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SUPRAVIEȚUIM ÎN CONDIȚII DEOSEBITE!
Trăim o dramă umanitară în lume. De
aproape doi ani lumea și România trece printr-o
situație grea, deosebită care seceră vieți
omenești, indiferent de vârstă, rasă sau religie.
Un virus perfid, născocit în laboratoare de minți
diabolice, ia vieți. Așa numitul COVID-19, intrat
în prezent în faza a patra, îngrozind omenirea. În
lume au murit până în prezent mai mulți decât
în al doilea război mondial. Și asaltul morții
continuă în beneficiul celor care se îmbogățesc
fără scrupule.
Înformațiile oficiale ale Guvernului
României la data când redactez acest articol
arătau astfel: erau 1.398.260 infectați și 40.461
persoane decedate. În ultimele 24 de ore au fost
raportate 15.733 de cazuri de COVID-19, La ATI
sunt internați în stare gravă 1.676 pacienți și au
fost 390 decese. Au fost vaccinați 10.763.280
cetățeni și 1.199.267 de pacienți vindecați.
Situație se datorează și lipsei de educație, de
protecție personală și a celor din jur. Mulți
oameni nu s-au vaccinat, îndeosebi tineri și acum
plătesc tribut, uneori cu pierderea vieții.
Noi, românii, mai trăim o dramă socială datorată incompetenței discernământului, lipsei
de răspundere față de cetățeni a clasei politice
actuale, indiferent de culoarea partidelor, a
certurilor zilnice pe ciolan și funcții, a neangajării de a scoate România din impas. Țara nu
e guvernată, n-avem conducători capabile de
sacrificii, de angajament și trudă zilnică pentru
a se îmbunătăți soarta națiunii. Statul român,
vândut și încorsetat de legi străine venite din
Vest sau de peste Ocean, plutește pe valurile
situației actuale ca o corabie fără busolă , fără
un țel precis. Nimeni, dar absolut nimeni, de la
locatarul actual al Palatului Cotroceni, la Guvern (în proteze), la Parlament (club de bârfe și
certuri continue) șefi de partide (fără doctrină
și programe) sau cei bine stipendiați din admin-

istrație nu se preocupă de scoaterea
țării din haos. Mor
oamenii din cauza
virusului, de foame
și de frig, nu au mijloace
materiale
să supraviețuiască
amenințați de scumpete și sărăcie, se
închid școli și i-au
foc spitale, cu arși de
vii, dar nimeni nu se
angajează să salveze
situația dezastruoasă în care ne aflăm.
Lumea s-a înrăit. S-au distanțat cei bogați de cei mulți și amărâți. Au dispărut bunele
sentimente, de compasiune și ajutor, de bună
înțelegere. Peste tot domnește vrajba și neîncrederea. Unii profită și se îmbogățesc fără
scrupule. Alții, din lipsă de educație și înțelegere
greșită a democrației încalcă regulile elementare de conviețuire și răspândesc boala, puși pe
petreceri sfidătoare, certuri și bătăi, jafuri și
crime ajutați din plin de politicienii corupți, puși
numai pe căpătuială.
Cetățeanul simplu, bun român, care
trăiește din muncă cinstită făcută cu efort,
trudă și sacrificii se întreabă: până când va mai
dura această lipsă de responsabilitate a nevolnicilor care ne conduc. Oare n-a venit vremea
să se înceteze cu jaful și corupți de la toate
nivelurile. Să fie în conducerea treburilor Țării
oameni competenți și cu răspundere față de
Țară și nevoile ei.
GATA CU ÎNTINS MÂNA: LA MUNCĂ CINSTITĂ,
CU TRUDĂ ȘI HĂRNICIE.
NICI UN SCAUN SĂ NU FIE OCUPAT DE
INCOMPETENȚI!

SLAVĂ OȘTIRII ROMÂNE DE ZIUA EI - 25 OCTOMBRIE 2021!
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DIN ACTIVITATEA ASOCIAȚIEI:
PE PLAN NAȚIONAL:
La București, în luna mai a.c. a avut loc ședința
Consiliului Director: Președintele Asociației,
dl.gl(r) Nicolae Băhnăreanu a prezentat un raport
asupra activității desfășurate de conducerea
asociației și de filialele din țară în ultimul an, pe
timp de pandemie. Filiala Timiș a fost apreciată.
S-au prezentat și alte informări pe resoarte de
activitate. S-a hotârât ca pe 18 noiembrie a.c. la
București să aibă loc Conferința Națională.
Lunar, Biroul Executiv al Asociației a informat
filialele asupra activității desfășurate pentru
asigurarea continuității activității în teritoriu și
asupra demersurilor inițiate pentru protejarea
drepturilor cadrelor militare în rezervă și în
retragere.
S-a trimis filialelor Monografia Asociației și
ultimul nr. al revistei ,,Rezerva Oștirii Române”.
Filiala noastră a fost recompensată cu un
leptop de conducerea asociației. Aducem calde
mulțumiri.

PE PLAN JUDEȚEAN:

- În perioada 15 martie-27 mai 2021 la
Timișoara, Lugoj și Buziaș au avut loc adunări
generale cu alegerea noilor comitete. Au
răspuns de buna organizare a acestora: col(rtr)
Constantin C. Gomboș, col(rtr) Ioan Oros, gl.mr.
(rtr) Vasile Paul, col(rtr) Negruț Gheorghe și dcol
(rtr) Grigoraș Valerică. Au fost aleși ca președinți:
la Timișoara-col(rtr) Constantin C. Gomboș, la
Lugoj-gl.bg.(r) Mircea Mândru și la Buziaș-col.
(rtr) Ioan Molomfăleanu.
- În luna mai a.c. preotul Iancu Vasilică
a făcut conform ritului ortodox o slujbă de
sfințire a localului filialei din Timișoara. Datorită
activității rodnice desfășurate de domnii col.
(rtr)Grigoraș Valerică și a mr.(r) Nicolae Busuioc,
a atmosferei create la sediul filialei, a sporit
numărul membrilor asociației, astăzi având 251
de membri.
- În data de 14 august a.c. conducerea filialei
a fost invitată să participe, în Piața Libertății la
sărbătorirea a 105 ani de existență a Brigăzii 18
Cercetare Supraveghere ,,Decebal”. Comandantul
2

Brigăzii, gl.bg. dr. Dan Ionescu a acordat filialei o
diplomă de excelență.
-Cu prilejul Zilei Limbii Române la sediul
asociației a fost organizat un simpozion literar.
Organizatori: mr.(r) Busuioc Nicolae și jurist Aurel
Bancu secretarul Asociației culturale ,,Constantin
Brâncuși”.
- În data de 3 septembrie a.c. la invitația
Societății de limbă și literatură română
(președinte Lucian Marina) din Voivodina o
delegație a asociației noastre a participat la
,,Memorialul Radu Flora !de la Satu Nou( Rep.
Serbia).
- 11 sept.2021. O delegație a asociației
noastre a participat la Școala Gimnazială nr.16
,, Avram Iancu” din Timișoara la manifestarea
culturală dedicată celor 149 de ani de la trecerea
în neființă a Eroului Național Avram Iancu.
A prezentat o evocare dl.col.(rtr) Constantin
C.Gomboș
- 18 septembrie 2021. Asociația Cadrelor
Militare în Rezervă și în Retragere, Filiala
Județeană Timiș ,,Colonel Ion Enescu” a organizat
la Cimitirul Eroilor din Timișoara o slujbă de
pomenire în memoria eroilor căzuți în luptele
din septembrie 1944 pentru apărarea Timișoarei
la locurile de veci ale col. Ion Enescu, mr. Titus
Mureșan și a lt.Ovidiu Balea. Slujba de pomenire
a fost oficiată de preotul Iancu Vasilică (din
Cuvin-Rep.Serbia). Au participat reprezentanți
ai garnizoanei Timișoara, Consiliului Județean
Timiș, Primăriei Municipiului Timișoara ș.a. A fost
prezentă și familia mr. Titus Mureșan de la ClujNapoca. S-au depus coroane de flori și s-au rostit
alocuțiuni.
- Cu tristețe și compasiune pentru familii
anunțăm că în această perioadă ne-au părăsit
înălțându-se la Cer, gl.mr.(rtr) Toma Ioan
(președinte), col. (rtr) Constantin Mirescu,
col(rtr) Neculai Damian, președintele Cenaclului
literar ,,Liviu Rebreanu” de la Cercul Militar
Timișoara, alți colegi deosebiți. De la Sibiu am
pierdut un prieten drag, col(rtr) Ioan Părean mult
timp președinte al filialei Sibiu.Dumnezeu să-i
primească în Împărăția Sa!
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COLABORĂRI:
Președintele Filialei col.(rtr) Constantin C.Gomboș a participat la Alba Iulia la manifestările
organizate de Filiala Alba a Cultului Eroilor (președinte Nicolae Lupu) și de Fundația 1 decembrie 1918
pentru întregirea și Unitatea Românilor cu prilejul Zilei Tricolorului, a Imnului Național, aniversarea
a 420 de ani de la uciderea lui Mihai Viteazul, la sărbătorirea pe Aleea Personalităților din Parcul
Central din Alba Iulia la Ziua Limbii Române. A prezentat alocuțiuni la fiecare manifestare.
-La Timișoara, în luna iulie a fost sărbătorită Ziua Radiolocației. Organizatori: col.(R) Penzeș
Ladisla u, col. (rtr) Ștefan Tat și d-na Sylvia Constanța Hârceagă.
SEMNALE EDITORIALE: col(rtr) Tat Ștefan a publicat volumele ,,Istoria Timișoarei prin
monumente” Ed. Eurostampa, 2021 și ,,Monumente de artă timișorene, vol.I, Ed. Eurostampa, 2021,
Constanța Sylvia Hârceagă ,, Universuri Literare”, Ed. David Press Print, 2021 iar col.( rtR) Constantin C.
Gomboș și Vasile Bogdan ,,Ce rămâne după noi. Dialoguri din Timpul pandemiei”, Ed. Eurostampa, 2021.
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POEZII

de Sylvia Constanța Hârceagă:

ȚARA MEA, ȚARĂ DE EROI
Țara mea frumoasă, țară de eroi,
Din istorii urci trepte milenareTe-au clădit străbunii, te clădim și noi,
Falnică să fii, fără-asemănare!

Ne-am întors apoi să arăm ogorul,
Ne –așteptau ainoștri ce-au rămas în sat
Să ne dregem coasa, casa și pridvorul,
Să ieșim cu toții, iar, la semănat.

Am luptat mereu biruind furtuni
Și mereu am scos sabia din teacă.
Să te apărăm, țară din străbuni,
Liberă să fii vatra noastră dacă.

Sate și orașe mândre să –nălțăm..
Sună a copt grâul legănat în vânt,
La hotar stăm de strajă să ne apărăm

Țara din străbuni, că-i pământul sfânt.

LIMBA NOASTRĂ
E sfântă limba noastră!
Primită-i de la zei
Din zorii omenirii
Pe când vorbeam cu ei
Lăsată-i moștenire,
Perpetuă –n veac
Vorbită până azi
De neamul meu cel dac.
Duioasă-i vorba mamei
Când pruncii și-i mângâie,
În limba românească
Știută din strămoși,
În ea e armonie
Și-atăta înțelepciune
Cu eas-alină plânsul ,
Copiii cresc, frumoși!

E veche limba noastră
Ce o găsim în doină,
În imne, în descântec
Și-n ruga către cer.
Cu ea ne ducem viața:
Tristețile și dorul,
Le spunem românește
Și ca prin farmec pier!
Frumoasă ne e limba,
Comoara cea de preț.
Nu e pe lume alta
Mai dragă să ne fie:
E cântecul de leagăn,
Cuvântul cel dintâi,
E limba-n care neamul
Istoria și-o scrie!”
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BRIGADA 18 CERCETARE –SUPRAVEGHERE ,,DECEBAL”
LA 105 ANI DE EXISTENȚĂ
Col(rtr) Gheorghe Negruț, vicepreședinte
Brigada 18 cercetare-supraveghere ,,Decebal”
din Timișoara, comandată de general de brigadă
dr. Dan Ionescu, continuatoarea tradițiilor de
luptă ale Diviziei 18 Infanterie a aniversat în anul
2021, la data de 14 august, împlinirea a 105 ani
de la momentul înființării. Evenimentul aniversar
a fost marcat în data de 10 august a.c. printr-o
ceremonie militară desfășurată în Piața Libertății
din municipiul Timișoara, cu participarea unor
cadre active din partea S. Mj. App, SMFT și DGIA,
a personalului brigăzii, fost și actual, a cadrelor
în rezervă și retragere din filiala Timiș ,,Col. Ion
Enescu” a ACMRR ,,Col. Alexandru Ioan Cuza”, a
autorităților locale. Un sobor de preoți condus de
Mitropolitul Banatului Ioan Selejan a oficiat un TeDeum. În cadrul ceremoniei militaare Drapelul de
Luptă al Brigăzii a fost decorat cu două distincții
militare: ,,Emblema de Onoare a Direcției de
Informații Militare” și ,,Emblema de Onoare a
Forțelor Aeriene”.Au fost acordate embleme și
distincții unor militari ai brigăzii care s-au remarcat
în activitate. A fost acordată placheta aniversară
unor distinse personalități militare și civile ale
județului. Activitatea s-a încheiat cu defilarea și
prezentarea onorului de către militari constituiți în
detașamentul de defilare aparținând Batalionului
32 Cercetare Supraveghere ,,Mircea”, Batalionului
20 de Cercetare – supraveghere aeriană montană
,,Avram Iancu”, Batalionul 515 Cercetare în
Adâncime ,,Burebista”, Batalionul 184 Senzori și
Apărare Antiaeriană ,,Timiș” și al Batalionului 185
Sprijin ,,Mureș”.
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SLUJBĂ DE POMENIRE LA CIMITIRUL EROILOR
Col.( rtr) Ioan Oros, primvicepreședinte
Filiala Timiș a ANCMRR ,,Col. Alexandru
Ioan Cuza” a organizat, sâmbătă, 18 .09.2021,
la orele 11.00, la Cimitirul Eroilor din Calea
Lipovei – Timișoara o slujbă de pomenire
în memoria eroilor căzuți în luptele din
septembrie 1944 pentru apărarea municipiului
de pe Bega. Ceremonialul s-a desfășurat la locul
de veci a eroilor: col. Ion Enescu, cdt. Reg. 13
Călărași, mr. Titus Mureșan și lt. Ovidiu Balea,
a monumentului ridicat în memoria ostașilor
români. Au participat reprezentanți ai Consiliului
județean Timiș, instituția Prefectului, a
Primăriei Municipiului Timișoara, cadre militare
active și din rezervă din garnizoană, cetățeni și
o echipă de reporteri de la TVR1-Timișoara.
Slujba de pomenire a fost oficiată de părintele
Iancu Vasilică din Cuvin-Rep.Serbia ( mr în rez).
S-au rostit alocuțiuni în care s-au evocat jertfele
celor căzuți la datorie și s-a lansat un apel la
neuitare. Ceremonialul s-a încheiat cu depuneri
de coroane din partea oficialităților civile și
militare. De reținut că la parastas a participat
și familia Mureșan din Cluj-Napoca al cărui
inaintaș a căzut la datorie în septembrie 1944.
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DELEGAȚIA REZERVIȘTILOR PENSIONARI DIN NOVI-SAD - SERBIA
CARE AU VIZITAT TIMIȘOARA

Compunerea delegației:

• gl.lt.(r) Liubomir Draganiac, președintele UVPS
• col.(r) Zvenimir Pesici, redactor șef al revistei ,,Voini
Veteran” din Belgrad
• lt.col.(r) Milorad Orelj, președintele UVPS Novi Sad
• lt.col.® Milan Bajici, Branco Jovovici,
• Ibra Manjika
Portretele au fost executate de CRIV VECERDEA
Șeful Cercului Militar Lugoj
NOTA REDACȚIEI: Aducem mulțumiri tuturor celor care au apreciat demersul nostru de a realiza prima publicație militară
românească în Banat. Ne vom strădui să-i îmbunătățim, la sugestiile dvs.conținutul.
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Nicolae Busuioc, Constanța Sylvia Hârceagă, Gheorghe Negruț.
Fotoreporter: Oneață Constantin
Adresa redacției: Str. Lunei, Bl. L2, sc. B, ap, 1, Timișoara; Tel.: 0256 274 895

8

