiri, sincere
urãri de sãnãtate ºi putere de muncã, împliniri în tot ceea ce îºi doresc
alãturi de cei dragi!

La Mulþi Ani!
Preºedintele Filialei Judeþene „ZIRIDAVA“ 

Arad a A.N.C.M.R.R.,
General-maior (r) 

Vasile-Ionel HEREDEA
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Ca preºedinte al Filialei
Judeþene „Ziridava” Arad ºi mem-
bru în Consiliul Director central,
am participat în data de 21 noiem-
brie 2017 la Conferinþa Naþionalã
a Asociaþiei Naþionale a Cadrelor
Militare în Rezervã ºi în Retragere
„Alexandru Ioan Cuza” Bucureºti.

Din Raportul Biroului
Permanent Central, prezentat de
preºedintele în funcþie,
gl.prof.univ dr. Mihai Iliescu, am
reþinut în special activitatea
depusã de conducerea centralã a
A.N.C.M.R.R. în dialogul cu
guvernanþii, pentru apãrarea drep-
turilor militarilor în rezervã ºi în
retragere, tot mai ameninþate de
actele normative în vigoare sau în
proiect, eforturile care se fac la
nivel central pentru coagularea
asociaþiilor de rezerviºti din
M.Ap.N. ºi din celelalte structuri
ale sistemului naþional de apãrare,
ordine publicã ºi siguranþã naþio-
nalã, pentru a avea un front comun
ºi o voce unicã, puternicã, în dia-
logul cu factorul politic, acesta
profitând actualmente de disiparea
forþelor noastre, spre a nu þine
cont de cererile pertinente ale pen-
sionarilor militari. 

Un motiv de mândrie a fost
acela în care Filiala Judeþeanã
„Ziridava” Arad a fost nomina-
lizatã printre filialele fruntaºe al
asociaþiei, atât în îndeplinirea
obiectivelor statutare cât ºi pentru
relaþiile interne ºi externe pe care
le are cu partenerii sociali, oglin-
dite sub diferite forme în spaþiul
public.

În ce priveºte alegerea
organelor conducãtoare, pentru
funcþia de preºedinte al
A.N.C.M.R.R. au candidat
preºedintele în funcþie gl. Mihai
Iliescu ºi preºedintele Filialei
Sectorului 5 Bucureºti, gl.lt.(r)
Neculai Bãhnãreanu. Lupta a fost
foarte strânsã, dar pe deplin demo-
craticã ºi transparentã, în final
gl.lt. Neculai Bãhnãreanu
câºtigând funcþia de preºedinte cu

majoritate de voturi.
Conferinþa Naþionalã a ales

apoi Consiliul Director al
Asociaþiei, Comisia de Cenzori ºi
celelalte organe de lucru statutare. 

Consiliul Director al Asociaþiei ,
în prima sa ºedinþã, a ales Biroul
Permanent Central  compus din:
Prim-vicepreºedinte – gl.fl.aer.(r)
CONSTANTIN CONSTANTI-
NEANU Vicepreºedinþi – gl.lt.(r)
CONSTANTIN  ZECA, gl.lt.(r)
VIOREL ANGELESCU, gl.mr.(r)
ing. VASILE DOMNU, gl.mr.(r)
MARIAN BUCIUMAN, gl.mr.(r)
dr. CONSTANTIN MIHÃLCIOIU,
gl.bg.(r) dr. GHEORGHE CREÞU,
col. (r) TRAªCÃ ION
Consilier – gl.lt.(r) VICTOR
D U M I T R E S C U
Membri – gl.bg.(r) PANÃ ION,
gl.bg.(r) AUREL CORNEL VAIDA,
gl.mr.(r) VASILE MOROIANU,
gl.bg.(r) VASILE  ILIEª, gl.bg.(r)
MARIN  CHIOÞEA, col.(r) NICO-
LAE BELGIU, c-dor (r) CON-
STANTIN ALEXANDRU, col.(r)
MARIAN  GARGAZ, col.(r) ing.
MARIN  ANDREI, col.(r)
CRISTEA COSTACHE, lt.col.(r)
ADRIAN-IULIAN  DRÃGUÞ.

Biroul Permanent Central a
aprobat organigrama aparatului de
lucru al A.N.C.M.R.R. ºi per-
soanele care îndeplinesc funcþiile
prevãzute în organigramã.

Preºedintele anterior, gl.
Iliescu, a adresat un mesaj de
mulþumire tutoro colaboratorilor,
spunând cã este un moment de
rememorare ºi bucurie pentru tot
ce am realizat împreunã pentru
ridicarea prestigiului ºi
recunoaºterii A.N.C.M.R.R.
„Alexandru Ioan Cuza” ºi un
prilej onorant sã reitereze sin-
cerele sale mulþumiri pentru fruc-
tuoasa colaborare memorabilã
care completeazã în bunã mãsurã
cei 27 de ani de legitimitate
juridicã ºi istoricã a Asociaþiei. 

Venind înapoi la Filialã,
raportez camarazilor cã la nivel
central este cunoscutã foarte bine

activitatea din teritoriu, atât cea
frumoasã, camaradereascã ºi pro-
tocolarã, cât ºi problemele cu care
ne confruntãm. Noul preºedinte al
asociaþiei, conducerea nou aleasã,
ne asigurã cã nu vor da înapoi în
lupta cu factorul politic, însã este
nevoie de unire ºi de susþinere din
partea tuturor pensionarilor mili-
tari, pentru a ieºi victorioºi ºi a ne
bucura de drepturile pe care orice
stat din lume la acordã rezervei
armatei.

În final, dau citire Mesajului
pe care Filiala Judeþeanã
„Ziridava” Arad a adresat-o
preºedintelui nou ales ºi condu-
cerii centrale a A.N.C.M.R.R.:

PREªEDINTELUI 
ASOCIAÞIEI NAÞIONALE A

CADRELOR MILITARE ÎN
REZERVÃ ªI ÎN RETRAGERE
„ALEXANDRU IOAN CUZA”
B U C U R E ª T I
GENERAL LOCOTENENT (RTG)
NECULAI BÃHNÃREANU

Filiala Judeþeanã „Ziridava”
Arad a A.N.C.M.R.R. felicitã
noile organe de conducere alese la
Conferinþa Naþionalã din data de
21 noiembrie 2017 - Preºedinte,
Birou Permanent, Consiliu
Director, alte organe.

Aceste alegeri au fost expresia
deplinei democraþii din asociaþia
noastrã ºi a realei egalitãþi de
ºanse pentru oricare dintre mer-
ituoºii membri ai filialelor. Toþi
participanþii la Conferinþã s-au
întors la camarazii lor purtând
spiritul ºi mesajul de deschidere,
de colaborare ºi de solidaritate
care a dominat lucrãrile celui mai
reprezentativ for al armatei de re-
zervã.

O echipã merituoasã ºi-a
încheiat mandatul ºi meritã toatã
stima ºi consideraþia pentru modul
exemplar în care a condus des-
tinele asociaþiei. 

Altã echipã vine acum sã ducã
pe noi culmi munca ºi lupta de
prezervare democraticã a drep-
turilor cadrelor militare în rezervã

NOUA CONDUCERE A.N.C.M.R.R.
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ºi în retragere. Filialele îi sunt alã-
turi, vor fi umãr la umãr cu con-
ducerea centralã în toate demer-
surile legitime ale acesteia pentru
ca militarii în rezervã ºi în
retragere sã aibã parte de un trata-
ment corect, demn ºi respectuos
din partea guvernanþilor.

Din Platforma-program a
preºedintelui nou ales am reþinut cã
nu va pregeta sã respecte ºi sã punã
în aplicare, la nivel superior, preve-
derile Statutului A.N.C.M.R.R., sã
iniþieze ºi sã dezvolte colaborarea cu
celelalte forme de asociere ale re-
zerviºtilor militari ºi ale celorlalte
structuri similare din Sistemul
Naþional de Apãrare, sã promoveze
în sânul asociaþiei un climat de
legalitate,  transparenþã, colaborare,
înþelegere, ospitalitate.

Îndeosebi am reþinut unele
concepte inedite, cum ar fi impli-
carea A.N.C.M.R.R. în gãsirea
unor forme ºi modalitãþi necesare
menþinerii capacitãþilor tactic-
operative ale rezerviºtilor militari,
calculul pensiilor militare pe baza
unor criterii nediscriminatorii,

redobândirea pensiei suplimentare,
afilierea la structuri de rezerviºti din
NATO, º.a.

Având convingerea cã noua echipã
din fruntea A.N.C.M.R.R. va purta grija
noastrã cu cinste, demnitate ºi implicare
deplinã, conducerea ºi membrii Filialei
Judeþene „Ziridava” Arad asigurã con-
ducerea centralã de tot sprijinul ºi toatã
disponibilitatea, în îndeplinirea obiec-
tivelor statutare ºi a devizei A.N.C.M.R.R.

SUCCES DEPLIN ªI 
SPOR LA TREABÃ, 

DRAGI CAMARAZI !

Semneazã
Preºedintele Filialei Judeþene

„ZIRIDAVA” Arad
General maior (rez) VASILE-

IONEL HEREDEA

S-a nãscut la data de 22 iulie 1950 în satul Bobeºti,
comuna Duda Epureni, jud. Vaslui. A absolvit ªcoala
Militarã Superioarã de Ofiþeri Activi “Nicolae
Bãlcescu” din Sibiu (1972), Academia de Înalte Studii
Militare din Bucureºti (1982) ºi Colegiul Naþional de
Apãrare (1999).

A îndeplinit funcþii importante în armata românã,
precum cea de ºef de Stat Major la Armata 1, locþiitor
al Comandantului la Armata 1, director al Statului
Major al Forþelor Terestre, comandant al Corpului 4
Armatã Teritorial “Mareºal Constantin Prezan” (fosta
Armatã a IV-a Cluj), ºef al Direcþiei Operaþii din
Statul Major General, locþiitor al ºefului de stat major
al Forþelor Terestre.

A fost comandantul paradei militare organizate cu
ocazia Zilei Naþionale a României: 1 dec. 2002 -
Bucureºti, 1 dec. 2003 - Alba Iulia, 1 dec. 2005 -
Bucureºti, 1 dec. 2006 - Bucureºti.

A fost înaintat la gradul de general de brigadã la 1
decembrie 1999, la cel de general-maior la 5 iulie
2002 ºi la cel de general locotenent la data 31 iulie
2007, odatã cu trecerea în rezervã.

Dupã trecerea în rezervã s-a înscris în Asociaþia
Naþionalã a Cadrelor Militare în Rezervã ºi în

Retragere „Al. I. Cuza Bucureºti, Filala Sector 5,
remarcându-se prin muncã ºi ataºament la cauza rez-
erviºtilor militari. Este preºedintele Fundaþiei „Sfântul
Mare Mucenic Gheorghe, purtãtorul de biruinþã” care
sprijinã personalul militar activ sau în
rezervã/retragere aflat în nevoie, oferã ajutor spi-
talelor, centrelor de plasament ºi ocrotire, cultivã sen-
timentul de camaraderie profesionalã al militarilor.

General locotenent(r) Neculai Bãhnãreanu
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Autoritãþile publice arãdene, în
colaborare cu structurile M.Ap.N.
ºi ale M.A.I., au organizat o fru-
moasã sãrbãtoare cu ocazia Zilei
Naþionale a României - 1
Decembrie.

Ceremonialurile militare ºi
religioase au început vineri
dimineaþa în Cimitirul Eternitatea
din municipiu, unde s-a þinut un
parastas de pomenire ºi au fost
depuse coroane de flori la
mormintele marilor bãrbaþi ai
Aradului, fãuritori ai Marii Uniri:
Vasile Goldiº, ªtefan Cicio Pop ºi
Ioan Suciu. 

Al doilea moment festiv s-a
petrecut la Monumentul Ostaºilor
Români din Piaþa Avram Iancu,
unde ÎPS Timotei ºi soborul de
preoþi au sãvârºit slujba de
pomenire a eroilor neamului, apoi
prefectul Florentina Horgea a dat
citire Mesajului de Ziua Naþionalã
adresat de premierul Mihai
Tudose, iar subprefectul Vasilicã
Damian (fost cadru militar, mem-
bru al Filialei noastre) a prezentat
Mesajul Ministrului de Interne
Carmen Dan.

Cãlin Bibarþ, viceprimarul
municipiului Arad ºi Sergiu
Bâlcea, vicepreºedintele Consili-
ului Judeþean Arad, au adresat
mulþimii adunate cuvinte înãlþã-
toare ocazionate de aceastã mare
sãrbãtoare a românilor de pre-
tutindeni.

Manifestarea a continuat cu un
frumos spectacol de muzicã patri-
oticã ºi dansuri populare
româneºti, susþinut de îndrãgitul
interpret Radu Ciordaº ºi de for-
maþii de dansuri populare ale
elevilor de la ºcolile arãdene.

Depunerea de coroane de flori
a adus cu pioºenie la picioarele
monumentului deputaþii de Arad
din Parlamentul României,

reprezentanþii autoritãþilor publice
locale, militari activi ºi rezerviºti,
veterani de rãzboi, cultele reli-
gioase, elita universitarã arãdeanã,
asociaþiile de revoluþionari ºi
activiºtii principalelor partide
politice arãdene.

Defilarea Drapelului Bata-
lionului 191 Infanterie ºi a Gãrzii
de Onoare compusã din trei plu-
toane ale Armatei, Jandarmeriei ºi
I.S.U. a încheiat apoteotic o
emoþionantã manifestare a iubirii
de þarã, la care au participat foarte
mulþi cetãþeni de toate vârstele.

Membrii Filialei Judeþene
„ZIRIDAVA” Arad a
A.N.C.M.R.R. au participat în
numãr mare la manifestãri, fiind
invitaþi ca parteneri ai instituþiilor
administraþiei publice locale. Am
depus coroane la mormintele
corifeilor Marii Uniri ºi la
Monumentul Ostaºilor Români.

În dupã-amiaza aceleiaºi zile,
o delegaþie a Filialei în frunte cu
preºedintele gl.mr.(r) Vasile-Ionel
Heredea a participat la sãrbãtoarea
Zilei Naþionale a României în
comuna Târnova din judeþul Arad,

la invitaþia primarului Florin
Farcaºiu. Aici, în cadrul adunãrii
populare din centrul comunei,
preºedintele Filialei a susþinut o
miºcãtoare cuvântare cu privire la
locul ºi rolul armatei române ºi al
Gãrzilor Naþionale Române din
Ardeal pentru înfãptuirea ºi
apãrarea Marii Uniri.

„Ziua de 1 decembrie este cea
mai apropiatã zi de sufletul
românilor. Ea ne-a adus unirea
demult visatã ºi doritã, ea ne-a
adus apropierea tuturor locuito-
rilor din þãrile româneºti, þinute
departe una de alta de vicisitu-
dinile vremurilor. Vã mulþumesc
cã aþi fost astãzi alãturi de noi la
sãrbãtoarea naþionalã. Armata,
biserica, ºcoala - iatã stâlpii pereni
ºi de nezdruncinat ai comu-
nitãþilor româneºti, pe care nu tre-
buie niciodatã sã-i neglijeze
autoritãþile vremelnice aflate la
conducere” a declarat primarul
comunei Târnova, Florin
Farcaºiu.

Gl.mr.(r) Vasile-Ionel Heredea
a rãspuns: „Vã mulþumim pentru
invitaþie ºi, mai ales, vã mulþumim

ZIUA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI -
SÃRBÃTORITÃ CU FAST DE FILIALA ARAD

DIN  VIAÞA FILIALEI  „ZIRIDAVA“  ARAD  A A.N.C.M.R.R.



Ceremoniile de omagiere a Zilei Armatei au debu-
tat în dimineaþa zilei de 25 octombrie 2017 la
Monumentul Eroilor Detaºamentului Pãuliº în
prezenþa Ministrului Apãrãrii Naþionale Mihai Fifor, a
preºedintelui Comisiei de Apãrare din Camera
Deputaþilor Dorel Cãprar, a ºefului Statului Major al
Apãrãrii gl. Nicolae Ciucã, a reprezentanþilor
Prefecturii Arad, Consiliului Judeþean Arad, struc-
turilor Ministerului Apãrãrii Naþionale ºi Ministerului
de Interne, primãriilor Arad ºi Pãuliº, ai altor instituþii
civice, educaþionale ºi cetãþeneºti. Din partea marii
unitãþi de la Cluj a participat gl.bg. Nicolae Tonu-
locþiitor al comandantului Diviziei 4 Infanterie GE-
MINA, din partea A.N.C.M.R.R. Filiala ZIRIDAVA
Arad gl.mr. Vasile-Ionel Heredea-preºedinte Filialã,
împreunã cu o delegaþia a Filialei iar din partea ANVR
doi dintre ultimii veterani ai eroicului „Detaºament
Pãuliº”. ÎPS Timotei, arhiepiscopul Aradului, împre-
unã cu un sobor de preoþi civili ºi militari, a sãvârºit o
slujbã de pomenire a eroilor cãzuþi pe câmpurile de
luptã, apoi gl. Nicolae Ciucã a oferit ”Emblema de
Onoare a Statului Major al Apãrãrii” ministrului
Mihai Fifor, pentru activitatea merituoasã depusã în
fruntea ministerului. Tot cu aceastã ocazie, veteranii
„Detaºamentului Pãuliº” Mihai Popescu ºi Oltei
Victor au primit Plachete Comemorative. Depunerea
de coroane de flori la monument ºi defilarea
Drapelului de Luptã ºi Gãrzii de Onoare asigurate de
Batalionul 191 Infanterie „Col. Radu Golescu” Arad
au încheiat acest prim moment festiv dedicat Zilei
Armatei României la Arad, întrucât onoraþii oaspeþi

din M.Ap.N. au mers la ceremonialul de la Carei,
ultimul oraº românesc eliberat la 25 octombrie 1944.
Punctul culminant al festivitãþilor de la Arad a avut loc
la Monumentul Ostaºilor Români din Piaþa Avram
Iancu din municipiul Arad, unde prefectul Florentina
Horgea a dat citire Mesajului Ministrului Apãrãrii
Naþionale, iar lt.col. Claudiu Topor, comandantul
Batalionului 191 Infanterie pe cel al ªefului Statului
Major al Apãrãrii. Dupã cuvântul de înþelepciune ros-
tit de ÎPS Timotei, solista Roxana Suciu a interpretat
câteva melodii populare din Zarand, apoi a avut loc
depunerea de coroane ºi defilarea companiei de gardã.
În continuarea sãrbãtorii, la sediul Filialei Arad
preºedintele gl.mr. Vasile-Ionel Heredea a înmânat
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cã aþi organizat aceastã frumoasã
manifestare patrioticã. Aþi arãtat
prin asta cã nu doar în marile

oraºe, în marile garnizoane, cu
defilãri de trupe ºi tehnicã mili-
tarã, cu cuvântãri grandioase, cu

salve de tun ºi cu focuri de artificii
se sãrbãtoreºte ziua României.
Aici, la þarã, în localitãþile mici,
oamenii simt patriotismul cu
inima ºi cu sufletul, ei ºtiu din
pozele îngãlbenite în rama
icoanelor cine le sunt eroii - moºi,
strãmoºi, bunici, taþi, soþi, fii sau
fraþi - cãzuþi cu arma în mânã pen-
tru libertatea ºi întregirea patriei
române. Dumnezeu sã vã dea zile
multe, sã mai organizaþi sãrbãtori
dedicate neamului ºi eroilor, iar
noi vom veni bucuroºi sã sãrbã-
torim împreunã cu dvs. La mulþi
ani, români de pretutindeni! La
mulþi ani, România!”.

Mr.(r) Dorin Ocneriu

25 OCTOMBRIE - ZIUA ARMATEI ROMÂNIEI -

SÃRBÃTORITÃ LA ARAD



Certificatelor de avansare în gradul urmãtor pentru
trei membri ai Filialei: col. Mihai Aniculãesei, col.
Mircea Dumitrescu,  urmat de felicitãrile camarazilor
ºi masa festivã.

Gl.mr.(r) Vasile-Ionel Heredea, preºedintele
Filialei Judeþene ZIRIDAVA Arad a A.N.C.M.R.R., a
declarat la finalul ceremoniilor: „Armata Românã va
fi întotdeauna instituþia cea mai iubitã ºi stimatã de
poporul român. Adresez mulþumiri, aprecieri
deosebite ºi felicitãri administraþiei locale judeþene,
municipale ºi din localitãþile Ineu, Lipova ºi Pãuliº,
conducerii ºi membrilor Filialei ºi Subfilialelor, pen-

tru nivelul ridicat al manifestãrilor dedicate Zilei
Armatei Române. Adresez de asemenea felicitãri ºi
urãri de sãnãtate ºi putere camarazilor avansaþi în
grad, care îºi dedicã o parte din timpul lor pentru
activitãþile asociaþiei, fiind printre cei mai buni
membri ai noºtri. La mulþi ani tuturor!”.

GLORIE ªI SLAVÃ 
OSTAªILOR ARMATEI ROMÂNIEI!

Col.(r) Sandu Criºan
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ªEDINÞA COMITETULUI DE CONDUCERE

AL FILIALEI JUDEÞENE ZIRIDAVA ARAD

Marþi, 28 noiembrie 2017, la Cercul Militar Arad a
avut loc ºedinþa semestrialã a Comitetului Filialei
Judeþene ZIRIDAVA Arad a A.N.C.M.R.R.

Au participat membrii Comitetului, iar ca invitaþi
lt.col. Claudiu Topor - comandantul Batalionului 191
Infanterie din Arad, mr. preot Adrian David - preotul
militar al garnizoanei Arad, col. (r) Noghiu Gheorghe
Nicolae - pre?edintele filialei judeþene a rezerviºtilor
din M.A.I. ºi col.(r) Gherman Nicolae - preºedintele
filialei judeþene a rezerviºtilor din S.R.I. De aseme-
nea, au fost prezenþi preºedinþii filialelor judeþene ale
ANVR - col.(r) Ioan Gliga ºi AN Cultul Eroilor-
Regina Maria - col.(r) Constantin Bursa.

Dupã intonarea Imnului de stat al României ºi o
rugãciune rostitã de preotul David, preºedintele
Filialei Judeþene ZIRIDAVA Arad a A.N.C.M.R.R.,

gl.mr.(r) Vasile-Ionel Heredea a verificat prezenþa ºi
cvorumul de ºedinþã, a prezentat ºi salutat invitaþii ºi a
anunþat ordinea de zi:

1. Informare cu privire la Conferinþa Consiliului
Director al ANCMRR, desfãºuratã în data de 21
noiembrie 2017 la Bucureºti                                       

2. Raport de activitate al Biroului Permanent al
Filialei ºi al factorilor de rãspundere din Comitetul
Director                                                                     

3. Raportul Comisiei de Cenzori                             
4. Informare cu privire la întâlnirea cu ministrul

Apãrãrii Naþionale ºi cu preºedintele Comisiei de
Apãrare, Ordine Publicã ºi Siguranþã Naþionalã din
Camera Deputaþilor, care a avut loc la Arad ºi Ineu în
data de 25 noiembrie  5. Diverse

Preºedintele Filialei a participat în data de 21



noiembrie 2017 la Conferinþa Consiliului Director al
A.N.C.M.R.R., conferinþã foarte importantã din pris-
ma alegerii noilor organe de conducere, efortul de
coagulare a asociaþiilor de rezerviºti militari ºi inten-
sificarea luptei instituþionale cu guvernanþii pentru
apãrarea drepturilor legale ale cadrelor militare în re-
zervã ºi în retragere, tot mai ameninþate de recentele
iniþiative legislative. Preºedintele Filialei Arad îºi
exprimã adeziunea faþã de organele nou-alese ale
ANCMRR, faþã de preºedintele gl.lt.(r) Neculai
Bãhnãreanu ºi susþine total - în nume personal ºi ca
preºedinte de filialã - acþiunile benefice pe care con-
ducerea centralã intenþioneazã sã le intreprindã pentru
a determina guvernanþii sã nu aducã atingere drep-
turilor militarilor prin acte normative regretabile.

Din Raportul Biroului Permanent, al Comisiei de
Cenzori ºi al factorilor de rãspundere din Comitetul
Director s-au reþinut urmãtoarele concluzii:                 

Filiala îºi desfãºoarã activitatea în parametrii statu-
tari, fiind apreciatã la nivel local ºi central pentru acþi-
uni frecvente, bine organizate ºi structurate, cu impact
la membrii filialei, la organele administraþiei locale ºi
la cetãþeni (col.r. Sandu Criºan - prim vicepreºedinte
filialã);                                                                   

Activitatea de relaþii publice ºi mass-media este
una foarte bine evidenþiatã în pagina de facebook,
revista STINDARD ºi în mass-media localã, regionalã
ºi militarã, precum  ºi în site-ul ancmrr.ro, nefiind
uitatã nici activitatea filialelor ANVR ºi Cultul Eroilor
(mr.r. Dorin Ocneriu, responsabil compartiment
Relaþii publice ºi mass-media);                                   

Colaborarea externã a filialei este în parametrii
protocoalelor semnate cu partenerii externi, cu pers-
pectiva unui trend ascendent, pe lângã parteneriatul cu
cluburile rezerviºtilor militari din Bekescsaba ºi
Szeged fiind îvizat ºi un parteneriat cu Serbia (col.
Alexandru Chiº, responsabil compartiment Relaþii
Internaþionale);

Activitatea logisticã a fost laborioasã, constând în
organizarea diferitelor evenimente, mese festive,
achiziþionarea de uniforme militare, coroane ºi jerbe
de flori, consumabile pentru sediu, totul cu acte justi-
ficative conform legii (plt.adj.ºef r. Manole Nicodim,
responsabil compartiment Logistic);                            

Resursele bãneºti provenite din cotizaþii, spon-
sorizãri ºi cota de 2% sunt gestionate cu grijã, fãrã
cheltuieli nejustificate, totul în cadru legal ºi transpa-
rent. Sarcinile bãneºti ºi cheltuieli s-au achitat la timp,
conturile din bancã sunt excedentare, lucru care reflectã
o folosinþã chibzuitã a banilor asociaþiei. Se observã însã
un grad destul de ridicat (25%) al întârzierilor la
încasarea cotizaþiilor de la membrii filialei (col.r. Vasile
Alexa, cenzor).

Preºedinþii subfilialelor Ineu (mr.r. Octavian Dãmoc)
ºi Lipova (col.r. Ion Nedelcea) au raportat cã activitatea
din subfiliale este bunã, axatã pe programul de la sediu
(mai puþin Ineul, care încã n-are sediu), pe sãrbãtorirea
zilelor armelor ºi a altor evenimente, asistenþã ºi ajutor în
caz de nevoie sau deces pentru camarazi ºi familiile aces-
tora, organizarea ºi desfãºurarea în comun cu adminis-
traþia localã a diferitelor ceremoniale festive ºi comemo-
rative. Se observã însã o tot mai mare îngrijorare în rân-
dul membrilor, cauzatã de noile acte normative care par
a aduce deservicii mari pensionarilor militari, atât la bani
cât ºi la cinstirea eroilor prin ceremonii. Ambii preºedinþi
de subfiliale au cerut conducerii filialei sã susþinã ferm
demersurile conducerii centrale a ANCMRR pe lângã
factorii de decizie politicã, sã nu ne lãsãm cãlcaþi în
picioare de cei care n-au fãcut practic nimic pentru
aceastã þarã ºi acum ne lovesc pe noi, cei care am con-
struit toate obiectivele militare ºi civile ale României. 

Întâlnirea cu ministrul Mihai Fifor ºi cu preºedintele
Comisiei de Apãrare, Ordine Publicã ºi Siguranþã
Naþionalã din Camera Deputaþilor, deputatul Dorel
Cãprar, a fost una foarte doritã ºi de la care se aºteaptã
rezultate palpabile. La Arad, preºedintele Filialei  le-a
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SÃRBÃTORIREA ZILELOR DE NAªTERE ªI A ZILELOR ONOMASTICE - 

MOMENTE DE COMUNIUNE ªI PRIETENIE
A devenit o tradiþie în Filiala ZIRI-

DAVAArad a A.N.C.M.R.R. ºi în subfi-
liale sã fie sãrbãtorite în cadru festiv zilele
de naºtere ale membrilor, dar ºi zilele
onomastice, prilejuite de pomenirea
sfinþilor din calendarul ortodox.

Membrii care-ºi serbeazã ziua de
naºtere sau ziua onomasticã devin per-
sonajele principale ale momentului, ei
fiind în centrul atenþiei ºi primind toate
onorurile din partea conducerii filialei
ºi a colegilor. Desigur cã sãrbãtoritul
sau sãrbãtoriþii oferã colegilor o
trataþie simbolicã, prilej cu care se
deapãnã amintiri din tinereþe, din viaþa
de militari activi ºi de la diferite eveni-
mente din trecutul lor comun, nefiind
uitaþi camarazii care au plecat dintre
noi pentru totdeauna.

Preºedintele filialei ºi organele de
conducere încurajeazã aceste acþiuni
benefice menþinerii unui climat de
prietenie ºi ataºament între membrii
asociaþiei, iar sediul filialei este locul
propice unor astfel de manifestãri.

„Astfel de momente sunt bine-
venite în viaþa asociaþiei ºi oferã
prilejul unor întâlniri în care se

întãreºte spiritul de corp ºi cama-
raderia, se strâng ºi mai mult legã-
turile dintre oameni. De asemenea,
sunt ocazii de petrecere plãcutã a
timpului liber ºi de socializare a
membrilor filialei noastre” spune
gl.mr.(r) Vasile-Ionel Herdea,
preºedintele Filialei.

Col.(r) Mihai Aniculãesei

înmânat celor doi demnitari plicuri cu apelul conducerii
centrale a A.N.C.M.R.R. cuprinzând doleanþele
rezerviºtilor militari, având apoi ºi un dialog pe aceastã
temã, iar la Ineu s-a discutat timp de o orã ºi jumãtate tot
despre nevoia de sprijin pentru ca legile ce vor fi adop-
tate sã nu aducã atingere drepturilor legale ale militarilor
(col.r. Mihail Maftei, secretar subfiliala Ineu).

La Diverse, a avut loc un moment foarte emoþionant:
seniorii Filialei au oferit preºedintelui o Cupã de Merit,
pentru toatã activitate desfãºuratã în folosul membrilor
filialei. Totodatã, s-a propus ca preºedintele gl.mr.(r)
Vasile-Ionel Heredea sã fie nominalizat din parte Filialei
pentru titlul de Cetãþean de Onoare al Aradului, cu ocazia
Anului Centenar 2018, când municipalitatea arãdeanã va
conferi acest onorant titlu unor persoane cu merite
deosebite în viaþa Aradului.  

În luãrile de cuvânt care au urmat, comandantul
Batalionului 191 Infanterie, lt.col. Claudiu Topor a scos
în evidenþã foarte buna colaborare instituþionalã dintre
armata activã ºi cea de rezervã, cu obiecþiunea cã poate
prevederile confuze ºi o interpretare mai puþin reuºitã a
noii legi a ceremonialurilor militare au dus la o aparentã

marginalizare a rezerviºtilor ºi veteranilor de rãzboi la
ceremonialuri, fapt care s-a îndreptat între timp.

Preºedinþii celor douã structuri de rezerviºti din
M.A.I. ºi S.R.I. au avut cuvinte de apreciere la adresa
activitãþii Filialei ZIRIDAVA. Ca element comun, s-a
desprins ideea cã toate asociaþiile de rezerviºti au aceleaºi
probleme, cã drepturile lor legale sunt ameninþate ºi cã
este nevoie de luptã umãr la umãr în dialogul cu guver-
nanþii, pentru a nu se permite ciuntirea acestor drepturi.

Gl.mr.(r) Heredea i-a asigurat de tot
sprijinul ºi le-a fãcut propunerea de a
sãrbãtori Ziua Rezervistului împreunã
toate cele trei asociaþii. 

Activitatea s-a încheiat cu o masã
festivã, la care s-au depãnat amintiri ºi
s-au tras învãþãminte demne de luat în
seamã în activitatea de viitor a Filialei.

Mr.(r)  Gheorghe Grec



Marþi s-a semnat protocolul de colaborare pe
multiple planuri între Primãria municipiului Arad ºi
Consiliul Judeþean Arad - pe de o parte, iar de cealaltã
parte semnatare au fost conducerile Filialelor Judeþene
ale Asociaþiei Naþionale a Cadrelor Militare în
Rezervã ºi Retragere, Asociaþiei Naþionale a
Veteranilor de Rãzboi ºi Asociaþiei Naþionale „Cultul
Eroilor-Regina Maria”.

Protocolul cuprinde acþiuni ºi manifestãri comune
ce vor fi desfãºurate în anul 2018, ca o continuare a
celor din 2017 care, aºa cum spunea gl.mr.(r) Vasile-
Ionel Heredea, preºedintele Filialei Judeþene
„Ziridava” Arad a A.N.C.M.R.R. „a contribuit
substanþial la dezvoltarea filialei, la atragerea de noi
membri în asociaþie ºi la desfãºurarea unor activitãþi
folositoare pensionarilor militari, dar ºi comunitãþii
locale arãdene”.

Col.(r) Ioan Gliga, preºedintele Filialei Judeþene
„Zãrandul” Arad a A.N.V.R. a atras atenþia asupra
respectãrii ºi acordãrii drepturilor legale ale
veteranilor de rãzboi ºi ale vãduvelor de veterani, al
cãror numãr se împuþineazã pe zi ce trece, în judeþul
Arad nemaifiind decât 92 de membri, dintre care 6 au

trecut pragul unui secol de viaþã.
Primarul Gheorghe Falcã a reiterat grija pe care
autoritãþile publice trebuie s-o aibã faþã de veterani, de
rezerviºtii militari ºi de locurile de pomenire a eroilor
neamului, asigurând partenerii de tot sprijinul edililor
locali. Viceprimarul Cãlin Bibarþ a prezentat
publicului prezent ºi presei unele clauze din protocol,
evidenþiind buna colaborare din anul 2017, iar
vicepreºedintele CJ Arad, Sergiu Bîlcea, a fãcut
trimitere la nevoia unei depline conlucrãri între toþi
factorii implicaþi în sãrbãtorirea Centenarului fãuririi
României Mari, cu evidenþierea rolului major al
Aradului în acest mãreþ eveniment.

La finalul ceremoniei, preºedintele Filialei
A.N.C.M.R.R. a înmânat reprezentanþilor autoritãþilor
locale câte o Diplomã de Onoare, ca mulþumire pentru
modul în care au înþeles sã ajute asociaþiile militarilor
ºi veteranilor de rãzboi din Arad.

Ceremonia s-a încheiat cu o conferinþã de presã, în
care semnatarii au rãspuns întrebãrilor jurnaliºtilor
prezenþi la eveniment.

Col.(r) Sandu Criºan
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Parteneriat benefic 

între militari ºi autoritãþile locale arãdene

Marþi, 11 iulie 2017, douã grupuri de
rezerviºti militari ºi membri de familie
din oraºele Bekescsaba ºi Szeged din
Ungaria au vizitat Aradul ºi mai multe
obiective turistice de pe Valea Mureºului. 

Acþiunea se înscrie în cadrul
parteneriatului de prietenie dintre
Filiala Judeþeanã ZIRIDAVA Arad a
A.N.C.M.R.R. ºi asociaþiile de rez-
erviºti din oraºele maghiare mai sus
amintite.

Oaspeþii au fost întâmpinaþi la
Parcul Reconcilierii Româno-
Maghiare din Arad de o delegaþie
a filialei rezerviºtilor arãdeni, în
frunte cu preºedintele gl.mr.(r)
Heredea Vasile-Ionel. Dupã
cuvintele de salut, a urmat
prezentarea istoricului celor douã
monumente, respectiv Statuia
Libertãþii Maghiare ºi
Monumentul Revoluþionarilor

Români de la 1848, la ambele
depunându-se coroane de flori de
cãtre români ºi unguri. Au fost
prezenþi ºi ziariºti de la trustul de
presã al Universitãþii de Vest
„Vasile Goldiº” ºi de la periodicul
arãdean de limbã maghiarã Jelen.

Vizita a continuat cu un tur al
municipiului Arad ºi un popas la
Monumentul celor 13 Generali
din cartierul Subcetate, unde s-au

„A FOST O VIZITÃ FOARTE REUªITÃ, PENTRU CARE

ADUCEM CALDE MULÞUMIRI CAMARAZILOR ARÃDENI“



depus coroane de flori ºi s-au þinut
scurte alocuþiuni dedicate
martiriului celor 13 generali din
armata revoluþionarã maghiarã,
executaþi de trupele Imperiului
Habsburgic în octombrie 1849.

S-a plecat apoi pe Valea
Mureºului, fiind vizitate
Monumentul de la Pãuliº,
Mânãstirea Maria Radna, casa din
Radna unde Kossuth s-a despãrþit
de familie la plecarea în exil ºi
mormântul eroilor unguri morþi în
lupte în anul 1944.

Ultimul popas a fost la Bãile
Lipova, unde a avut loc un frumos
bal organizat de gazde în cinstea
oaspeþilor dragi.

„Ne bucurã nespus vizita pri-
etenilor unguri, cu care avem o
colaborare fructuoasã în diverse
domenii. Mulþumesc camarazilor
din filiala arãdeanã ºi celor din
subfiliala Lipova, pentru modul
în care au conlucrat la reuºita
acestei întâlniri. Mulþumesc de
asemenea sponsorilor care ne-au
ajutat sã organizãm frumosul
eveniment ºi sunt sigur cã vom

mai avea asemenea întâlniri” a
declarat preºedintele Filialei
Judeþene ZIRIDAVA Arad a
A.N.C.M.R.R., gl.mr. Vasile Ionel
Heredea.

„A fost o vizitã foarte reuºitã,
pentru care aducem calde mulþu-

miri camarazilor arãdeni. S-au
înbinat în mod armonios docu-
mentarea cu distracþia, aºa cã am
beneficiat din plin de toate
momentele pe care ni le-au
pregãtit în program. Ne vom strã-
dui sã le oferim o primire de 

acelaºi nivel în data de 20 septem-
brie, când arãdenii ne vor întoarce
vizita ºi vom avea plãcerea sã-i
primim la Bekescsaba” a adãugat
col.(r) Záhorán György, preºedin-
tele Clubului Rezerviºtilor Militari
din Bekescsaba.

„Prietenii se simt bine împre-
unã în orice împrejurare, dar
modul în care ne-au primit cama-
razii arãdeni este unul peste aºtep-
tãri. Le mulþumim din suflet pen-
tru minunata zi pe care am petre-
cut-o împreunã. Desigur cã am
vizitat doar o micã parte din obiec-
tivele culturale ºi turistice ale
Aradului. Vom mai avea ocazia pe
viitor sã cunoaºtem ºi alte locuri
frumoase din municipiul ºi judeþul
dvs., cãci calendarul parteneriatu-
lui dintre noi cuprinde numeroase
vizite reciproce” a încheita mr.(r)
Csepy Lászlo, preºedintele
Clubului Rezerviºtilor Militari din
Szeged.

Mr.(r) Dorin Ocneriu
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În data de 20 septembrie 2017 o delegaþie formatã
din 5 persoane din conducerea Filialei Judeþene
„ZIRIDAVA” Arad a A.N.C.M.R.R, condusã de prim
vicepresedintele Filialei col(r) Criºan Sandu, împre-
unã cu un grup de 40 de membri ai filialei, au petrecut
o frumoasã ºi instructivã zi în judeþul Bekes din
Ungaria. Acþiunea se înscrie în planul de colaborare ºi
prietenie încheiat între Filiala arãdeanã a
A.N.C.M.R.R. ºi Clubul Rezerviºtilor din
Bekescsaba, prietenie care presupune vizite reciproce
ºi participarea la evenimente comune, care sã
întãreascã legãtura dintre militarii români ºi unguri,
prietenia dintre þãrile ºi popoarele noastre.
Scopul deplasãrii a fost atât protocolar - având loc o
întâlnire oficialã cu partenerul maghiar - la care a par-
ticipat ºi o delegaþie a Clubului Rezerviºtilor din

Szeged - cât ºi turistic, fiind vizitate localitãþile Gyula
ºi Bekescsaba.

Programul a început în localitatea Gyula, obiectiv
balnear-istoric, cu vizitarea cetãþii Gyula ºi castelului
Almassy, precum ºi a altor monumente din oras.

De remarcat modul obiectiv în care a fost prezen-
tat istoricul zonei, scoþându-se în evidenþã ºi con-
tribuþia românilor de-a lungul secolelor, aceasta
întãrind încrederea reciprocã. De remarcat cã monu-
mentele eroilor români cãzuþi în al Doilea Rãzboi

Mondial sunt foarte bine îngrijite, alãturi de cele
maghiare. 

Apoi a fost vizitat oraºul Bekescsaba, urmând
întâlnirea oficalã, masa festivã ºi un frumos spectacol
folcloric.

Lt.col.(r) Alexandru Ioan Chiº

TURISM ªI RELAXARE ÎN JUDEÞUL BEKES



În data de 13 decembrie 2017 o delegaþie a Filialei
ZIRIDAVA Arad a A.N.C.M.R.R. formatã din
gl.mr.(r) Vasile-Ionel Heredea, col.(r) Sandu Criºan,
col.(r) Kaszoni Zoltan, lt.col. (r) Alexandru Chiº,
lt.col.(r) Cnab Virgil, mr.(r) Dorin Ocneriu, mr.(r)
Dãmoc Octavian, Stela Dãmoc - translator, a efectuat
o vizitã prieteneascã la Szeged, la invitaþia Clubului
Rezerviºtilor Militari din acest oraº.

Vizita a fost ocazionatã de împlinirea a 10 ani de la
înfiinþarea Uniunii cluburilor rezerviºtilor din forþele
armate ºi alte componente din Regiunea Militarã de
Sud a Ungariei - BEOSZ DEL-ALFOLDI REGIO -
din care fac parte Cluburile Rezerviºtilor din Szeged,
Bekescsaba ºi Kecskemet, cu primele douã Filiala
arãdeanã având protocoale de colaborare prieteneascã
de mai bine de doi ani.

Col. dr. Kovacs Gyorgy, preºedintele Uniunii
Rezerviºtilor din Regiunea Militarã de Sud, a deschis
reuniunea cu un cuvânt de salut ºi pãstrarea unui
moment de reculegere pentru camarazii plecaþi în eter-
nitate, apoi a prezentat delegaþiile participante ºi invi-
taþii, între care amintim pe preºedintele BEOSZ (aso-
ciaþia naþionalã a rezerviºtilor militari din Ungaria)
gl.mr.(r) Hazuga Karol, reprezentanþi ai autoritãþilor
publice ºi ai armatei active din Ungaria, precum ºi
foarte mulþi membri ai celor trei cluburi amintite.

Preºedintelui BEOSZ a adresat felicitãri ºi
aprecieri din partea conducerii centrale ºi a înmânat
preºedintelui Uniunii drapelul de onoare, apoi
diferitele entitãþi participante au ornat drapelul cu
eºarfe în semn de omagiu ºi au adresat cuvinte lauda-
tive. Foºtii ºi actualii preºedinþi ai Regiunii Militare de
Sud ºi cei ai cluburilor componente au primit diplome
ºi medalii aniversare, tot aºa ºi membrili merituoºi ai
BEOSZ, între care multe femei cu activitate bogatã în
asociaþia rezerviºtilor militari din Ungaria.

În cuvântul de salut al preºedintelui Filialei
Judeþene ZIRIDAVA Arad a A.N.C.M.R.R., gl.mr.(r)
Vasile-Ionel Heredea, a fost evidenþiatã foarte buna
colaborare dintre A.N.C.M.R.R. ºi BEOSZ, cu accent

pe parteneriatul prietenesc dintre Filiala ZIRIDAVA
Arad ºi cluburile rezerviºtilor militari din Szeged ºi
Bekescsaba, oferind câte o plachetã omagialã
preºedintelui BEOSZ ºi preºedinþilor celor douã
cluburi de rezerviºti maghiari partenere cu Aradul. 

A urmat prezentarea unui film documentar cu
activitatea cluburilor de rezerviºti din Ungaria ºi un
frumos program muzical.

Masa festivã ºi discuþiile dintre participanþi au
încheiat o reuºitã activitate care, pe lângã caracterul
festiv, protocolar, a însemnat ºi o mai bunã cunoaºtere
ºi apropiere între rezerviºtii militari din Ungaria ºi
România, între cetãþenii români ºi maghiari. În acest
sens, gl.mr.(r) Heredea a avut o primã discuþie cu
col.(r) Csoka Tamas, preºedintele Clubului
Rezerviºtilor Militari din Kecsemet, în vederea

iniþierii unui parteneriat durabil între cele douã asoci-
aþii, similar cu cele derulate cu Szeged ºi Bekescsaba.

Dupã-amiazã, însoþitã de mr.(r) Csepi Laszlo,
preºedintele Clubului Rezerviºtilor Militari din
Szeged ºi de prof. Toth Ferenc, ghid, delegaþia
arãdeanã a vizitat frumosul oraº Szeged, poposind mai
mult la muzeul salamului Pick ºi al vitaminei C, sinte-
tizatã din ardei chiar aici, la Szeged, de savantul
medic Albert Szent-Gyorgy, laureat al Premiului
Nobel pentru medicinã în anul 1937.

Mr.(r) Dorin Ocneriu
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Aradul a participat la sãrbãtoarea

camarazilor din Ungaria
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Cu ocazia Zilei Armatei României - 25 octombrie,
la Ineu s-a omagiat jertfa eroilor patriei în trei locaþii
din oraº: la Monumentul Eroilor din Cartierul Traian,
la Cimitirul Orãºenesc Ineu unde îºi dorm somnul
bravii eroi ineuani, ceremonia principalã fiind
desfãºuratã la Monumentul Ostaºului Român din cen-
tral milenarei urbe arãdene. 

Au fost prezenþi reprezentanþi ai instituþiilor pub-
lice locale ºi centrale: primarul Cãlin Ilie Abrudan,
viceprimarul Alb Ionel, consilieri locali, deputatul
Florin Tripa, comandantul Poliþiei Orãºeneºti Ineu
cms. Oancea Marius, comandantul Detaºamentului de
Pompieri Garda Ineu lt.col. Ciupuligã Dorel, ºef servi-
ciu Poliþia Localã Ineu Sabãu Gheorghe, director
Spital Orãºenesc Ineu Mang Monica, director Colegiu
„Mihai Eminescu” prof. Nemeº Liliana.
Din partea Filialei Judeþene ZIRIDAVA Arad a
A.N.C.M.R.R. a participat col.(r) Criºan Sandu-prim
vicepreºedinte, iar din partea A.N. Cultul Eroilor
col.(r) Constantin Bursa-preºedintele Filialei Judeþene
„Avram Iancu” Arad. 

Despre semnificaþia zilei de 25 octombrie au vor-
bit gl.bg.(r) Bãeþan Vasile, istoricul Dragoº Aurel ºi
primarul oraºului Ineu Cãlin Ilie Abrudan. 
Cu aceastã ocazie au fost înmânate Certificatele de
avansare în grad pentru patru cadre militare în re-
zervã/retragere din subfilialã: Lt.col.(r) Ciuc Neculai,
Plt.adj.pr.(r) Filip Nicolaie, Plt.adj.pr.(r) Gabor
Gheorghe, Plt.adj.aj.(r) Sãnduleac Vasile. De aceastã
frumoasã zi de toamnã a anului 2017 s-au bucurat ºi
elevii ºcolilor ineuane, care au participat în numãr

mare la festivitãþi. O evidenþiere aparte se cuvine fan-
farei oraºului Ineu, compusã din elevi, care a intonat
Imnul României, Imnul Uniunii Europene ºi Imnul
Eroilor.

Deºi în oraº nu mai existã nicio structurã militarã
activã, Ineul continuã tradiþia militarã prin Subfiliala
localã a A.N.C.M.R.R., prin subfiliala localã a A.N.
„Cultul Eroilor” ºi prin fanfara condusã de prof.
Miculiþ Dan, care împreunã cu prof. Miculiþ Saveta
coordoneazã Ansamblul artistic ”Mihai Viteazul”
Ineu. 

Glorie Eternã Armatei Române 
ºi Bravilor Eroi!

Mr.(r) Octavian Dãmoc, 
preºedinte ACMRR „Zãrandul” Ineu

ZIUA ARMATEI – SÃRBÃTORITÃ LA INEU

SUBFILIALA INEU

ASOCIAÞIA REZERVIªTILOR MILITARI
„ZÃRANDUL” INEU - SCURT BILANÞ

Data de 27 aprilie 2017 reprez-
intã, pentru rezerviºtii militari
ineuani un moment deosebit de
important. În acea zi, prin
Hotãrârea civilã a Judecãtoriei
Ineu, s-a acordat personalitate
juridicã ºi s-a autorizat
funcþionarea ca persoanã juridicã
românã de drept privat fãrã scop
patrimonial Asociaþia Cadrelor
Militatre în Rezervã ºi în
Retragere „Zãrandul” Ineu,
care cuprinde majoritatea ofiþer-
ilor, maiºtrilor militari ºi sub-

ofiþerilor care au activat în cele
douã unitaþi de elitã ale Armatei
României – Brigada de Rachete
Operativ Tactice ºi Regimentul de
Obuziere. Trebuie amintit cã în
Asociaþie sunt înscrise ºi un
numãr semnificativ de soþii ale
unora dintre colegii noºtri
decedaþi.

În scurta perioadã de la înfi-
inþare pâna în prezent, Asociaþia a
avut o prodigioasã activitate pe
plan local, judeþean ºi internaþion-
al. Spre a susþine afirmaþia privind

activitaþile desfaºurate sau la care
au participat membrii Asociaþiei,
le voi prezenta, succint, in cele ce
urmeazã :

- am fost alãturi de autoritãþile
locale la festivitãþile prilejuite de
„Ziua Eroilor” precum ºi cu alte
ocazii  pentru care au fost organi-
zate activitãþi aniversare sau
comemorative ;

- am organizat ºi desfãºurat
„Ziua Rezervistului”, eveniment
la care am fost onoraþi de prezenþa
Primarului, a Viceprimarului pre-
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cum ºi a comandanþilor celor douã
structuri militarizate din Ineu –
Pompierii ºi Poliþia ;

- am fost reprezentaþi, prin del-
egaþii semnificative, la mani-
festãrile organizate de autoritãþile
judeþene, la Þebea ºi la Pãuliº ;

- am participat, împreuna cu
reprezentanþi ai asociaþiilor re-
zerviºtilor din Arad ºi Lipova, la

întâlnirile cu delegaþii ale rez-
erviºtilor din Bekescsaba ºi
Szeged - atat în Ungaria cât ºi în
Romania.

Având în vedere cã vârsta nu o
putem ignora, iar pentru unii din-
tre noi condiþia fizicã este mai
mult sau mai puþin afectatã de
vreme, vremuri sau diferite ma-
ladii, Biroul Asociaþiei a conside-

rat util sã-i îmbãrbãteze pe cei
aflaþi în suferinþã organizând
grupuri de camarazi care sã-i
viziteze la domiciliu pe cei în
neputinþã. Au primit, cu imensã
satisfacþie ºi recunoºtinþã, astfel
de vizite MM(r) Paºcalãu Ioan ºi
Plt.adj. Nuþ Vasile, oameni a cãror
stare de sãnãtate este precarã. De
asemena a fost vizitat lt.col.(r)
Bãtrînu Eugen care la 21 septem-
brie a implinit venerabila vârstã
de 83 de ani ºi care în cei 34 de ani
de carierã militarã a trãit ºi a vãzut
multe. Ca sã nu mai amintim cã
viaþa l-a supus unor crâncene
încercari atunci când a fost nevoit
sã-i conducã pe ultimul drum pe
cei doi fii ai sãi.

Vom reveni ºi cu alte aspecte
ale vieþii noastre de asociaþie, pe
care le vom prezenta în urmã-
toarele numere ale revistei STIN-
DARD.

Col.(r) Mihail-Adam
MAFTEI, secretar ACMRR

„Zãrandul” Ineu

MINISTRUL MIHAI FIFOR S-A ÎNTÂLNIT 

CU REZERVIªTII MILITARI DIN INEU

Sâmbãtã, 25.11.2017, Consiliul Director al
Asociaþiei Cadrelor MIlitare în Rezerva ºi în
Retragere “Zãrandul” din oraºul Ineu, jud. Arad, sub-
filialã a Filialei Judeþene ZIRIDAVA Arad a
A.N.C.M.R.R., a avut onoarea de a se întâlni cu
Ministrul Apãrãrii Naþionale - Senator de Arad - D-l

Mihai Fifor, secondat de alþi doi parlamentari arãdeni,
dl. deputat Dorel Cãprar - Preºedinte al Comisiei de
Apãrare, Ordine Publicã ºi Siguranþã Naþionalã din
Camera Deputaþilor ºi dl. deputat Florin Tripa -
cetãþean al Ineului.

Întâlnirea, la care a participat ºi Primarul oraºului
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La data de 10 noiembrie 1843,
domnitorul Þãrii Româneºti
Gheorghe Bibescu, prin Porunca
Domneascã nr. 198, înfiinþeazã
prima baterie de artilerie a þãrii,
compusã din 4 tunuri cal. 80 mm
primite de la sultanul turcilor,
încadratã cu ofiþerii, subofiþerii ºi
militarii necesari. Aceastã datã a
devenit Ziua Artileriei.                   

Componentã de bazã a Armatei
Române, Artileria s-a distins ca
element decisiv în luptele care au
dus la realizarea mãreþelor obiec-
tive ale devenirii statale a
românilor, de o importanþã
covârºitoare fiind obþinerea inde-

pendenþei de stat a României iar
mai apoi înfãptuirea României
reîntregite. Evoluþia artileriei
moderne române a avut un traseu
ascendent, dovadã stând con-
tribuþia majorã în rezultatele
bãtãliilor Primului ºi celui de-al
Doilea rãzboi mondial.

În toate garnizoanele din þarã
unde sunt sau au fost dislocate
unitãþi ºi mari unitãþi de artilerie,
în data de 10 noiembrie s-au
desfãºurat  activitãþi de omagiere
a jertfelor înaintaºilor, de evocare
a tradiþiilor de luptã ºi de
prezentare a etapei actuale par-
curse de Artileria Românã în

cadrul procesului de transformare.
Oraºul Ineu, pânã nu cu multã

vreme în urmã una dintre cele mai
importante garnizoane de artilerie,
cu cele doua unitãþi poziþionate de
o parte ºi de alta a Criºului Alb -
Brigada de Rachete Operativ-
Tactice ºi Regimentului de
Obuziere - în toate acþiunile
desfãºurate atât în poligoanele din
þarã cât si de pe alte meleaguri a
dus faima artileri?tilor români.
Drept urmare, în conºtiinþa tuturor
ofiþerilor, maiºtrilor militari, sub-
ofiþerilor, gradaþilor si soldaþilor
care au servit patria sub drapel în
„Regimentul de la garã” sau în

ZIUA ARTILERIEI - MOMENT DE AMINTIRI 

ªI PLANURI DE VIITOR

Ineu, dl. Cãlin Abrudan, a durat 1 ora si 30 de minute
ºi s-a desfãºurat într-o atmosferã destinsã, de respect
ºi bunã înþelegere.

Problematica abordatã în discuþii s-a referit la
impactul noilor acte normative asupra pensiilor mi-
litare - OUG 59/2017, facilitãþi la cãlãtoria pe CFR ºi
la asistenþa medicalã, revenire la Legea 215/2016
privind modul de desfãºurare a ceremoniilor militare
ºi religioase, portul uniformei militare de cãtre re-
zerviºti,  alte solicitãri pertinente ºi legale.

Atât ministrul Apãrãrii cât ºi cei doi deputaþi au
fost receptivi la cerinþele noastre ºi au promis o realã
colaborare cu organele centrale ale A.N.C.M.R.R. pre-
cum ºi sprijin favorabil în forurile legislative din care
fac parte, pentru ca rezerviºtii militari sã aibã câºtig de
cauzã în ce priveºte drepturile lor legale. 

O problemã de dimensiune localã, dar foarte strin-
gentã, a ridicat-o preºedintele subfilialei Ineu a

A.N.C.M.R.R., mr. (r) Octavian Dãmoc, ºi anume
obþinerea unui local cu destinaþie de sediu pentru sub-
filialã, aceasta funcþionând actualmente într-un spaþiu
provizoriu, inadecvat. Cererea noastrã este îndrep-
tãþitã în contextul în care, conform Legii 15/2004 sun-
tem asociaþie de utilitate publicã, iar administraþia
localã a preluat cu titlu gratuit mai multe localuri în
care au funcþionat în trecut structuri militare.

Primarul Cãlin Abrudan a promis urgentarea
demersurilor de amenajare ºi punere la dispoziþie a
unui spaþiu conform, în cel mai scurt timp, adãugând
cã militarii în rezervã din Ineu sunt cetãþeni de bazã ai
oraºului, integraþi perfect în comunitatea localã, par-
ticipanþi activi la toate activitãþile organizate de
Primãria ºi Consiliul Local Ineu.

Gl.bg.(r) Vasile Bãeþan,  Preºedinte de Onoare
ACMRR Ineu
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“Brigada de peste Criº”, Ziua
Artileriei este ºi Ziua Garnizoanei
Ineu. Ca atare aceastã zi nu putea
trece neobservatã ºi, prin efortul
membrilor Biroului Asociaþiei
Cadrelor Militare în Rezervã ºi în
Retragere “Zãrandul” aceastã zi
cu dublã semnificaþie pentru mili-
tarii ineuani a fost celebratã cum
se cuvine. Intruniþi la un “pahar de
vorba” majoritatea rezerviºtilor
trãitori pe aceste meleaguri,
împreuna cu o consistentã dele-
gaþie a colegilor din Filiala
Judeþeanã “Ziridava” Arad a
A.N.C.M.R.R., au avut parte de o
atmosferã reconfortantã ºi de
multe clipe frumoase.                    

Au onorat invitaþia noastra
Primarul Cãlin Abrudan,
Viceprimarul Ionel Alb ºi condu-
catorii structurilor M.A.I. din
Ineu. Am fost onoraþi de prezenþa
deputatului Florin Tripa, ineuan
de-al nostru, precum ºi prolificul
publicist ineuan Aurel Dragoº,
care a fost însotit de reprezentanþi
ai Direcþiei de Culturã a judeþului
Arad. Moderatã de purtãtorul de
cuvânt al Asociaþiei “Zãrandul”,
col.(r) Mihail-Adam Maftei, întâl-

nirea a debutat cu un moment de
reculegere în memoria cama-
razilor trecuþi la cele veºnice, apoi
preºedintele de onoare al asoci-
aþiei, gl.bg.(r) Vasile Bãeþan a
prezentat câteva dintre cele mai
semnificative momente petrecute
în cei 174 de ani de la infiinþarea
Artileriei Romane. Dupa succinte
alocuþiuni ale deputatului Florin
Tripa si edilului-ºef al Ineului, pri-
marul Cãlin Abrudan, a luat
cuvântul gl.mr.(r) Vasile-Ionel

Heredea, preºedintele Filialei
Judeþene “Ziridava” Arad, care a
evidenþiat saltul calitativ parcurs
de structura rezerviºtilor ineuani -
de la o subfilialã fãrã activitate ºi
fãrã personalitate, la cea mai
dinamicã componentã a Filialei
arãdene - oferind o Diplomã de
Excelenþã asociaþiei noastre, pen-
tru activitatea desfaºuratã. 

Preºedintele Asociaþiei
“Zãrandul”, mr.(r) Octavian
Dãmoc a înmânat seniorilor noºtri
Diplome de Merit, mulþumindu-le
pentru activitatea din cadrul asoci-
aþiei. În continuare a fost prezen-
tatã cartea scrisã de istoricul Aurel
Dragoº “TORÞÃ PE CERUL
INEULUI”, care este doar primul
volum dintr-o cronicã a
Garnizoanei Ineu de-a lungul tim-
purilor, fiecare participant pri-
mind cadou aceastã carte cu auto-
graf din partea autorului. Seara a
continuat într-o atmosferã caldã,
camaradereascã, iar reuºita acestei
manifestãri a trecut rapid de mar-
ginile Ineului, numeroºi camarazi
din toate zãrile aflând de sãrbã-
toarea noastrã ºi trimiþând calde
mesaje de apreciere ºi regret cã
n-au putut fi alãturi de noi.

Lt.col.(r) 
Cnab Virgil Antonel,

vicepreºedinte ACMRR  
„Zãrandul“ Ineu
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SUBFILIALA LIPOVA

Fostã a doua garnizoanã a
judeþului Arad, oraºul Lipova nu
mai are din 2015 armatã activã,
tradiþiile militare foarte bogate ale
unitãþilor din Radna ºi Lipova
fiind continuate de Subfiliala
localã a A.N.C.M.R.R. 

La prima orã a dimineþii de 25
octombrie 2017, o delegaþie a sub-
filialei în frunte cu preºedintele
col.(r) Ion Nedelcea a participat la
ceremonia desfãºuratã la
Monumentul Eroilor Detaºamentu-
lui Pãuliº, în prezenþa Ministrului
Apãrãrii Naþionale Mihai Fifor, a
ªefului Statului Major al Apãrãrii,
gl. Nicolae Ciucã ºi a autoritãþilor
publice judeþene.

În continuarea sãrbãtorii Zilei
Armatei, subfiliala a organizat în
oraº, împreunã cu Primãria
Lipova, Consiliul Local,
Protopopiatul Ortodox ºi liceele
lipovane, o frumoasã ceremonie
festivã de comemorare a eroilor

Armatei Române, solemnitate
care a a avut loc la monumentul
ostaºilor români cãzuþi în cele
douã rãzboaie mondiale.

Din partea Filialei Judeþene
ZIRIDAVA Arad a A.N.C.M.R.R.
au participat vicepreºedinþii
col.(r) Vasile Alexa ºi mr.(r)
Gheorghe Grec, din partea
Primãriei Lipova ing. Petru Cociº-
administrator public al oraºului,
din partea Consiliului Local
Lipova prof. Ioan Herrling-
preºedintele Comisiei Culturã-
Învãþãmânt ºi mai mulþi consilieri
locali, iar din partea structurilor
M.I. cms.ºef Marian Jichici,
comandantul Poliþiei or. Lipova ºi
un reprezentant al Jandarmeriei. 
De asemenea, au þinut sã fie alã-
turi de militari numeroºi cetãþeni,
în special tineri elevi ai ºcolilor
lipovane, însoþiþi de dascãlii lor. 

Pãrintele protopop Ioan Jidoi ºi
pr. paroh Mircea ªirian au sãvârºit

slujba de pomenire a eroilor lipo-
vani, apoi PS protopop a rostit un
cuvânt de înþelepciune despre jert-
fa ostaºilor ºtiuþi ºi neºtiuþi, care
au fãcut supremul sacrificiu cu
arma în mânã, unii având
morminte cunoscute ºi cu cruce la
cãpãtâi, alþii îngropaþi de explozi-
ile obuzelor sau de bombele de
aviaþie, fãrã a li se mai gãsi osem-
intele semãnate în cele patru zãri.

Col.(r) Ion Nedelcea a prezentat
un material foarte documentat referi-
tor la semnificaþia zilei de 25
octombrie 1944, când au fost eliber-
ate de sub crunta ocupaþie horthysto-
hitleristã ultimele localitãþi ale
Ardealului, oraºele Halmeu ºi Carei.

La final, s-au depus coroane de
flori la monument ºi a avut loc la
sediul subfilialei o masã cama-
radereascã.

MMP.(r) Nastasa Nistor, 
vicepreºedinte ACMRR

Lipova

ZIUA ARMATEI - SÃRBÃTORITÃ DE

COMUNITATEA LIPOVANÃ
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Lipova a fost o garnizoanã militarã de renume
naþional ºi internaþional. Tradiþiile unitãþilor militare
de aici - cea din Radna ºi cea din Lipova, unificate în
anul 1982 - au strãbãtut deceniile cu fapte de legendã.
Vrednice de amintire sunt eroicele lupte ale ofiþerilor
ºi elevilor ªcolii de Subofiþeri de Rezervã Radna din
august-septembrie 1944, ca ºi acþiunile desfãºurate de
cadrele ºi militarii cu termen redus de la Lipova în
perioada 21-26 decembrie 1989.

La Lipova au activat ofiþeri, maiºtri militari ºi sub-
ofiþeri de mare valoare profesionalã, atât la ªcoala de
Ofiþeri de Rezervã din Radna, cât ºi la ªcoala de
Mecanici-conductori tanc ºi TAB de la Lipova. Corpul
de cadre de aici a fost foarte apreciat la nivel de

armatã, dar ºi de cãtre comunitatea localã, care a pri-
vit înbtotdeauna militarii ca un factor pozitiv, foarte
implicat în dezvoltarea oraºului. Cãsãtoriile local-
nicelor cu tineri militari veniþi din toate colþurile þãrii
au cimentat o solidaritate localã care a dus în timp la

formarea ºi dezvoltarea unor relaþii familiale ºi de
comunitate foarte puternice, militarii integrându-se
perfect în societatea lipovanã. Ca urmare, numeroºi
militari au avut ºi au în continuare un aport important
la nivel de oraº ºi chiar de judeþ, în diferite domenii de
activitate.

Putem aminti aici pe col.(r) Viorel Popina, primar
al oraºului în perioada 2004-2008 ºi consilier local în
mai multe mandate, col.(r) Mircea Cosor (bogatã
activitate politicã pentru drepturile militarilor), mr.(r)
Paul Dobrescu (fost administrator public al oraºului),
mr.(r) Gheorghe Pandelea, mr.(r) Andrei Nelu,
MMP(r) Lazãr Lucian (consilieri la Lipova sau în
comunele apropiate).

Meritã amintit aportul cultural, economic ºi edu-
caþional adus la propãºirea oraºului de cãtre col.(r)
Diaconu Nicolae (colecþionar), mr.(r) Ioan Lazãr
(preot ºi profesor), mr.(r) Dorin Ocneriu (ziarist ºi
profesor), mr.(r) Nicolae Sângeorzan (profesor, direc-
tor de ºcoalã), mr.(r) Gicu Rotaru (om de afaceri),
mr.(r) Dan Popa (consultant financiar), plt.adj.(r)
Florin Ionaº (artist ºi manager muzical), MMP(r)
Constantin Beligeanu (ºef agenþie asigurãri) ºi alþii ca
ei.

În ultima vreme s-au evidenþiat doi colegi care au
urcat, prin muncã ºi pricepere, treptele carierei profe-
sionale spre niveluri tot mai înalte. Este vorba de
gl.bg. Nicolae Tonu, fost ofiþer la Lipova, ajuns acum
locþiitor al comandantului Diviziei 4 Infanterie GEM-
INA de la Cluj ºi de plt.adj.(r) Vasilicã Damian, ma-
nager ºi politician, numit de curând subprefect al
judeþului Arad.

Toþi aceºti camarazi ai noºtri ne fac cinste, ei
demonstrând prin propriul exemplu valoarea profe-
sionalã ºi umanã a cadrelor militare lipovane.

Cinste lor ºi mult succes în carierã!
Col.(r) Gheorghe Gligor, Preºedinte de

Onoare ACMRR Lipova 

CAMARAZI CU CARE NE MÂNDRIM
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În garnizoana Lipova, arma Tancuri are o veche
tradiþie. În anii ‘50-’60 ai secolului XX în cazarma
UM 1390 Lipova se instruiau comandanþi de tanc ºi
mecanici conductori tanc. Din anul 1982 unitatea din
Lipova a fost integratã în UM 01191 ªcoala de Ofiþeri
de Rezervã, care avea în compunere, pe lângã trei

batalioane de infanterie, un batalion de tancuri cazat în
localul din Lipova. Acolo se pregãteau, timp de 9
(apoi 6) luni ofiþerii de tancuri. MTR tanchiºti prove-
neau din studenþii la facultãþi tehnice, (Politehnicã,
TCM, Inginerie Mecanicã) având astfel abilitãþi pen-
tru tehnica de luptã. Din 1965, anul înfiinþãrii ªcolii
de Ofiþeri de Rezervã, ºi pânã în anul 1997, când s-a
desfiinþat, au fost pregãtite multe serii de ofiþeri de
rezervã în arma Tancuri. 

Baza materialã era adecvatã, existând catedrã de
blindate cu lectori specialiºti, programã ºcolarã speci-
ficã, sãli de clasã ºi laboratoare, tancuri de învãþãmânt
ºi de luptã, ateliere de cunoaºtere ºi reparaþii, tanco-
drom pentru instrucþie de zi ºi de noapte, poligon de
tragere cu tunul ºi cu mitralierele, º.a.

Amintesc câþiva dintre ofiþerii merituoºi, adevãrate
exemple profesionale ºi morale: col. Neagu
Constantin, col. Bãlan Mihai, col. Alexa Vasile, col.
Iliescu Vasile, col. Hãlbac Nicolae, col. Medveºan
Viorel, lt. col. Badea Daniel, Lt.col, Hancea Dorin,
mr. Medar Bogdan, cpt. Andrei Nelu, cpt. Dan Popa,
cpt. Paul Dobrescu, dar ºi mecanici conductori foarte
apreciaþi în meseria lor: Vârlãnaº Nicolae, Bichi
Nicolae, Todereanu Petru, maiºtri militari Nastasã
Nistor, Verdeº Mihai, º.a. 

Amintesc ºi cã din anul 1990 aici s-au pregãtit
douã serii de subofiþeri de tancuri, promoþiile 1992 ºi
1993, care au fost repartizaþi la unitãþi militare din
þarã, fiind foarte apreciaþi. 

În anul 1997 ªcoala de ofiþeri de rezervã s-a desfi-
inþat, unitatea transformându-se în Centru de

instrucþie ºi depozitare. O altã sarcinã majorã a stat
atunci în faþa ofiþerilor, maiºtrilor ºi subofiþerilor de
tancuri: preluarea tehnicii de tancuri ºi auto de la
unitãþile desfiinþate din partea de vest a þãrii (Buziaº,
Chiºineu-Criº, Lugoj, º.a.), aducerea acestor materiale
la Lipova ºi redistribuirea lor la alte unitãþi sau la
agenþi economici din viaþa civilã. O sarcinã deloc
uºoarã, care a presupus zile ºi nopþi de detaºare în alte
garnizoane, muncã peste program, mare atenþie la
inventar, º.a.m.d. Dar cadrele lipovane s-au achitat cu
brio de sarcini, neexistând lipsuri sau imputãri în urma
acestor misiuni.

La ceas aniversar, cu ocazia Zilei Tanchistului - 1
august, tanchiºtii lipovani, împreunã cu camarazii lor
de alte arme, au sãrbãtorit cu mândrie ziua armei lor.
Puþini mai sunt activi, cei mai mulþi fiind rezerviºti la
Lipova, la Arad sau în alte localitãþi, bucuroºi sã se
revadã ºi sã schimbe impresii din trecut sau din
prezent.

La mulþi ani tanchiºtilor
din Armata Românã!

Lt.col. Dorin Hancea, 
secretar ACMRR Lipova

ZIUA TANCHISTULUI 
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În Cimitirul Eroilor
„Detaºamentului Pãuliº” din
cartierul Radna al Lipovei, printre
mormintele ofiþerilor ºi elevilor
cãzuþi în septembrie 1944 în
luptele contra trupelor horthy-ste,
se aflã ºi un mormânt având pe
cruce numele ºi poza unei tinere
fete. Este eroul sergent Elena
Chiriþã, cea care a cãzut pentru
þarã ºi pentru libertate, departe de
locurile natale.                              

Elena Chiriþã s-a nãscut la data
de 30 noiembrie 1917 în satul
Suseni, jud. Argeº. De tânãrã s-a
angajat la spitalul din Târgoviºte
ca sorã medicalã, dovedind un
mare devotament în îngrijirea bol-
navilor.

În septembrie 1944 lucra ca
infirmier la spitalul din Lipova,
jud. Arad. Fiind aduºi în spital
mulþi rãniþi în urma luptelor de la
Pãuliº ºi aflând cã luptãtorii de pe
linia frontului nu au asistenþã
medicalã, a umplut câteva genþi cu
medicamente ºi pansamente ºi a
plecat în zona luptelor, unde acor-
da primul ajutor rãniþilor. Dupã
retragerea inamicului, nu s-a mai
întors la spital ci a cerut ºi a prim-
it aprobarea sã meargã pe front ca
sergent sanitar în compunerea
Batalionului 1 din Regimentul 96
Infanterie.

La Budapesta, în data de 1 ia-
nuarie 1945 a fost rãnitã grav,
explozia unui obuz amputându-i

ambele picioare. A murit în martie
1945 într-un spital de campanie
românesc din capitala Ungariei,
ultima ei dorinþã fiind aceea de a fi
îngropatã la Radna, unde-ºi
doarme acum somnul de veci alã-
turi de eroii Detaºamentului
Pãuliº. La mormântul ei ºi al
celorlalþi eroi vin an de an românii
tineri sau vârstnici, pentru a le
aduce omagiu ºi recunoºtinþã
veºnicã celor care s-au jertfit pen-
tru libertatea ºi liniºtea noastrã.

Glorie ºi odihnã veºnicã
eroilor neamului!

Col.(r) Ion Nedelcea,
preºedinte ACMRR Lipova

SERGENT EROU ELENA CHIRIÞÃ - 100 DE ANI DE
LA NAªTERE



Semnificaþia zilei de 11 noiem-
brie constã în faptul cã la în urmã
cu 99 de ani, la data de
11.11.1918, la ora 11,00 a fost
semnat armistiþiul dintre

Germania ºi þãrile aliate învingã-
toare, punându-se capãt Primului
Rãzboi Mondial. În toatã lumea se
celebreazã acest moment de
revenire a lumii la normalitate,

dupã patru ani de rãzboi distrugã-
tor. 

Pentru România, data de 11
noiembrie are ºi o însemnãtate
aparte, deoarece în aceastã zi a
anului 2003 a cãzut la datorie
sublocotenentul p.m. Iosif Silviu
Fogoraºi, primul militar român
decedat în teatrul de operaþii din
Afganistan. De aceea, ziua de 11
noiembrie a fost legiferatã în anul
2014 de Parlamentul României ca
ZI A VETERANILOR DIN
TEATRELE DE OPERAÞII.

Sâmbãtã dimineaþa a avut loc
la Troiþa Eroilor din incinta
cazarmei Batalionului 191
Infanterie „Col. Radu Golescu”
din Arad ceremonia militarã ºi
religioasã dedicatã eroilor
Armatei Române, cãzuþi în
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În satul Satu Mare din comuna Secusigiu, jud.
Arad, trãieºte un veteran de rãzboi în vârstã de 101
ani.

Sublocotenetul veteran Toader Gergely a luptat în
Al Doilea Rãzboi Mondial, a avut zile ºi s-a întors
acasã întreg, a muncit la pãdure, ºi-a întemeiat o fam-
ilie ºi a crescut copii ºi nepoþi, ajungând acum la
etatea de 101 ani.

Cu ocazia zilei sale de naºtere i-au trecut pragul
primarul comunei Secusigiu, Ilie Cheºa, col.(r) Ioan
Gliga ºi (r) Ionel Popa de la Filiala ZÃRANDUL Arad
a ANVR, precum ºi col.(r) Sandu Criºan, de la Filiala
ZIRIDAVA Arad a ANCMRR. Aceºtia, împreunã cu
membrii familiei veteranului, cu alte rude, prieteni,
vecini, i-au cântat La mulþi ani! ºi i-au oferit cadouri
ºi distincþii onorifice.

“Camaradul nostru, ca ºi alþi bravi ostaºi români,
ºi-a fãcut datoria faþã de patrie cu arma în mânã. Îi
dorim viaþã lungã cu sãnãtate ºi putere, sã mai
venim alãturi de dânsul la cât mai multe aniversãri”
a spus preºedintele veteranilor arãdeni, col.(r) Ioan
Gliga.

“Comuna noastrã se mândreºte cu astfel de
cetãþeni, care ne fac cinste. Ei meritã respectul ºi

preþuirea edililor ºi a tuturor locuitorilor, pentru ce
au fãcut pe front ºi în viaþã” a adãugat primarul Ilie
Cheºa.

“Veteranii de rãzboi sunt simboluri vii ale
dragostei de patrie ºi reprezintã un exemplu de jert-
fã ºi devotament pentru independenþa ºi suverani-
tatea României” a declarat col.(r) Sandu Criºan,
primvicepreºedinte al Filialei ANCMRR Arad.

Plt.adj.pr.(r) Dumitru DIONISIE

ANIVERSAREA UNUI VETERAN 
DE 101 ANI

ZIUA VETERANILOR DIN TEATRELE DE OPERAÞII 

FILIALA JUDEÞEANÃ „ZÃRANDUL” ARAD A
ASOCIAÞIEI NAÞIONALE A VETERANILOR DE RÃZBOI
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teatrele de operaþii din trecut ºi
din prezent.                

Au aprticipat reprezentanþi ai
Prefecturii Arad, Consiliului
Judeþean, Primãriei municipiului,
asociaþiilor de veterani de rãzboi
ºi cadrelor militare în rezervã, ai
structurilor M.Ap.N ºi M.A.I. din
judeþ, ai altor entitãþi publice, uni-
versitare, de culturã ºi administra-
tive.

Slujba de pomenire a eroilor a
fost sãvârºitã de ÎPS Timotei,
arhiepiscopul Aradului, împreunã

cu arhidiaconul prof. Tiberiu
Ardelean ºi preotul militar mr.
David Adrian.

Subprefectul Damian Vasilicã
a evidenþiat în cuvântul sãu jertfa
eroicã a ostaºilor români, atât în
rãzboaiele mondiale cât ºi în mis-
iunile din teatrele de rãzboi din
ultimii ani executate în parteneriat
cu aliaþii din NATO, iar mr. Albin
Oprea a prezentat câteva aspecte
din activitatea militarilor
Batalionului arãdean în misiunile
de menþinere a pãcii, cu accent pe

profesionalismul acestora ºi pe
bucuria cã s-au întors în þarã de
fiecare datã vii ºi nevãtãmaþi.

Festivitatea s-a încheiat cu
depunerea de coroane la Troiþa
Eroilor ºi defilarea Drapelului de
luptã ºi a Gãrzii de onoare.

GLORIE ªI SLAVÃ
ETERNÃ EROILOR PATRIEI
ªI VETERANILOR ARMATEI

ROMÂNE !
Slt. Octavian Ocneriu,
Batalionul 191 I. Arad

Marþi, 31 octombrie 2017, la Cercul Militar
Naþional, a avut loc adunarea generalã anualã a
Biroului Executiv al Asociaþiei Naþionale a
Veteranilor de Rãzboi. Din partea Filialei Judeþene
„Zãrandul” Arad au participat Col.(r) Sandu Criºan ºi
plt.adj. (r) Ionel Popa.

Evenimentul a început cu discursul preºedintelui
A.N.V.R. gl. (r) Marin Dragnea, care s-a declarat
dezamãgit de absenþa reprezentanþilor unor instituþii
de stat invitate la aceastã adunare.                               

„Probabil cã orice lucru este mai important decât
sã îi asculte pe cei care au luptat pentru þarã în Al
Doilea Rãzboi Mondial” a spus veteranul nonagenar.   

A urmat o expunere a problemelor pe care membrii
asociaþiei le întâmpinã, cele mai multe referindu-se la
modul în care aceºtia beneficiazã de drepturile garan-
tate de legile din România. Medicamentele compen-
sate ºi biletele de tratamente ajung cu întârziere, la fel
ºi legitimaþiile pentru cãlãtoriile cu trenul. Generalul
Dragnea a amintit ºi despre mult aºteptata împropri-
etãrire a veteranilor, dar ºi despre faptul cã existã
diferenþe majore între indemnizaþiile pe care le
primesc militarii rãniþi în teatrele de operaþii ºi cele ale

veteranilor din cea de-a doua conflagraþie mondialã.    
„Acestea sunt frãmântãrile noastre, ale celor care,

acum mai bine de 70 de ani, luptam pentru patrie pe
front. Din 900.000 am mai rãmas doar 10.000 ºi pen-
tru încã cinci, zece sau câþi ani o mai vrea Dumnezeu
ne vom revedea pentru a ne spune ofurile”, a declarat
preºedintele ANVR, la finalul discursului sãu.             

La adunare a participat ºi secretarul de stat ºi ºef al
Departamentului pentru relaþia cu Parlamentul ºi cali-
tatea vieþii personalului, Nicolae Nasta, care a trans-
mis mesajul ministrului Apãrãrii Naþionale, Mihai
Fifor: „România nu ar fi fost astãzi þara cu care ne
mândrim dacã dumneavoastrã nu v-aþi fi sacrificat
tinereþea ºi sãnãtatea în tranºee, în istovitoarele
marºuri ale campaniilor din est sau din vest, în
cumplitele bãtãlii pe care le-aþi înfruntat cu atâta
curaj. Suferinþele ºi tragediile pe care fiecare dintre
dumneavoastrã le-a trãit nu v-au îngenuncheat ºi nu
v-au descurajat. Întorºi acasã, dupã încheierea
rãzboiului, v-aþi angajat în eforturile de reconstrucþie
a þãrii ºi aþi continuat, astfel, sã îmbogãþiþi zestrea pe
care ne-aþi lãsat-o. Este datoria noastrã sã o preþuim
ºi sã o îmbogãþim pentru a lãsa, la rândul nostru,

ªEDINÞÃ LA VÂRFUL A.N.V.R.
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celor care vin, o moºtenire pe mãsurã”.Secretarul de
stat Nasta i-a asigurat pe cei prezenþi cã la nivelul con-
ducerii M.Ap.N. existã preocupare permanentã cu
privire la rezolvarea problemele întâmpinate de vet-
eranii ºi vãduvele de rãzboi, vãzutã nu ca o obligaþie
instituþionalã, ci ca o stare de normalitate, în semn de
respect pentru sacrificiile asumate de cei ce ºi-au de-
dicat întreaga viaþã Armatei ºi Þãrii.

În cadrul Adunãrii bãtrânilor ostaºi ai Armatei
României, dupã cum a caracterizat-o generalul (r)
Marin Dragnea, au luat cuvântul ºi reprezentanþi ai
Preºedinþiei ºi ai Patriarhiei române. De asemena, au
fost citite Mesaje din partea instituþiilor care au
rãspunderi în ceea ce priveºte respectarea drepturilor
veteranilor au fost citite în plen.Un simplu ascultãtor
obiectiv ar fi putut sã remarce cu uºurinþã câteva gen-
eralitãþi politicoase prezente în acestea, precum: asig-

urãri, preocupãri, urãri de sãnãtate, respect ºi viaþã
lungã. Însã niciunul nu aducea ºi soluþii problemelor
expuse, ºi nu pentru cã nu s-ar fi cunoscut pânã acum.
Iar numãrul veteranilor este într-o scãdere rapidã…      

La finalul ºedinþei, preºedintele A.N.V.R. ºi-a
exprimat bucuria resimþitã de membrii asociaþiei la
ceremoniile din acest an dedicate Zilei Armatei
României, când au depus coroane de flori la monu-
mentele eroilor neamului imediat dupã oficialitãþile de
la Preºedinþie, Parlament ºi Guvern, nu doar dupã ter-
minarea ceremoniei, cum se prevedea într-un act nor-
mativ care a trezit multe nemulþumiri ºi care a fost
retras de curând. „Am fost onoraþi aºa cum se
cuvine!”, a concluzionat generalul Dragnea.                

Plt.adj. Ionel Popa

La data de 3 decembrie 2017 a
plecat din acestã lume gl.lt.(rtg.)
Constantin Didulescu, veteran al
celui de-al Doilea Rãzboi Mondial
ºi vicepreºedinte al Asociaþiei
Naþionale a Veteranilor de Rãzboi
din România. Avea vârsta de 95 de
ani, dintre care 70 dedicaþi
Armatei Române.

„Generalul în retragere
Constantin Didulescu ne-a
pãrãsit!

Astãzi, România a pierdut un
Erou, iar Armata României a pier-
dut un militar desãvârºit ºi un
exemplu demn de urmat pentru
generaþiile viitoare.

A pierdut multe, poate mult
prea multe, dar pe chipul sãu se
citeºte mulþumirea. Împreunã cu
ceilalþi Eroi ai neamului româ-
nesc, ne-au lãsat o þarã liberã ºi e
de datoria noastrã sã o respectãm
ºi sã o apãrãm.

Rãmas bun, domnule general!
Nu vom uita niciodatã sacrificiul
dumneavoastrã! Dumnezeu sã-l
odihneascã în pace!” se spune în
Mesajul Ministrului Apãrãrii
Naþionale.

Generalul Didulescu a absolvit

ªcoala Militarã de Ofiþeri din
Bucureºti la data de 15 iulie 1944
cu gradul de sublocotenent. A ple-
cat pe front la vârsta de 21 de ani
ºi a luptat în campaniile din vest,
împotriva naziºtilor, fiind rãnit de
douã ori, în Ungaria ºi în
Cehoslovacia.

În ultimii ani din viaþã a avut
grijã de camarazii sãi, ocupându-
se de problemele ºi drepturile vet-

eranilor de rãzboi. A avut o legã-
turã strânsã cu Filiala ANVR
Arad, venind în vizitã la noi de
mai multe ori, ultima datã în anul
20015, la comemorarea eroilor de
la Pãuliº. Un gând pios ºi o
lacrimã pentru sufletul lui. Fie-i
þãrâna uºoarã!

Col.(r) Ioan Gliga,
Preºedinte

Filiala ANVR Arad

IN MEMORIAM

General locotenent (rtg) 

CONSTANTIN DIDULESCU
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S-a nãscut la data de 25 octombrie 1921 la Castelul
Peleº, fiul al Prinþului Carol ºi al Prinþesei Elena a
Greciei.

La vârsta de 6 ani, în anul 1927, a devenit rege (sub
locotenenþã domneascã) prin moartea bunicului sãu
Regele Ferdinand ºi renunþarea la tron a tatãlui sãu
(1925). 

În 1930 Prinþul Carol revine la tron sub denumirea
de Carol al II-lea, Mihai fiind pregãtit, ca prinþ
moºtenitor, pentru viitoarea menire monarhicã.

A doua domnie a lui Mihai a început la data de 6
septembrie 1940, dupã abdicarea lui Carol al II-lea.
Prerogativele regale erau însã foarte limitate, toate
deciziile de stat fiind luate de generalul (apoi
mareºalul) Ion Antonescu, conducãtorul statului. Ca
rege ºi comandant suprem al armatei, Mihai I doar
contrasemna (aproba) deciziile lui Antonescu. Aºa s-a
luat decizia intrãrii României în rãzboi de partea
Germaniei, aºa s-au aplicat mãsurile discriminatorii
împotriva unor naþionalitãþi conlocuitoare, aºa a fost
aservitã þara la maºina de rãzboi nazistã.

Pentru a opri dezastrul României, prevestit de
apropiata înfrângere a Germaniei ºi aliaþilor sãi,
Regele Mihai a iniþiat pe cont propriu discuþii cu
englezii ºi americanii pentru a încheia o pace separatã,
fapt care s-a produs la data de 23 august 1944, când
Antonescu a fost arestat la Palatul Regal ºi România a
ieºit din alianþa cu Germania, continuând rãzboiul de
partea Naþiunilor Unite pânã la victoria finalã de la 9

mai 1945. Acest lucru a scurtat rãzboiul cu circa 6
luni, dupã aprecierea istoricilor. Pentru armata
românã, a fost însã un nou prilej de sacrificii imense,
atât pe front cât ºi în spatele frontului, unde sovieticii
îºi impuneau voinþa ºi puterea, cu toate eforturile
Regelui Mihai de a menþine regimul democratic în
þarã. Tot mai presat de sovietici ºi de uneltele lor
comuniºtii români, Regele Mihai a fost nevoit sã
accepte guvern comunist la conducerea þãrii întârziind
însã, prin diferite metode, comunizarea ei completã. A
fost obligat sã renunþe la coroanã în data de 30 decem-
brie 1947, sub ameninþarea unor represalii cumplite.

Dupã abdicare, a plecat în strãinãtate împreunã cu
mama sa Elena. Anul urmãtor s-a cãsãtorit cu prinþesa
Ana de Bourbon-Parma, cu care a avut 5 fete, trãind
ca persoane particulare în Anglia, SUA ºi Elveþia. 

Dupã cãderea comunismului, a revenit de mai
multe ori în þarã, fiind primit cu drag de popor. A
susþinut pe plan extern cauza aderãrii României la
structurile europene ºi euro-atlantice, fiind un bun
patriot ºi aducând þãrii mari servicii pe plan politic ºi
diplomatic.

Unele umbre ºi critici s-au adunat deasupra Casei
Regale a României cu privire la cererile de retrocedare
a unor averi ºi imobile, pãrerile fiind împãrþite în ce
priveºte urmaºii regelui ºi drepturile lor într-o repu-
blicã constituþionalã.

La data de 5 decembrie 2017, în etate de 96 de ani,
Regele Mihai a încetat din viaþã la reºedinþa sa din
Auban, Elveþia, fiind îngropat cu funeralii naþionale
zece zile mai târziu în cripta regilor de la Mânãstirea
Curtea de Argeº.

DUMNEZEU SÃ-L IERTE ªI SÃ-L
ODIHNEASCÃ ÎN PACE!

IN MEMORIAM

REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI



A 73-a aniversare a victoriei de la Pãuliº din sep-
tembrie 1944 s-a desfãºurat sâmbãtã, 16 septembrie
2017, în prezenþa a patru veterani nonagenari,
supravieþuitori ai eroicului „Detaºament Pãuliº” care a
oprit, cu jertfa a peste 200 de ostaºi, puhoiul horthys-
to-hitlerist care invadase partea de vest a þãrii.
Alãturi de ei au fost urmaºii de familie, oficialitãþi
locale ºi judeþene, reprezentanþi ai armatei active ºi de
rezervã, veterani de rãzboi, preoþi, elevi, studenþi ºi
numeroºi cetãþeni din localitãþile adiacente marii con-
fruntãri.

Printre participanþii la ceremonialuri s-au aflat dep-
utaþii de Arad Dorel Cãprar (preºedintele Comisiei de
Apãrare din Camera Deputaþilor), Florin Tripa ºi
Adrian Todor, Florentina Horgea - prefect de Arad,
consilieri judeþeni, primari ºi consilieri locali ai
municipiului Arad, ai oraºului Lipova ºi ai comunelor
Pãuliº ºi Ghioroc.

Din partea Diviziei 4 Infanterie „Gemina” Cluj-
Napoca a participat col.dr. Petru Pah - ºef de Stat
Major al Diviziei, din partea Batalionului Mixt
Româno-Maghiar lt.col. Claudiu Topor - comandantul
batalionului, iar din partea Centrului Militar Judeþean
lt. col. Georgicã Sandu - locþiitorul comandantului. De
asemenea au fost reprezentate structurile M.A.I., SRI,
STS din judeþul Arad.

Asociaþia Naþionalã a Cadrelor Militare în Rezervã
ºi în Retragere „Al.I. Cuza” Bucureºti ºi A.N. „Cultul

Eroilor - Regina Maria” au participat la ceremonii prin
membrii Filialelor Judeþene Arad, ai Subfilialelor
Lipova ºi Ineu precum ºi prin numeroase delegaþii
venite din judeþele Timiº, Caraº-Severin, Bihor,
Hunedoara, Sibiu, Argeº, Bucureºti.

Ceremoniile au început la Cimitirul Eroilor din
Radna, unde un sobor de preoþi militari ºi civili în
frunte cu protopopul Lipovei Ioan Jidoi, a sãvârºit
parastasul de pomenire pentru cei 46 de eroi ofiþeri,
subofiþeri ºi elevi ai ªcolii de Subofiþeri de Rezervã
Infanterie Radna - principala forþã a Detaºamentului
Pãuliº - ºi s-au depus coroane la troiþa ºi la mormintele
unde-ºi dorm somnul de veci cei morþi în sângeroasa
încleºtare. Apoi, la Biserica Ortodoxã din comuna
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FILIALA JUDEÞEANÃ „AVRAM IANCU” ARAD A ASOCIAÞIEI NAÞIONALE 
„CULTUL EROILOR – REGINA MARIA”

Deºi avea doar 24 de ani ºi
abia terminase studiile de Drept, a
condus revoluþia de la 1848 din
Transilvania, creind o armatã po-
pularã pe principiul teritorial, for-
matã din legiuni conduse de tri-
buni. Timp de un an de zile a
rezistat încercãrilor armatei
maghiare de a încorpora Transil-
vania la Ungaria, încercând în
acelaºi timp sã ajungã la o
înþelegere cu conducãtorul revo-
luþiei ungare, Lajos Kossuth, pen-
tru o luptã comunã împotriva
Imperiului Habsburgic asupritor.

Dezamãgit de faptul cã drep-
turile românilor nu au fost

recunoscute dupã 1848, ba mai
mult, dupã crearea dualismului
Austro-Ungar în 1867, Transil-
vania a intrat sub administrarea
Budapestei, Avram Iancu a rãtãcit
prin satele Þãrii Moþilor, cântând
din fluier ºi vorbindu-le þãranilor
despre visul lui de libertate.

În dimineaþa zilei de 10 sep-
tembrie 1872 a fost gãsit mort pe
prispa unei case de moþ din satul
Baia de Criº. Avea 48 de ani. A
fost îngropat la Þebea, unde în
fiecare an este cinstit prin festi-
vitãþi militare ºi religioase, ca
fiind cel mai mare erou naþional al
românilor din Transilvania. 

O lacrimã ºi un gând pentru
marele patriot român AVRAM
IANCU !

Dumnezeu sã-l ierte ºi sã-l
odihneascã în pace !

Col.(r) Iuliu Pârvulescu,
Preºedinte de onoare al Filialei
Judeþene „Avram Iancu” Arad
a Asociaþiei Naþionale „Cultul

Eroilor-Regina Maria”

AVRAM IANCU 
145 de ani de la moarte

„EROII NU MOR NICIODATÃ” 
CINSTIREA EROILOR DE LA PÃULIª
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Pãuliº, în prezenþa ÎPS Timotei, arhiepiscopul
Aradului, s-a sãvârºit parastasul de pomenire a eroilor
“Detaºamentului Pãuliº” din toate cele trei elemente
componente - respectiv ªcoala Radna, Batalionul 1
din R 96 Infanterie ºi Divizionul 61 Artilerie Grea - la
final elevii ªcolii Generale Pãuliº prezentând un fru-
mos program artistic de cântece ºi poezii patriotice, iar
credincioºii parohiei oferind cu dãrnicia caracteristicã
românilor ortodocºi tradiþionala pomanã de sufletul
morþilor.

Momentul culminant al ceremonialului a avut loc
la impozantul Monument al Eroilor Detaºamentului
Pãuliº de pe DN 7, unde s-a sãvârºit o slujbã reli-
gioasã, s-au þinut alocuþiuni despre importanþa
momentului - aniversar ºi comemorativ în egalã
mãsurã - ºi s-au depus coroane de flori din partea
autoritãþilor centrale ºi locale, instituþiilor publice ºi
ºcolare, organizaþiilor ºi asociaþiilor civice ºi a par-
tidelor politice.

În cuvântãrile rostite cu acest prilej s-a transmis
mesajul Primului Ministru al României - prin prefect
Florentina Horgea, al preºedintelui Asociaþiei
Naþionale a Veteranilor de Rãzboi - prin veteranul
Vasile Anchidim de la Filiala Arad, al Primãriei ºi
Consiliului Local Pãuliº - prin primar Ioan Turcin.
ÎPS Timotei a rostit un cuvânt de înþelepciune dedicat
eroilor români, iar veteranul de 94 de ani Mihai
Popescu, preºedintele Secþiunii “Detaºamentul
Pãuliº” a ANVR, a evocat în cuvinte emoþionante
faptele de arme ale camarazilor sãi ºi jertfa binecuvân-
tatã a celor care au cãzut cu arma în mânã pentru
apãrarea pãmântului strãbun.

Elevii ªcolii Generale din satul Sâmbãteni, îmbrã-
caþi în frumoase costume populare, au recitat poezii ºi

au cântat cunoscute cântece patriotice româneºti, iar
prof. Nuºa Cantemir de la Filiala Argeº a A.N. „Cultul
Eroilor - Regina Maria” a recitat o poezie dedicatã
eroinei sergent Elena Chiriþã.

În încheiere, Drapelul de Luptã ºi Garda de Onoare
asigurate de Batalionul 191 Infanterie „Col. Radu
Golescu” din Arad, au defilat în aplauzele asistenþei,
pe acordurile maiestuoase ale muzicii militare.

Duminicã, 17 septembrie, veteranii Detaºamentu-
lui Pãuliº, împreunã cu însoþitorii lor, îndrumaþi de
membrii Filialei ZIRIDAVA Arad a ANCMRR ºi de
primarii din Pãuliº ºi Ghioroc au parcurs un itinerar de
suflet pe la locurile unde s-au dat eroicele bãtãlii,
imortalizate prin frumoase cruci, troiþe ºi monumente
comemorative: Baraþca, Pãuliº, Cladova, Ghioroc,
Cuvin.

GLORIE ETERNÃ 
EROILOR DETAªAMENTULUI PÃULIª!

Mr.(r) Dorin Ocneriu
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Asociaþia Naþionalã „Cultul Eroilor - Regina
Maria” - ºi-a gîndit existenþa ºi activitatea sub inci-
denþa unor memorabile cuvinte spuse de marele istoric
Nicolae Iorga: „Monumentele ºi lãcaºurile de odihnã
ale eroilor neamului sunt pentru trupul þãrii ca ºi
icoanele în casele noastre”.                           

Aceasta este ideea centralã în numele cãreia s-au
grupat atîþia militari, cadre didactice ºi alþi intelectuali
pentru a forma Asociaþia Naþionalã „Cultul Eroilor -
Regina Maria”, conºtienþi cã sunt datori faþã de þarã cu
aceastã credinþã. Astfel s-a acumulat de-a lungul
anilor o bogatã experienþã, multã trudã ºi stãruinþã, dar
ºi o mare atenþie acordatã eroilor neamului românesc. 

Este nevoie de stãruinþã, de prezenþa uniformelor
militare la inaugurarea obiectivelor social-culturale ºi
de pomenire a eroilor acestui pãmînt, prea mult udat
cu sânge. Uniformele - adicã Armata Þãrii  - ºi-au
câºtigat recunoºtinþa oamenilor apãrând þara ºi având
credinþa dãinuirii ei fãrã sfârºit. Cei cãzuþi pe cîm-
purile de onoare au sfinþit-o cu jertfa lor iar noi,
urmaºii, avem datoria de a-i cinsti pe aceºti sfinþi ai
neamului, pentru cã „patria devine eternã prin cultul
eroilor” cum spunea acelaºi patriarh al culturii
romaneºti, Nicolae Iorga. 

Este ºtiut cã numai prin acþiunea în comun, la toate
nivelurile ºi prin determinarea unor mutaþii pozitive în
atitudinea faþã de înaintaºi, prestigiul ºi credibilitatea
A.N.C.E.-R.M. pot creºte ºi asociaþia poate dobîndi
suficientã autoritate moralã pentru a se impune la
nivel naþional ca o organizaþie de prestigiu în apãrarea
patrimoniului comemorativ de rãzboi. 

Iatã principalele direcþii de acþiune ale conducerii
centrale ºi filialelor judeþene ale ANCE-RM: 

* atragerea în Consiliul Naþional ºi în consiliile
judeþene ale ANCE-RM a unor personalitãþi din
organele de conducere ale statului, civili ºi militari, în
calitate de membri sau membri de onoare, care pot
aduce o influenþã beneficã asupra îndeplinirii pro-
gramelor ºi proiectelor planificate 

* restaurarea ºi ocrotirea cimitirelor ºi mormintelor
eroilor, a monumentelor, edificiilor ºi a altor lucrãri
ridicate pentru comemorarea eroilor, fãrã deosebire de
religie sau origine etnicã. 

* luarea iniþiativelor ºi participarea la construirea
de noi monumente, troiþe, plãci comemorative ºi ci-
mitire de onoare, menite sã eternizeze jertfa eroilor. 

* publicarea de articole în revistele proprii de cul-
turã istoricã ºi educaþie patrioticã, pentru cultivarea
ataºamentului faþã de patrie ºi valorile naþionale. 

* angrenarea tineretului în îngrijirea mormintelor
ºi monumentelor eroilor, cu menirea de a cultiva ati-
tudinea pozitivã faþã de trecutul poporului romãn ºi de

a conºtientiza cã fiecare cetãþean este dator sã se sac-
rifice pentru patria sa. 

* înfiinþarea în cît mai multe ºcoli a cercurilor
Cultul Eroilor, sub conducerea profesorilor de istorie
.Acestea, în mãsura în care sunt active, devin centre de
influenþã ºi de stimulare a conºtiinþei naþionale în for-
marea ºi educarea tineretului. 

* implicarea membrilor asociaþiei în pregãtirea ºi
desfãºurarea acþiunilor dedicate Zilei Eroilor ºi a altor
comemorãri ºi sãrbãtori naþionale, împreunã cu
organele administraþiei locale ºi comandanþii de garni-
zoane. 

* publicarea de lucrãri de memorialisticã de rãzboi,
prin care sã fie puºi în luminã fiii comunitãþii respec-
tive. 

* colaborarea cu uniunile de creaþie, cu asociaþiile
profesionale, cu personalitãþi din domeniul istoric,
cultural, religios, etnic, arhitectural, mass-media, etc.
în scopul sprijinirii organelor locale în acþiunea de
realizare a noi opere comemorative de rãzboi, de
îngrijire ºi de restaurare a celor existente. 

* popularizarea faptelor de eroism prin articole în
presa localã ºi centralã, emisiuni radio ºi TV, confer-
inþe, simpozioane, mese rotunde, întâlniri cu veterani,
etc. 

* colaborarea cu organizaþii similare din alte þãri,
pentru cinstirea în comun a eroilor pe bazã de reci-
procitate

Col.(r). Bursa Constantin,  
Preºedinte Filiala Judeþeanã „Avram Iancu”

Arad                                     
a Asociaþiei Naþionale „Cultul Eroilor-Regina

Maria”

PAªI SPRE IMPUNEREA UNEI CREDINÞE 
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Înãlþarea Domnului (Ispasul) este o sãrbãtoare de
suflet a românilor, pentru cã în aceastã zi a Înãlþãrii se
sãrbãtoresc Eroii neamului, ale cãror suflete s-au
înãlþat la ceruri datoritã jertfei lor pe câmpurile de
luptã, în temniþe ºi închisori, întru slava Patriei
Române ºi a credinþei strãmoºeºti.

Este de datoria generaþiilor de azi ºi de mâine sã le
pãstreze eroilor amintirea veºnicã, sã la cinsteascã
locurile de odihnã ºi de aducere aminte, dacã nu în
fiecare zi a existenþei lor pe acest pãmânt, mãcar la
datele importante dedicate cultului eroilor. Astfel de zi
însemnatã este sãrbãtoarea Înãlþãrii, iar arãdenii ºtiu
cu prisosinþã sã-ºi cinsteascã eroii, ale cãror fapte sunt
evocate la tot pasul.

În municipiul Arad precum ºi la Lipova, Ineu ºi în
celelalte oraºe ºi comune din judeþ,  au avut loc ample
ceremonii militare ºi religioase, slujbe ºi parastase
dedicate eroilor neamului, la care au participat
reprezentanþi ai administraþiei locale, ai bisericilor
creºtine, ai armatei active ºi de rezervã, veterani de
rãzboi, revoluþionari din 1989, conducãtori de insti-
tuþii publice, economice, culturale, educaþionale,
cetãþeni ºi numeroºi tineri de toate vârstele. Clopotele
au rãsunat, rugi s-au înãlþat spre Cel Preaînalt, ca sã-ºi
reverse mila Lui dumnezeiascã peste poporul român,
peste conducãtorii sãi ºi peste armata þãrii, continua-
toarea gloriei ºi vitejiei eroilor jertifþi pentru patrie. 

Monumentele ºi cimitirele eroilor de pe întreg
judeþul au fost acoperite cu flori, iar în cuvântãrile ros-
tite s-au elogiat faptele de arme, rezistenþa fizicã ºi
spiritualã, exemplul de devotament ºi pilda de sacrifi-
ciu pentru glia strãbunã ºi pentru principiile creºtinis-
mului ºi ale democraþiei, valori în numele cãrora eroii
au dat suprema jertfã. 

La Monumentul Eroilor din centrul Aradului, ÎPS
Timotei (ca ºi preoþii parohiilor din teritoriu) a citit
Pastorala pe care Preafericitul Patriarh Daniel a tri-
mis-o cãtre popor cu ocazia Zilei Eroilor. De aseme-
nea prefectul Cosmin Pribac a dat citire mesajului
primului ministru Sorin Grindeanu, iar ºeful IPJ Arad
cms.ºef IoanTamaº a transmis Mesajul ministrului de
Interne Carmen Dan. Viceprimarul Aradului, Cãlin
Bibarþ, a vorbit despre nemurirea eroilor dobânditã
tocmai prin moartea lor pe altarul patriei, iar
vicepreºedintele Consiliului Judeþean Sergiu Bâlcea a
fãcut apel la tineri, sã conºtientizeze marea datorie pe
care o au faþã de trecutul glorios, dar ºi mai mult faþã
de viitorul de care sunt direct responsabili.

Un frumos program de cântece ºi poezii patriotice
susþinut de elevi de la ºcolile arãdene a completat ce-
remonia, iar defilarea Drapelului de Luptã ºi Gãrzii de
Onoare din compunerea Batalionului 191 Infanterie
„Col. Radu Golescu” a încheiat apoteotic o minunatã
zi dedicatã Eroilor Neamului Românesc.

ZIUA EROILOR 
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„Zi de mare însemnãtate simbolicã, Înãlþarea
Domnului oferã prilejul sã ne amintim de cei de la
care am primit o þarã liberã ºi independentã, un
neam întregit ºi falnic, o viaþã demnã ºi sigurã. Este
datoria noastrã, a celor de azi, sã pãstrãm intactã
moºtenirea primitã de la ei, sã o îmbogãþim ºi sã o
transmitem urmaºilor ca pe o mare comoarã a nea-
mului românesc” sunt cuvintele rostite de preºedin-
tele Filialei Judeþene „ZIRIDAVA” Arad a
A.N.C.M.R.R., gl.mr.(r) Vasile-Ionel Heredea.

„Cultul eroilor înseamnã transmiterea din gener-
aþie în generaþie, din neam în neam, a respectului

faþã de jertfa înaintaºilor ºi faþã de faptele lor
mãreþe. Ne bucurãm cã la sãrbãtoarea eroilor sunt
prezenþi foarte mulþi copii ºi tineri. Pe umerii lor stau
realizãrile de viitor ale acestei þãri, pornite din
rãdãcina viguroasã sãditã de eroi în pãmântul
patriei” a completat preºedintele Filialei Judeþene
„Avram Iancu” Arad a Asociaþiei Naþionale “CUL-
TUL EROILOR – REGINA MARIA”, col.(r)
Constantin Bursa.

Col.(r) Mircea Dumitrescu

Se împlinesc 550 de ani de la lupta de la Baia, jud.
Suceava, unde oastea moldoveanã a înfrânt armata
ungarã condusã de regele Matei Corvin, care intrase în
Moldova cu gând s-o cucereascã. A fost singura
înfrângere suferitã de regele maghiar de origine
românã (fiul lui Iancu de Hunedoara ºi al contesei
Erzsebet Szilagy) în peste 30 de ani de domnie.

În anii urmãtori, sub ameninþarea pericolului
turcesc, cei doi suzerani s-au împãcat, colaborând pe
plan militar ºi comercial. Cronicarul polonez Jan
Duglosz confirmã faptul cã o armatã de peste 5000 de
secui trimiºi de Matei Corvin au luptat la Vaslui alã-
turi de moldoveni. Pentru a întãri legãtura lor, Matei
Corvin a dat domnului Moldovei douã þinuturi în
Transilvania, Ciceul ºi Cetatea de Baltã, iar ªtefan a
recunoscut formal suzeranitatea regelui Ungariei în
frontul antiotoman.

Bãtãlia de la Baia (14 decembrie 1467)
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Ziua Artileriei Române - 10
noiembrie - îmi oferã prilejul de a
rememora drumul parcurs de arti-
leria arãdeanã în mai bine de
jumãtate de secol de la înfiinþarea
unitãþii militare din Cetatea
Aradului. Bineînþeles cã tradiþiile
artileriºtilor din Arad sunt mult
mai vechi, seculare, de pe vremea
artileriei imperiale habsburgice,
continuând apoi dupã Marea
Unire cu artileria Armatei Regale
Române din perioada interbelicã.
Dar în articolul de faþã mã voi
referi doar la perioada de dupã al
Doilea Rãzboi Mondial.                 

În luna august 1958, dupã ple-
carea trupelor sovietice din garni-
zoana Arad ºi din þarã, Regimentul
19 Mecanizat din Bistriþa este dis-
locat în cazarma din Cetatea
Aradului, având în componenþã 3
batalioane de infanterie moto ºi
alte subunitãþi luptãtoare. Artileria
regimentului era formatã din: o
baterie de aruncãtoare cal. 120
mm, o baterie de tunuri cal. 76
mm, o baterie de mitraliere anti-
aeriene. În plus, fiecare batalion
de infanterie moto avea în compo-
nenþã o baterie de tunuri antitanc
de 57 mm, iar din anul 1966 apare
în dotarea fiecãrui batalion câte o
baterie de aruncãtoare cal. 82 mm
(ulterior 120 mm) ºi a fiecãrei
companii câte un pluton de
aruncãtoare cal. 82 mm. Dacã la
început materialul de artilerie era
de provenienþã sovieticã, dupã
anul 1970 dotarea artileristicã a
devenit de provenienþã exclusiv
româneascã, amintind aici tunul
antitanc cal. 100 mm md. 1975 ºi
1977, obuzierul cal. 152 mm md.
1981, tunul cal. 130 mm md.
1982, aruncãtoarele de mine cal.
82 mm md. 1977 ºi cal. 120 mm
md. 1982, tunul de munte cal. 76
mm md. 1982, aruncãtoarele de

grenade antitanc AG 7 ºi AG 9
sunt doar câteva dintre piesele
cele mai cunoscute fabricate de
industria româneascã de arma-
ment ºi intrate în dotarea militar-
ilor artileriºti. Singura armã
importatã a fost complexul de
rachete antitanc dirijate (RAD). 

Acest arsenal de armament de
artilerie intrat în dotarea regimen-
tului trebuia mânuit de militari
foarte bine instruiþi, de un corp de
cadre cu pregãtire temeinicã.
Pregãtirea se fãcea atât în cadrul
regimentului, cât ºi la cursuri în
unitãþi specializate, prin trageri în
poligoane ºi prin alte forme. Au
fost zile, sãptãmâni, luni ºi ani de
studiu ºi de pregãtire, departe de
familii, în orice condiþii de timp ºi
anotimp, dar satisfacþia a fost pe
mãsurã, artileriºtii arãdeni fiind
foarte bine apreciaþi cu ocazia
inspecþiilor eºaloanelor supe-
rioare. 

Am avut privilegiul sã fiu
coleg ºi sã comand cadre foarte
bine pregãtite, adevãraþi maeºtri ai
traiectoriilor precise, de care-mi
aduc aminte cu mare plãcere:
Paulenco Atanasie, Pompilia
Nicolae, Lazãr Ioan, Gânþã Paul,
Donici Costache, Jula Ioan,
ªofineþ Mihai, Halga Gheorghe,
Tarcea Ioan, Tãtar Mihai, Viºa
ªtefan, Draia Dorel, Ivãnescu

Nicolae, Criºan Sandu, Manea
Mihai, Miculac Marcel, Van
Lucian, Opincaru Dorin, Capragiu
Valer, Pinþa Ioan, Pârvu Daniel,
Stoian Liviu, Pop Ioan, Roiu
Liviu, Cinc Vasile, Miricã Ion,
Nadaº Mihai, Faur Florin,
Chiþineac Petru, Jida Hermin,
Relea Ioan, Iepure Dãnuþ, Guiu
Petre, Ghiþã Tudor, Ghilinþã
Gheorghe, Oster Mihai, Fãgãdaru
Dumitru, Marchiº Pavel, Dupþa
Gheorghe, Dragomir Ion,
Florincaº Florin, Munteanu
Dumitru, Ghilan Petru, Julean
Teodor, Nicoarã Teodor, Sebeºan
Vasile, Câmpean Vasile ºi alþii ca
ei, eminenþi artileriºti ºi oameni de
mare caracter. Regret dacã am
uitat pe cineva, este cazul sã spun
în încheiere cã în R 19-Bg 19
Arad au lucrat ofiþeri, maiºtri mi-
litari, subofiþeri, gradaþi ºi soldaþi
artileriºti de mare valoare umanã
ºi profesionalã, dedicaþi armei ºi
patriei române.                              

Dumnezeu sã le dea sãnãtate ºi
viaþã lungã, oriunde s-ar afla, iar
celor plecaþi dintre noi odihnã
veºnicã ºi sã nu-i uitãm niciodatã!

LA MULÞI ANI TUTUROR
ARTILERIªTILOR DIN
ARMATA ROMÂNIEI!

Col.(r) Atanasie Popescu

SCURT ISTORIC AL ARTILERIEI 

DIN CETATEA ARADULUI

ZILELE ZILELE ARMELORARMELOR



Douã dintre funcþiile cele mai importante din
domeniul Apãrãrii Naþionale sunt conduse de aleºi ai
Aradului. Astfel, senatorul Mihai Fifor este ministru al
Apãrãrii, iar deputatul Dorel Cãprar este preºedintele
Comisiei de Apãrare, Ordine Publicã ºi Siguranþã
Naþionalã din Camera Deputaþilor.

Cei doi demnitari nu uitã judeþul pe care-l reprez-
intã în forul legislativ al României, de aceea participã
frecvent la ceremonialuri, la evenimente sau la întâl-
niri cu oficialitãþile locale sau cu cetãþenii din
municipiu ºi judeþ, fie ele legate de aspectul militar
sau cu alt caracter. Exemplificãm în acest sens sãrbã-
torirea Zilei Armatei - 25 octombrie la Arad ºi la
Pãuliº, ceremonia schimbãrii comenzii Batalionului
191 Infanterie „Col. Radu Golescu” - 25 noiembrie la
Arad ºi apoi întâlnirea cu conducerea subfilialei Ineu,
sãrbãtoare Zilei Naþionale a României - 1 decembrie
la Arad, precum ºi alte ocazii în care cei doi înalþi ofi-
ciali au fost în mijlocul arãdenilor.

„Aradul este un judeþ foarte important pentru
România, este poarta þãrii spre vest, este locul unde

s-au petrecut evenimente istorice grandioase, aºa
cum au fost pregãtirea Marii Uniri, luptele de la
Pãuliº, al doilea oraº al Revoluþiei din decembrie
1989, º.a. Armata arãdenã are tradiþii nepieritoare,
faptele de arme ale ostaºilor din Cetatea Aradului,
din Lipova, din Ineu, de pe Vãile Mureºului ºi
Criºului Alb sunt imortalizate în salba de monu-
mente, cimitire, troiþe ºi cruci comemorative care
înnobileazã localitãþile acestui colþ de Românie. În
prezent, la Arad avem cea mai interesantã structurã
a Alianþei Nord-Atlantice: Batalionul Mixt Româno-
Maghiar de Menþinere a Pãcii. Aflu acum cã re-
zerviºtii militari arãdeni au parteneriate cu
rezerviºtii maghiari. Toate sunt punþi de legãturã
între România ºi Ungaria, între România ºi Europa,
între România ºi NATO, în parcursul euro-atlantic
pe care-l urmeazã cu paºi fermi þara noastrã” sunt
cuvintele pe care ministrul Mihai Fifor le-a adresat
participanþilor la întâlnirea din data de 25 noiembrie
2017.

Mr.(r) Dorin OCNERIU
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DIALOG CU PDIALOG CU PARARTENERII SOCIALITENERII SOCIALI

APÃRAREA NAÞIONALÃ,
CONDUSÃ DE PARLAMENTARI DE ARAD



Batalionul 191 Infanterie
,,Colonel Radu Golescu” a primit
de curând  vizita cursanþilor progra-
mului universitar ,,Introducere în
Securitatea Naþionalã” desfãºurat
la Colegiul Naþional de Apãrare.
Activitatea de informare ºi docu-
mentare a inclus prezentarea misiu-
nilor unitãþii militare, ca modul al
Batalionului Mixt Româno-
Maghiar de Menþinere a Pãcii, a
cazarmei din Cetatea Aradului, dar
ºi a unui exerciþiu demonstrativ de
escortã VIP. De asemenea, membrii
Colegiului Naþional de Apãrare au
vizitat expoziþia de tehnicã ºi arma-
ment din dotarea unitãþii ºi sala
tradiþiilor de luptã, fiind impresio-
naþi de tot ce au vãzut la Arad.

„Batalionul nostru este gazdã
bunã pentru toþi cei care vor sã ne
afle istoria, prezentul sau obiec-
tivele de viitor. Un scop aparte al
vizitelor îl reprezintã ansamblul de
fortificaþii în care funcþioneazã
unitatea, cetatea de tip Vauban ºi
desigur biserica din incintã.
Suntem deschiºi oricãrei cola-
borãri instituþionale, mai ales

dacã ea vine din partea unor
cursanþi pe probleme de securitate
naþionalã ºi regionalã” a declarat
comandantul Batalionului 191 I.,
lt.col. Claudiu Topor.

Cpt. Paul Crãciun,
ofiþer de Relaþii Publice 

al B 191 I.

Militarii Batalionului 191 Infanterie „Col. Radu
Golescu” din Cetatea Aradului, împreunã cu credincioºii
Paraclisului Eparhial „Trei Insule” al Arhiepiscopiei
Aradului, în preajma Zilei Armatei,  Zilei Naþionale a
României, sãrbãtorilor Sfântului Nicolae ºi Crãciunului
au continuat cu aceeaºi dragoste gestul umanitar pe care
l-au fãcut în mai multe rânduri în acest an, aducând
daruri ºi un strop de speranþã unor familii nevoiaºe.          

Bãtrâni ºi copii s-au bucurat de cadouri constând în
alimente, îmbrãcãminte, jucãrii, rechizite ºcolare.
Zâmbetul de pe faþa brãzdatã de timp a bãtrãnilor, râsul
zglobiu al copiilor, aratã cã aceia care au fãcut aceste ges-
turi au o inimã mare ºi o verticalitate spiritualã care face
cinste armatei,  societãþii ºi mediului în care vieþuiesc.      

Cu cuvintele Sfântului Apostol Iacov care spune:
„Credinþa fãrã fapte este moartã” (Iacov 2.20), avem
nãdejdea cã asemenea gesturi sunt ºi vor fi fãcute cu
timp ºi fãrã timp din dragoste ºi solidaritate creºtinã.

Mr. preot  Adrian DAVID

Stindard

33

DONAÞII DE LA MILITARI

VIZITÃ DE LA BUCUREªTI



Stindard

34

Luni, 27 noiembrie 2017, la Teatrul „Ioan Slavici”
din Arad a fost prezentat Programul oficial al admi-
nistraþiei arãdene de sãrbãtorire a Centenarului Marii
Uniri 1918-2018. La invitaþia administraþiei munici-
pale ºi judeþene au rãspuns cei mai de seamã oameni
ai Aradului - parlamentari, intelectuali, oameni poli-
tici, de culturã ºi artã, reprezentanþi ai cultelor reli-
gioase, ai mediului ºcolar ºi universitar, ai armatei ºi
Ministerului de Interne, veterani de rãzboi, º.a.

Din partea Filialei Judeþene „ZIRIDAVA” Arad a
A.N.C.M.R.R. (partener oficial al administraþiei
municipale ºi judeþene) a participat o delegaþie de 10
persoane, în frunte cu preºedintele Filialei, gl.mr. (r)
Vasile-Ionel Heredea.

Programul Anului Centenar 2018 cuprinde, sub
deviza „Aradul, capitala politicã a Marii Uniri”, o
serie de evenimente, activitãþi ºi iniþiative ce se vor
desfãºura pe tot parcursul anului 2018 pentru a celebra
cât mai complet ºi mai adecvat suta de ani scursã de la
întregirea statului român. De asemenea, se urmãreºte
evidenþierea rolului major al Aradului ºi al marilor
patrioþi de aici - Vasile Goldiº, Ioan Suciu, ªtefan
Cicio Pop, Ioan Fluieraº, Sever Bocu - la pregãtirea
programaticã ºi la realizarea concretã a unirii
Ardealului ºi Banatului cu România prin Adunarea de
la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918 ºi rezoluþia de
unire. Programul a fost întocmit de un colectiv de spe-
cialiºti din toate domeniile - între care ºi cinci
reprezentanþi ai filialelor judeþene Arad ale
A.N.C.M.R.R., ANVR ºi AN „Cultul Eroilor” - sub
coordonarea Centrului Municipal de Culturã ºi
Centrului Cultural Judeþean, în colaborare cu toate
instituþiile publice, cu mediul universitar, cultele reli-
gioase, armata, veteranii, asociaþiile ºi fundaþiile
civice ºi patriotice. Au fost identificate nevoile de
infrastructurã culturalã, au fost culese cu sârg ºi va-
lorificate idei ºi propuneri venite de la intelectuali de
marcã dar ºi de la varii persoane din municipiu ºi
judeþ, în final fiind elaborat ansamblul de evenimente
prin care în municipiul ºi judeþul Arad se va sãrbãtori
Centenarul Marii Uniri.

Seara a fost completatã de un frumos spectacol muz-
ical susþinut de orchestra ºi soliºtii Filarmonicii din Arad.

„Pentru arãdeni, Centenarul Marii Uniri înseam-
nã atât mândria de a fi români trãitori într-o þarã
întregitã, liberã ºi independentã, dar ºi cinstea de a
fi urmaºii marilor bãrbaþi care, la 1918, au pregãtit
politic ºi programatic Marea Adunare de la Alba
Iulia din ziua sfântã de 1 decembrie. Paºii noºtri prin

Arad trec adesea prin faþa casei lui ªtefan Cicio Pop
unde-ºi avea sediul Consiliul Naþional Român
Central - forul care a hotãrât unirea Ardealului ºi
Banatului cu Regatul României, prin faþa casei lui
Vasile Goldiº, unde s-a conceput Rezoluþia de Unire
cititã de autorul ei în faþa a 100.000 de români
adunaþi la Alba Iulia, prin faþa casei lui Ioan Suciu,
unde era comandamentul Gãrzilor Naþionale
Române, forþa armatã care a asigurat victoria Marii
Uniri. Cum sã nu te înfioare aceste relicve seculare,
cum sã nu te îmbãrbãteze, ca militar ºi ca român, sã
le fii veºnic credincios ºi apãrãtor? ” a declarat
gl.mr.(r) Vasile-Ionel Heredea, preºedintele Filialei
Judeþene ZIRIDAVA Arad a ANCMRR, în faþa pri-
marului de Arad Gheorghe Falcã, la agapa care a
urmat dupã ceremonia de lansare a programului
Centenar.

Acesta a adãugat ca rãspuns: „Vom sãrbãtori
împreunã o sutã de ani de la Marea Unire. Vom
scoate în evidenþã rolul Aradului ºi al marilor sãi
bãrbaþi în înfãptuirea acestui mãreþ ideal al
românilor. Dar mai ales, vom sãrbãtori o sutã de ani
care ne unesc, ne aduc mai aproape unii de alþii.
Aceasta este realitate profundã pe care dorim sã o
celebrãm aici la Arad, un oraº plin de istorie, cu un
trecut maiestuos, cu un prezent modern, activ, multi-
cultural ºi cu un viitor luminos, plin de speranþe pen-
tru cetãþenii sãi. Vã mulþumesc cã ne sunteþi alãturi
în toate demersurile pe care le facem pentru a cinsti
marile evenimente istorice - civile sau militare - care
îmbogãþesc ºi înnobileazã trecutul Aradului ºi al
României”.

Gl.mr.(r) Vasile-Ionel HEREDEA

FILIALA JUDEÞEANÃ „ZIRIDAVA” ARAD A

A.N.C.M.R.R. - PARTENER ÎN SÃRBÃTORIREA

CENTENARULUI MARII UNIRI
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Planificarea într-un mediu multinaþional ºi multidi-
mensional genereazã provocãri deosebite pentru
actorii civili ºi militari participanþi la operaþie.
Experienþa ne aratã cã de obicei nu existã în mod ofi-
cial nici o agenþie care sã asigure coordonarea gener-
alã a operaþiei ºi cã organizaþiile capabile sã
reacþioneze rapid sunt de foarte multe ori cele militare.
In plus, unele instituþii nu  doresc sã aibã relaþii for-
malizate cu ceilalþi. 

În consecinþã, comprehensive approach sau abor-
darea cuprinzãtoare a operaþiei îºi are originea în
determinarea diferiþilor actori de a juca rolul lor în
rezolvarea crizei. Pragmatismul este de multe ori calea
de urmat, o cale imperfectã bineînþeles, într-o soci-
etate bazatã pe reguli stricte. În acest sens, cu excepþia
cazului în care este desemnatã oficial, alianþa nu îºi
asumã rolul de lider. Este de asemenea necesar sã se
caute oportunitãþi de interacþiune ºi colaborare în mod
activ cu toþi participanþii la rezolvarea crizei, în con-
formitate cu principiile respectului reciproc, încre-
derii, transparenþei ºi înþelegerii. Mai mult, este de
datoria NATO, ca încã din etapa timpurie a planificãrii
ºi executãrii unei operaþii, sã înþeleagã ºi sã încerce sã
anticipeze nevoile ºi obiectivele altor potenþiali actori,
permiþând astfel coordonarea ºi cooperarea ulterioarã. 

O astfel de abordare are  ca elemente iniþiale, nece-
sare pentru dezvoltarea procesului de rezolvare a
crizelor urmãtoarele: dezvoltarea unei înþelegeri
comune a obiectivelor globale pentru a rezolva criza;
dezvoltarea unui rãspuns multi-dimensional cu privire
la modul în care se pot atinge obiectivele necesare
pentru a atinge stare finalã doritã; identificarea
efectelor care urmeazã sã fie atinse; acord de princip-
iu pentru determinarea responsabilitãþilor de comandã
ºi control. Un rol important îl are dezvoltarea proce-
selor ºi structurilor pentru coordonarea ºi  cooperarea
eficientã cu alþi actori. Acest lucru este necesar pentru
a permite fiecãrui participant sã completeze ºi sã con-
solideze reciproc eforturile celorlalþi, în cadrul unei
strategii generale convenite de cãtre comunitatea
internaþionalã împreunã cu autoritãþile locale legitime 

Termenul de abordare cuprinzãtoare va fi
folosit într-un sens larg pentru a descrie sfera largã a
acþiunilor întreprinse într-un mod coordonat ºi în
colaborare cu naþiunea afectatã de crizã de cãtre
autoritãþile naþionale ºi agenþiile guvernamentale
multinaþionale civile ºi forþele militare internaþionale
ºi organizaþiile interguvernamentale, organizaþiile

neguvernamentale ºi private  pentru a realiza o mai mare
armonizare în analiza, planificarea, managementul ºi
evaluarea acþiunilor necesare pentru a preveni, ameliora,
atenua ºi / sau a rezolva condiþiile de precipitare a crizei.

Având în vedere complexitatea ºi interdependenþa
actorilor ºi a naþiunilor în contextul actual, este nece-
sar sã se obþinã o mai mare armonizare între toþi par-
ticipanþii în analiza, planificarea, managementul ºi
evaluarea intervenþiilor în situaþii  complexe de crizã.
În susþinerea acestui obiectiv, pot fi întreprinse un
spectru larg de acþiuni de colaborare ºi coordonare
între organizaþiile partenere. Cadrul conceptual al
abordãrii cuprinzãtoare se aplicã în special în situaþii
de pre-crizã, la reconstrucþia post-conflict ºi pe timpul
tranziþiei de responsabilitate la nivelul autoritãþilor
locale.

Abordarea cuprinzãtoare nu este un scop în sine, ci
un mijloc pentru un scop. Scopul nu este acela de a
construi noi structuri ºi ierarhii, ci de a obþine rezultate
mai bune ºi pentru a rezolva o crizã într-un mod dura-
bil. 

În aceastã accepþiune, credem cã este important sã
subliniem faptul cã nici o organizaþie sau entitate nu
mai poate gestiona singurã crizele complexe actuale,
iar în gestionarea acestora, cea mai mare valoare o
capãtã cunoºtinþele ºi gradul de conºtientizare a nevoii
de cooperare în planificarea ºi conducerea acþiunilor
de toate tipurile astfel încât sã se respecte mandatele
tuturor actorilor participanþi.                      (va urma)

Lt.col. ªtefan-Claudiu TOPOR,
doctorand, Batalionul 191 I., Arad

COMPREHENSIVE APPROACH 

O MODALITATE HOLISTICÃ DE ABORDARE A

OPERAÞIILOR
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ISTORIA MAGISTRA VITAE

Acum, când ne apropiem de
împlinirea unui secol de la Marea
Unire a tuturor provinciilor
româneºti, fãrã sã uitãm cã dinco-
lo de hitarele României de astãzi
mai plâng suflete din sufletul nea-
mului nostru, nu putem sã nu ne
îndreptãm gândurile cãtre pãmân-
tul ºi oamenii de care ne simþim
legaþi prin destinul istoriei noas-
tre; cãtre Roma, Cetatea Eternã,
cãci acolo se aflã una dintre
columnele lui Traian, este
pecetluitã naºterea noastrã ca
popor. Acolo, în Forul Traian
dãinuie de 1900 de ani mãrturia
vitejiei strãbunilor care au stãpânit
dintotdeauna pã’mânturile
României de azi chiar dacã s-au
numit daco-romani, valahi,
moldoveni, transilvãneni. Sã fie
vreunul printre noi care a uitat
cuvintele cronicarului Grigore
Ureche: „De la Râm ne tragem ºi
cu a lui cuvinte ni-i amestecat
graiul“?

Fiecare dintre noi, cu aceeaºi
inimã caldã de român, asemeni
legendarului Badea Cârþan,
încecãm sã descifrãm în piatrã
povestea dramaticã a poporului
nostru, înscrisã pentru totdeauna
pe „filele“ Columnei.

Socotitã pe drept cuvânt ca una
dintre capodoperele Romei,
Columna este o istorie în imagini
a celor douã rãzboaie purtate de
cãtre Traian cu dacii (101-102,
105-106). Vitejia împãratului, tac-
tica ºi strategia lui militarã aveau
sã-i asigure noi succese. Astfel, el
va ocupa pe rând Armenia,
Mesopotamia, Asiria, supunând ºi
capitala statului Part. Pentru
meritele sale în fruntea Imperiului
(între 27 ianuarie 97 – 11 august
117), Senatul avea sã hotãrascã, în
114, ridicarea Arcului de Triumf,
Columna ºi sã-i atribuie numele

de Traianus Alpius Dacius ºi titlul
de „Optimus Principes“

La moartea împãratului Traian,
la Selinus, în Asia Micã (Cilicia),
urna de aur cu cenuºa sa a fost
depusã într-o încãpere din soclul
Columnei din Roma care a
devenit astfel ºi mormântul cucer-
itorului Daciei.

În viaþã, cât ºi dupã moarte,
împãratul Traian a ajuns sã-ºi
cucereascã o asemenea mare pop-
ularitate, sã se bucure de cele mai
înalte onoruri pentru cã în cei 19
ani cât a condus destinele
Imperiului Roman, hotarele aces-
tuia s-au întins pe o suprafaþã de
3.300.000 kmp, cu o populaþie de
54 de milioane de oameni.

Nimeni nu poate tãgãdui cã
monumentala Columnã va rãmâne
un veritabil certificat de naºtere a
poporului român. Dacã fâºia ei s-
ar putea desfãºura, ea ar avea 200
de metri lungime, având în
basorelief 2500 de personaje
diferite reprezentate în momentele
campaniei din Dacia, adevãrate
tablouri cioplite în marmurã de
Carrara. Se crede de cãtre vechi
istorici cã ele au fost executate
chiar de cãtre artiºtii ce au luat
parte la operaþiunile militare sau,
în orice caz, le-au cunoscut din
sursele cele mai sigure. 

Dacã am parcurge secvenþã cu
secvenþã Columna , am putea
urmãri scenele înaintãrii trupelor
romane, ale construirii de dru-
muri, poduri ºi castre. Deosebit de
plastic este surprins asediul unei
cetãþi dacice din care se vede cum
populaþia se retrage pentru a-ºi
organiza apãrarea.dinamice pot fi
considerate scenele de luptã, în
una dintre ele apãrând Traian care
vine în sprijinul armatei sale com-
puse di 13-14 legiuni ºi
numeroase trupe auxiliare,

însumând circa 150.000 de sol-
daþi.

Din filmul Columnei se
deruleazã secvenþe în care se
înfãþiºeazã podul ridicat la
Drobeta ºi continuând cu ultimele
momente ale lui Decebal, scena
morþii, de un mare dramatism,
prezintã un luptãtor care pânã în
cele din urmã ceas ºtie sã-ºi
înfrunte duºmanul.

Decebal, împreunã cu mai
mulþi nobili, se înjunghie, dupã ce,
încercuit nu a mai putut sã con-
tinuie lupta ºi pentru a nu cãdea
viu în mâinile romanilor. Capul lui
este tãiat ºi trimis la Roma unde
este expus pe Scãrile Gemonii, ca
o dovadã cã viteazul rege Decebal
a fost omorât. Era nevoie de o
asemenea dovadã deoarece acesta
devenise de mai multã vreme
cunoscut ºi temut la Roma. 

Vãzutã din unghiul roman,
campania din Dacia a fost extrem
de durã, pe Columnã fiind
reprezentaþi ºi soldaþi romani ce-ºi
panseazã rãnile dobândite în
luptã.

Columna lui Traian are o
înãlþime de 30 de metri, dar
împreunã cu statuia actualã, aflatã
în vârf, ajunge la 42,40 metri.
Statuia împãratului se gãsea dea-
supra Coloamnei, dar din 1587, la
ordinul Bisericii, care îl socotea
pe Traian un împãrat „pãgân“ a
fost înlocuitã cu o statuie a Sf.
Petru. Acestea fiind scrise, ne
gândim la ziua când ºi la Arad,
Alba-Iulia, Bucureºti, Chiºineu
vom vedea înãlþându-se
Columnele jertfei poporului
român pentru pãmântul ºi cuvân-
tul românesc, pentru continuitatea
milenarã pe sfânta sa vatrã
strãbunã.

General-maior (r),
Vasile-Ionel HEREDEA

Columna lui Traian (27 ianuarie 97 – 11 august 117)
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Azi memoria marelui patriot Avram Iancu este datã
uitãrii de cãtre autoritãþi. În 2016, preºedintele a
refuzat sã promulge legea ca Crãºorul Munþilor sã fie
declarat Erou Martir al neamului românesc. Dacã cei
din fruntea þãrii, unii de „altã stirpe“, au uitat de eroi,
noi, români, nu trebuie sã-i uitãm niciodatã! „Eroii nu
mor niciodatã!“ Avram Iancu e la fel de incomod pen-
tru cei care stãpânesc ºi atunci ºi atunci, dar ºi acum.
Ultimii ani din viaþa lui Avram Iancu sunt relativ puþin
cercetaþi de cãtre istorici. Dincolo de legenda „neb-
uniei“ lui Iancu, asemãnãtoare cu cea a marelui Poet
Naþional, Mihai Eminescu, mãrturiile istorice atestã cã
Crãiºorul Munþilor a fost perfect lucid pânã în
ultimele minute ale vieþii lui zbuciumate. Avram Iancu
a suferit de o dramaticã melancolie ºi depresie, dat-
pritã trãdãrii de cãtre Casa de Habsburg a dezider-
atelor revoluþiei române de la 1848, dar ºi datoritã
complacerii ºi compromisului unei pãrþi a burgheziei
ºi intelectualitãþii române din Ardeal cu Viena ºi dual-
ismul austro-ungar, în ciuda ºi dauna rezovãrii
cererilor ºi intereselor naþiunii. Avram Iancu s-a retras
în singurãtate ºi în lungi cãlãtorii prin Munþii Apuseni
aºa dragi lui. ªi-a înecat amarul în cântecul din fluier
ºi câteodatã într-un pahar de pãlincã oferit cu generoz-
itate de câtre moþii lui iubiþi. Suferea de o boalã de
plãmâni, de tuberculozã ºi avea des hemoragii pul-
monare ºi scuipa sânge. Boala i s-a tras de la faptul cã
a dorit mereu sã doarmã, din primãvarã pânã-n toam-
nã, sub cerul liber sau pe prispa unei case prietene. Era
un semn al refuzului de a sta în temniþa oferitã cadou
ºi „rãsplatã“ amarã de cãtre Habsburgi la începutul
anilor 1850.

Ne-au rãmas câteva mãrturii despre luciditatea lui
Iancu în ultimele zile de viaþã. Petre Giurgiu, care era
student bursier la ªcoala Superioarã de Agriculturã
din Bucureºti venise sã-ºi vadã pãrintele, pe Avram
Giurgiu, fost luptãtor de-al lui Iancu în revoluþie. Era
sfârºitul lui august 1872. tânãrul student ºedea de
vorbã cu sãtenii în curtea bisericii, dându-le veºti din
România. Deodatã se aude cântec de fluier venind din-
spre dealul Bulzului. – Cine-i? întreabã Petre Giurgiu.
– Îi Domnu’ Iancu, rãspunserã sãtenii. ªi la curiozi-
tatea manifestatã de tânãr de a cunoaºte ºi el pe Avram
Iancu, sãtenii îi spun cã Iancu va veni imediat la el,
cãci aºa îi era obiceiul. Sosind Iancu ºi vãzând un
strãin în straie orãºeneºti neobiºnuite în partea locului,
se încruntã: - Cine-i? Îs fecioru’ lui Avram Giurgiu,
învãþ în Þarã. – Vii din Þarã? – Da! Iancu l-a luat în
casa lui Avram Giurgiu. Mai târziu, Petre Giurgiu a
mãrturisit cã nu a vãzut nimic, dar absolut nimic anor-

mal la Avram Iancu, în afara unei figure tare rãvãºite
ºi a unei tuse grele, ce parcã nu înceta dacã lua mai
mult vinars. Iancu l-a întrebat de Laurian ºi de mulþi
alþii. Prea puþin de situaþia politicã. Se ferea sã vor-
beascã, sã nu i se deschidã rãni adânci. ªtia cã în
România domnea acum un neamþ. Mai ºtia multe
altele, dar ce folos. Acum avea de scris repede o
scrisoare lui Aug. Treboniu Laurian, s-o ducã feciorul
Giurgiului în mâna lui. În noaptea aceea Iancu a cerut
sã doarbã afarã, pe o jumãtate de claie de fân. I-au fost
aduse aºternuturi din casã, se ºtia cã aºa doarme-n
varã,. Ca sã poatã privi stelele ºi sã stea de vorbã cu
ele.

Istoricul interbelic Silviu Dragomir ne-a lãsat mãr-
turie însemnãri despre ultima zi din viaþa Crãiºorului
Munþilor. În cursul anului 1872, Iancu se simþea bol-
nav ºi istovit de puteri. În lunile de primãvarã a fost
îngrijit timp mai îndelungat în spitalul din Baia de
Criº. Cãtre sfârºitul lunii august petrecu câteva zile la
preotul Toma Faur din Valea Bradului. Pe urmã a ple-
cat din noi spre Baia de Criº. Aici îl ajunge secera
morþii, la 10 septembrie 1872. S-a culcat pe o rogojinã
de cu searã la cartierul lui obiºnuit, în casa brutarului
Ion Stupinã, zis Lieber. A doua zi dimineaþã ºi-a dat
sufletul în urma unei hemoragii, înfrânt acum defini-
tiv de „veforele timpului“. Nu avea nimic asupra lui
decât o nãframã zdrenþuitã, fluierul de cireº ºi jalba
cãtre împãrat, unsã ºi mototolitã. Corpul neînsufleþit a
fost depus pe catafalc în casa lui Ion Simionaºu,
asesor la sedria orfanalã. Judeþul Zarandului a hotãrât
sã-i facã funeralii ca unui mort al naþiunii.

ªi astfel se stinse Avrãmuþ, cu fluierul de cireº la el,
cu care îºi ogoia dorul de ducã ºi în buzunar cu jalba
boþitã cãtre împãrat spãlatã cu lacrimile sale pentru
drepturile poporului român oropsit de istorie.

A doua zi dupã fastuoasa înmoremântare în rit
ortidox, la preotul ortodox de la Þebea s.au prezentat
doi moþi patrioþi care au întrebat cât a costat înmor-
mântarea lui Iancu. Aflând suma, au plãti pe loc chel-
tuielile de înmormântare, dupã care au plecat fãrã sã
spunã niciun cuvânt. Ei nu au vrut ca mortul lor
scump, eroul naþional Avram Iancu sã fie înmormântat
pe cheltuiala unui stat strãin, care îl duºmãnise ºi îl
persecutase. Numele celor doi moþi nu se cunoaºte
nici pânã în ziua de azi. Crucea de piatrã care ºi azi
strãjuieºte mormântul eroului a fost donatã de preotul
din Þebea, Iosif Tisu. Era crucea pe care o pregãtise
pentru el însuºi, dar a pus-o la cãpãtâiul lui Avram
Iancu, pe care românii nu-l vor uita niciodatã.

Ionuþ Þene

Memento pentru un erou
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PREMISE
Þãrile române au intrat sub stãpânire otomanã de-a

lungul istoriei, nu prin cucerire armatã, ci prin
închinare, adicã supunerea voitã a domnitorilor ºi
plata unui tribut. Domnitorul Þãrii Româneºti, Mircea
cel Bãtrân, a acceptat plata tributului în 1417, iar dom-
nitorul Moldovei ªtefan cel mare, în anul 1484.
Treptat, acest tribut a crescut tot mai mult, la el mai
adãugându-se ºi alte obligaþii ale þãrilor române. Nu
toþi domnitorii s-au conformat, unii ridicând arma
contra turcilor, cum au fost Mihai Viteazul, Ioan Vodã
cel Cumplit sau Dimitrie Cantemir. Pentru a-ºi subor-
dona total cele douã þãri româneºti, Poarta Otomanã a
instituit în 1711 în Moldova ºi 1714 în Þara
Româneascã domniile fanariote, cu domnitori greci
proveniþi din cartierul Fanar al Istambulului, schim-

baþi frecvent ºi dispuºi sã plãteascã mari sume de bani
pentru domnie. Aceastã situaþie a durat pânã în 1822,
dupã miºcarea revoluþionarã condusã de Tudor
Vladimirescu fiind aleºi domni pãmânteni. Anul rev-
oluþionar 1848 a adus românilor speranþa libertãþii, dar
intervenþia turcã a înãbuºit revoluþia din Þara
Româneascã. Patrioþii români ºi-au concentrat atenþia
pe atragerea sprijinului extern pentru þãrile române,
Franþa, Rusia, Prusia ºi alte puteri europene facilitând
unirea Moldovei cu Þara Româneascã în anul 1859
prin validarea hotãrârilor divanurilor ad-hoc ºi a
alegerii domnitorului A. I. Cuza, cu toatã opoziþia put-
erii suzerane. Venirea pe tronul României a principelui
Carol de Hohenzolern în anul 1866 a potenþat ºi mai

mult dorinþa de independenþã a românilor, iar pre-
conizatul rãzboi ruso-turc a fãcut ca România sã con-
lucreze în ascuns cu Împeriul þarist. În acest sens, în
1876 au avut loc discuþii la Livadia, în Crimeea, între
primul minstru român I.C. Brãtianu ºi cancelarul rus
Gorceakov, cu privire la o colaborare militarã între
cele douã þãri contra turcilor. La data de 4 aprilie 1877
s-a semnat la Bucureºti convenþia româno-rusã
privind libera trecere a trupelor ruseºti prin România
spre sudul Dunãrii, unde urmau sã lupte cu trupele
turceºti. La data 9 mai 1877 România ºi-a proclamat
independenþa faþã de Poarta Otomanã

JURNAL DE FRONT 1877
-16 aprilie - Mobilizarea armatei române. Peste

125.000 de militari
-14-16 iunie - Artileria românã din garnizoanele de

la Dunãre asigurã traversarea fluviului de cãtre ruºi
prin foc asupra poziþiilor turceºti de pe malul bulgar.
Bombardamentele vor continua tot timpul rãzboiului.

-19 iulie - Marele Duce Nicolae, comandantul
forþelor ruseºti de pe frontul din Bulgaria, solicitã aju-
torul armatei române

-30 august - trupele române ocupã reduta Griviþa      
-7-9 noiembrie - Trupele române, comandate de

colonelul George Slãniceanu, ocupã reduta Rahova 
-28 noiembrie - Osman Paºa. comandantul garni-

zoanei Plevna, se predã împreunã cu armata sa (50.000
de militari) colonelului român Mihail Cerchez.

-12 ianuarie-12 februarie 1878 - cucerirea centurii
de fortificaþii ºi a oraºului Vidin de cãtre armata românã

140 DE ANI DE INDEPENDENÞÃ



EMIL ªIMÃNDAN: Domnule maior (r.) Dorin
Ocneriu suntem la 28 de ani de la Revoluþia
Românã din Decembrie 1989. Întrucât faceþi parte
dintre cadrele militare care au participat în calitate
de comandant pluton militari cu termen redus la
evenimentele din decembrie 1989 de la Arad, vã
propun sã rememorãm, împreunã, câteva
momente mai semnificative. Voi reaminti cã prin-
tre instituþiile care au avut de suferit de pe urma
regimului comunist totalitar s-a aflat ºi Armata,
încât multe unitãþi ºi subunitãþi militare au fost
deturnate de la misiunile lor tradiþionale – de
apãrare a Þãrii – fiind folosite abuziv ca forþã de
muncã ieftinã la cele mai grele lucrãri din
economie. Dumneavoastrã eraþi un tânãr ofiþer
absolvent al ªcolii Militare de Ofiþeri Activi
„Nicolae Bãlcescu” din Sibiu, repartizat la ªcoala
de Ofiþei de Rezervã din Radna – Lipova. Vã

întreb, domnule maior, care era atmosfera printre
cadrele militare ºi elevii-teriºti, în decembrie 1989,
în aceastã ªcoalã? Ce se cunoºtea legat de izbuc-
nirea evenimentelor de la Timiºoara? 

Mr.(r.) DORIN OCNERIU: Deºi nu se primise
nicio înºtiinþare oficialã, încã din seara de duminicã,
17 decembrie 1989, ºtiam adevãrul despre eveni-
mentele de la Timiºoara. Ni-l spuseserã militarii
întorºi din permisie din acest oraº ºi care vãzuserã cu
ochii lor sau chiar participaserã la evenimentele de la
Timiºoara din zilele de 16 ºi 17 decembrie 1989. Ca ºi
ceilalþi colegi ofiþeri, noi cei de la Lipova nu credeam
în ceea ce se spunea la televizor: agenþi strãini, provo-
catori, huligani, etc. Bãnuiam cã s-a pornit o revoltã
popularã de mare amploare ºi eram îngrijoraþi de ce va
urma. Aflasem cu durere cã la Timiºoara armata a tras
în oameni. Aveam acolo foºti colegi de ºcoalã mili-
tarã, camarazi despre care acum aflam cã au fãcut uz
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CONSECINÞE
Tratatul de pace dintre Imperiul Þarist ºi cel

Otoman s-a semnat la data 19 februarie la San
Stefano, aproape de Istambul. Prevederile vizând
România ne erau defavorabile, ruºii neþinându-se de
promisiunile asumate la semnarea convenþiei dinainte
de rãzboi. Ca urmare, principele Carol a ordonat
armatei sã fie gata de a riposta în caz cã ruºii ar încer-
ca sã-ºi impunã voinþa prin forþã. Situaþia a fost deten-
sionatã prin intervenþia diplomaticã a marilor puteri
europene. S-a convocat în luna iunie 1878 un nou
tratat la Berlin, prin care se consimþea independenþa

României, alipirea Dobrogei dar ºi pierderea întregii
Basarabii în favoarea ruºilor.

Eveniment de maximã importanþã pentru istoria
românilor, Rãzboiul de Independenþã din 1877-1878 a
fost condiþia esenþialã spre proclamarea României ca
Regat ºi intrarea ei în circuitul european. A fost ºi unul
dintre paºii hotãrâtori spre fãurirea României Mari în
anul 1918, prin revenirea la þara-mamã a provinciilor
aflate sub stãpânire strãinã: Basarabia, Bucovina,
Transilvania, Banatul, Criºana ºi Maramureºul. 

Cpt.(r) Ioan GORICI

Amintiri din Revoluþie
- interviu realizat de prof. Emil ªimãndan cu Mr.(r) Dorin Ocneriu -
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de armã împotriva propriilor pãrinþi ºi fraþi. Eram
zguduit ºi mã rugam sã nu mã gãsesc ºi eu într-un ast-
fel de moment de cumpãnã, în care sã aleg între exe-
cutarea ordinului sau glasul raþiunii ºi al sufletului. În
ce priveºte pãrerea camarazilor de la Radna despre
comunism ºi despre familia Ceauºescu, cei mai mulþi
criticam regimul ceauºist, care adusese þara în colaps
economic ºi social. Activiºtii de partid ºi unii oportu-
niºti proslãveau însã „marile realizãri” ºi pe „conducã-
torul iubit”, sperând sã se evidenþieze ºi sã urce în
carierã. Aºa era în toate segmentele sociale din
România acelor vremuri.

E.ª.: Câþi elevi-teriºti avea în decembrie 1989
ªcoala de Ofiþeri de Rezervã din Radna-Lipova?
Care era nivelul lor de pregãtire militarã, teoreticã
ºi practicã? Noii elevi din ªcoalã cunoºteau
mânuirea armamentului, au participat la vreo
tragere, ce rezistenþã fizicã ºi psihicã puteau avea
dupã câteva luni de ªcoalã?

Mr.(r.) D.O.: Sã lãmurim puþin termenul de militar
cu termen redus. Conform doctrinei rãzboiului întreg-
ului popor, care era la modã în timpul comunismului,
toþi tinerii, bãieþi ºi mai târziu chiar ºi fete, trebuiau sã
parcurgã stagii de pregãtire militarã. În gimnaziu ºi
liceu se fãcea aºa-zisa Pregãtire a tineretului pentru
apãrarea patriei. Apoi, la vârsta de 19 ani, urma servi-
ciul militar obligatoriu (doar bãieþii) de un an ºi patru
luni. Tinerii care reuºiserã la examenul de admitere în
instituþii de învãþãmânt superior erau încorporaþi în
unitãþi speciale ºi parcurgeau timp de nouã luni (ter-
men redus - 1 octombrie-30 iunie) o formã de
pregãtire militarã superioarã, în urma cãreia primeau
gradul de sublocotenent (unii, funcþie de rezultatele în
pregãtire, doar sergent-major). Dupã lãsarea la vatrã,
toþi tinerii figurau în anexele de mobilizare pe funcþii
corespunzãtoare specialitãþii lor militare, pe grade ºi

funcþii, putând fi chemaþi oricând sub arme, soldaþii ºi
gradaþii (fruntaº, caporal, sergent) pânã la vârsta de 55
de ani, subofiþerii ºi ofiþerii pânã la vârsta de 60 de ani.
În þarã erau doar douã ºcoli militare de pregãtire a
ofiþerilor de rezervã (militari cu termen redus: ªcoala
nr. 1 la Bacãu, care pregãtea ofiþeri în armele infan-
terie ºi artilerie, ºi ªcoala nr. 2 la Lipova. Cea de la
Lipova avea indicativul UM 01191 ºi funcþiona în
douã cazãrmi (localuri). În cazarma din cartierul
Radna erau comanda ºcolii, catedrele de învãþãmânt,
serviciile unitãþii ºi trei batalioane de militari cu ter-
men redus  pregãtiþi în arma infanterie. În cazarma din
Lipova era serviciul tehnic, parcul auto ºi un batalion
de militari cu termen redus pregãtiþi în arma tancuri.
Dacã socotim cã un pluton de teriºti avea circa 30 de
luptãtori ºi un ofiþer, o companie avea patru plutoane,
comandant de companie ºi administrator, un batalion
avea trei companii, comandant de batalion ºi ºef de
stat major, ajungem la peste 1500 de militari. La
aceºtia mai adãugãm compania de aprovizionare-
transport, efectivul de cadre al catedrelor de
învãþãmânt (Tragere, Tacticã, ?tiinþe Sociale, Blindate
ºi Auto), personalul din servicii (tehnic, intendenþã-
finanþe, cazarmare, etc), plus salariaþii civili pregãtiþi
ºi ei pentru luptã, estimez efectivul ºcolii la peste 1800
de purtãtori de armã. În ce priveºte pregãtirea militar-
ilor cu termen redus, aveau aproape trei luni de
armatã, parcurseserã o treime din pregãtirea lor mili-
tarã, erau bine instruiþi, cunoºteau armamentul de
infanterie ºi executaserã 4-5 ºedinþe de tragere cu
muniþie de rãzboi, iar echipajele de pe tancuri erau în
mãsurã sã execute misiuni de luptã. Starea psihicã era
bunã, aveau încredere în ei, în tehnicã ºi în coman-
danþi ºi n-au fost fenomene de panicã, teamã, insubor-
donare sau alte comportamente deviante. Erau tineri
inteligenþi, din familii de condiþie bunã, respectau
legile ºi ordinele comandanþilor, chiar dacã ºtiau ce se

25 octombrie 1989: depunerea jurãmântului militar la ªcoala de Ofiþeri de Rezervã Lipova



Stindard

41

întâmplã ºi considerau ridicarea la luptã a poporului
pentru libertate ca fiind ceva firesc, de mult aºteptat. 

E.ª.: Într-un amplu interviu (de 22 de pagini) pe
care mi l-a acordat regretatul col. (r.) Neculai
Diaconescu  pentru volumul „Întrebãtorul din
Agora”, care în decembrie 1989 deþinea funcþia de
ºef  de Stat Major al ªcolii de Ofiþeri de Rezervã din
Radna-Lipova, acesta mi-a relatat cã pentru 6
decembrie 1989, de sãrbãtoarea Sfântul Nicolae,  a
fost convocat la Comandamentul Trupelor de Uscat,
Infanterie ºi Tancuri din Bucureºti de generalul
Hortopan, în subordinea cãruia se afla ºi ªcoala de
Ofiþeri de Rezervã din Radna-Lipoova, unde, print-
re alte lucruri, i s-a sugerat sã viziteze în weekend
Timiºoara, ca sã-ºi reîmprospãteze cunoºtinþele
despre aceastã reºedinþã de judeþ, unde a petrecut
un an de zile ºi sã revadã Calea Lipovei ori Calea
Girocului, sugestii care l-au pus pe gânduri. Vã
întreb, dupã ce maiorul de atunci Neculae
Diaconescu s-a întors de la Bucureºti, în ce mãsurã
a comnicat, în calitatea sa de ºef de Stat Major,
cadrelor din ªcoalã unele reflecþii legate de întreved-
erea destul de „misterioasã” de la Comandamentul
Trupelor de Uscat, Infanterie ºi Tancuri? 

Mr.(r.) D.O.:  N-am cunoºtinþã de o astfel de întâl-
nire. Pot doar sã vã spun cã mr. Diaconescu era un tip
cu temperament sangvinic, un om voluntar, cu pãreri
proprii care puteau fi greu combãtute. În faþa ºefilor
nu avea comportamentul obedient al majoritãþii mili-
tarilor, ci îºi susþinea opinia cu tãrie ºi argumentat. Þin
minte un caz petrecut în anul 1986 la o aplicaþie la
Fãgãraº, unde cãpitanul (pe atunci) Diaconescu se
contrazicea pe o situaþie tacticã cu acelaºi general
Hortopan. Diaconescu a pus punct disputei printr-o
înþepãturã de pix în hartã, indicând ferm locul unde ar

trebui amplasat dispozitivul, spre marea indignare a
generalului.

E.ª.:  În data de 19 decembrie comandantul
ªcolii de Ofiþeri de Rezervã, mr. Ion Preda, a fost
chemat la Arad, sã participe în U.M. Cetate alãturi
de ceilalþi comandanþi militari din judeþul Arad, la
o expunere a gen. Ilie Ceauºescu, care a afirmat cã
ungurii au pãtruns în Timiºoara ºi cã pe râul Bega
plutesc cadavre de soldaþi români. Am înþeles, din
documentele de arhivã pe care le am, cã la
întoarcerea comandantului în ªcoalã acesta a
primit ordin sã organizeze o adunare pe platoul
ºcolii, sã condamne Timiºoara în spiritul cuvân-
tãrii la televizor a lui Nicolae Ceauºescu la
întoarcerea din vizita pe care a efectuat-o în Iran.
Ce ne puteþi spune despre adunarea de pe platou
ordonatã de Ilie Ceauºescu? Care a fost atmosfera
realã?

Mr.(r.) D.O.: Deoarece starea de spirit din unitate
era tensionatã, mai ales cã se apropia vacanþa de iarnã
ºi teriºtii aºteptau cu nerãbdare sã plece acasã pentru
douã sãptãmâni, orice comunicare oficialã era bin-
evenitã. Situaþia de la Timiºoara ne deranja în perspec-
tiva unei încazarmãri a întregului efectiv. Mai puþin ne
temeam de vreo intervenþie armatã, fie ea de la unguri
sau de la altcineva. În dimineaþa de 20 decembrie,
comanda unitãþii a ordonat adunarea întregului efectiv
pe platou. Comandantul, mr. Preda Ion, a spus câteva
cuvinte din care am înþeles doar cã se impune o vi-
gilenþã mai mare din partea armatei ºi cã va aºtepta noi
ordine pentru a dispune mãsuri speciale în unitate,
apoi secretarul PCR a încercat, printr-un discurs
politic, sã ne mobilizeze “în jurul partidului comunist,
a secretarului sãu general tov. Nicolae Ceauºescu,
comandantul suprem, etc.”. În final, - pus desigur de
comandant ºi de secretarul de partid - comandantul
Batalionului 2 Infanterie a asigurat comanda unitãþii ºi
conducerea de partid ºi de stat de devotamentul mili-
tarilor care “strâns uniþi în jurul partidului, al secre-
tarului sãu general, vom apãra independenþa, suveran-
itatea patriei socialiste...”. Aºteptam cu toþii liniºtirea
situaþiei.

E.ª.: În cursul zilei de 20 decembrie generalul
Hortopan i-a comunicat ºefului de Stat Major, mr.
Neculai Diaconescu, sã pregãteascã „Detaºamentul
Pãuliº” pentru a doua zi întrucât va primi o misi-
une sã se deplaseze la Timiºoara. Surpriza a venit
în cursul dimineþii, când în loc de Timiºoara,
„Detaºamentul Pãuliº” a fost direcþionat spre
reºedinþa de judeþ Arad. Vã rog domnule maior sã
ne relataþi despre alarmarea ªcolii ºi cum a decurs
deplasarea „Detaºamentului Pãuliº”  la Arad?

Mr.(r.) D.O.:  Este posibil sã se fi cerut forþe mil-

Maior Neculai Diaconescu
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itare suplimentare pentru Timiºoara, în situaþia în care
acolo revolta popularã lua amploare. Însã în dimineaþa
de 21 decembrie s-a ridicat ºi Aradul, aºa cã era
nevoie de o intervenþie rapidã aici. Regimentul din
Cetate nu putea face faþã, aºa cã Lipova devenise sin-
gura unitate capabilã sã se opunã manifestaþiilor ostile
regimului ceauºist. Douã companii (circa 250 de mil-
itari) se îmbarcã în camioane ºi, flancate de mai multe
TAB-uri, pleacã la Arad în jurul orei 10,30. Au urmat
ºi altele în orele urmãtoare. Deplasarea s-a fãcut pe
DN 7, fãrã incidente.

E.ª.: La ce orã aþi ajuns la Arad ºi ce misiune a
primit „Detaºamentul Pãuliº”? De asemenea, în
cadrul „Detaºamentului”, dumneavostrã ce misi-
une aþi primit, în ce zonã (loc) aþi fost repartizat? 

Mr.(r.) D.O.: Am ajuns în faþa sediului
Comitetului Judeþean (actuala Prefecturã-Palatul
Administrativ) puþin înainte de ora 11,30 ºi am primit
misiunea de a înlocui dispozitivul  format din militari
ai Regimentului din Cetate. Compania a 5-a Militari
cu Termen Redus de la Lipova, comandatã de lt.maj.
Radu Vasile, a fost dispusã imediat în cordon pe trei
rânduri în faþa manifestanþilor, care strigau lozinci
anticeauºiste în zona liniilor de tramvai, la circa 5-6
metri de cordonul de militari. Primul rând al cordonu-
lui era compus din plutonul 1 comandat de lt.maj.
Pleºcan Constantin, al doilea rând era plutonul 2
comandat de mine ºi al treilea rând plutonul 3 coman-
dat de lt. Opriº Ioan. Ofiþerii patrulau fiecare în
spatele subunitãþii pe care o comanda, încurajând mil-
itarii. Aceºtia aveau pistoale mitralierã la piept, fãrã
încãrcãtor ºi fãrã baionetã, însã în genþile de la brâu
aveau câte patru încãrcãtoare cu muniþie de rãzboi. În
rezervã, în interiorul Palatului Administrativ, era plu-
tonul 4. TAB-urile, încadrate cu militari din Batalionul
1 MTR, erau dispuse pe trotuarul din faþa Palatului
Administrativ ºi aveau montate în mitraliere benzi cu
muniþie de manevrã (au executat câteva rafale de aver-
tisment) dar aveau pregãtite ºi cutii cu benzi cu
muniþie de rãzboi. Ordinul era sã nu permitem mani-
festanþilor sã pãtrundã spre sediul Comitetului
Judeþean, sã nu rãspundem la provocãri ºi sã nu prim-
im pachete, obiecte sau alte lucruri de la nimeni.
Comandantul dispozitivului era maiorul Neculai
Diaconescu, ºeful de stat major al ªcolii de la Lipova,
ajutorul lui fiind cpt. Nedelcea Ion, ºef de stat major al
Batalionului 2 MTR. Ambii, împreunã cu alþi ofiþeri
din comandamentul ªcolii de la Lipova ºi cu cei de la
Regimentul din Cetate (ai cãrui militari au fost retraºi
în spatele Palatului Administrativ, spre parc), erau
mereu chemaþi în interiorul Comitetului Judeþean pen-
tru instrucþiuni.

E.ª.: Cum s-au comportat revoluþionarii care

manifestau în faþa fostului Comitet Judeþea Arad
al P.C.R, în frunte cu liderul acestora, actorul
Valentin Voicilã? Care au fost momentele cele mai
grele pentru comandanþi ºi pentru elevii teriºti?

Mr.(r.) D.O.: Din fericire, manifestanþii, la început
în numãr de circa 1500-2000, nu pãreau a avea intenþii
ostile, distructive, ci se limitau doar sã strige diferite
lozinci anticeauºiste, anticomuniste sau de susþinere a
Timiºoarei. Au improvizat o platformã pe care se
urcau diverse persoane sã vorbeascã mulþimii, toate cu
mesaje de revoltã împotriva regimului ceauºist. Cu
timpul, actorul Valentin Voicilã s-a detaºat ca lider al
manifestanþilor ºi a preluat iniþiativa tuturor faptelor
care au urmat. Mesajul transmis de el - care ne intere-
sa pe noi, armata - era „Fãrã violenþã!”. Din ce eram
la început foarte speriaþi, acum ne-am mai liniºtit ºi
am convenit cã dacã manifestanþii stau la locul lor,
nici noi nu intervenim în niciun fel. Nu ne interesa
prea mult ce strigau, îi priveam ca pe niºte inconºtienþi
care nu ºtiau cu cine se pun. Pe Voicilã îl priveam cu
milã, gândindu-mã cã mâine va fi arestat ca duºman al
orânduirii socialiste. Nu credeam cã va pica
Ceauºescu, cu atât mai puþin prin forþa unor oameni cu
pieptul gol. Aº fi dorit ca totul sã fie un vis urât, din
care sã mã trezesc ºi sã-mi continui existenþa cenuºie,
dar liniºtitã, de pânã atunci. Pânã la cãderea întune-
ricului n-am avut niciun fel de probleme, doar
oboseala ºi foamea au pus stãpânire pe noi.

E.ª.: Secretarul CC al PCR, Ilie Matei, a dat
ordin în noaptea de 21 spre 22 decembrie, împre-
unã cu maiorul Eugen Bãdãlan, care era ºeful de
Stat Major al Diviziei de la Oardea, sã lichideze
manifestanþii care au rãmas peste noapte în piaþa
din faþa Palatului Administrativ. Aceastã misiune
trebuia sã o îndeplinescã, alãturi de plutonul
antitero din curtea fostului sediu al Comitetului
judeþean de partid, „Detaºamentuil Pãuliº”, con-
dus de maiorul Neculai Diaconescu, care – spre
marea lui onoare - a refuzat sã execute acest ordin.
Ce ne puteþi relata despre acele momente dramat-
ice când era pe cale sã se producã un adevãrat
mãcel în Arad?  

Mr.(r.) D.O.: Pentru cã în piaþã se adunau tot mai
mulþi oameni ºi pentru cã Elena Pugna - prim-secretar
al Comitetului Judeþean Arad al PCR - s-a dovedit a fi
ºovãielnicã în reprimarea manifestaþiei, la Arad a
venit Ilie Matei, prim-secretar la Timiº (aºa credeam
noi, în realitate ajunsese secretar al C.C. al PCR), un
om dur, care reprimase manifestaþia din Timiºoara.
Acesta primeºte ca sprijin ºi consilier militar pe
maiorul Eugen Bãdãlan, ofiþer în comandamentul
Diviziei de la Oradea, eºalonul superior al
Regimentului din Arad. Aceste douã persoane
hotãrãsc în jurul orei 22,00, când mai rãmãseserã în
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piaþã doar vreo 200 de revoluþionari, sã se treacã la
împrãºtierea prin forþã a acestora. Dar cine sã o facã?
Pãi, militarii de la Lipova, singura forþã armatã
prezentã acolo. În holul Palatului Administrativ, unde
uslaºii se odihneau culcaþi pe jos pe marmurã, au fost
chemaþi maiorul Diaconescu ºi ofiþerii de la Lipova ºi
li s-a cerut ca militarii din cordon sã punã baioneta la
armã ºi încãrcãtor cu muniþie de rãzboi, apoi sã înain-
teze pas cu pas, împingând manifestanþii spre strada
Horia, de unde urma sã fie încãrcaþi în dubele miliþiei.
Numai cã maiorul Diaconescu, comandantul nostru, a
refuzat sã execute ordinul. De ce? Pentru cã a realizat
ce implicaþii grave ar fi avut acest fapt, atât pe plan
moral cât ºi al siguranþei militarilor ºi civililor. S-ar fi
ajuns sigur la vãrsare de sânge, ca la Timiºoara.
Oficial, maiorul Diaconescu s-a prevalat de faptul cã
ªcoala Militarã Lipova nu se subordona Marii Unitãþi
din Oradea, ci Direcþiei Cadre ºi Învãþãmânt Militar de
la Bucureºti. Deci, Bãdãlan nu-i era comandant direct
ºi nu-i putea da ordine, iar Ilie Matei, ca prim-secretar
la Timiº, nici atât. Din fericire, nici prin alte reþele de
subordonare nu s-a transmis vreun ordin de inter-
venþie, aºa cã evenimentele s-au desfãºurat fãrã vio-
lenþe în acea noapte teribilã. La ora 24,00 am fost
înlocuiþi în dispozitiv de Compania a 4-a comandatã
de lt.maj. Datcu Petre, noi intrând la somn pe parche-
tul sãlii festive a fostului Liceu Sanitar (acum
Universitatea Aurel Vlaicu). La ora 6 dimineaþa am
intrat din nou în dispozitiv, în acelaºi loc unde am fost
cu o zi înainte. 

E.ª.: A doua zi, în jurul orei 10 s-a anunþat sin-
uciderea comandantului Armatei, a generalului
Milea, dupã care Armara a trecut de partea rev-
oluþionarilor, iar la ora 12,10 Nicolae Ceauºescu ºi
Elena Ceauºescu au pãrãsit cu un elicopter sediul
CC al PCR.  Odatã cu fuga celor doi, românii au
crezut cã s-a încheiat revoluþia, iar Armata a
început sã se retragã în cazãri. Acelaºi lucru l-a
fãcut ºi „Detaºamentul Pãuliº”, care a revenit în
cazarma ªcolii de Ofiþeri de Rezervã din Radna-
Lipova. Ce s-a întâmplat pe parcursul acelei dupã-
amezii ºi nopþii de 22 decembrie, deoarece în cur-
sul nopþii, la ora 02, s-a primit ordin ca
„Detaºamentul Pãuliº” sã revinã, din nou, la Arad
pentru a apãra sediul Consiliului de „teroriºti”?

Mr.(r.) D.O.: În 22 decembrie, la ora 6 dimineaþa
am intrat din nou în dispozitiv, în acelaºi loc unde am
fost cu o zi înainte. Bulevardul principal al Aradului se
umplea de lume. Manifestaþia devenise o revoltã de
mare amploare, în care erau angrenate toate seg-
mentele societãþii arãdene. Oamenii ne vorbeau fru-
mos, ne ofereau ceai ºi senviciuri, ne asigurau cã
„armata e cu noi” ºi Ceauºescu nu mai are ºanse sã
rãmânã la putere. Nu ni s-a comunicat nimic referitor

la ministrul Vasile Milea, dar fiorul apropiatei victorii
anticeauºiste plutea în seninul acelei zile de decembrie
neobiºnuit de caldã. Dupã ora 12,00 am vãzut cum
niºte tehnicieni întindeau cabluri ºi amplasau boxe de
sunet în balconul Palatul Administrativ ºi în faþa aces-
tuia, apoi pe la ora 12,30 s-a anunþat în megafoane cã
Ceauºescu a fugit cu elicopterul. Atunci, Valentin
Voicilã mi-a cerut sã-l las sã treacã de cordonul de
militari ca sã vorbeascã personal cu maiorul
Diaconescu. Dupã o scurtã discuþie cu acesta, Valentin
Voicilã ºi revoluþionarii au fost lãsaþi sã intre în sediul
Palatului Administrativ, proclamând de la balcon vic-
toria revoluþiei române. Noi, militarii, ne-am retras la
camioane în spatele Palatului unde ne-am îmbarcat ºi
am plecat la Lipova. Pe drum, prin toate localitãþile
prin care treceam - Vladimirescu, Cicir, Sâmbãteni,
Pãuliº, Radna - grupuri mari de oameni ne salutau cu
simpatie ºi ne arãtau semnul Victoriei. Ajunºi la
Lipova, pe la ora 14,30, am fost aºteptaþi cu flori pe
platoul unitãþii. Mr. Preda Ioan ne-a felicitat pentru
modul în care ne-am fãcut datoria faþã de patrie, apoi
am depus armamentul la rastel ºi am mers la masã.
Cadrele au primit ordin sã rãmânã în cazarmã, aºa cã
toatã dupãamiaza ºi seara am privit la televizoarele
din cluburi desfãºurarea revoluþiei la Bucureºti ºi în
þarã. 

E.ª.: Dupã ce aþi revenit la Arad, ce misiune
concretã aþi primit în calitate de comandant de
pluton? 

Mr.(r.) D.O.: La ora 23,00 s-a dat stingerea, însã
odihna binemeritatã n-a durat prea mult. Imediat dupã
ora 1,00 a sunat alarma, am adunat militarii pe platou,
unde comandantul (însoþit de secretarul de partid, care
purta pe braþul stâng o panglicã tricolorã) ne-a ordonat
sã plecãm de îndatã la Arad, pentru a apãra revoluþia
de cei care îl mai susþineau pe Ceauºescu. Ne-am
îmbarcat în camioane ºi am plecat pe DN 7 spre Arad.
Am fost îndrumaþi de coordonatori spre cazarma din
Cetate, deasupra cãreia urcau neîntrerupt rachete de
iluminare ºi semnalizare ºi se auzeau rafale de armã
automatã. Aici, compania a 5-a a fost dispusã pe digul
dinspre hotelul Parc, cu ordinul de a deschide focul
asupra oricui ar încerca sã intre în cazarmã. În zilele
urmãtoare, plutonul 1 a fost trimis sã pãzeascã Palatul
Administrativ, iar plutoanele 3 ºi 4 au patrulat prin
municipiu pentru a rãspunde la numeroasele sesizãri
referitoare la teroriºti, însã se pare cã nu s-au confir-
mat, întrucât n-a fost prins niciun terorist. Plutonul 2,
comandat de mine, a rãmas pe digul din Cetate, asig-
urând latura de SV a cazãrmii, într-un dispozitiv
defensiv foarte bine gândit de comandanþii arãdeni,
cpt. Memetea Dumitru ºi cpt. Heredea Vasile. Nu am
avut evenimente deosebite, situaþia liniºtindu-se cu
fiecare zi care trecea. În dimineaþa zilei de 26 decem-
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brie am vãzut la TV procesul soþilor Ceauºescu ºi exe-
cuþia lor. În aceiaºi zi, la ora 14,00, am primit ordin sã
ne întoarcem la Lipova, unde am intrat în programul
normal al ºcolii.

E.ª.: Dacã pânã la fuga lui Nicolae Ceauºescu,
din 22 decembrie, în Arad nu a fost împuºcat nici
un revoluþionar sau militar, dupã aceastã tatã,
pânã în 25 decembrie, au fost împuºcaþi mortal 19
persoane, iar alte 38 au fost rãnite. Ce pãrere aveþi,
în calitatea  pe care aþi avut-o de comandant de
pluton militari cu termen redus, cine au fost
„teroriºtii” din Arad, care au fãcut atâtea victime?

Mr.(r.) D.O.: Întradevãr, la Arad, pânã în seara
zilei de 22 decembrie, nu a fost niciun mort sau rãnit.
Acesta este meritul a doi oameni providenþiali:
Valentin Voicilã - care a reuºit ºã convingã rev-
oluþionarii sã nu recurgã la violenþã, ºi Neculai
Diaconescu - ofiþerul care a avut curajul sã refuze exe-
cutarea ordinului prin care i se cerea sã facã uz de
armã împotriva manifestanþilor paºnici. Ce a urmat
mai apoi, cum s-a ajuns la morþii ºi rãniþii din Arad ºi
din judeþ, þine de absurdul unor evenimente ale cãror

umbre nu s-au luminat nici pânã astãzi. Ca o pãrere
personalã, consider cã aºa-ziºii teroriºti au fost cadre
din serviciile secrete române, poate ºi strãine, care au
crezut în primã fazã cã Ceauºescu mai poate fi salvat.
Însã dupã moartea lui totul s-a liniºtit brusc. Victimele cred
cã au fost lovite mai mult din întâmplare, decât din intenþia
cuiva de a le omorî. Sã nu uitãm cã au primit arme tot felul
de persoane, unii exaltaþi care nu dãdeau socotealã
nimãnui. Amai fost ºi lipsa de coordonare a acþiunilor, care
a pus uneori faþã în faþã oameni din aceiaºi tabãrã. Posibil
sã fi fost ºi unele acþiuni subversive cu intenþie dar, repet,
dupã executarea cuplului ceauºist totul s-a terminat.

E.ª.: Aº dori sã încheiem acest dialog cu o între-
bare personalã. Ce a însemnat pentru dumnea-

vostrã Revoluþia din decembrie 1989 ºi dacã cre-
deþi cã se vor putea afla vreodatã adevãraþii vino-
vaþi  care au declanºat diversiunea din decembrie
1989, soldatã, la nivelul întregii þãri, cu 1104 morþi
ºi 3352 de rãniþi? 

Mr.(r.) D.O.: Descãtuºarea din decembrie 1989 a
fost un moment astral al românilor, asemeni altor
momente astrale precum revoluþiile de la 1848, unirea
de la 1859, cea de la 1918, ca sã amintesc doar trei ast-
fel de momente din istoria noastrã. Poate cã au fost
implicate ºi serviciile secrete sovietice, americane sau
maghiare, dar dacã românii nu ar fi ieºit masiv în
stradã, hotãrâþi sã scape de un regim care-i þinea de 10
ani în foame ºi frig, n-ar fi fost posibilã rãsturnarea lui
Ceauºescu. În ce priveºte teroriºtii ºi faptele lor, mi-
am expus pãrerea anterior. Ar mai fi de acuzat (nu ºtiu
dacã ºi de condamnat) orientarea prosocialistã ºi
prosovieticã a unor persoane din vârful FSN (Ion
Iliescu, generalul Nicolae Militaru, Petre Roman ºi
alþii), fapt care a permis foºtilor activiºti ºi lideri
comuniºti sã rãmânã la putere ºi sã facã tot ce le-a stat
în putinþã pentru ca lucrurile sã nu meargã spre o
democraþie adevãratã. Personal, consider cã din punct

de vedere profesional n-am avut niciun folos, nici eu
nici camarazii mei militari. N-am cerut certificate de
revoluþionari, nici avantaje materiale sau promovãri
nemeritate. Noi ne-am fãcut ºi ne facem datoria faþã
de patrie în orice regim, aºa e normal sã fie. Din
pãcate, lucrurile nu merg prea bine în þarã, s-au pier-
dut ani prea mulþi în evoluþia societãþii româneºti ºi
acum ne aflãm într-un impas social-politic ºi econom-
ic comparabil cu cel de dinainte de decembrie 1989.
Voci credibile ne avertizeazã cã este în pericol însãºi
integritatea statului român, situaþie pe care militarii,
care au jurat credinþã veºnicã României, nu o pot tol-
era. De aceea, apelãm la forurile conducãtoare ale þãrii
sã nu neglijeze armata, singura chezãºie a libertãþii,
independenþei ºi suveranitãþii patriei!

Plutonul 2 MTR Lipova ºi comandantul sãu, martie 1990
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11-19 Iulie 1917
Bãtãlia de la Mãrãºti. Armata

a II–a românã, comandatã de
generalul Alexandru Averescu,
înfrânge armata germanã.

6-20 august
Are loc bãtãlia de la

Mãrãºeºti, cea mai mare bãtãlie
de pe frontul românesc din tim-
pul Primului Rãzboi Mondial.
Trupele germane aflate în ofen-
sivã sunt oprite de trupele
române ºi ruse. Se distinge gene-
ralul Eremia Grigorescu.

8 august
Începe a treia bãtãlie de la

Oituz . Nici aici armata germanã
nu va reuºi sã rupã apãrarea
româneascã.

7 noiembrie
Victoria Revoluþiei bolºevice

în Rusia. Pe toate fronturile, mili-
tarii ruºi sunt cuprinºi de anarhie,
nu mai respectã ordinele, mulþi

dezerteazã, dedându-se la prãdã-
ciuni.

7 noiembrie
Proclamarea Republicii

Democratice Moldoveneºti. În
haosul din fostul imperiu þarist,
Sfatul Þãrii de la Chiºinãu a
hotãrât sã ia soarta Basarabiei în
propriile mâini.

7 decembrie
Statele Unite ale

Americii declarã rãzboi Austro-
Ungariei. Încã din aprilie 1917
SUA erau în rãzboi cu Germania,
prin numeroase lupte navale în

largul Oceanului Atlantic. Prin
declaraþia de rãzboi contra
Austro-Ungariei, SUA îºi expri-
mau clar intenþia de a se implica
în dezmembrarea Imperiului
Habsburgic ºi retrasarea postbe-
licã a graniþelor Europei.
Preºedintele american Woodrow
Wilson a susþinut „Principiul
Popoarelor” în baza cãruia un an

mai târziu vor fi consultate naþiu-
nile din fostele imperii cãzute în
disoluþie - Þarist, Habsburgic ºi
Otoman - formându-se pe prin-
cipii democratice noile state ale
bãtrânului continent, inclusiv
România Mare.

9 decembrie
S-a încheiat, la Focºani,

armistiþiul dintre România ºi
Puterile Centrale, ca urmare a
condiþiilor militare intervenite în
urma încetãrii acþiunilor militare
ale Rusiei. România nu mai putea
continua lupta singurã, fãrã aju-
torul aliatului cel mai apropiat.
Armistiþiul a permis pãstrarea
liberã a pãrþii de þarã neocupatã
(Moldova) dar a continuat sã sta-
tueze ocupaþia germanã, austro
ungarã ºi bulgarã în teritoriile
ocupate anterior de acestea

23 decembrie
Rusia semneazã un armistiþiu

cu Germania. Victoria bolºevi-
cilor în Rusia a avut ca efect ime-
diat încetarea acþiunilor antiger-
mane ale trupelor ruseºti ºi
începerea afluirii acestora spre
interiorul þãrilor din fostul
Imperiu Þarist, unde se vor impli-
ca în luptele interne, unii de
partea ºarului (albii), alþii de
partea comuniºtilor (roºii).

(Va urma)

CALENDARUL PARTICIPÃRII ROMÂNIEI LA 

PRIMUL RÃZBOI MONDIAL - ANUL 1917 (II)

Existã o strãveche relaþie între Bisericã ºi Armatã.
În antichitate, pe lângã Regele geto-dac, se afla
Marele Preot (Zalmoxis, Deceneu). Mai târziu orto-
doxia a devenit parte importantã a civilizaþiei
româneºti. În Evul mediu, legãtura preot-oºtire a
funcþionat fãrã întrerrupere, deoarece clerul ºi armata
s-au identificat în aspiraþii. Preoþii ºi cãlugãrii au
devenit sfetnici ai voievozilor ºi domnitorilor capi de

oºtire, asisternþa religioasã  concretizându-se prin slu-
jbele de sfinþire a steagurilor, binecuvântarea oºtenilor
înainte de luptã, prohodirea eroilor cãzuþi.

În 1830, dupã organizarea modernã a armatei, fãrã
sã fie înfiinþate structuri confesionale la eºaloane, s-a
introdus în Statul Major al Dorobanþilor, funcþia de
Confesor al Capelei, iar în 1837, în Comandamentul
superior cea de Preot al Oºtirii.

Activitatea preoþilor 

din Armata  Românã

în Campania din 1916-1918
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Conºtient de rolul major al clerului, în 1848, poe-
tul Andrei Mureºanu a introdus în ultima strofã a
poeziei Un Rãsunet, versul: Preoþi cu crucea-n frunte,
cãci oastea e creºtinã.

Prima reglementare a activitãþii religioase din
armata românã, numitã Îndatoririle preoþilor de
oºtire,   detaliazã modul de organizare a asistenþei reli-
gioase în structurile militare. În 1870, Regulamentul
clerului din armata permanentã, stabilea ºi mai clar
rolul preotului, precizându-se posibilitatea includerii
acestuia în structura fiecãrui regiment sau batalion
având ca principale misiuni: organizarea Serviciului
Divin, îngrijirea bolnavilor ºi rãspândirea ºtiinþei de
carte.  Rolul preoþilor ºi cãlugãrilor în armatã a fost
confirmat ºi în Rãzboiul de Independenþã al României
(1877-1878) ºi în Rãzboaiele Balcanice (1912-1913).

În mai 1915, Sfântul Sinod l-a numit pe Constantin
Nazarie (1865-1926) ca protopop superior ºi ºef al
Serviciului Religios al Armatei, investindu-l cu
rãspunderea de a organiza, în cel mai scurt timp posi-
bil, aceastã nouã structurã într-un eventual rãzboi al
României. Tot atunci, mitropolitul Pimen Georgescu
al Moldovei ºi Sucevei (1909-1934) a fãcut pro-
punerea ca episcopii ºi mitropoliþii sã dea Armatei, în
funcþie de solicitare  preoþii necesari. Însuºindu-ºi
aceastã propunere, Marele Stat Major l-a numit pe
Constantin Nazarie ca ataºat la Cartierul general al
Armatei, cu menþiunea cã activitatea sa operativã va
începe, doar în mometul declanºãrii mobilizãrii gen-
erale ºi intrãrii României în rãzboi. Se preconiza ast-
fel, cel puþin teoretic, înfiinþarea unei noi structuri în
armata românã, cu rolul de a asigura permanent misi-
unea ecumenicã a asistenþei confesionale ortodoxe.
Deºi atunci nu a fost aprobat un buget minim pentru
susþinerea financiarã mãcar a unei cancelarii, pro-

topopul Constantin Nazarie, a susþinut o bogatã core-
spondenþã care a constat din adrese, referate, rapoarte,
recomandãri, circulare, ordine, instrucþiuni atât cu
Sfântului Sinod cât ºi cu eºaloanele superioare ale
armatei. De asemenea, au fost întocmite ºi difuzate
zece conferinþe destiate trupei care cuprindeau
cunoºtinþe despre drapel, cuvinte de încurajare la
declanºarea rãzboiului atât înainte de luptã, cât ºi în
situaþii de înfrângere sau victorie, ori pentru înmor-
mântare. Regulamentul aprobat în 15 noiembrie 1915,
prevedea organizarea acestui serviciu corespunzãtor
ierarhiei militare, preoþii militari fiind asimilaþi ca
ofiþeri cu grad de locotenent, cu posibilitatea avansãrii
în grad, încadraþi în sistem cu salarii plãtite din buge-
tul oºtirii. Echipamentul era format din manta, pãlãrie,
geantã ºi o cruce latinã atârnatã pe piept.

Deoarece Ministerului de Rãzboi se arãta mai puþin
interesat în aceastã chestiune, preocuparea era mi-
nimã, tergiversând luarea unor hotãrâri de structurã.
Chiar ºi dupã începerea mobilizãrii generale, în martie
1916,  preoþilor militari încorporaþi la batalioane nu li
s-a aprobat prima de echipare ºi salariul. Nu era clari-
ficatã nici situaþia cãrþilor ºi a altor obiecte de cult pre-
cum ºi a ritualurilor prilejuite de diferite ocazii.
Majoritatea corpului ofiþeresc nu înþelegea rolul pre-
oþilor în armatã, iar acomodarea acestora cu regimul
militar era anevoioasã. Existau ºi prejudecãþi cã pre-
oþii în sutanã erau piazã rea pentru trupã, prezenþa lor
fiind primitã cu ostilitate. Cu ocazia unor consfãtuiri,
organizate la nivelul tuturor eparhiilor în august 1916,
au fost fãcute numeroase propuneri, în parte aprobate
printr-un Ordin Circular abia în martie 2017 ºi printr-
un Decret Regal. Aceste acte normative stipulau drep-
turile preoþilor la soldã mãritã ºi accesorii corespunzã-
tor gradelor ofiþereºti cãrora erau asimilaþi. Þinuta lor
rãmânea cea militarã, dar pentru a fi recunoscuþi, pe o
bandã  la mâna stângã, au fost prinse steluþe corespun-
zãtor gradului: locotenent, cãpitan sau protoiereu. Pe
durata rãzboiului (1916-1918) au fost mobilizaþi în
armatã 252 preoþi din care 147 au fost avansaþi la
gradul de cãpitan. S-au înregistrat, ca pierderi un
numãr de 30 preoþi, morþi, rãniþi sau dispãruþi.
Activitatea lor pe front a fost exemplarã ºi de un ero-
ism copleºitor, fiind unanim apreciaþi de comandanþi.
Uneori au preluat chiar comanda batalioanelor  în con-
textul rãnirii sau morþii comandanþilor militari, au
þinut cuvântãri încurajatoare în faþa soldaþilor i-au aju-
tat pe medici în postul de prim ajutor dând îngrijiri
sanitare rãniþilor ºi muribunzilor, i-au împãrtãºit pe
soldaþii rãniþi, înmormântându-i pe cei uciºi,
suportând rigorile cu stoicism ºi credinþã. Unii au
cãzut prizonieri ºi au stat în captivitate în diferite
lagãre ale armatelor inamice în Germania, Ungaria sau
Bulgaria.

Horia Truþã
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Gãrzile Naþionale Romãne - primele structuri 

transilvãnene de ordine publicã dupã Marea Unire 

ãolapsul Dublei Monarhii, încheiet în toamna anu-
lui 1918, a avut drept consecinþã retragerea adminis-
traþiei austro-ungare din fostele teritorii ale celor douã
coroane. Cu excepþia unor zone în care, într-o anumitã
mãsurã, autoritãþile ºi-au continuat activitatea, în cea
mai mare parte a fostului Imperiu a apãrut un vid de
putere, o totalã absenþã a unor autoritãþi civile ºi mil-
itare de orice fel. Din aceastã cauzã, Consiliul
Naþional Român Central, înfiinþat la 31 Octombrie
1918 din 6 reprezentanþi ai Partidului Naþional Român
ºi 6 ai Partidului Social Democrat din Transilvania,
avînd sediul în casa lui ªtefan Cicio-Pop din Arad, a
hotãrât la 1 noiembrie 1918 înfiinþarea în localitãþile
Ardealullui a unei forþe paramilitare numitã Garda
Naþionalã Românã, formatã din militari din fosta
armatã austro-ungarã ºi din cetãþeni, înscriºi voluntar.
Existau trei categorii: Garda Naþionalã formatã din
foºti militari, care purtau în general uniforme austro-
ungare modificate prin purtarea unei banderole tricol-
ore pe braþul stîng. Capelele sau chipiul erau transfor-
mate prin înlocuirea cocardei imperial-regale cu una
tricolorã, un bumb în culorile naþionale sau vopsirea ei
în culorile româneºti; Garda Ruralã ºi Banderiile erau
formate din localnici de la sate, purtau îmbrãcãminte
þãrãneascã specificã zonei lor, cu nota cã aceasta tre-
buia sã conþinã cizme ºi cuºme negre ornate cu
cocarde tricolore. Armamentul era cel din dotarea
armatei imperiale, la el adãugându-se diferite arme de
vânãtoare ºi arme albe. 

Aceste unitãþi de voluntari aveau rolul principal de

a menþine ordinea, prevenind posibile infracþiuni pre-
cum jaful, dar ºi descurajarea abuzurilor ºi relei cred-
inþe ale funcþionarilor ºi jandarmilor fostelor organe
imperiale. Erau prezenþi la târguri, adunãri populare,
în zilele de sãrbãtoare la biserici, având ºi un rol pro-
pagandistic în ce priveºte apropierea Transilvaniei de
România ca urmare a revoluþiei din Imperiu.
Fabricarea ºi sfinþirea de steaguri româneºti pentru
Gãrzile Naþionale Române constituiau de asemenea
prilej de sãrbãtoare, cu participarea femeilor din sate
ºi din oraºe ºi serviciu religios. 

Aceste structuri cu specific militar erau organizate
în principal în baza etniei, în Arad ca ºi în restul
Ardealului existând atât gãrzi voluntare ale romanilor,
cît ºi ale maghiarilor, fiecare pretinzînd cã au o mai
mare importanþã în bunul mers al societãþii.
Funcþionând în paralel ºi cu scopuri diferite, au existat
conflicte armate între cele douã organizaþii, soldate cu
morþi ºi rãniþi. Negãsind înþelegere la partea maghiarã,
reprezentanþii Gãrzilor Naþionale Române s-au adresat
comandanþilor trupelor franceze stabilite în Arad, care
au promis ajutor în menþinerea ordinei publice, sto-
parea provocãrilor maghiare ºi autonomia lor ca organ
militar. 

Gãrzile Naþionale Române s-au transformat în
unitãþi luptãtoare ale armatei regale române în aprilie
1919, participând la luptele pentru alungarea
comuniºtilor lui Bela Kun care au atacat vestul româ-
nesc.

Col.(r). Bursa Constantin



Mare personalitate a istoriei ºi culturii române,
Mihail Kogãlniceanu s-a nãscut la data de 6 septem-
brie 1817 într-una dintre cele mai vechi familii
boiereºti din Moldova, dar se bãnuieºte cã ar fi fiul
natural al domnitorului Mihail Sturza.

Face studii lingvistice, filosofice ºi de drept la
Paris ºi Berlin, aderând ideatic ºi politic la curentul
liberal moderat. Împreunã cu V. Alecsandri, C. Negri,
Al.I. Cuza ºi alþi tineri patrioþi moldoveni, iniþiazã o
miºcare de trezire naþionalã, culminând cu procla-
maþia de la Iaºi din 27 martie 1848. Dupã ce miºcarea
revoluþionarã eºueazã, se dedicã misiunii de unire a
Moldovei cu Þara Româneascã ºi alegerii lui Cuza ca
domn al Principatelor Unite (1859).

Devine ministru ºi apoi prim-ministru (1863), spri-
jinind total reformele lui Cuza de unificare instituþion-
alã ºi de modernizare a þãrii, în special unificarea
armatelor celor douã Principate unite, considerând
armata „chezaºul libertãþii patriei”.

În timpul lui Carol I, deþine în repetate rânduri
fotolii ministeriale, cel mai important fiind cel al
Ministerului de Externe, posturã în care a declarat
independenþa României la data de 9 mai 1877.

Pe lângã activitatea politicã absolut remarcabilã,
Mihail Kogãlniceanu a fost ºi un important istoric,
scriitor, critic literar, ziarist, om de culturã, profesor,
academician. Opera sa este foarte vastã ºi variatã, dar

insuficient cercetatã ºi publicatã. Politicienii ºi
oamenii de culturã de azi ar avea foarte multe de
învãþat de la acest imens intelectual ºi patriot român al
secolului XIX. A murit în anul 1891.

Mr.(r) Dorin OCNERIU
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Ion Flueraº a fost un fruntaº
socialist din Ardeal, activist pen-
tru drepturile românilor ºi ale
muncitorilor din Imperiul Austro
Ungar. S-a nãscut în satul
Chereluº, Arad, la data de 2
noiembrie 1882, într-o familie de
þãrani. Dupã absolvirea a patru
clase primare, face ucenicie de
rotar la Pâncota, apoi lucreazã în
meserie la Budapesta, unde ia
contact cu cercurile socialiste. 
În anul 1906 devine unul dintre
membrii fondatori ai Secþiei
Române a Partidului Social-
Democrat din Ungaria (secþie ce
va deveni ulterior Partidul Social-
Democrat din Transilvania ºi
Banat). În anul 1918 Ion Flueraº
va fi membru al Consiliului
Naþional Român Central, structurã
compusã din 6 membri ai PSD ºi 6
ai Partidului Naþional Român.

CNRC va coordona întreaga acþi-
une de organizare ºi desfãºurare a
Marii Adunãri Naþionale de la
Alba Iulia ºi declararea unirii
Ardealului ºi Banatului cu
România.

În perioada 1918-1920, Ion
Flueraº va fi membru al
Consiliului Dirigent de la Sibiu,
organ ce va guverna Ardealul
pânã la integrarea lui administra-
tivã completã în Regatul
României. A deþinut apoi posturi
importante în stat (ministru al
sãnãtãþii, preºedinte al Confede-
raþiei Generale a Muncii) ºi în
PSD-facþiunea Titel Petrescu (sec-
retar general, delegat în Comitetul
Socialist European).

Pentru cã n-a fost de acord sã
se înscrie în Partidul Comunist,
rãmânând fidel PSD, a fost arestat
de Securitate în 1948, murind în

închisoarea de la Gherla în anul
1953.

Acestui stâlp al României Mari
ºi martir al neamului românesc,
arãdenii, ardelenii ºi toþi românii îi
pãstreazã amintirea cu pioºenie ºi
respect. O stradã din municipiul
Arad poartã numele lui, iar bustul
sãu este expus în faþa Sãlii Unirii
din Alba Iulia.

Fie-i memoria binecuvântatã!

ION FLUERAª - 135 ANI DE LA NAªTERE

MIHAIL KOGÃLNICEANU - 200 de ani de la naºtere
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ªTEFAN ODOBLEJA, mare
om de ºtiinþã român, s-a nãscut în
urmã cu 115 ani la Valea
Izvorului, jud. Mehedinþi.

Absolvã Medicina Militarã,
participã ca medic la Primul
Rãzboi Mondial, apoi se special-
izeazã pe neuropsihologie.
Cerceteazã psihicul uman, relaþi-
ile de interacþiune cu exteriorul,
feed-back-ul cu stimulii interni ºi
externi. Aceste studii le concen-
treazã într-o carte de peste 900 de
pagini, denumitã de el Psihologia
consonantistã. Din lipsa banilor ºi
a sprijinului, nu reuºeºte sã facã

publicã în þarã teoria sa. Încearcã
sã ajungã în Vest, unde erau
oameni de ºtiinþã capabili sã înþe-
leagã ideile sale, în special
Norbert Wiener, cu care avea o
corespondenþã susþinutã, dar se
îmbolnãveºte pe drum ºi este
internat la un spital din Viena,
unde i se furã de sub pernã manu-
scrisul lucrãrii.

În anul 1948 Norbert Wiener
fundamenteazã o nouã ºtiinþã,
Cibernetica, prin care sunt valo-
rificate ºi aplicate în practicã
cercetãrile lui Odobleja,
menþionând doar în treacãt, la

colaboratori, numele savantului
român.

Odobleja a murit în anul 1978,
iar dupã 1990 opera lui ºtiinþificã
a fost cercetatã ºi publicatã, fiind
declarat post mortem membru de
onoare al Academiei Române.

Eveniment de importanþã imen-
sã în Transilvania, Memorandul
românesc suscitã interes cu privire
la afirmarea identitãþii naþionale a
românilor din Împãrãþia Austro-
ungarã, în contextul unei tot mai
acute maghiarizãri la care erau
supuse popoarele din teritoriile
administrate de Budapesta. Un
grup de intelectuali români, de
toate confesiunile religioase, s-au
adresat Împãratului Franz Josef cu
o petiþie în care îºi expuneau
cererile îndreptãþite prin argumente
istorice, lingvistice, demografice,
economice. Acest act, numit ME-
MORANDUM se dorea a fi anal-
izat cu atenþie ºi dreptate de factorii
imperiali, urmând ca prin decizie a
Vienei, rolul precumpãnitor al
ungurilor în þinuturile româneºti sã
fie înlocuit printr-o structurã care sã
reflecte fidel componenþa etnicã ºi
socialã a þinuturilor româneºti.

Memorandul cuprindea 22 de
probleme asupra cãrora Împãratul
era rugat sã se aplece ºi sã le
gãseascã o fireascã soluþionare, în
interesul bunei funcþionãri a
Imperiului, al propãºirii ºi fericirii
popoarelor care-i formau eterogena
compoziþie etnicã. Între aceste
revendicãri see regãseau autonomia

Transilvaniei, recunoaºterea naþiu-
nii române ca naþiune politicã ºi a
limbii române ca limbã oficialã,
independenþa bisericilor româneºti
ºi egalitatea lor cu celelalte biserici
din imperiu, o nouã lege electoralã
care sã asigure reprezentarea în
forurile legiuitoare conform prin-
cipiului egalitãþii politice, libertatea
cuvântului ºi a presei, garantarea
libertãþii individuale, a dreptului de
asociere ºi de întrunire, înfiinþarea
de ºcoli naþionale româneºti, insti-
tute tehnice, pedagogice ºi univer-
sitãþi, desfiinþarea robotelor ºi
dijmelor, împroprietãrirea þãranilor
fãrã despãgubire, accesul românilor
în dregãtorii politice, administra-
tive, juridice ºi militare, încetarea
persecuþiilor asupra fruntaºilor
români, încetarea politicii de ma-
ghiarizare fãcute de guvernele
ungureºti ºi de organizaþii maghiare
sprijinite de guvern.

Dar, ca ºi în cazul altor demer-

suri paºnice intreprinse de românii
ardeleni (Supplex Libellum
Valachorum, drumurile lui Horea,
demersurile lui Avram Iancu, ale
Ecaterinei Varga ºi ale altor patrioþi
luminaþi ºi democraþi) Curtea de la
Viena a declinat competenþa spre
organele administraþiei federale de
la Budapesta, care au intentat pro-
ces autorilor Memorandumului,
condamnându-i la ani grei de tem-
niþã, în batjocura oricãrui principiu
de echitate socialã, de democraþie
parlamentarã ºi de justeþe.

Presa ºi multe organizaþii civice
din România ºi din toatã Europa, ba
chiar ºi de peste ocean, au relatat pe
larg ºi au protestat împotriva
abuzurilor administraþiei austro-
ungare, conºtientizând cancelariile
lumii despre problema româneascã
din Ardeal. Acest fapt a pregãtit
terenul Unirii celei mari de la 1918.

Gl.mr.(r) Vasile-Ionel Heredea

MEMORANDUL - 125 DE ANI

ªTEFAN ODOBLEJA
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Leat cu Vasile Goldiº, dar cu o lunã mai tânãr, este
alt corifeu arãdean al Unirii, nãscut în satul ªiºtarovãþ,
jud. Arad.

A absolvit liceul la Arad ºi facultatea de Drept la
Budapesta. Practicã avocatura ºi se implicã în lupta
naþionalã a românilor ardeleni, ca membru al
Partidului Naþional Român. Este ales deputat de Ineu
în Dieta de la Budapesta în mandatul 1906-1910, în
1911 sprijinã înfiinþarea ziarului „Românul” din Arad,
tribunã a afirmãrii naþiunii române din Imperiul
Habsburgic. Are o contribuþie majorã la organizarea
desprinderii de Ungaria a þinuturilor româneºti, ca
membru în Consiliul Naþional Român Central, apoi
dupã unire este membru al Consiliului Dirigent al
Transilvaniei, ocupând ºi alte funcþii.

La bãtrâneþe se retrage la Chiºineu Criº, unde moare
în anul 1939. Îºi doarme somnul de veci în   cimitirul

„Eternitatea” din Arad, alãturi de ceilalþi doi corifei ai
Marii Uniri, Vasile Goldiº ºi ªtefan Cicio-Pop.

Col.(r) Vasile ALEXA

IOAN SUCIU

În urmã cu 155 de ani, la data de 12 noiembrie
1872, se nãºtea în satul arãdean Mocirla (Lunca Teuz-
Vasile Goldiº) marele patriot VASILE GOLDIª.

Dupã absolvirea liceului la Arad ca ºef de pro-
moþie, face studii de Litere, Istorie ºi Filosofie la
Budapesta ºi Viena, unde se implicã în activismul
patriotic al studenþimii române.

Profeseazã ca dascãl la Caransebeº, Braºov ºi
Sibiu, colaborând în acelaºi timp cu publicaþiile
româneºti din Ardeal, printre care ºi Tribuna.

În anul 1901 revine la Arad ca secretar al
Episcopiei Ortodoxe, profesor ºi director al ªcolii
Superioare de Fete.

Ca fruntaº al Partidului Naþional Român, susþine
activismul politic al românilor, fiind ales deputat în
Parlamentul maghiar din partea circumscripþiei
Radna.

Ca om politic ºi director al ziarului Românul,
adoptã o poziþie moderatã faþã de puterea administra-
tivã de la Budapesta, vãzând emanciparea românilor
din Imperiul austro-ungar prin mijloace democratice,
nonviolente.

Viziunea lui politicã ºi socialã îºi va gãsi suportul
la finele Primului Rãzboi Mondial, când Principiul
Popoarelor promovat de preºedintele american
Woodrow Wilson era tocmai ce-ºi doreau românii
ardeleni ºi bãnãþeni: popoarele sã-ºi decidã singure
soarta, prin referendum.

Vasile Goldiº va fi vârful de lance, principalul gân-
ditor ºi iniþiator al acþiunilor teoretice ºi practice
desfãºurate pentru desprinderea þinuturilor româneºti
de Ungaria ºi de unire a lor cu România, implicându-
se plenar în pregãtirea ºi desfãºurarea Marii Adunãri
Naþionale de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918,
care a consfinþit fãurirea României Mari.

Dupã unire, a fost în mai multe rânduri deputat  în
Parlamentul României ºi ministru. A murit în anul
1934.

Arãdenii îi pãstreazã cu cinste memoria, numele
lui fiind dat unei prestigioase universitãþi arãdene,
unui liceu ºi unei strãzi. Statuia lui dominã centrul
Aradului, întru veºnica pomenire a acestui mare om
politic ºi patriot român.

VASILE GOLDIª

C O R I F E I   A R Ã D E N I   A I   M A R I I   U N I R I
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De mai bine de un deceniu vorbim în presa localã
din Arad ºi sporadic în presa Centralã despre un
MONUMENT AL MARII UNIRI CARE SÃ FIE
RIDICAT ÎN ARAD – în oraºul care a avut un rol
covârºitor în organizarea Marii Adunãri de la 1
Decembrie 1918 la Alba Iulia. În acest sens, din iniþia-
tiva prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preºedintele
Universitãþii de Vest „Vasile Goldiº” din Arad, s-a
creat Asociaþia pentru Ridicarea Monumentului Marii
Uniri în Arad, care a organizat o suitã de acþiuni
deosebit de importnate în aceastã direcþie, printre care
ºi un Concurs Naþional de Machete pentru
Monumentul Unirii. Am avut ºansa sã mã aflu, în ca-
litate de membru fondator al Asociaþiei amintite,
aproape tot timpul în preajma preºedintelui juriului
Concursului Naþional de la Arad, a criticului ºi
istoricului de artã OCTAVIAN BARBOSA. Nu doresc
sã mã mai refer la acel concurs, boicotat puternic de
forþe ostile iniþiativei arãdene, nu este acum momentul
potrivit, însã cred cã este foarte actual sã reamintesc
câteva idei ale preºedintelui juriului Concursului de la
Arad, pe care le-am notat într-un inedit interviu. 

În primul rând sã încep cu LOCAÞIA. Am parcurs
atunci împreunã cu distinsul critic ºi istoric de artã
Octavian Barbosa de mai multe ori artera principalã a
municipiului Arad, de la Teatrul Clasic „Ioan Slavici”
ºi pânã la Noua Catedralã Ortodoxã, un bulevard
deosebit de frumos, aprecita ca un adevãrat centru de
Capitalã de provincie transilvanã, prin lungine ºi pen-
etraþie stradalã, dar ºi printr-o suitã de clãdiri monu-
mentale, la care se adaugã impresionanta „pãdure
verde” de copaci care ozoneazã o arterã super-circu-
latã, pe ambele sensuri, iar la mijloc se aflã douã linii
de tramvai. Mã voi referi doar la cele „douã linii de
tramvai”, care, în opinia istoricului ºi criticului de artã
Octavian Barbosa, din punct de vedere urbansitic,
împiedicã, în condiþiile de astãzi, ridicarea unui
Monument de o importanþã capitalã pentru Arad, pen-
tru Transilvania ºi pentru întreaga Românie. Aºadar,
lãsând la o parte orgoliile diferitelor grupuri de int-
electuali, plus interesele unor partide politice ºi ale
administraþiei locale, preºedintele Concursului
Naþional cu tema „Monumentul Marii Uniri de la
1918” la Arad, a fost de acord cã într-o Românie
Membrã a Uniunii Europene, nu se mai poate gândi un
Monument Epic (unul dintre motivele nereuºitei con-
cursului), ci un Monument Simbol al Marii Uniri atât
pe plan naþional, cât ºi pe plan european, lucru care

astãzi, în pragul Centenarului Marii Uniri  s-a ºi
împlinit. Monumentul realizat de sculptorul Florin
Codre rãspunde perfect unei asemenea lucrãri de artã
monumentalã, care poate fi comparat, în plan sim-
bolistic, cu celebra „Coloanã fãrã sfârºit” a lui
Constantin Brâncuºi. Este important de amintit acest
lucru întrucât „Coloana fãrã sfârºit” (1937) – dedi-
catã recunoºtinþei eroilor români cãzuþi în Primul
Rãzboi Mondial pentru Marea Unire de la 1918 –
înseamnã însãºi recunoºtinþa „fãrã sfârºit” a mare-
lui sculptor român pentru Eroii Neamului. „Coloana
fãrã sfârºit” este culmea idealului sãu artistic, în ter-
meni de optimism,  de progres, de integrare a epocii
tehnicii în eternitatea ºi modernitatea condiþiei umane.
Iar în cazul oraºului nostru, care a pregãtit Marea
Adunare Naþionalã de la 1 decembrie 1918 de la Alba
Iulia, LOCAÞIA nu poate fi decât CEL MAI
IMPORTANT ªI TITRAT PARC AL Aradului,
PARCUL „EMINESCU” dinte Palatul Cultural ºi
Palatul Justiþiei, în spatele Palatului Administrativ ºi
faleza de pe malul Mureºului, în locul în care se aflã
în prezent „CRUCEA MARTIRILOR”, care trebuie
mutatã urgent, cu o minimã cheltuialã financiarã, la
locul ei adevãrat, în spaþiul „triunghiular” de la
Podgoria, de unde a fost ridicatã de cãtre comuniºti
împreunã cu Monumentul „Sfânta Treime” din faþa
Teatrului Clasic „Ioan Slavici”, însã care a fost pus la
loc, spre cinstea administraþiei care a fãcut acest
demers. 

Aº putea sã invoc multiple argumente pentru
LOCAÞIA „PARCUL EMINESCU”,  care este o
locaþie ce i-ar fi convenit, cu certitudine, sunt sigur de
acest lucru, ºi ideologului Marii Uniri, Vasile Goldiº,
care dorea un Monument al Marii Uniri în centrul
Aradului, aproape de malul Mueºului. Iar „Parcul
Eminescu” se aflã în inima Aradului, aproape de malul
Mureºlui, într-o zonã superbã, aproape de Colegiile
Naþionale Economic, „Elena Ghiba Birta”, „Moise
Nicoarã”, Pedagogic „Dimitrie Þichindeal” ºi cel
Industrial, colegii ce gãzduiesc permanent, în fiecare
generaþie de liceeni, între 8 – 10.000 de tineri care pot
sã se împlineascã în apropierea „Monumentului Marii
Uniri de la 1918”, în jurul cãruia, cu bunãvoinþã, cu
patriotism, cu dragoste pentru Arad se pot organiza
cele mai formidabile manifestãri cultural-artitice pen-
tru tineret, iar un Monument de o asemenea impor-
tanþã trebuie sã fie un loc de admiraþie ºi educaþie pen-
tru toþi tinerii Aradului, pentru viitoarele generaþii ale

Opinii 

DIN NOU DESPRE LOCAÞIA MONUMENTULUI 

MARII UNIRI DE LA 1918 



Stindard

52

Aradului ce vor veni ºi nu numai pentru cei care
curând vor trece în lumea umbrelor veºnice.         

Aºadar, stimaþi paralamentari ai Aradului, stimaþi
consilieri locali ºi judeþeni, stimaþi intelectuali ºi
politicieni, domnule Primar, doamnã Prefect, domnule
Preºedinte de Consiliu Judeþean vã stimez ºi vã rog sã
IUBIÞI ARADU ºi pe toþi arãdenii pe care-i
reprezenaþi în momentul de faþã; IUBIÞI  – TRECU-
TUL, PREZENTUL ªI VIITORUL ARADULUI  ºi
votaþi, cu dragoste pentru Arad, în ultimul ceas în care
se mai poate lua o hotãrâre înþeleaptã. Votaþi în mod
corect, competent, civic ºi moral, ca LOCAÞIA
MONUMENTULUI MARII UNIRI DE LA 1918
SÃ FIE ÎN CEL MAI ELEGANT ªI TITRAT
PARC AL ARADULUI, PARCUL „EMINESCU”.

Nu aþâþaþi români împotriva altor români, nu aþâþaþi
arãdeni împotriva altor arãdeni, nu declanºaþi un
„rãzboi” fratricid  prin alegerea unei locaþii nepotriv-
ite. Alegând ca locaþie Parcul „Eminescu” toþi arã-
denii, fie ei tineri sau bãtrâni, români sau de orice altã
etnie, nu vor putea decât sã vã aplaude ºi sã fie fericiþi,
în ciuda rãutãþilor ºi ostilitãþilor de care am avut parte
de-a lungul timpului ºi vremurilor. Monumedntul
Marii Uniri sã fie ºi un simbol de Unire în inima
Aradului pentru Þarã ºi arãdeni! 

Vã mulþumesc! 
Emil ªIMÃNDAN 
publicist ºi scriitor

Menþionatã la 20 iunie 1313,
într-o diplomã a regelui Carol
Robert de Anjou, cu denumirea de
Julamonustra - Mãnãstirea Jula,
aceastã aºezare româneascã a fost
întemeiatã în perioada 1232-1313.

Oraºul Gyula nu este doar o
destinaþie turisticã, ci este populat
de o numeroasã comunitate spiritu-
alã, astfel sãpãturile arheologice
au descoperit ruinele unei biserici
de la sfârºitul secolului al XIII-lea.

În timpul dominaþiei turceºti,
1566-1695, cãlãtorul ºi cronicarul
Evlia Celebi menþiona existenþa
unei comunitãþi prin 1660-1666
formatã din români, iobagi slujitori
ºi harnici, fapt consemnat ºi de tit-
ulatura mitropolitului Sofronie cu
reºedinþa la mãnãstirea Hodoº
Bodrog-1651 printr-o adresã
înainatã Episcopiei din Arad cu
sigiliul pe care se disinge o bise-
ricã, o cruce cu turla la dextra, la
senestra altarul ºi crucea.

O bisericã din lemn la început,
demolatã în 1727, iar în locul aces-
teia a fost construitã una din
cãrãmidã, dupã care o alta mai
spaþioasã în 1762, care a fost
cuprinsã de flãcãri în 1801.

Catedrala Episcopalã din
Gyula, monument de o mare
sacralitate a fost construitã
începând cu anul 1802 ºi a durat
zece ani. Într-un stil baroc, clãdirea

a fost modernizatã în interior în
1928, iar în prezent dispune de un
numãr impresionant de icoane,
prapuri, cãrþi vechi de cult, prãzni-
care pictate pe lemn, cãdelniþe,
potire º.a.

Definitã Capitala românismu-
lui, Jula, Oraºul Mare românesc ºi
Oraºul Mic, prin Templul de
Spiritualitate româneascã atrage
mii de vizitatori care pot admira
trei busturi: Moise Nicoarã, Liviu
Rebreanu ºi Nicolae Bãlcescu, pre-
cum ºi o statuie, George Pomuþ.

În ulima vreme, paºii ochilor
ne-au purtat ºi prin curtea
Catedralei Episcopale Sânnicoarã,
unde se gãsesc busturile lui Liviu
Rebreanu ºi Moise Nicoarã.

***
Cel mai mare dintre copiii

învãþãtorului Vasile Rebreanu ºi al
soþiei Ludovica. Liviu Rebreanu a
vãzut lumina zilei în Târliºiua unui
Ardeal înglobat în Imperiul
Austro-Ungar. Vorbitor de limbã
dialectalã, dar cu studii de germanã
ºi maghiarã, Oliver Rebreanu!
prefera dialectalul în detrimentul
literarului, dar afiºa ºi o fire dezin-
volt-independentã mult peste
aºteptãri. Astfel, pãrinþii au ales o
educaþie cazonã penru viitorul scri-
itor, Liceul Militar din Sopron,
Ungaria, 1900, situat la graniþa cu
Austria, fiind chiar ºi bursier.

Studiile superioare le urmeazã la
Academia Militarã Ludovica din
Budapesta, devenind locotenent
Rebreanu Oliver. Mai apoi, va fi
repartizat la Regimentul Regal
Maghiar 2 Infanterie Gyula.
Pasionat fiind, totuºi, de literatura
germanã va continua, aici, sã
citeascã foarte mult, dar sã ºi scrie
în limba maghiarã prozã literarã.
Oarecum, viaþa militarã îi este
furatã de scris ºi, se pare, zorii
marelui prozator de facturã realistã
se vor ivi de pe acum. ªef de pro-
moþie la ªcoala Militarã, unele
probleme din timpul studiilor,
1905, i-au pricinuit pedepse de
consemn pentru treizeci de zile
pentru cã a publicat o nuvelã într-o
revistã maghiarã.

Cu o fire duelabilã ºi pasionat
de jocul de cãrþi, se pare, cã ar fi
avut probleme cu datorii nedecon-
tate de pe vremea cât a fost maistru
bucãtar la Popota garnizoanei ºi în
anul 1908 este nevoit sã demi-
sioneze din armata maghiarã,
retrãgându-se, pentru un timp,
1909, la þarã, la Maieru. Nu peste
multã vreme, în 1910, este arestat
de autoritãþile române în urma unei
cereri de extrãdare de la
Budapesta, mai întâi ajungând la
Vãcãreºti apoi la Gyula. Aici, în
închisoare, va fi scris nuvela
Golanii, iar peste ºase luni va fi

Cãlãtori ºi cronicari la Gyula
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eliberat. De fapt, mai târziu îºi va
zugrãvi modelele din familie în
capodoperele Ion, Rãscoala,
Gorila ºi nu va înceta sã uite
perioada budapestanã, când a scris
ºi vodeviluri, ca gen dramatic, a
tradus ºi scris povestiri în limba
maghiarã din Ciclul Scara mãgar-
ilor, satire anticazone nepublicate,
precum ºi proiectul sumar al
romanului Zestrea este datat tot în
închisoarea din Gyula, nimicindu-
ºi sufletul ºi mintea, ca într-un
madrigal cu stil de Jurnal de lec-
tor, tot în limba maghiarã.

***
Am ajuns la Jula într-o zi cu un

vânt cunoscut la faþa locului
Ungureanu, bãtând dinspre
miazãnoapte, iar dinspre Criºul Alb
porneau apusuri, când violacee,
când rubinii, astfel cã ruginiul
toamnei mai cã ne fãcea sã mai
rãmânem. Dar, Grupul Statuar,
Moise Nicoarã ºi Liviu Rebreanu
din curtea nepustiitã, din contrã,
dãtãtoare de pace ºi strãlucire, a
Catedralei Episcopale, ne-a atras
privirea.

Am scris, cu patos de filolog,
despre Liviu Rebreanu. Vom încer-
ca acum, un fir de înfometat
necunoscãtor, sã pãºim cu paºi
domoli înspre Nicoreºtii de Jula.

Pe la 1672, împãratul german
Ferdinad II de Habsburg 1619-
1637, acordase lui ªtefan Nycora
din Jula Titlul nobiliar pentru
fidelitatea ºi serviciile credin-
cioase. Anterior primirii acestui
titlu, ªtefan nu era iobag aservit
stãpânului feudal al locurilor, ci
aparþinea pãturii sociale agilis,
adicã ignobilis, cãsãtorit cu o nev-
astã pe nume de botez, Susana
Uilaky, fiicã de nobili din Uileac
Bihor. Blazonul familiei Nicoarã
consta dint-un scut roºu viu ºi
verde, cu o lance în partea centralã
care se sprijnea de un coif mlitar,
deasupra dominând o stemã, prob-
abil habsburgicã. Mai târziu, ca
singurul ortodox, a participat la un
pelerinaj în Þara Sfântã.  Familia
Nicoreºtilor din Jula devenea tot

mai înstãritã, dar ºi mai
numeroasã ºi cu un sentiment
feroce de apartenenþã la ortodo-
xism.

Conform unui înscris din pro-
pria mânã, data naºterii lui Moise
Nicoarã este incertã, totuºi, pe un
paºaport din 1808 Moise Nicoarã,
fiu de nobil român din Gyula ar fi
nãscut în 1784, noapte de vineri,
spre sâmbãtã la 30 noiembrie. 

Apoi ar fi discutabilã data 1785,
din Matricola Botezaþilor din
Gyula, având ca naº pe Eros Ana.
ªi totuºi, la 26 de ani, Moise
Nicoarã nu îºi cunoºtea încã data
venirii cu exactitate pe lume.

Dupã pierderea mamei, Maria
ªerban, nãscutã la ªiclãu, devine
elev la Gimnaziul din Oradea, pe
care îl va continua la Arad, unde
primeºte Certificat de absolvire. În
anul 1802 începe pregãtirea uni-
versitarã la Pojon Bratislava,
Slovacia. Astfel, în 1806 Moise
Nicoarã devine primul român orto-
dox dintr-o monarhie absolvent
universitar. Ideea altor studii la
Viena nu îl va pãrãsi, deºi tatãl sãu,
Petru, ºi-o dorea. Studiile de la
Viena, terminate în 1808 îl readuc
la Gyula cu o funcþie modestã la
Tribunalul Comitatens Bichiº.

Cu toate cã a dorit sã fie
încadrat ofiþer activ la Regimenul
de Cavalerie de Gardã Viena a fost

respinsã dorinþa voluntarã în 1810
drept pentru care începe o cãlãtorie
în Þara Româneascã, fiind apoi
încadrat profesor la Bucureºti la
Academia Domneascã, 1813, dar,
ciuma lui Caragea îl mânã ca
refugiu la Mãnãstirea Mavrogheni,
apoi alt adãpost la boierii de
Vãcãreºti din Târgoviºte.

Urmeazã alte drumeþii la
Constantinopol sau Viena, revine
la Arad ºi Gyula în 1816.

Acum, va fi ales deputat al
românilor din dieceza Aradului în
scop de a-i reprezenta pe români în
ideea alegerii unui episcop de ori-
gine românã.

La acest ideal va fi sprijinit de
Ioan Mihuþ, profesor la Preparan-
dia Arad, care împreunã cu Samuel
Vulcan pun la punct plecarea dele-
gaþiei la Viena.

Astfel, însoþit de Ioan Popovici
ªerban, paroh Zãrand ajunge la
Viena în luna octombrie 1816.

Susþinând pe Nestor Ioanovici
Fãgãrãºanul ca episcop nu îi va fi
realizatã astfel cã Moise Nicoarã
va elabora o Protestaþie ºi o
Scrisoare cãtre românii din Banat,
Criºana spre a nu se lãsa induºi de
cei care vor a ºterge neamul româ-
nesc, iar un Recurs pe aceeaºi temã
va urma în 1818.

A urmat un lung turneu în
Banat ajungând ºi la Belgrad,
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timp în care ca administrator al
Diecezei arãdene devine Iosif
Putnic. Iarãºi o nemulþumie îl
determinã pe Moise Nicoarã ba,
mai mult, se va opune ca noul ales
sã participe la târnosirea locaºului
de cult din Gyula, ridicat din dani-
ile familiei Nicoarã.

Astfel a fost arestat la Arad,
cerându-i-se, în 1819, sã retragã
Recursul înaintat Împãratului
Francisc I.

Eliberat fiind în 1824 din tem-
niþã va pleca pe jos de la Jula la
Viena, unde a ajuns la 25 martie
1825, decizându-se sã efectueze o
cãlãtorie în Þara Româneascã,
apoi în Principatul Moldovei, la

Constantinopol, Odessa, iar du-
rerea pierderii tatãlui îi va pricinui
adânci suferinþi. Urmeazã o
perioadã relativ lungã, pânã prin
1850, de ºedere în Constantinopol
dupã care se va reîntoarce la
Bucureºti.

Moartea sa va surveni la 1
octombrie 1861, la Bucureºti, sin-
gur, orb, pãrãsit.

Nu se ºtie cu certitudine unde a
fost înmormântat, în cimitirul
Bisericii Mavrogheni sau
Mãnãstirea Mihai Vodã.

Despre cel care a fost scriitor,
jurist, profesor, traducãtor, revizor
ºcolar, patriot militant pentru drep-
turile românilor din Banat,

Criºana, cel numit ºi Nicorescu, au
scris Roman Ciorogariu, Iosif
Vulcan, Parteniu Gruescu, Al. Roz,
Gheorghe Ciuhandu, Melentie
Nica, Ascaniu Criºan, Septimiu S.
Secula, Maria Berenyi, Cornelia
Bodea, dr. Avram Sãdeanu, Romul
S. Molin, Liviu Mãrghitan.

O parte din arhiva personalã a
rãmas familiei Vãcãrescu, alta în
colecþia Bibliotecii Academiei
Române

În anul 1919, Liceul de Bãieþi
din Arad va primi numele de Moise
Nicoarã, azi, aici numele ºi un bust
îi cinstesc memoria.

Florica R. Cândea

În data de 07. 09. 2017, într-o atmosferã pe cât
de colegialã, pe atât de antrenantã ºi de animatã, la
Cercul Militar Arad, a avut loc lansarea volumului
ROSTIRI CU ROSTOGOLIRI – ÞEPIGRAME, al
cãrui autor este poetul ºi publicistul Horea Ganã,
membru fondator al Ligii Scriitorilor Români.

Poet tãcut, timid ºi disciplinat, discret ºi delicat
pânã la sfielnic, dar, înainte de orice, poet antiretoric,
Horea Ganã practica, pânã mai de curând, o poezie
calmã ºi caldã, cuminte ºi seninã. În dulcele stil clasic.
Fãrã nori ºi fãrã teamã de furtunã. Una cu unduiri mol-
come, de apã limpede ºi liniºtitã. Ca în cazul oricãrui
poet cu taxele poetice la zi, poezia sa se naºte greu.
Încet ºi anevoie, dar, odatã mecanismul poetic
declanºat, evolueazã rectiliniu ºi constant, nota bene,
sub semnul armoniei ºi al acusticii verlainiene. Poate,
ºi pentru cã versurile sale respirã o bucurie vocalicã
deplinã, iar lectura lor oferã cititorului un deliciu
estetic ce se imprimã contagios în spirit, în timpan ºi
pe retinã. Se vede de departe, poetului îi place sã îºi
asculte gândul ºi sã-ºi audã propria tãcere. Remarc
apetitul ºi-i înþeleg plãcerea. Se poartã ºi la case mai
mari. Poeþii ºi profeþii sunt altfel de fiinþe. Vãd muzi-
cal ºi aud colorat. Au vise numai de ei visate. Oricum
ºi orice aº spune eu acum ºi aici, Horea Ganã e un poet
zgârcit la vorbã; iar ca sã fiu exact, e un poet concis.
Aºadar, fãrã a fi prolific, paradoxal, pentru domnia-sa
poezia este o slujbã cu normã întreagã, iar el, poetul,
pe persoanã fizicã, un soldat în solda poeziei. Deºi îl
ºtiam cu un profil liric aºa cum l-am creionat mai sus,
recent a reuºit sã ne surprindã editorial cu un volum de
epigrame – demers poetic pe care nimeni nu-l antici-
pa. ÞEPIGRAMELE sale, o spun deschis ºi dintru
început, sunt o treaptã în devenirea, în evoluþia sa

poeticã. E o evoluþie pe altfel de aliniamente estetice.
Le caracterizeazã o diferenþã de ton, de unghi, de
abordare ºi de perspectivã. În egalã mãsurã, sunt un
strigãt durut. Un þipãt ºoptit. ªi nu exagerez deloc. E o
tristeþe amarnicã în aceste vesele catrene. E multã,
prea multã amãrãciune. E dezaprobare ºi dezgust. O
dezamãgire profundã ºi o durere enormã, posibil, fãrã
leac. ªi, toate astea, în ciuda faptului cã epigrama pre-
supune – prin tradiþie ºi prin definiþie – un stil ºtren-
gar, hazos ºi ºugubãþ, plin de ironie, de umor, de vervã
ºi savoare. Dar, poate tocmai în aceastã poeticã rãstur-
natã, privitã prin lupã ºi – culmea – în oglindã, con-
stã originalitatea acestor epigrame. ªi a epigramistu-
lui, îmi place sã cred. Dupã cum e lesne de observat,
destul de multe catrene – ca sã nu zic, majoritatea –
demascã ºi condamnã vulgul ºi vulgarul, rãul endem-
ic, duplicitatea, fãþãrnicia ºi spiritul de cãpãtuialã pe
cãi oculte sau doar cu ocoliºuri. Cu toate acestea, vio-
lenþa verbului sãu e blândã ºi dulce. E de catifea, dar
la diateza activã. E bine sã se ºtie cã Horea Ganã scrie
cu pasiune, dar nu pune patimã în ceea ce scrie. Nu e
mai puþin adevãrat cã nici nu acceptã sã nãºeascã la o
nuntã la care voalul de mireasã îl poartã ginericã. 

O simplã ºi primã lecturã este mai mult decât sufi-
cientã pentru a realiza cã în cele douã sute douãzeci ºi
trei de catrene, miºunã o lume reconstituitã ºi vãzutã
doar prin propriii sãi ochelari literari. E o lume care-ºi
reseteazã întruna crezul ºi convingerile, conturul ºi
consistenþa. E o lume suficientã sieºi, dar care, mult
prea adesea, îºi dovedeºte fisurile ºi fistulele, frac-
turile ºi insuficienþa. Tematica ºi problematica volu-
mului în ansamblul sãu plonjeazã direct în prezentul
imediat. În realitatea de zi cu zi. Eroii epigramelor
sale aparþin canþalariilor ºi fotoliilor parlamentare,

CU EPIGRAMA NU TE PUI
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cabinetelor cu uºi capitonate, dar ºi cluburilor, dis-
cotecilor ºi strãzii. Încã de la prima paginã, gãsim o
întreagã filmotecã tipologico-socialã, un insectar, o
faunã, ce tind sã devinã junglã, savanã sau menajerie:
politruci penibili pe care-i mânã-n luptã doar o
cocoºenie certãreaþã de clapon, falºi tehnocraþi, apos-
tolii corupþiei, pe ranguri, dregãtorii ºi demnitãþi.
Doamna Prostie! Ca orice Coana Mare, descurcãreaþã,
obraznicã ºi agresivã. Nu lipsesc omniprezenþii,
atotºtiutorii ºi risipitorii tefeliºti, surprinºi ºi ei în cele
mai diverse ºi sugestive ipostaze. Urmeazã javrele ºi
jigodiile pe rit nou, panglicarii, profitorii ºi pleºcarii,
paraziþii ºi parveniþii statului de drept. Fac act de
prezenþã, nici cã se putea altfel! codoºii, târfele ºi
papiþoii.

Concluzia la care ajunge epigramistul e una sim-
plã, concisã ºi clarã. Trãim o comedie tristã. Bãltim
într-o realitate bolnavã ºi-ntoarsã pe dos. Cu toate
acestea, Horea Ganã nu criticã omul, cetãþeanul,
politicianul, nici tehnocratul, tânãrul sau dama de con-
sum, care, in corpore, se bucurã din partea sa de stimã,
apreciere ºi respect, ci Rãul de care unii dintre aceºtia
se lasã contaminaþi. Tocmai de aceea, o spune rãspi-
cat, cu subiect ºi predicat, cã suntem mai rãi decât ar
trebui sã fim. Cã e timpul sã înceapã curãþenia gener-
alã. Altfel, vorbim discuþii într-un gãlãgios film mut.
Revin ºi repet. Se referã punctual la cazurile în care
rãul preia comanda, declanºeazã tornada ºi face rav-
agii. E motivul pentru care nu-i scapã nimic ºi nu iartã
pe nimeni. Nici chiar pe fostul Lider Maximus.
Þepograma întitulatã Întâiul gospodar este cea mai
concludentã dovadã:

Fetelor le-a-mpãrþit dota:
Case, lotul Nana, flota...
Pentru el þine-n fiºete
Tot ce-i mai de preþ:secrete! 

Un alt set de catrene abordeazã probleme
majore, de interes general, toate de mare actualitate ºi
de o gravitate extremã. Defriºarea pãdurilor României
sau migraþia românilor sunt douã dintre ele. Dupã pãr-
erea sa, ºi n-avem cum sã nu îi dãm dreptate, revoluþia
din decembrie a exportat ºi continuã sã exporte
poporul român. Subscriu ideii poetului, idee potrivit
cãreia, pentru români ºi pentru România, soluþia nu e
plecarea din þarã, ci revenirea la vatrã. Copiii exilului
sunt aºteptaþi acasã. Dar, sã-l lãsãm pe Horea Ganã sã
o spunã:

Nu mai avem pãduri virgine, 
Subsolu-i gol, ceru-i vândut
Urmaºi ne vin din þãri strãine
ªi nu ºtim cine i-a fãcut.

Multe, poate majoritatea, dar nu toate catrenele
volumului sunt grave ºi triste. Unele însã, ca
Orientare, spre exemplu, respectã nota veselã, ironicã
ºi tradiþionalã:

Fetele pânã sã creascã

Fãceau ºi ºcoli ºi meserii
Acum le-ajunge sã trãiascã
Din ...fãbricuþa de copii.

Luate ca un tot, cu umbre, penumbre ºi lumini,
ÞEPIGRAMELE lui Horea Ganã sunt ca o fripturã
reuºitã. Au sare, vegeta ºi piper. Au vânã, energie ºi
forþã gravitaþionalã. Se impun printr-o frazare clarã ºi
concisã, dacã se poate spune, aproape de dublu disti-
latã. Fiecare în parte ºi toate la un loc sunt un fapt de
trãire. Acestea fiind zise, e timpul sã-mi închei mini-
medalionul referitor la ÞEPIGRAMELE lui Horea
Ganã. E timpul, ºi o voi face, dar nu înainte de a-l
înºtiinþa pe bunul meu confrate, cã am douã veºti
proaspete ºi noi - nouþe pentru el. Noutãþi în care, însã,
nu-i voi spune nicio noutate: 1. Specie literarã minorã,
dar eficace ºi percutantã, cu þintã declaratã sau uºor de
descifrat, epigrama a fost cultivatã, cu bune rezultate
încã din antichitate. Chiar dacã efectul nu a fost întot-
deauna cum s-ar fi dorit, chiar dacã ironia nu a vinde-
cat complet boala ºi beteºugul, au fost ameliorate cât
de cât, ceea ce nu este de neglijat ºi nici puþin lucru.
Presimt ºi pariez cã la fel se va întâmpla odatã cu
lansarea pe piaþã a susnumitului volum 2. Sã fim opti-
miºti, dar de un optimism fãrã perspective. N-o spun
eu, a spus-o Marþial, pãrintele epigramei, în urmã cu
douã mii de ani. O fãcea într-un poem din care nu voi
reproduce decât douã versuri, dar celebre încã de atun-
ci ºi valabile cel mai vârtos, acum:

De eºti sãrac, amice, zadarnic te mai zbaþi,
Averile de astãzi se-mpart între bogati. 
Restul e tãcere. Rãmâi blocat, fãrã permis ºi fãrã

comentarii. ªi, totuºi...CU EPIGRMA NU TE PUI!

Valeriu ILICA
P.S.
Tot atunci, în acelaºi cadru solemn, colegial ºi

ostãºesc, au fost lansate ºi memoriile de cazarmã ale
colonelului (r) Ion Stãncioiu – întitulate sintetic ºi
sugestiv REVELAÞIE ªI MIRACOL. Dar, la aceastã
carte ºi la autorul ei, îmi rezerv plãcerea de a reveni
cu un alt prilej, la o proximã ocazie.



Joi, 07 septembrie 2017, a avut
loc la Cercul Militar Arad un fru-
mos eveniment literar, la care au
participat numeroºi rezerviºti mil-
itari, dar ºi distinºi oameni de
litere ºi personalitãþi ale Agorei
din judeþul-poartã spre Occident,
între care profesorii Ioan Tuleu,
Horia Truþã, Anton Ilica, Emil
ªimãndan, Lucia Bibarþ, Valeriu
Ilica, Florica Ranta Cândea,
Monica Iacob, Alexandru Chiº ºi
alþii.

Motivul reunirii atâtor con-
deieri de seamã în for(t)ul culturii
cazone din Bd. Decebal din Arad a
fost unul de mare cinste: primul
contact cu cititorii luat de cãrþile
REVELAÞIE ªI MIRACOL
(carte monograficã ºi de memori-
alisticã militarã), autor col.(r) Ion
Stãncioiu ºi ROSTIRI CU ROS-
TOGOLIRI - ÞEPIGRAME (epi-
grame), autor col.(r) Horea Gana,
ambii membri de vazã ai Filialei
Judeþene „ZIRIDAVA” Arad a
ANCMRR, dar ºi ai Filialei
Judeþene „IOAN SLAVICI” Arad
a Ligii Scriitorilor din România.
Oficiile de gazdã le-a îndeplinit,
cu deferenþa-i caracteristicã, gen-
eralul-maior (r) Vasile Ionel
Heredea, preºedintele filialei arã-
dene a A.N.C.M.R.R., care a avut
cuvinte de apreciere pentru truda
creatoare a celor doi scriitori,
evocând în acelaºi timp clipe din
trecutul de ofiþeri activi al acesto-
ra, desfãºurat în unitãþi militare
din garnizoanele Arad ºi Lipova,
dar ºi din activitatea lor laborioasã
în cadrul asociaþiei cadrelor mili-
tare în rezervã ºi retragere. 
Au urmat la cuvânt cei doi autori,
fiecare prezentându-ºi, în manierã
proprie, cartea care de curând a
vãzut lumina tiparului. 

Venerabilul col.(r) Ion
Stãncioiu, la vârsta de 91 de ani
are la activ 14 cãrþi, iar col. (r)

Horea Gana însumeazã peste 40
de ani dedicaþi literaturii ºi pub-
licisticii.

Interesante ºi instructive au
fost luãrile de poziþie ale
oaspeþilor, oameni cu greutate în
lumea literelor, vis-á-vis de cele
douã volume recenzate ºi de
dimensiunea literarã ºi umanã a
celor doi condeieri militari. 

Discuþiile au continuat apoi în
cadrul unei agape, la finalul cãreia
autorii au acordat autografe pe
cãrþile oferite publicului avid de
lecturã de calitate.

IMPRESII 
DE LA EVENIMENT
Prof. Lucia Bibarþ, preºedinte

Filiala Arad a Ligii Scriitorilor din
România: “Armata este o lume
aparte, pe care o cunoaºtem prea
puþin ºi, poate, uºor deformat.
Descoperim însã în aceste cãrþi, ca
ºi în altele scrise de ei ºi de alþi
camarazi ai lor, un univers de
trãire în care se împletesc armo-
nios iubirea de patrie, patriotismul
ardent, simþul datoriei împlinite,
umorul cald, ironia muºcãtoare,
sarcasmul, dar ºi tristeþea în
devoþiune a unor oameni cãrora
contemporanii aflaþi vremelnic la
putere le rãmân ºi le vor rãmâne
mereu datori pentru abnegaþia cu
care ºi-au îndeplinit onoranta lor

misiune socialã”.
Gl.mr.(r) Vasile Ionel Heredea,

preºedinte Filiala Arad a
A.N.C.M.R.R.: Camarazii noºtri
care astãzi ne-au oferit fericita
ocazie de a participa la o nouã
acþiune culturalã în cadrul Filialei
noastre, sunt oameni cu multã
experienþã militarã, literarã ºi de
viaþã, pe care-i iubim ºi îi apre-
ciem cu precãdere. Invit toþi
colegii din filialã, dar ºi pe cititorii
arãdeni, sã citeascã aceste douã
cãrþi. Va fi o lecturã antrenantã,
plinã de învãþãminte ºi în acelaºi
timp agreabilã. Felicit cei doi scri-
itori militari ºi le urez sã nu se
opreascã aici, ci sã persevereze în
munca lor plinã de satisfacþii

Col.(r) Arcadie Nicolaescu:
Despre col. Ion Stãncioiu pot
spune doar lucruri bune. A fost un
comandant exigent, drept ºi prin-
cipial, apropiat de colegi ºi de
subordonaþi, un om cu suflet
mare, apreciat de toþi cei care-l
cunosc. Ca scriitor, îl recomandã
cel mai bine cãrþile publicate ºi
aprecierile cititorilor.

Prof. Ioan Tuleu: Apreciez la
superlativ demersul literar al celor
doi autori militari, pe care-i
cunosc de zeci de ani. Ei sunt ade-
vãrate exemple ºi în ce priveºte
cariera militarã, dar ºi pe plan cre-
ativ.
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Prof. Emil ªimãndan: Horea
Gana este un mare poet, inovator
în lexicul literar, cu un umor sãnã-
tos, plin de înþepãturi sarcastice la
adresa realitãþilor de azi. Ion
Stãncioiu are o operã care se
citeºte cu plãcere la orice vârstã,
în orice mediu. Deºi a ajuns la
vârsta senectuþii, îi doresc sã mai
aibã timp ºi pentru alte cãrþi, în
care sã-ºi poatã depãna bogata
experienþã de viaþã.

Prof. Anton Ilica: Aveþi în
mijlocul dvs. autori prolifici, care
deschid ferestre luminoase spre
universul cazon ºi nu numai. 

Faptele, evenimentele, per-
soanele surprinse în demersul lor
epic sau liric au veridicitate, sunt
palpabile ºi trãiesc situaþii în care
ne regãsim oricare dintre noi ºi cu
care rezonãm întrutotul.

Prof. Florica Ranta Cândea:
Astãzi observ cã militarii leapãdã
uniforma ºi îmbracã diafanele
voaluri ale muzelor. Mai remarc
faptul cã Þeparul militar nu este
un fraudator de fonduri ale
armatei, ci pot sã-l numesc aºa pe

prietenul meu Horea Gana, care
alãturi de venerabilul Ion
Stãncioiu, sunt pilonii literaturii
ostãºeºti din Arad. Cinste lor, cin-
ste mediului din care provin, în
care îºi au înfipte rãdãcinile
creaþiei.

Col.(r) Valeriu Ilica: Cei doi
colegi de profesie ºi de trudã liter-
arã întrunesc calitãþi umane ºi
ideatice care-i recomandã ca pe
niºte scriitori valoroºi, cu operã
literarã consolidatã în timp prin
lucrãri pline de savoare. Vârsta nu
este o stare biologicã, ci una de

spirit. Ei demonstreazã de mulþi
ani cã au un spirit tânãr. Le doresc
succes în tot ce fac ºi sã ne invite
la cât mai multe lansãri de carte.

Col. (r) Alexandru Chiº: De-o
vreme, cei doi colegi ai noºtri au
cam lipsit de la ºedinþele
Comitetului filialei. Azi mã
pregãteam sã-i muºtruluiesc puþin,
dar vãd cã au o scuzã beton. Au
produs aceste frumoase cãrþi, pen-
tru care meritã felicitãri, nu
reproºuri. La cât mai multe astfel
de surprize plãcute, dragi cama-
razi!

Recent, la numai câteva zile dupã ce am intrat în
cel de-al 70 - lea an al vieþii, m-am încumetat sã
particip la un concurs de epigrame. Acum, am decis sã
fac aceastã destãinuire, plãcutã pentru mine, doar cu
intenþia de a trage unele concluzii, utile celor care
doresc sã înveþe câte ceva din oricare fapt de viaþã.

Astfel cã, mã voi referi la una dintre isprãvile mele,
care are anumite conotaþii culturale.

Este vorba despre faptul cã, la mijlocul anului
2017, s-a desfãºurat, la Cluj-Napoca, Festivalul
Naþional ”Eterna Epigramã”, ediþia a XXVIII - a, un
eveniment cultural de mare amploare, organizat de
Casa de Culturã a municipiului Cluj-Napoca ºi
Asociaþia epigramiºtilor clujeni ”Satiricon ” . În
cadrul acestuia, cenaclul ”Satiricon” a organizat ºi
ediþia a 3-a a concursului judeþean de epigramã.

Conform regulamentului stabilit, putea sã participe
la concurs oricare cetãþean, indiferent de vârstã, sex,
profesie, stare socialã, convingeri religioase sau de
altã naturã. Tema concursului, precizatã prin
regulamentul de desfãºurare, a fost ”Clujul în…
þeapã”. Participanþii aveau obligaþia de a trimite
organizatorilor trei epigrame ºi un madrigal, care sã

rãspundã strict la tema stabilitã. 
M-am aflat ºi eu printre cei care s-au înscris la

concurs ºi am încercat sã respect cu stricteþe tema,
ºtiind cã acest lucru conteazã foarte mult, dar m-am
strãduit ºi sã mã încadrez în rigorile specifice unei
specii literare, deloc facile. Mai scrisesem înainte
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câteva epigrame, unele au fost chiar publicate, dar nu
participasem niciodatã la un concurs tematic. 

Respectând condiþiile stabilite de organizatori, am
trimis la concurs patru epigrame ºi un madrigal, astfel:

a) epigrame
ORAªUL FINALELOR
Clujul, la finale-i tare,
De sport sau… edilitare.
Dar, cu bani de la norod,
Nu finalizeazã-un …pod !

PERSEVERENÞÃ
Ei, tot n-au abandonat
Iar, ideea vãd cã prinde,
Cã deja au amplasat
ªi… plãcuþele bilingve !

REGRET
Cluju-i un oraº vestit
ªi e mare capitalã
Dar strãinul e uimit
Cã n-are…pietonalã !

MODERNIZARE
Cluju-i un oraº frumos
Iar pe jos, dacã priviþi, 
Asfaltul… demodat, s-a scos. 
Acum cãlcãm pe…biscuiþi ! 

b) madrigal
MÂNDRIE
De-l priveºti de pe Feleac,
Afirmi, mândru ºi cu falã,
ªi acuma, ºi în veac,
Clujul este…capitalã ! 

Analizând materialele primite, juriul concursului,
format din epigramiºti consacraþi, a acordat
urmãtoarele premii:

Premiul I : Rodica JEICAN - medic;
Premiul II : Gheorghe CIREAP - ofiþer în rezervã;
Premiul III : Aurel Lucian CHIRA – profesor.
Este de precizat faptul cã nu a contat consistenþa

materialã a premiilor, care, din acest punct de vedere,
au fost modeste, ci valoarea lor spiritualã. Iar eu,
ofiþer în rezervã, m-am simþit flatat de faptul cã am
concurat cu succes, alãturi de competitori extrem de

valoroºi, cu profesii dintre cele mai onorante. 
De altfel, în judeþul Cluj este foarte apreciatã

epigrama, ca specie a genului liric. Nu întâmplãtor,
aici fiinþeazã Cenaclul ”SATIRICON ” al
epigramiºtilor clujeni, încã din luna iunie 1979. În
anul 1981 acest cenaclu a editat o revistã proprie, cu
titlul ”Caietul Satiricon”. De asemenea, dupã fiecare
festival naþional s-a editat ºi difuzat o antologie a

festivalului, cu cele mai valoroase creaþii. Este de
menþionat faptul cã, în anul 1986 s-a organizat
primul festival ”Eterna Epigramã”, eveniment cultural
care, iatã, a devenit tradiþional. Membri cenaclului,
în numãr de peste o sutã, s-au constituit în asociaþie,
se reunesc lunar în ºedinþe statutare ºi dezbat, prin
intermediul epigramei, probleme de mare actualitate
ale societãþii româneºti. 

În prezent, preºedinte al Cenaclului ”Satiricon”
este prestigiosul epigramist Eugen Albu ºi, spre
mândria militarilor, vicepreºedinte al acestuia este
colonelul (r.) Gavril MOISA, un valoros camarad al
nostru. 

Rezultatele concursului la care am fãcut referire au
fost publicate în presa localã ºi prin alte mijloace de
comunicare în masã. Premiile au fost oferite în cadrul
unui mare spectacol cu public. Momente inedite au
fost create atunci, în cadrul spectacolului, de cãtre
Diana ºi Ionicã Horvath, reprezentanþi ai Grupului folk
” Classic”, de îndrãgitul umorist Sorin Tãnase din Baia
Mare ºi de valoroºi epigramiºti, din toatã þara ºi din
Republica Moldova. Regizorul ºi moderatorul acestui
spectacol special a fost scriitorul ºi umoristul clujean
Cornel UDREA, elogiat, în lumea culturalã, pentru
consistenþa ºi actualitatea scrierilor sale.

În mod premeditat am încercat sã redau contextul
cultural în care activãm noi, rezerviºtii militari, dar ºi
conjunctura concretã în care s-a desfãºurat
evenimentul invocat. M-am folosit de acest exemplu
pentru a susþine o realitate, conform cãreia noi,
cadrele militare, active sau în rezervã, avem datoria
de a participa efectiv la manifestãrile care se
desfãºoarã în localitãþile în care trãim, la viaþa cetãþii,
cum se spune. Avem cu cine, avem cu ce ºi avem ºi de
ce. Armata, activã sau în rezervã, nu este ”marea mutã
” ci o instituþie vie, modernã, o instituþie de elitã a
societãþii româneºti. Sã spunem acest adevãr, direct ºi
fãrã jenã !

La cele relatate, mai adaug câteva epigrame, scrise
recent, dupã ce am devenit membru al cenaclului ”
Satiricon ”.

Col. (rtr.) Gheorghe CIREAP , membru în
Comitetul Filialei Judeþene Cluj a A.N.C.M.R.R. 
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- douã decenii… 
pe micul ecran - 

Recent, în Filiala Judeþeanã
Cluj a Asociaþiei Naþionale a
Cadrelor Militare în Rezervã ºi
Retragere, al cãrei preºedinte este
col.(r) Ion TRAªCÃ, în faþa a
aproape o sutã de camarazi, s-a
organizat prezentarea cãrþii ” PE
FRONTUL MEDIATIC - douã
decenii… pe micul ecran ”, scrisã
de cunoscutul jurnalist militar,
colonelul Ioan MIJA. 

Despre conþinutul ºi semnifi-
caþiile apariþiei acestei cãrþi au
vorbit, frumos ºi argumentat :
doamna Nadia FÃRCAª BACIU,
director al prestigioasei edituri
Ecou Transilvan din Cluj- Napoca
; coloneii Iulian PATCA ºi
Gheorghe CIREAP, colegi de pre-
ocupãri ºi prieteni ai autorului.
Cartea este închinatã împlinirii a
cinci decenii de televiziune mili-
tarã ºi constituie, aºa cum pre-
cizeazã autorul, un ” modest
omagiu celui care a fost colonelul
Ioan COSTEA, primul redactor
ºef al emisiunilor militare de radio
ºi televiziune reunite într-o unicã
redacþie, la 30 martie 1968 ” Este
o carte frumoasã, scrisã cu suflet
ºi talent, cu har de povestitor,
folosindu-se numeroase figuri de
stil ºi imagini artistice, alese cu
grijã ºi plasate în locurile potriv-
ite. Ea exprimã multe sentimente,
spontane sau controlate, dar ºi
multe informaþii despre instituþiile
media din armatã ºi despre
oamenii minunaþi care le-au
încadrat. 

În mod premeditat, autorul nu
a structurat cartea pe capitole, cu
titluri care sã sugereze conþinutul
acestora. A împãrþit-o pe frag-
mente, numerotate de la unu la
unsprezece, lãsând cititorului
plãcerea de a descoperi ce idei sau
fapte sunt prezentate în fiecare
dintre acestea. 

Astfel cã, relatãrile curg con-
tinuu, asemenea unui fluviu, când
limpede ºi liniºtit, când tulbure ºi
învolburat, dupã cum au fost vre-
murile. Analizând conþinutul de
ansamblu al cãrþii, putem distinge,
totuºi, douã pãrþi mari. 

În prima parte autorul îºi imag-
ineazã o cãlãtorie cu trenul pe ruta
Cluj- Bucureºti, pe care a parcurs-
o de multe ori în primii cinci ani
de carierã, când a fost comandant
de pluton de transmisiuni la
Floreºti, în Brigada 5 Artilerie
Antiaerianã. Pe ritmul roþilor de
tren, care parcã spun : ” te duc ; te-
aduc / te duc ; te-aduc ” colonelul
Mija îºi aminteºte momente
importante din viaþa lui, specifice
începãtorilor într-ale carierei mil-
itare : prezentarea la unitate într-o
garnizoanã necunoscutã ; prelu-
area funcþiei ºi emoþionanta
comandã : ”Pluton, ascultã
comanda la mine” ; participarea la
primele trageri demonstrative sau
de instrucþie, la alarme ºi aplicaþii
sau la activitãþile culturale de la
Casa Armatei; întâlnirea cu
comandantul armatei, cu cel al
brigãzii sau cu ale personalitãþi
militare ; întâmplãri inedite despre
soldaþii pe care i-a instruit sau
despre cei mai buni colegi. 

A doua parte a cãrþii începe cu
prezentarea unei schimbãri radi-
cale în viaþa autorului. Pe când îºi
dorea sã continue studiile ºi sã
ajungã mare comandant de trans-
misiuni, destinul i-a hãrãzit sã fie
selecþionat pentru un post de jur-
nalist militar la Televiziunea
Românã. 

A urmat o interesantã perioadã
de stagiu de probã, în care s-a con-
fruntat cu misiuni noi, cu oameni
ºi instituþii noi, iar pe data de 03.
05. 1972 a devenit oficial jurnalist
de televiziune, o profesie mai spe-
cialã, care avea sã-i ocupe douã
decenii din viaþã. În aceastã cali-
tate a prezentat 280 de emisiuni
”De strajã patriei ”, inclusiv pe
ultima dintre acestea, cea din data
de 17 decembrie 1989, zi în care
s-a dat în armatã semnalul alarmei
de luptã ºi a început derularea
cunoscutelor evenimente rev-
oluþionare din societatea
româneascã. În aceastã parte,
foarte bogatã în informaþii, sunt
deosebit de interesante relatãrile
despre exercitarea profesiei de
ziarist într-o perioadã complicatã,
când cultul personalitãþii se exac-
erbase ºi totul era puternic ideolo-
gizat. 

Jurnaliºtii militari pricepuþi,
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între care ºi Ioan MIJA, au gãsit
formule de refugiu. Au fãcut
reportaje ºi discuþii inedite cu
eroii adevãraþi din armatã, cei
aflaþi în aplicaþii ºi tabere de
instrucþie, pe Transfãgãrãºan, la
Canalul Dunãre-Marea Neagrã, în
mine sau mari combinate metalur-
gice, în campanii agricole, la
cutremure sau inundaþii. 

A fost o experienþã extraordi-
narã, prezentatã în carte cu mult
talent, cu emoþie ºi responsabili-
tate. Sunt menþionate zeci de per-
sonalitãþi militare, pe care eu nu le
amintesc acum, din dorinþa de a
nu face o ierhizare a lor ºi a nu
omite pe careva, în mod nedrept. 

Mai trebuie menþionat ºi faptul
cã, pentru a da cãrþii mai multã
culoare, autorul insereazã, din loc
în loc, descrieri ale unor peisaje
naturale mirifice din satul natal,
din Cluj-Napoca sau de pe
traseele pelegrinãrilor sale. 

De asemenea, integreazã în
mod fericit întâmplãri din viaþa
personalã sau a familiei, fãrã a
face deloc exces de date autobi-
ografice. 

Inedite sunt relatãrile despre
modul cum a cunoscut-o pe
viitoarea soþie, cu care a întemeiat
o familie minunatã, sau cele
despre experienþele avute ca
purtãtor de cuvânt al Serviciului
de Protecþie ºi Pazã ori angajat al
Primãriei Sectorului 6. Cu multã
atenþie ºi rigoare, autorul relateazã

ºi evenimente cu caracter mai spe-
cial, desfãºurate la nivel naþional,
care configureazã cadrul general
în care era plasatã instituþia mili-
tarã în perioada respectivã. Astfel,
de exemplu, el face dezvãluiri
despre evenimentele din august
1968, când Cehoslovacia a fost
invadatã de cãtre forþe ale
Tratatului de la Varºovia, despre
diferite decizii din regimul totali-
tar ºi servituþile generate de aces-
tea sau despre participarea proprie
la evenimentele complicate din
decembrie 1989 ºi din anii care au
urmat. 

Cu aceste argumente, putem
afirma cã avem pe panoplie o
nouã carte valoroasã. La creºterea
valorii ei a contribuit substanþial ºi
prestigioasa Editura Ecou
Transilvan din Cluj - Napoca, prin
calitatea tipãriturii ºi legãtoriei ºi
prin frumuseþea ilustraþiei. 

Fãrã îndoialã, domnul colonel
Ioan MIJA ºi-a împlinit un vis fru-
mos, reuºind sã publice aceastã
carte acum, când a ajuns la 50 de
ani de la începutul carierei mil-
itare, 50 de ani ai cãsniciei sale
frumoase ºi tot 50 de ani de la
reunirea emisiunilor militare de
radio ºi televiziune, pe care le-a
slujit cu mare devotament. 

În acest sens, la finalul cãrþii
domnia sa spune : ”Cu modestele-
mi puteri am trudit pe fila albã
pentru a dãrui ceea ce eu socot cã
poate fi omagiul potrivit pentru

toþi cei care s-au învrednicit, în
anii trecuþi, sã susþinã aceastã pro-
ducþie de presã militarã audio-
vizualã, care s-a constituit într-o
fereastrã larg deschisã spre o lume
fascinantã, lumea unitãþilor mil-
itare, spaþiu în care bãrbaþii ºi
femeile unui popor deprind
conºtiinþa ºi practica apãrãtorului
de neam ºi þarã, ca o ºtafetã a
datoriei, venitã din strãbuni ºi tre-
cutã, din generaþie în generaþie,
viitorimii ” 

Generos, cum este, autorul a
oferit în mod gratuit câte un
exemplar tuturor camarazilor care
au participat la aceastã reuºitã
prezentare de carte.  

Col.(r.) Gheorghe CIREAP -
membru în Comitetul Filialei
Judeþene Cluj a A.N.C.M.R.R.-  
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EPIGRAMA, CA ROSTIRE
În anul 1985, aprilie, în Caietul-Program al

Festivalului de Satirã ºi Umor, Macea, aveam sã
citesc o Mãrurisire cât o Profesiune de Credinþã a
Cenaclului Gluma, pãstorit de regretatul cãrturar prof.
Teodor Uiuiu. Tânãr de numai câþiva ani ºi câteva
luni, Cenaclul Gluma a abandonat degrabã... scute-
cele, a coborât din leagãn ºi iatã-l, acum, în arenã,
faþã-n faþã cu publicul cititor, gata sã-ºi etaleze nãz-
drãvãniile, doar o parte din ele, ºi într-un gen minor-
Epigrama.

Apoi, într-un mãnunchi de epigramiºti, precum Ion
Pilan, Aureliu Ghender, Gheorghe Coºeri, Ana Pituþ
Zãrnescu, Mihai Arcadie Comãnici-MAC, aveam sã

citesc o epigramã semnatã de Horea Gana, cu un titlu
spumos: Se uitã lumea dupã el: Se uitã lumea dupã
el/Cât de pãun strãbate satul/Îl strigã nana-Mãi
Ionel/Sunt Jimmy, îi rãspunde leatul.

Ca dupã mulþi ani sã-l ºi cunosc pe poetul de un
fior liric aparte, Horea Gana, Acasã la Sala Oglinzilor
de la Casa Armatei, la frumoase Întâlniri de suflet ºi

nu numai.
Nu i-am spus niciodatã cã figura Domniei Sale

degajã o bonomie de un aspect aparte, cã blânzenia
vocii mângâie prin privitorii ochi ºi cã n-aº fi crezut,
din 1985, cã este un Meºter -Fãurar de epigrame.
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CARTEA, CA ROSTUIRE

Recent, aceeaºi voce, cu aceleaºi mâini care încã
scriu, mã invita sã primesc, sã lecturez, în plinã ºi
lungã Varã fierbinte, ultima sa carte. Cu un titlu rãs-
colitor, Rostiri cu rostogoliri, ºi un subtitlu,
Þepigrame, cartea, apãrutã sub egida Editurii
Fundaþiei Ioan Slavici ºi tipãritã la Azbest Publishing,
este tehnoredactatã de artistul plastic Viorel Simulov,
care semeazã ºi concepþia copertei. Acestea, precum ºi
desenele care tocmesc ademenitor þesãtura volumului,
sunt realizate de Horia Santãu.

Cu o Prefaþã semnatã de Iulian Patca, cu însemnãri
- În loc de concluzii, semnate de Emil ?imãndan, cu
un Portret-Fiºã de autor - Referinþe bibliografice, dar
ºi cu alte însemnãri pe Coperta IV, Gavril Moisã, Cluj
-Napoca, acest volum, se... rostogoleºte prin 223 epi-
grame, pe 123 de pagini, din care, pe ºaptesprezece
pagini, troneazã armonios desene, de un real simþ atât
artistic, cât ºi schiþat, non-verbal, umoristic. Nu sunt
uitaþi, desigur, nici prietenii, care au mijlocit aceastã
fericitã Întâmplare, deloc întâmplãtoare!

De fapt, volumul frapeazã dintru început prin
asocierea voitã din titlu a substantivelor Rostiri cu
Rostogoliri, ºi care, prin conþinutl semantic, ba se
aseamãnã, adunându-se, ba se juxtapun, ba nu se
impun.

De fapt, aceste substantive, devenite din douã
verbe, prin procedeul de compunere al Conversiei sau
Schimbãrii gramaticale, d.p.d,v morfologic, pot con-
vieþui foarte bine, iar titlul poate fi citit ºi de la stânga
la dreapta ºi invers.

Sinonimia le apropie ºi le aprobã, astfel cã, în
diferite paradigme sau contexte, alunecã abil înspre
subtitlul Þ-epigrame! Bucuria de condeier, care
prinde, iatã, ca într-un Scut de netemut, cuvinte sinon-
ime care dau bine cititorilor. Parataxa, un alt procedeu
specific morfologic, aduce împreunã amestecuri de

cuvinte care se aseamãnã, se înlocuiesc reciroc ºi
conotativ, ori denominativ. Exemple: a rosti, a grãi, a
exprima. a istorisi, a înfãþiºa, sau a rostogoli: a se da
de-a dura, de-a berbeleacul, a se roti în jos, a cãdea,
învârtindu-se, sau cum spune însuºi autorul, la ochire,
într-o degringoladã de unde nãpãdesc îngenuncheri!
asvârliri! tãvãliri spini sau… þepi, sau rostuiri.

De parcã nu ne-ar fi fost îndeajuns, autorul ne trim-
ite la Par! La o Þeapã cu vârf ascuþit, folosit în trecut,
cu sens peiorativ, ca o þepusã, bãþ, din it. zeppa, cf. D.
Macrea, Dicþionarul Limbii române, 1958. Iatã, deci,
cum, Lãncierul, Þepuºarul Horea Gana, a ºtiut sã
îmbine bine Þeapa din cuvinte cu Epigrama din minte!

ROTIRI - ROSTOGOLIRI PRIN ÞEPIGRAME
CU GRADE

Epigrama, ca specie a genului liric, de proporþii
reduse, din fr. epigramme, lat. epigramma, satirizeazã
elemente negative ale unor caractere, situaþii ºi se
sfârºeºte într-o notã de spirit. Fiind consideratã o
metacomunicare, a fost rãspânditã, ca o nimerit-nefer-
itã modã, încã din Epoca Luminilor în Literatura uni-
versalã, prin Voltaire, Puºkin, Lessing º.a., iar la noi
prin Cincinat Pavelescu, Topîrceanu, Pãstorel,
G.Ranetti º.a.

Surprinzãtoare aceste creaþii din cartea autorului
Horea Gana, care, spectaculare fiind, se descarcã prin
fulgere, încãrcându-se, mai apoi, de scântei de poante,
ce se desluºesc din ultimul vers al catrenului care le
compune. Ironic sau binar, epigramele sunt percepute
de memoria noastrã ca nefiind chiar aât de usturãtoare,
pe cât de moralizatoare. Sunt, aºadar, ca o ieºire dintr-
o fundãturã vizibilã! Din arta imaginaþiei, despletim
candoarea câtorva prin seva mustului cu petale.

Autorul controleazã, dar nu dicteazã, iatã, prop-
unându-ne Soþul lãudãros, Mãriei Sale, Soacrei,
Medicului, Filozofului, Unui gurmand, Unui nostal-
gic, Cool-turã, Medicului, Hãhãialã, Beþie, Cucãviþa,
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“Se poate bine observa, din câteva titluri, cum autoru-
lui nu îi sunt strãine, ba, par contre, neologismele cu
puterile lor, amintirile cu sughiþurile lor, jurãmintele
în goliciunea lor sau dedicaþiile cu complicaþiile lor.
În câmpul tactic! Cu Derutã Mioriticã de Tov. Gerilã,
Moº Crãciun... Sau: Cunosc vreo zece librãrii/În care
astãzi poþi gãsi/Noroc, Bucegi, Timiºoreana/?i Vin
Pelin de Horea Gana! – op. cit. pag. 56. 

ÎN LOC DE CONCLUZII

NU EXISTÃ TRANDAFIRI FÃRÃ SPINI, DAR
SPINI FÃRÃ TRANDAFIRI EXISTÃ Aforism croat
de Vinko Buj.

De fapt, nu vom îndrãzni sã facem decât admira-
tive exclamaþii la lectura acestei creaþii, o rimã nepre-
vãzutã în conþinut.

Ceea ce am dori sã reliefãm este Devotaþia pentru
acest gen literar cam neglijat ºi uºor deloc de digerat.

Sau pur ºi simplu ca o plãcere a Punctului! Ochit!
Lovit, iatã un catren: Maestre, rozele în floare/Te
nãpãdesc cu spini, culoare/Când arma-n cui ai vrea s-
o pui.../ Cu þepile sã nu te pui!!!!!

Florica Ranta CÂNDEA

Am citit cu deosebit interes ºi
cu multã plãcere aceastã nouã
carte, „Revelaþie ºi miracol“
înainte de a fi pusã în paginã de
cãtre autorul ei, col. în retragere
Ion  Stãncioiu, binecunoscut
membrilor Filialei ºi subfilialelor
noastre, cât ºi prin activitatea sa
pe tãrâm literar, elaborarea ºi pub-
licarea mai multor volume de
prozã ºi poeme, în publicaþii de
profil, dar ºi în cele cu caracter cu
conþinut militar, educativ ºi
social-cultural.

Iatã cã dupã lucrarea
„Monografia Filialei judeþene
„Ziridava“ Arad a Cadrelor
Militare în Rezervã ºi în
Retragere, apãrutã la Editura
„Gutemberg – Univers“ Arad
(2010), domnul colonel în
retragere Ion Stãncioiu revine, din
nou, la „rampa“ literarã cu o nouã
carte, care se vrea a fi o continuare
a primei lucrãri amintite mai sus.

Prin noua sa carte, „Revelaþie
ºi miracol“, autorul deschide nu
numai o nouã feresatrã de luminã
spre cunoaºterea acestei fasci-
nante ºi patriotice structuri asocia-
tive  a cadrelor militare ºi în rez-
ervã „Ziridava“ Arad, a societãþii
româneºti, dar ºi dezvoltã, cu lux
de amãnunte, succesele miracu-
loase obþinute, cu trudã ºi
inteligenþã, de cã tre membrii
Filialei ºi subfilialelor, sub con-
ducerea liderilor acestora. Într-un

timp relativ scurt, precum ºi
evoluþia progresiv-ascendentã a
Filialei „Ziridava“ Arad, devenind
cunoscutã atât pe plan intern, cât
ºi extern.

Cartea autorului se deschide cu
un „Moto“ mobilizator, ca o
chemare interioarã, ca o reflectare
a unei realitãþi trãite cu adevãrat ºi
care a aprins, ca o flacãrã vie, în
sufletul tuturor membrilor Flilalei
noastre.

Pe baza unui studiu profund al
unei bibliografii bogate, autorul a
reuºit sã prezinte concis ºi crono-
logic evoluþia ºi preocupãrile
cadrelor de conducere ale Filialei
ºi subfilialelor, pentru noi succese,
doarece tot ce este valoare se
obþine doar prin trudã ºi
inteligenþã. Niciodatã nu o sã
plouã cu trandafiri din senin!
Dacã dorim mai mulþi trandafiri,
trebuie sã-i plantãm ºi sã avem
grijã de ei, aºa dupã cum spune ºi
autorul.

În cele ºapte capitole ºi mai
multe subcapitole, colonelului în
retragere Ion Stãncioiu scoate în
evidenþã atât prin text, cât ºi prin
numeroasele fotografii, care redau
fidel activitãþile ºi preocupãrile
desfãºurate de cãtre membrii
Filialei pe plan cultural, social,
militar-patriotic ºi de colaborare
cu toate structurile similare din
garnizoanã, Centrul Militar
Judeþean Arad, Batalionul din

Cetate, Filialele Veteranilor de
Rãzboi – „Zãrandul“, „Cultul
Eroilor – Avram Iancu“ º.a.

Primul capitol este dedicat
marelui domnitor al Þãrii
Româneºti, colonel de cavalerie
Alexandru Ioan Cuza, „simbolul
creator ºi cãlãuzitor al structurilor
asociative ale cadrelor militare în
rezervã ºi în retragere“. Nimic nu
se poate scrie despre activitatea
acestor structuri asociative fãrã a
aminti numele Marelui Om, ca un
omagiu adus pentru tot ceea ce a
fãcut domnia-sa pentru noi,
cadrele militare în rezervã ºi în
retragere, subliniazã autorul cãrþii.
Valoarea volumului creºte cu atât
mai mult cu cât se apropie
Centenarul Marii Uniri, Marele
eveniment de la 1 Decembrie
1918, un eveniment cât toatã isto-
ria românilor. În al doilea capitol,
autorul vorbeºte despre cadrele de
conducere ale Asociaþiei
Naþionale a Cadrelor Militare în
Rezervã ºi în Retragere
„Alexandru Ioan Cuza“, care au
pus în aplicare principiile creative
ale marelui Domnitor, domnul
general (r) prof.univ.dr. Mihai
Iliescu, cu toate ajudoarele dom-
niei-sale, cadre de specialitate.

În al treilea capitol, ºi cel mai
consistent, ocupând mai mult de
jumãtate din volum, autorul
scoate în evidenþã truda ºi
inteligenþa depuse de cadrele de

Revelaþie ºi miracol
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conducere împreunã cu membrii
Filialei ºi subfilialelor noastre în
obþinerea unor succese strãluci-
toare, benefice pentru toþi mem-
brii Filialei. Aici, domnul colonel
Ion Stãncioiu dã filele calendaru-
lui înapoi, stropindu-le cu stropi
de înþelepciune, fãcând o analizã

sinteticã, profundã,
etalând aici întreaga
activitate a Filialei,
desfãºuratã pe toate
planurile, în plinãtatea
sa, în ritm cu paºii
vremii.

În ultimele patru
capitole, autorul
descrie strânsa colab-
orare a Filialei cu
celelalte douã filiale,
cea a veteranilor ºi

cea a Cultului Eroilor, Cu
Batalionul Mixt din Cetate,
Centrul militar judeþean Arad,
având în vedere relaþiile noastre
de prietenie ºi colaborare cama-
radereascã. Cu aceste capitole se
încheie lucrarea.

În final, doresc sã mã adresez

dumnevoastrã, membrilo Filialei
noastre, precum ºi celor care, încã,
mai ezitã sã vinã alãturi de noi:

Sã strângem rândurile în con-
tinuare, sã ne unim eforturile, pen-
tru a ne apãra drepturile noastre
comune, care par, din nou, a fi
ameninþate, ºi sã consolidãm legã-
tura noastrã de suflet, cama-
radereascã în deplinã armonie ºi
echilibru. Vã doresc multã sãnã-
tate, multe bucurii alãturi de cei
dragi, iar autorului acestei cãrþi,
domnului colonel în retragere Ion
Stãncioiu, fie cel din prozã, fie cel
din versuri, sã ne apropiuem de
dânsul, pentru a-i cunoaºte cutele
gândului ºi profunzimea trãirii ºi
sã-i urãm... noi volume!

General-maior(r), Vasile-
Ionel Heredea

Preºedintele Filialei
„Ziridava“ Arad a CMRR

Cele douã maºini cu echipele Frontului Democrat
Român, au ajuns în scurt timp la hotelul Parc . Acesta
era cufundat în întuneric, iar pe faþadã flutura un
drapel tricolor. S-a intrat în clãdire, reprezentanþii pre-
sei din Olanda ºi Austria  reuºind sã se buluceascã în
urma celor de la Front. În preajma recepþiei, în hol, se
aflau 5-6 bãrbaþi ºi recepþionera. Dialogul desfãºurat
între membrii FDR ºi unul din bãrbaþii ce pãrea de 35-
40 ani, înalt cam de 1,85 m, cu pãrul negru, tuns scurt,
a urmãrit identificarea intenþiilor reciproce a
,,taberelor”. 

-Sîntem reprezentanþii Frontului Democrat Romîn,
ºi dorim sã ºtim dacã venirea dumneavoastrã la Arad,
are vreo legãturã cu intenþiile populaþiei?! Întrebã cel
delegat sã vorbeascã în numele revoluþionarilor,
reuºind sã-ºi menþinã prestanþa în faþa generalului.

-Nu cred cã sînteþi în mãsurã de a ne cere
socotealã, dar nu vã îngrijoraþi, noi sîntem în trecere
prin Arad! Rãspunse rece cel identificat drept gener-
alul, ºi folosind cu precãdere negaþia în rãspunsul sãu.
Poziþia sa marþialã a avut efectul scontat, iar faptul cã
Vuia ºi ai lui nu aveau la ei arme, i-a determinat sã
renunþe la ,,interogatoriu”, oricum nu aveau puterea
de a intreprinde ceva. 

La plecare recepþionera le-a fãcut un semn discret
cã ºtirea este adevãratã. De aici concluzia cã generalii
nu au fãcut o tainã din prezenþa lor, ºi nu erau îngrijo-

raþi, mai mult îi dispreþuiau pe ceilalþi. Pãrerea
ziariºtilor a fost cã din punct de vedere comportamen-
tal, generalii nu erau suspecþi. La sosirea lor în hotel,
câþiva dintre ocupanþii hotelului, priveau la televizor,
iar cel identificat drept generalul, se plimba foarte pre-
ocupat în zona barului ºi recepþiei. Întrebarea care i-a
preocupat pe cei din personalul hotelului, a fost dacã
generalii au luat legãtura cu ofiþerii de la MI cu care
au cãlãtorit de la Timiºoara, cazaþi deasemenea acolo,
pentru cã ambele ,,echipe” erau cunoscute nominal de
cãtre recepþioneri. Aºa luaserã cunoºtiinþã despre fap-
tul cã unul dintre generali, avea un buletin fals, prob-
abil aºa cãlãtorise în toatã þara. 

Când sã îmbarce în maºini, cei de la FDR au obser-
vat o coloanã de TAB-uri ºi camioane cu militari,
staþionatã la ieºirea din unitate, probabil, crede Vuia,
voiau sã plece spre Consiliu. În acele momente
ºoseaua peste pod, era destul de frecventatã de maºini,
având în vedere situaþia complexã ºi datoritã
zvonurilor, periculoasã. Vuia mai remarcã un ARO
trecând în vitezã podul spre Cetate, deplasându-se fãrã
oprire prin dreptul coloanei staþionate. Cel de la punc-
tul de control, face semn maºinii sã opreascã pentru
verificare, dar cel din dreapta ºoferului îi strigã prin
geamul întredeschis cã este ceva urgent, continuându-
ºi drumul. Era col. Filcaciu, despre care se ºtia cã a

GAROAFA ALBÃ DE SUB LINIA DE OCHIRE 
Despre revoluþia din decembrie 1989 

Fragment din roman
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fost la Consiliu, dar cã în ultimele zeci de minute nu a
rãspuns apelurilor insistente ale unitãþii. A anunþat
ofiþerul de serviciu pe regiment, cã cel din maºinã nu
s-a oprit pentru identificare, iar acesta l-a liniºtit cã
totul este în regulã, cel în cauzã este Filcaciu ºi merge
la comandant. 

Mr. Meterez, dãduse mai devreme lui Stana, din
ordinul comandantului, misiunea subunitãþii ce urma
sã acþioneze la hotel.

-Ia compania a 2 a, a lui Recaº, ºi mergeþi sã-i
arestaþi pe cei din hotel! Stana a înþeles cã trebuie sã
conducã personal ocuparea dispozitivului, aºa cã dupã
anunþarea cãpitanului Recaº, care era în parcul auto,
au adunat subunitatea cu capul coloanei la pod.
Coloana era formatã din 3 TAB-uri ºi un autocamion,
în care s-au îmbarcat cele patru plutoane. Stana chemã
la ordinul sãu cadrele de la comanda plutoanelor, ºi pe
mecanicii-conductori, cu comandanþii de grupe:

-Fiþi atenþi cum vom acþiona! Mã deplasez în
primul TAB, pînã în dreptul Cazinoului, la intersecþia
strãzii principale cu cea dinspre Casa Armatei, unde
ocup o poziþie de tragere cu mitralierele de pe TAB
înspre hotel! Militarii grupei vor debarca ocupând un
aliniament cu flancul drept la intersecþie, iar flancul
stâng, prin parc, pânã la marginea parapetului supli-
mentar a digului, unde va fi dispus comandantul de
pluton pentru a conduce trupa! 

-Mai avem de distribuit muniþie unor militari, care
au fost selectaþi mai tîrziu!

Raportã un caporal. La care Stana rãspunse:
-Sper cã s-au apucat de treabã, dacã nu se terminã

la timp, luaþi zincul cu voi! Se referea la cutiile în care
era muniþia, cîte douã în fiecare ladã de lemn, niºte

cutii zincate, care se puteau tãia cu un deschizãtor ca
de conserve sau cu baioneta, ceea ce lua timp. Apoi
continuã grãbindu-se pentru a pleca spre obiectiv, era
îngrijorat cã cei din hotel îl vedeau ca în palmã, ºi asta
era în mod sigur un dezavantaj.

-Mai departe, al doilea TAB, cu care va veni
tovarãºul cpt. Meterez, se va dispune la colþul bãilor
publice, tot aºa cu faþa la hotel, iar militarii se vor
desfãºura între liceu ºi intersecþie, la un interval de 8-
12 metri. Al treilea TAB ºi militarii din camion vor
închide latura din faþã a hotelului, în flancul stâng
fiind cpt. Recaº, cu blindatul. Iniþial misiunea noastrã
constã în încercarea de a bloca intrarea ºi ieºirea
oricãror persoane din hotel! Încheie ofiþerul urmãrind
cu privirea apropierea lui Meterez, dinspre comanda-
ment.

-Stana, vin ºi eu cu tine, aºa cum am stabilit! Spuse
Meterez, îndreptându-se spre al doilea blindat, dar
pânã sã urce, îl observã alergând ºi fãcând semne dis-
perate, pe subofiþerul de la punctul de control. Îl
aºteptã sã ajungã în dreptul lui, ºi întrebã:

-Ce s-a întâmplat, de ce alergi aºa? Subofiþerul se
opri ºi ducând mâna la caschetã raportã:

-Tovarãºe cãpitan, comandantul a ordonat sã
mergeþi la Consiliu, cã se trage în populaþie!

-Bine! Rãspunse Meterez, cu gândul cã înainte cu
foarte puþin timp, când ieºea din biroul lui Murad,
sosea val-vârtej Filcaciu, ceea ce atunci nu îi spunea
nimic, dar în situaþia de faþã, avea îndoieli asupra per-
soanei care probabil, voia sã deturneze coloana lui, de
la misiune. Fiind vecini, ºi având unele relaþii, nor-
male de altfel, Meterez nu era convins de intenþiile
ostile ale acestuia, sau altfel spus nu îl credea capabil
sã fie de partea generalilor. Totuºi orice era posibil, nu
putea sã cunoascã cine sunt prietenii, ºi cine duºmanii.
Dupã care îi fãcu semn ºi strigã spre Stana sã
porneascã spre noul obiectiv.

-Cade tot ce am discutat, porneºte imediat spre
Consiliu. Se trage în populaþie!

Acesta este momentul în care cele douã echipaje
ale FDR, gata sã se înapoieze la Consiliu vãd coloana
de TAB-uri ºi maºini din faþa unitãþii, gata de
deplasare spre Consiliu. De remarcat faptul cã atunci
nimãnui nu i-a trecut prin cap sã verifice adevãrul
celor spuse de Filcaciu, chiar se putea crede cã însuºi
Murad, ca oricare ar fi fost în locul lui, ar fi avut un
sentiment de vinovãþie, se temea de o acuzaþie de
neparticipare, la apãrarea Consiliului ºi a oamenilor
care manifestau. Ca urmare coloana prevãzutã a
acþiona la hotel, împotriva oamenilor generalilor, a
fost deturnatã de la misiunea iniþialã, dând posibilitate
acestora , sã-ºi punã în aplicare planul de terorizare a
populaþiei. 

Lt.col.(r) Alexandru Ioan Chiº



Stindard

65

Adio! Te iubesc! Rãmân

De-o vreme nu mai ºtiu
ce se petrece
cã am ajuns
tãcutul pelerin
ce-ºi poartã-n suflet
numai hranã rece
înspre Golgota
propriului destin

Cu noi odatã
trec în fugã anii
cu ce-am avut
ºi câte-am mai avea
doar amintirile
mai fac litanii
când nu mai sperã
nimeni în ceva

Ne ducem pe cãrãri
nemaiumblate
purtând fãclii
ce nu se mai aprind
ca ochiul de fereastrã
ce se zbate
spre zãri din care
nu te vãd venind

Din plumbul strâns
în gânduri irosite
îþi dãltuiesc statui
ºi mã închin
cu rugãciuni de tâlcuri
nerostite.
Adio, Doamnã,
Te iubesc, rãmân!

Tuturor eu te vorbesc de bine

Tuturor
eu te-am rostit de bine
la cãpãtâi de rost
ce se destramã
ºi-ndrãgostit
aºa cum se cuvine
evlavios demult te-am pus în ramã

Poþi sã mã uiþi
eu nu îþi calc pe urmã
cât dorul meu
la fel ca-n alte vremi
e tot hãþiº
de amintiri ce scurmã
sã-l ºtii aproape,
sã-l duci, sã-l chemi 

Zâmbeºti misterios
ca Mona Lisa
dar tu, dojanã 
dulce de icoanã,
eºti doar ecoul rãtãcit
ce mi s-a 
dezvãluit acuma
ca o toanã

ªi acelaºi of de tine
nu-mi dã pace
ca vârcolacul
nopþii de coºmar
ce-n tâmpla zilei
iubire se preface
ºi sufletul mi-l umple
de amar.

ªi þine minte, 
dragoste durutã,
cã-n inimã
un loc am pentru tine
ºi zi de zi
în lumea asta slutã
te-mbrac în haina
vorbelor de bine

ªi nu uita,
iubirea mea pierdutã, 
cã lângã mine-i
locul tãu de casã
ºi-acolo-i ruga 
celui ce te-ajutã
sã fii la fel
de bunã ºi frumoasã

Migreazã gândul

Nu ºtiu unde eºti
ºi ce mai faci
doar gândul
mai migreazã înspre tine
ºi mi se-aprinde
ca un câmp de maci
în trupul rãvãºit
de endorfine

ªtiu cã te mai gândeºti
uneori,
sau doar mi se pare
cã ºtiu,
în clipele

topite-n fiori,
la ce-am fost
ºi-acum e târziu

Risipeºte, de vrei,
secundele sparte
sau adunã-le
într-un singur minut
nu le lãsa
sã rãmânã deºarte
precum vraja 
celui din urmã sãrut

Mãrturisire

O, cât îmi eºti
de aproape!
Nici nu ºtiu cum,
ºi nici cât, 
cã-mi vine
sã mãlas de toate –
fãrã tine
mi-e frig
ºi urât.

Atâta mã arde
dorul de tine
încât o clipã
dacã te-aº vedea
iubirea s-ar topi
în mine
ºi din cenuºa ei
s-ar înãlþa.

ªi nici nu ºtii
cât mi-e de dor
sã te aud,
sã te vãd –
iluzie
pierdutã-n decor,
fantasmã irositã-n 
prãpãd.

Atât îmi este
dor de noi
încât sunt trist
ºi când mi-e bine
ºi ofuri
în absenþa ta
cã vor
sã mã dezbine.

Iubirea mea-i
nemuritoare
în recuzita
unui zeu
ca aripa 
ce vrei sã zboare
din flacãra
lui Prometeu.

Col.(r) Iulian PATCA
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CONSOLARE
De când sunt simplu rezervist
E clar cã n-am succes la dame
Dar, în dueluri mai rezist
M-am apucat de.. epigrame ! 

ANOMALIA VREMURILOR
În plinã varã, pe-o cãldurã
Ce-a întrecut orice mãsurã
Ministrul muncii a anunþat
Cã pensiile …au îngheþat !

OPORTUNITÃÞI
De vrei sã-acumulezi comori
Te urci pe scara de valori
Dar, pentru a ascunde-un viciu 
Cobori pe..scara de serviciu ! 

VOT RESPONSABIL
Distinsul meu parlamentar
Nu stã în salã în zadar
Cã el voteazã, când se cere,
Secret…cu bila la vedere ! 

REFORMÃ CU REPETIÞIE
Un nou ministru de-apãrare
Ar vrea o altã… reformare
Dar, chiar din prima zi constatã
Cã toatã armata-i …regulatã ! 

VOT CONJUNCTURAL
Aleºii noºtri, grijulii
Au fost blocaþi de vijelii
ªi legile pensionãrii
Le-au amendat..pe malul mãrii !

EXPLICAÞIE
ªtim cã Guvernul Grindeanu
N-a ajuns sã facã anu.
La urmã, toþi am priceput
C-avea … picioarele de lut !

INCONªTIENÞÃ
Ei, tot cu zâmbetul pe buze,
Adoptã multe legi confuze
Dacã-i interpelezi, toþi tac.
Fie iertaþi… nu ºtiu ce fac ! 

NEPUTINÞA
(celor ajunºi la guvernare)
Când cu stângul au pãºit
Gãsesc scuze, negreºit
ªi dau vina, în neºtire, 
Tot pe…greaua moºtenire ! 

ESENÞA SCHIMBÃRII
Spuneau demult bãtrânii, pe la noi
Cã mielul blând suge la… douã oi
Dar astãzi, oricum vrei s-o iei, 
La oaia blândã… sug doi miei ! 

O DEFINIÞIE A EPIGRAMEI 
Nu sunt, acum, aºa vivace
Cum mã pretindeam-nainte
Da-n epigrame-s perspicace
Cã sunt...jocuri de cuvinte !

MEDIC POLIGLOT
Susþinându-ºi, cu ardoare, cauza
În frumoasa limbã englezeascã
Spune rãspicat cã, men-o-pauza
Este o problemã… bãrbãteascã ! 

MÃRTURISIRE (soþiei ) 
Mã aºtept la o sentinþã
Dar, nu fi asprã, draga mea
Ieri am fost la o ºedinþã
ªi am rãmas sã dorm la ea. 

VEªTI CU POVEªTI
Am primit o veste rea
Înainte de Crãciun. 
A scãzut… pensia mea
ªi colesterolul…bun !

JUSTIFICARE ( bahicã ) 
Cu douã… am încercat
A treia m-a refuzat
Trei doamne, ºi toate trei…
Atunci, cum sã nu mai bei ?

CONSTATARE (la faþa locului)
Ajuns îndatã la maºinã
Un poliþist îi dã ocol
Constatã scurgeri de benzinã
ªi scrie : ” are plinul…gol ” !

Col.(r) Gheorghe CIREAP
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libertate

libertatea mi-a fost furatã
mie ºi generaþiilor mele,
m-am nãscut cu libertatea
agãþatã de sufletul meu
furii au venit rapid s-o ia
dar sufletul nu l-au golit
acolo stã ascunsã de ochii
celor fãrã nimic sfânt,
fãrã nici un Dumnezeu
m-am nãscut liber ºi sunt,
sufletul nu poartã cãtuºe
nici mãcar cãtuºe de aur
sufletul nu poate fi închis
în colivie precum o pasãre,
el este darul lui Dumnezeu
pentru noi oamenii, fii Lui,
trupul poate fi închis în temniþã
poate fi închis în sãrãcie
poate fi biciut de falºii stãpâni
ai lumii golite de adevãruri
dar sufletul este liber
poate zbura oriunde-n lume
n-are nevoie de aur ºi argint
doar speranþa ºi credinþa
sufletului îi sunt de-ajuns,
m-am nãscut cu libertatea
agãþatã de sufletul meu,
da, mã bucur, sunt liber
m-am nãscut liber ºi voi fi

un hoþ

am vãzut un hoþ,
se dãdea tâlhar,
chiar gangster
îºi zicea, dar el
era un biet hoþ
de buzunare
aproape goale,
lãsa oamenii
fãrã viitorul lor

l-am privit bine,
avea culoare
în obrazul gros
nu mã întrebaþi
ce culoare avea
mi se pãrea
amestecul grotesc
când alb, când roº
ba albastru, verde
toate culorile
se amestecau rapid
erau grãbite
pe obrazul lui
l-am privit mai bine
era omul fãrã chip
pus pe cãpãtuialã
ce viitorul îl amaneta
doar pentru plãcerea
de-a sta pe jilþ de aur
l-am privit din nou
era hoþul din codru,
ce fura posmagii
tari ºi nemuieþi
ai leneºului din sat

þara mea

e rotundã ca o lunã plinã
ca o pâine de la noi
din care unul altul
au mai tãiat o felie
mai mare sau mai micã
are munþi înalþi cãrunþi
pãduri virgine peste tot
apele limpezi ostoiesc
setea cãlãtorului
ºi adapã sãlbãticiunile
câmpiile mãnoase hrãnesc
pe toþi cei cu inima bunã
e frumoasã þara mea
totuºi nu-i a mea
nu sunt proprietar aici
doar un vremelnic chiriaº
e þara celor care vin
e þara urmaºilor urmaºilor
urmaºilor urmaºilor noºtri
cum zicea un domn cândva
sã avem grijã de ea
e o poruncã o datorie
lãsatã din moºi strãmoºi
câte unul mai uitã datoria
ºi pãmântul i-aduce aminte
vremelnicia lui pe aste plaiuri

Ioan Alexandru ARDELEAN



Þepigrame

Armonie

La început au fost sudalme
ªi mai apoi câteva palme
Acum, din toate câte-au strâns, 
Le-a mai rãmas... un pumn de plâns.

Menire

Tolãnitã pe butoi
Suflã gura de trãgace:
Cred cã de când suntem noi
Multã lume... doarme-n pace.

Dilemã

Mã uit la lunã sã-i vãd sânii
Dar, unde sunt? Nu vãd destul?
Nu cred cã i-au vândut românii
Pe-o noapte albã la Stanbul.

Tocmealã

A venit la stânã lupul
Sã “cumpere„ un miel balºoi
Îþi dau câþi vrei, i-a zis ciobanul,
Dacã-mi dai pielea înapoi.

“Flagrant„

De când cu “poza la cravatã„
ªi cu “purcoi„ de bani în mânã
Mircea Bãsescu mi se-aratã
Cã nu prea are... cãpãþânã.

Afini

Cu tercea-bercea mondial,
Izaura ºi Cãpãþânã,

Traian ºi Mircea, mânã-n mânã,
Fac... stabor din tribunal.

Experiment

De la Nelu-Cotrocelul
Pân-la Salamul de Sibiu
Ne-nvaþã Soros ºi Bruxelles-ul
Cum sã trãim sub bisturiu.

Naturã moartã

Pãdurile sunt tunse zero
ªi vãile se scaldã-n Dero,
În cluburi se distreazã Nero
ªi România-i... terra-vero.

Cãutare

De joi pânã mai apoi
Tu cauþi trifoi cu patru foi
Sau o potcoavã ruginitã
Sã nu rãmâi.. nepotcovitã!

Kul-turã

Cunosc vreo zece librãrii
În care astãzi poþi gãsi
“Noroc„, “Bucegi„, “Timiºoreana„
ªi “Vin pelin„ de Horea Gana.

***

Zici cã ai suflet cât un munte
Dar vãd, la temelia lui, 
O viperã cu corn în frunte
Cu care vrei sã creºtem pui.

***

Tu pofticioasã ca ºi Eva
ªi eu, supus ca ºi Adam
Aº vrea din toate sã-þi dau ceva
Dar, din ce vrei mai mult, nu am!

Justiþie

Nu cei ce astãzi jefuiesc
Se tem de Klaustrofobie,
Ci domnii care ciripesc
Sã nu ajungã-n colivie.

Col.(r.) Horea GANA
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Domnului George Florin Cozma

33.
... mai am pe masã cinci mere - 
cinci mere roºii ca cinci picãturi de sânge
pe care mi le-a dãruit toamna -

de-ar fi fost mãcar nouã -

azi, unul...
mâine altul...
poimâine...

apoi va veni iarna...

îngheþul

34.
... de o vreme pãlãria nu-mi mai încape pe cap
iar pantofii mã strâng tot mai tare -

aº vrea sã mai schimb ºi alte lucuri prin casã
dar cu timpã am o cheltuialã prea mare...

42.
... eu vã declar acum adevãrul:
n-am iubit în viaþã doar o singurã femeie;
am iubit toate femeile!

ºi vã mai declar:
fiindcã le-am iubit cu adevãrat
nu le-am repetat aceeaºi litanie -

ºi vã mai declar, încã:
dupã fiecare noapte de dragoste
am ales câte o stea -

aºa se face
cã acum nu mai pot þine 
socoteala constelaþiilor

pe un dintre ele i-am dãruit-o domnului Geo...

„Prinþesei“ Georgia Maria Mare

44.
...tot mergând prin pãdure
am dat de-o poianã -

se sprijinea de umerii ei
o dumbravã cu arbori

ºi mai rãsãri în faþa ochilor 
o mare de flori albe...

de umerii unei flori, abia rãsãritã
s-a sprijinit sufletul meu

49.
... un poet mai în vârstã
m-a luat cu el prin piaþã...
(vroia sã-ºi cumpere niºte obiecte de uz casnic) -

s-a oprit la prima tarabã
ºi a cumpãrat o cursã de ºoareci
pe care a dat câþiva bãnuþi -

de la o altã tarabã 
a cumpãrat o mãturã
pe care a dat, la fel, mai nimic -

de la a treia tarabã
a cumpãrat un ceainic de lut ars
pe care a dat toþi banii pe care-i mai avea -

- ce faci cu toate astea? l-am întrebat
- prind ºoareci, mãtur, fac ceaiuri, mi-a rãspuns -

Oprindu-ne la ultima tarabã
mi-am cumpãrat ºi eu
o cutie cu ace cu gãmãlie -

- ce faci cu ele? m-a întrebat
- ºtiþi bine cã-mi place sã prind fluturi;
îi agãþ în sertar, i-am rãspuns...

57.
... Doamne, de-ai ºti cât de greu
rostogolesc cuvintele
pânã le strâng într-o idee!

iar când ideea este gata,
de ce trebuie sã ridic braþele
ºi sã strig: am capitulat?

Col.(r.) Ion MÂRZAC
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Te-am mai iubit cândva

Te-am mai iubit cândva. În altã lume
Pe coastã poate chiar þi-am scris un vers
Erai primul pcat din Univers
Iar eu te rãsfãþam ca pe-o minune

În drumul nostru între Iad ºi Rai
Tu erai muzã. Numai eu poet.
Te îmbrãcam în versuri de sonet
Când înspre mãr încet m-ademeneai.

ªi te-am degustat. Aveai un gust fierbinte
Te respiram cuvânt dupã cuvânt
Eram primul bãrbat de pe pãmânt
Care-i zâmbea femeii care-l minte.

Nici nu mai ºtiu ce s-antâmplat de-atunci
Trãieºti. Iubeºti. Eu toate le-am iertat
Doar când mai vine vorba de pãcat
Aºtept sã-mi mângâi ochii ºi sã-i culci.

Carierã militarã

Sunt sublocotenent, stãpâna mea.
Înalt, frumos ºi fãrã remuºcãri.
Mã vând o noapet pentru dumneata
Sã-mi batã floarea vinului în nãri.

Sunt tandru în amor ºi sunt discret,
Rup inimi de neveste înºelate, 
Locotenent, boem ºi desuet,
Ce n-a iubit nicicând mai mult de-o noapte.

ªtiu pe de rost arestul ºi trãdarea.
Întreaga mea avere îmi sunt anii.
Femeile nu-ºi mai ascund mirarea, 
Cât de puþin câºtigã cãpitanii.

Se duce viaþa, dulcea mea stãpânã,
Am ceva bani, ca orice muritor,
Amanta tinereþii mi-e bãtrânã
ªi nu-i mai place gradul de maior.

Mai e ce va ce nu pricep de fel.
Un soi de bucurie cu tristeþe.
Nu-i nici locotenet, nici colonel,
Iar vãduvele-l vor la bãtrâneþe.

Toamnã la Cluj

Frumoasã toamnã din Feleac coboarã,
La Cluj pãdurea dã în fior de stele,
Mi se întâmplã azi întâia oarã
Sã te-ntâlnesc în gândurile mele.

Ceva mã trage spre copilãrie
Sã-mi spunã mama c-aº putea rãci,
Sã-i fur vecinii strugurii din vie,
Iar unul dintre struguri tu sã fii.

În pod sã dau peste abecedar
ªi sã te caut. Unde vei fi oare?
Iar tu într-o duminicã-n brumar
Sã râzi ºi sã-mi scazi nota la purtare.

Arest

Într-o zi m-au pedepsit cu arest
Sãrise gardul sufletul meu încãlcând orice 
Normã regulamentarã
Neþinând cont de A.M.R. -eu
Hãrþuit poposea lângã colþul de cer
Unde odatã fãceam jurãminte, searã de searã,
ªi unde acum patrula vigilent
Un sergent de poliþie miltarã,
Nu erai nicãieri. Se fãcuse târziu.
Luna rotundã stãtea de planton
ªi ca prin vis te-am vãzut braþ la braþ
Cu sergentul ce nervos mã prindea de veston.

Trecut 

Tu eºti mai mult trecut.
Atingerea ta nu mã mai bucurã
Dar totuºi
Poate cã am sã mã-ntorc
Când voi fi gata sã te pierd
Ca un copil care nu acceptã
Ca altcineva sã se joace cu jucãria lui,
ªi atunci, doar atunci
Te voi preþui din nou
Doamne, de ce nu mi te odatã cineva!

Col.(r) Ovidiu PURDEA-SOMEª



Vecinu’ Maþu
Dacã alcoholu’ sã scoachie dîn

bucachie, frucchie ºi “etþetera”,
musai tria’ ºi zîcem rãspicat –
Oamini buni! Feriþî-vã dã alco-
holu’ scos dîn “etþetera”! Pãntru
cã noi ºchim una ºi bunã, beuturile
sînãtoase sã fac dîn frucchie,
ieventual dîn ceriale. Înenchie dã
Marea Înºchimbare s-auza cã unii
fac rãchie dîn marmelada
cumpãratã în cutii dã lemn, dî pîn
alimentãri. Asta ar mere cum ar
mere. Eh, da’ mai ierau unii care
fãciau rãchie dînt-on fel dã mniere
artificialã, ori dîn þucuri. Alþîî o
fãciau dîn gãinaþ’ dã ghini, iar alþîî
scochiau rãchie dîn bufoici
slobozîchie-n closechie, ori dîn
ielectroz’ þînuþ’ la soare.
Aghivãratã crimã ºi chie joci cu
sînãtachia omului! Mulþ’ or pãþît
c-or beut tãt felu’ dã otrãviciuni º-
apoi i-or dorut deblile dã mai cã
li-o vinit ºi le leje-n cercuri dã
cadã, ca ºi nu plesnascã. Cã dîn
zîsa lu’ ciala dacã dureria dã cap
ni-ar apuca înenchie d-a bia
tãchie feºchiturile, ni-am feri dã
iele! Astîz’ gãsîm otrãviciuni mîn-
dru pachetachie în ieji, în tãchie
mãgãzînile, care mai dã care mai
cu nume cît mai încîlcichie. Cît îs
dã sînãtoasã? Pã cinie mai
importã? Banu’ ºi iasã!

Numa’ cã iarã zîc, noi cei ce
sînchiem dãdaþ’ cu mîncãrile ºi beu-
turile sînãtoasã ºchim cã acãr sã chi-
amã bãutura rãchie, acãr þuicã, acãr
pãlincã, acãr vinars, musai ºi fie
curatã. ª-ar mai fi ceva – conzumaþîia
cu sãmuialã c-altfel, dîn zîsa lu’ciala,
ajunji dã fluieri în cadã ºi suji cep.

Aista iera subectu-n dãzbachiere
înt-o sarã dã varã, la uliþã – bãutu’
pãstã nãcãghiere. Cã s-apropia dã noi
dî cîtã tolchiº on vecin dîpã ceilaltã
uliþã, pã ciufalã Maþu, bat binie, o’bat
rãu, nici nu ºchiu cum ºi zîc. Vinia
cîntînd pîþîgãiet, cam aºe: bei – mori
/ nu bei – mori / dacã bei ºi bei dãs-
tul / dacã mori ºi mori sãtuuul.
Gurile rele zîce c-ar fi zîsã cã vecinu’
Maþu iera cial mai mare ºpeîialist dã
scos rãchia dîn dimijenie, cu maþu’.

Bace Toghiere o-nchis ochii vo
doauã, tri secunghie, º-o rãghicat
clopu’ uºooor, cu doauã jejichie, l-
o dat cîtã ciafã º-o zîs:  -“Apãi,
drajii mniei cei dã buni, una ºi cu
una fac doauã, una gînghieºchie
birtaºu’ º-alta beþîvu’. Iacîtã-l, pã
vecinu’ Maþu, n-are nici on gînd”.
Apoi l-ontrebat pã ciala: -“Ci-a fi
d-aci amu vecinie, cînd are ºi chie
vadã muieria cã ieºchi ca o
pãpuºe?” Rãspunsu’ o vinit pîntrã
sughiþuri: -“Apãi, bace Toghiere,
hîc, ºi drajii mniei cei dã buuuni,
hîîc. Iooo n-am triabããã cu, hîîîc,
muieriiia miaaa. Noooi nu nieee,
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Dã cînd sã ºchi, omu’ o cotat
în fel ºi chip ºi sã cãimãciascã.
Cã dîn zîsa lu’ unu’, dî ce ºi fii
limpeghie cînd poþ’ fi buntuzît
dã cap? Nu dã altã, da’ numa’
oliacã dacã ieºchi turchit altfel
zîce cã vez’ lucrurile: treci mai
uºor pãstã nãîmpliniri; suporþ’
mai uºor dureria; accepþ’ mai
liniºchit nãcazurile; chie bucuri
dîn fiece ...

ªi iac-aºe, dîn cele mai vechi
vremuri s-or conzumat fel ºi fel
dã buruieni ºi mãcinãturi dã
scoarþe dã pomi ºi planchie
miraculoase, droguri zîc
ºpeþialiºchii cîtã iele, cari-or
aburit creierii oaminilor fãcîn-
du-i ºi sã criadã mai puchiernici,
mai sînãtoºi o’ mai fericiþ’. 

Da’ dac-am fi corecþ’ cu noi
înºinie, da’ ºi cu ciilalþ’, am
recunoaºchie cã tãt omu’ sã
droghiazã înt-on fel o’ în altu’
numa’ cã cinie recunoaºchie? Cã
numa’ dacã pominim dã cafã,
duhan, o’ alcohol am cam zîs tãt
ce-i dã zîs. Norocu-i cã, dîn zîsa
ºpeþialiºchilor, nu sã-ncadriazã
în categoria drogurilor dã risc
maxim, cu tãchie cã-i musai ºi
recunoºchiem cã dacã le
conzumãm pãstã nãcãghiere
provoacã dependenþã ºi gata-i
baiu’, cît casa. Nu dã altã da
ajunji rob aºe zîsîlor plãceri dã
moment, care uºurel chie duc,
fãr dã vreme, cîtã uºia
morminþîlor. Atenþîie! Nu le
duci tu, chie duc iele pã chinie!

Oaspeþi ai revistei Stindard

Srg.(r) Toghiere

Bace Toghiere ºi cãldaria
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hîc, sfãããghim ca alþî veciiini, nu,
hîc, tolãimm, nu fãcemmm, hîîîc,
scãndaluri ºi gãããlãjii, hãc. Iooo
cîîînd ajunggg trommfãlit
accasãã, mã-nþãleggg cu, hîîc,
muieriaa miaa, pîn semnie. Iacaa,
hîîc, º-amuuu maii amm on sãmn,
hîîîc, în caap, hîîc, d-alaltãieri,
cîîînd, hîîîc iar-aaam fo’ baaat.
Cã nuuu m-ooo looovit, hîc, în
caaap c-ooo laaaboºe, numaaa-
ntrã, hîîîc, ureeechi, hîîîc. Tachiie
buuunããã, hîîîc!”. ªi dus o fost,
tãt cîntînd iac-aºe nie prãpãghim
/ cînd cu þuicã, cînd cu vin,
mãããi, hîîîc”.

La cãldare
Iac-aºe ºighiam ºi nie uitam tãþ

dîpã vecinu’ Maþu. La care bace
Toghiere ni-o povestit dîpã cum
urmiazã. –“Mã, oamini buni! Iaca
ci-am pãþît cu vecinu’ Maþu înt-on
an! S-apropia toamna. Cãzîle
ierau plinie cu prunie.
Programãrile pãntru fert rãchia
ierau fãcuchie. Aºchieptam ºi nie
vie rîndu’ la cãldare. Înt-o dimini-
aþã, numa-am vãzut c-apare
vecinu’ Maþu la mini-acasã. M-o
anunþat cã-s dã rînd la cãldare,
aºe, mai cîtã-n sarã, dîpã iel.
Dîpã minie urmau: Mitru, Ilie,
Petre ºi Ghiorghie, vecinii mniei.
Aºe cã ni-am aliet tãþ’ º-am dus
cãzîle cu prunie cu cocia, la cãl-
dare.

Cînd ni-am dus sara ca ºi nie
ferbem prunile, la cãldare iera
mare chermezã. Vecinu’ Maþu’, cã
d-atuncia i-o rãmãs ciufala aºe,
adusãsã o coºarã dã paie cu
croampe º-on pãtrar dã clisã,
pãntru fript. Numa’ sfîrîiau clisîle
în frigãrile cu ciapã-n vîrfuri. P-o
masã ieºiau aburi dîn croampile
fripchie-n jar ºi dãsfãcachie dîn
coji. Vecinu’ Maþu nu biruia ºi
scoatã c-on maþ dîn gumã rãchie
dînt-o dimijanã pã cum sã beia.
Focu’numa’duduchia su’cãldare.
Noroc cã s-o aºezat Mitru la
manivela dã-vîrchit în cãldare, cã
ciia ce ierau cu vecinu’ Maþu la
ajutat uitasãrã.

Mã, oamini buni! Nu-i lucru
mai urît pã lumia asta dîcît ºi ºez’

lîngã oamini bãuþ’ ºi tu ºi fii triaz.
Aºe cã ni-am apucat ºi noi, vecinii
dî pã uliþa mia, ºi bem cu ciia.
Amu, rãchie proaspãtã aviam.
Mîncare iera. Ce mai lipsia?
Muzîca. Aºe cã numa’binie o adus
Petre d-acasã clãniatã. No, atunci
ºi veghieþ’ rînduialã! Curau cîn-
tãrile una dîpã alta. Vecinu’ Maþu
umbla pîntrã noi cu maþu-n gurã.
Rãchia sã scobora-n fugã pã
gîrchienile noaºchie. Cãldaria
numa’pufãia. Tãþ’nie bucuram cã
“dã vaca lapchie binie” aghicã
dau prunile rãndament ºi la canti-
tachie, da’ ºi la calitachie. Numa’
cã nu s-or gãtat tãchie cu binie.
Iaca dî ce!

Iexplozîia
Ieram la ultima turã dã prunie,

a lu’ vecinu’ Maþu. Gãlãjia iera
mare. Pãrerile ierau împãrþîchie
cã-i binie o’ nu-i binie ºi baji sîm-
buri dã cãisînie zdrobiþ’ cu
clopaciu’ în cãldare, cînd ferbi
rãchia a doaua oarã. Eh, în clipa
aceia o-nceput ºi-m’ joace ochiu’
stîng! Cînd am þîpat ochii cîtã cãl-
dare, ce ºi vez? Vecinu’ Maþu
bãgasã lemnie pria mulchie-n foc.
Dajaba am strîgat cîtã tãþ’ cã-i
baiu’ cît casa. Nu m-o auzît nimia.
La on moment dat s-o auzît o bul-
bucãturã-n cãldare. Eh, s-o fãcut
liniºchie. Da’ tãt nu m-or crezut,
cã-i bai. C-o ºi zîs, nuº’ care, cã
poachie o rîgîit careva mai cu
puchiere ºi nu cã s-o auzît ceva
dîn cãldare.

Apoi o-nceput ceva ºi zîrãie pã
þava ce ieºe dîn capaciu’ cãldãrii
ºi mere-n butoiu’ rãcitor. Tãt n-o
bãgat nimia-n samã fienomenu’.
Eh, da’ cînd o-nceput ºi jamã cãl-
daria dîn tãchie închieturile, tãþ’
or ‘þepenit, ‘nafarã dã minie ºi
Mitru. Dîn doauã miºcãri Mitru o
sãrit dî la manivelã, o luat dã torþ’
doauã dimijenie cu rãchie º-o fujit
pîn uºe afarã. Vo tri dîn cii
prezenþ’, crezînd cã Mitru fuje cu
rãchia, s-or luat dîpã iel. Aista li-
o fost norocu’. Io, cînd am vãzut
cã s-ãmfoaie cãldaria ºi jeme, ca
ºi cînd ar vria ºi nascã, am ordo-
nat: -Boambã nucleiarã în centru’

plutonului, mããã! Pãrãsîþ’
perimetru!” 

Mã, oamini buni! Cînd s-o
bãlonat o datã cãldaria ºi s-o
auzît o sfîrchicãturã ca dînt-on
foale umflat cu pãsulã groasã,
jumerã ºi ciapã bãtutã cu sare, am
‘lemnit tãþ’. Num-am vãzut cã s-
arãghicã cãpaciu’ dî la cãldare, o
ie cu vitezã cîtã tãvan, trece pîn iel
ca pîn hîrchie ºi duuus o fost, în
întuniecimia nopþîî. Noi, ca
norocu’ c-am zburat afarã, care
pã uºe, care pîn obloace. No, aºe
da spãrieturã, pã ciia! Abghia i-
am recuperat dî pîn ogrezîle
vecinilor. Binie cã nu ni-o opãrit
fertura dã prunie. 

Amu, celelalchie tãchie li-am
rezolvat pîn’ la urmã. Pînã-n zîuã
ni-am dus ºi-am refãcut tãvanu’ ºi
acuperiºu’ dî la cãldare. Apoi am
rãpãlit obloacile º-am repus uºia-
n þîþîni. Pãreþî i-am lãsat aºe, c-o
ºi zîs nuº’ care, cã nu mai triabã
pictoriþ’, c-aºe cu sîmburi dã
prunie lipiþ’ pã ei arîtã mai binie.
Cei mai mare problemã am avut-o
cu cãpaciu’ dî la cãldare. Tri zîle
l-am cotat. Pîn’ la urmã l-am gãsît
în niºchie bãlãrii, înt-o ogriadã.
ªi-n iel – suprizã, suprizã! Patru
zãci ºi ºepchie dã oauã dã ghinã.
No, m-am gînghit în tãt rãu-i º-on
binie. Li-am dus la mini-acasã º-o
fãcut nanî-ta Floriþã, muieria mia,
o rãtutoacã cu jumerã, dã ni-am
sãturat tãþ’ ciia cu pãþania dî la
cãldare. N-am uitat ºi puniem
dimijanã dî la dimijanã, ca ºi-l
ajutãm pã vecinu’ Maþu ºi-º’
scoatã pchierghieria.

La tãchie aºchia ci-ar mai fi dã
zîs dîcît cã viaþa-i frumoasã da-i
scurtã, aºe cã ascultaþ’ ºi veg-
hieþ’!”

Dicþionar: þucuri – sfecla de
zahãr; cãldare – cazan;
cãimãceascã – ameþeascã; farbã
– culoare; plevasuri – creioane;
acãr – ori.

Gheorghe Hodrea
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