Pomenirea Eroilor Români la Seghedin, în Ungaria
Vineri, 3 iunie 2022, în a doua Zi după Praznicul Înălțării Domnului, la Cimitirul Central din
Seghedin (Szeged), Ungaria, a avut loc o slujbă de pomenire și o ceremonie de depunere de coroane de
flori și de comemorare a Eroilor Români, la Monumentul care este ridicat în cinstea lor în acest cimitir.
Evenimentul comemorativ a fost organizat, ca de fiecare dată, de Consulatul General al României la
Seghedin, cu sprijinul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria și s-a bucurat de prezența mai multor
oficialități din Ungaria și din România, cum au fost domnul Daniel Banu, consulul general al României la
Seghedin, împreună cu personalul Consulatului, domnul Gheorghe Cozma, președintele Autoguvernării pe
Țară a Românilor din Ungaria (AȚRU), o delegație de la Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă
și Retragere, filiala „Ziridava” din Arad, formată din domnul gl. mr.(rtr). Heredea Vasile Ionel, președinte
de onoare al Asociației, domnul col.(rtr) Crișan Sandu, președintele Asociației, domnul cdor.(rtr.) Cotigă
Adrian, secretarul Asociației, domnul plt.adj.(rtr) Togan Pavel, domnul sg.mj.(rtr) Ostafi Adrian, fotograful
grupului, domnul Csepi Laszlo, președintele Clubului Militar de Prietenie Româno-Maghiar din
Hódmezővásárhelyi, domnul Nagy Zoltan, secretarul Asociației, domnul conf.univ.dr. Teodor Florin Cilan,
prorectorul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, domnul Papp Tibor, consilier pentru Relații Externe și
doamna Száz Kriszta, șeful Departamentului de Protocol al Primăriei din Seghedin, ș.a.
Ceremonia a început prin cuvântul de salut al domnului consul general Daniel Banu, care a
omagiat Eroii Români, jertfa și contribuția lor pentru apărarea Patriei și a valorilor naționale, culturale și
spirituale românești și a evocat, de asemenea, pe eroii de astăzi ai țării noastre, bărbați și femei, militari și
civili, care își aduc și ei contribuția la apărarea acestor valori. Domnia sa a adus mulțumire autorităților
locale pentru grija arătată față de Monumentul Eroilor Români și a mulțumit, de asemenea, tuturor celor
care au răspuns invitației adresate.
În continuare, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, împreună cu Părintele Aurel Becan, Protopop
Român de Seghedin și Paroh de Cenadul Unguresc, au oficiat o slujbă de parastas pentru Eroii Români
care își dorm somnul de veci, în așteptarea Învierii, în acest cimitir. Preasfinția Sa a vorbit despre legătura
între Praznicul Înălțării Domnului și Pomenirea Eroilor Români, care și-au jertfit viața pentru neam și țara
lor, dar și pentru eliberarea unor popoare vecine, în diferite conflagrații mondiale și care merită toată
cinstirea și prețuirea noastră și de aceea înălțăm rugăciuni de pomenire pentru odihna sufletelor lor și le
ducem mai departe moștenirea și realizările lor. Iar astăzi, în contextul unei lumi aflate sub amenințarea
războiului, jertfa și sacrificiul lor sunt cu atât mai actuale și mai ușor de înțeles.
Manifestarea a continuat cu intonarea imnurilor de stat ale României și Ungariei și imnul Uniunii
Europene și cu depunerea de coroane de flori, din partea Consulatului General al României la Seghedin, a
Primăriei Orașului Seghedin, a Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria, a Asociației Naționale a
Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere, filiala „Ziridava” din Arad, a Clubului Militar de Prietenie
Româno-Maghiar din Hódmezővásárhelyi, a Universităților „Aurel Vlaicu” și „Vasile Goldiș” din Arad, a
Consiliului Județean Csongrad și a altor participanți, exprimând și în acest fel recunoștința față de Eroii
Români din acest cimitir.
La final, toți participanții au fost invitați la o bucată de cozonac românesc, oferit din partea
Consulatului General al României la Seghedin.
Monumentul Ostașilor Români de la Cimitirul Central din Seghedin a fost ridicat în anul 1950,
întru pomenirea celor 97 de ostași români care au căzut în aceste locuri, luptând pentru eliberarea Ungariei,
în cel de-al Doilea Război Mondial, după cum spune și inscripția marcată pe acest monument.
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