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Motto: „Erou este acela care și-a dăruit viața unui lucru mai important ca el însuși”.

Joseph John CAMPBELL (1904-1987), cercetător, scriitor și orator american

De mult timp, cu ocazia Praznicului Înălțării Domnului, șimleuanii sărbătoresc și ZIUA
EROILOR, aducând un cucernic omagiu celor care și-au sacrificat viața pentru ca România să
fie întreagă și liberă. Așa a fost și joi, 6 iunie 2019, în urbea de la poalele falnicei Măguri a Țării
Silvaniei, când Garnizoana Șimleu Silvaniei, Primăria și Consiliul Local au organizat activități de
comemorare a Eroilor. Și cum România este prima țară care îi comemorează, în aceeași zi, pe
eroii români și pe cei străini, ceremonia a început aproape de prânz, din nou, la Cimitirul de pe
strada Mihail Sadoveanu (aproape de Garnizoană), unde se găsește mormântul sergentului
Emil Barbu (1920-1944), născut în satul Ludișor, comuna Voila, județul Brașov (aproape de
Făgăraș). Așa cum am mai scris, acesta a decedat pe teritoriul orașului Șimleu Silvaniei, în
timpul bătăliei cu trupele hitleriste, în cel de-al Doilea Război Mondial. Aproape de mormântul
acestuia se află și 10 morminte ale unor soldați germani, căzuți în luptele din zona șimleuană,
în perioada 5 septembrie – 16 octombrie 1944, când armata lor se retrăgea spre Carei. Pe o
vreme ploioasă, în prezența ing. Septimiu Cătălin Țurcaș - primarul orașului Șimleu Silvaniei, a
col. George Sas – comandantul Garnizoanei șimleuane și a unor cadre militare și oficialități
locale s-a desfășurat un scurt ceremonial de pomenire și cinstire a acestor eroi, cu depuneri de
coroane de flori. Serviciul religios a fost săvârșit de către preotul militar Ioan Crâșmar – Biserica
Garnizoanei, cu hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință.

Festivitatea a continuat în jurul Sfintei Troițe din fața Bisericii Ortodoxe nr.1, după încheierea
Sfintei Liturghii a Înălțării Domnului și încetarea dangătelor clopotelor, pe o vreme acceptabilă
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(ploaia s-a mai potolit!). Întreaga activitate a fost coordonată de către maistrul militar Nicoleta
Sîrca, cea care, printre altele, a spus : „Națiunea română, plămădită prin truda și jertfa celor mai
demni fii ai ei, a asociat de-a lungul veacurilor, ca prinos de recunoștință față de aceștia, Sfânta
Sărbătoare a Înălțării Domnului cu Ziua Eroilor”. Pe fondul muzical al „Marșului de întâmpinare”,
Septimiu Cătălin Țurcaș și George Sas au primit onorul Gărzii de Onoare. Amândoi au salutat
Drapelul de Luptă al Regimentului 69 Artileie Mixtă „Silvania” și au trecut în revistă Garda de
Onore, comandată de lt.col. Marius Vetișan. După intonarea Imnului de Stat al României, a fost
oficiat un amplu Te Deum al unui sobor de preoți ai Bisericilor Ortodoxe și Greco-Catolice, cu
săvârșirea parastasului de pomenire pentru eroii căzuți pe câmpurile de luptă.

Invitat să ia cuvântul, Septimiu Cătălin Țurcaș a spus: „ (…) Ascultând cuvântul Părintelui,
putem să afirmăm, fără a greși, că astăzi noi suntem într-o zi de biruință. (…) Gândindu-ne că
biruința este rezultatul luptei multor generații pentru ca noi să fim astăzi liberi, se pune fireasca
întrebare, oare suntem destul de recunoscători acelora care au făcut ca astăzi România să fie o
țară liberă? Oare suntem destul de recunoscători eroilor care au murit pentru această țară? Și
răspunsul este unul pozitiv. Faptul că astăzi, aici, într-o zi în care Dumnezeu a vărsat, prin
ploaia care ne-a dat-o, lacrimi pentru toți eroii care au căzut pentru această țară, ne face să
afirmăm, fără să stăm pe gânduri, că, într-o parte a sufletului nostru, fiecare dintre noi le suntem
recunoscători. Este momentul în care trebuie să spunem, fiecare în gândul nostru, pentru aceia
care au căzut pentru această țară, un Dumnezeu să-i odihnească! Ziua Eroilor este o zi care
este dedicată acelora care au căzut pentru patrie. (…) În fiecare zi, în fiecare moment, noi avem
parte de mulți eroi, care trăiesc printre noi. Oameni simpli, oameni care conduc această țară și,
prin gesturile pe care ei le fac, gesturi simple, ajută pe cei care nu au o situație deosebită. (…)
În orașul nostru, tinerii voluntari se implică extraordinar de mult pentru a aduce o bucurie
acelora care sunt mai triști și nu au avut parte de atâta noroc, de atâta sănătate. Cred că, fără
să greșim, putem să-i numim și pe ei eroi. Vreau să le mulțumesc din suflet tuturor eroilor,
acelora care-și deschid sufletul pentru ca lumina pe care ei o emană să fie primită de cei care
au o situație mai grea. Dumnezeu să-i ierte pe eroii neamului și le doresc multă sănătate eroilor
necunoscuți, care sunt la tot pasul, în fiecare moment!”.

De asmenea, în discursul său, ing. Lucian Bode – deputat în Parlamentul României, a zis: „ (…)
Hristos S-a Înălțat! În această zi sfântă, în care prăznuim Înălțarea Domnului, celebrăm eroii
neamului. Eroii căzuți la datorie pentru credință, libertate, dreptate, pentru apărarea țării și
întregirea neamului românesc. În amintirea celor care s-au jertfit pentru îndeplinirea idealurilor
mărețe de libertate și unitate, care s-au pus în slujba poporului cu prețul vieții lor, ne plecăm
capul în semn de respect și adâncă recunoștință. Eroismul lor ne îndeamnă la armonie, la
solidaritate, la înfrățire și ne obligă să mobilizăm toate energiile neamului pentru progresul
acestei națiuni. Avem datoria să-i păstrăm veșnic în memorie pe cei care s-au jertfit pentru
ceastă țară, mai ales în aceste vremuri agitate pe care le trăim, în care cu greu mai identificăm
repere morale, călăuzitoare, iar pentru educația generației tinere, cultul eroilor trebuie să
rămână o valoare primordială în opera de orientare și formare a tinerilor noștri. Recunoștință
veșnică Eroilor neamului ! Dumnezeu să-i odihnească în pace!”.
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În timpul intonării Imnului Eroilor (sonorizare asigurată de către Romeo Oltean – Primăria
șimleuană), au depus coroane de flori reprezentanți ai: Primăriei și Consiliului Local; Unităților
Militare din Garnizoană; Veteranilor de război, Cadrelor militare în rezervă și în retragere,
Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” – filiale Șimleu Silvaniei;

Bisericilor Ortodoxe și Greco-Catolice; Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor;
Colegiului Național Simion Bărnuțiu, Colegiului Tehnic Iuliu Maniu, Liceului Tehnologic Ioan
Ossian și Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă; Școlilor Gimnaziale; Partidului Social
Democrat; Partidului Național Liberal; Uniunii Democrate a Maghiarilor din România; Alianței
USR-PLUS; Partidului Național Țărănesc Maniu-Mihalache; Spitalului Orășenesc „Prof. Dr. Ioan
Pușcaș”; SC „SIMEX” SA Șimleu Silvaniei.

În continuare, ca de obicei, am asistat la un program cultural-artistic al unui grup de elevi (fete și
băieți) de la Șocala Gimnazială Horea, sub conducerea prof. Traian Albu și acompaniamentul
orchestral al cantautorului Petre Gliguța – Centrul Cultural Șimleu Silvaniei. Patru eleve din
clasa a VII-a au recitat poeziile: Ziua Eroilor – Gabriela Mercaș, Veteranii – Dalia Șandor, Viața
noastră – Andreea Vlad și Pe lespedea Eroilor – Antonia Mag. De asemenea, întregul grup a
cântat melodiile: Biruitorii, Moartea vitează, Cântecul lui Ștefan și Colind la Înălțarea Domnului,
iar asistența i-a răsplătit pe toți interpreții cu aplauze binemeritate.

Festivitatea s-a încheiat cu nelipsita și frumoasa defilare a Gărzii de Onoare pe strada 1
Decembrie 1918 (lângă Parcul Central al orașului), în aplauzele generoase ale publicului
spectator.

ÎN VECI POMENIREA EROILOR ROMÂNIEI!
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