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EROII NEMULUI,  

Merită recunoștința urmașilor, căci ei s-au 
jertfit pentru că lor să le fie bine. Asemenea 
mărturisiri găsim la norocoșii supraviețuitori de la 
care am aflat crâmpee din vitejia Eroilor, săvârșită pe 
câmpurile de bătălie din secolul trecut pentru 
întregirea și reântregirea neamului românesc. 
Porunca ancestrală ne obligă: SĂ LĂSĂM PATRIA 
ÎNTREAGĂ URMAȘILOR! Și cred că se cuvine, pentru 
început, să subliniez rolul extrem de asumat al 
coordonatorilor revistei prin acest extrem de 
pretențios nume: Eroii Neamului!, în slujba cărora s-
au pus și pentru care au trudit peste 50 de numere, 
câte unul pe trimestru, în peste un deceniu de   

 

Nr. 2 (30)/ FEBRUARIE 2023



   

2

 
apariție. Felicitări Redacției, FELICITĂRI distinse 
camarad colonel r. Voicu Șichet. 

I-am cunoscut din frumoasele lor scrieri, apoi 
am avut șansa să mă întâlnesc cu ei la Satu Mare, 
Carei, Oradea, și, în fine, nu ne-am mai despărțit 
pentru că EROII, nu-i așa, nu mor niciodată, ei se 
ÎNALȚĂ la Cer și de acolo ne conduc spre orizinturi 
de cunoaștere a faptelor lor.  

La Cercul Militar Satu Mare, o minunată 
galerie de foto-documente ne-a adus împreună, 
expoziție itinerată și la Oradea. Acolo, și atunci s-a 
vorbit despre refacerea unui monument simbol, 
ridicat la Satu Mare pentru Eroul Necunoscut, aspect 
pe care anterior prietenul dr. Bujor Dulgău, pe atunci 
director al Arhivelor bihorene, mi l-a relatat, și care 
atunci căpăta contur de inițiativă, acum admirat de 
trecători. M-au convins atunci col. Voicu Șichet, Dr. 
Daniela Bălu, Dr. Viorel Câmpeanu, col. Mircea 
Blideran, col Radu Olah și colegii lor de redacție că 
demersul lor era unul temeinic, susținut științific și 
mai presus de orice dedicat sufletelor ce s-au înălțat 
pentru Țara Românească! 

La scurtă vreme lanțul pasiunilor s-a înfășurat 
în jurul unor acțiuni comune de lansări de carte, 
participări la manifestări culturale comune și sprijin 
reciproc în demersuri publicistice. Așa a început 
colaborarea mea cu Eroi Neamului, împlinindu-mi 
astfel și o datorie de conștiință, ca fiu al sătmarului – 
născut în colonia Rădulești – acolo, printre plugarii 
mei aflați la datorie! 

Regret că nu am contribuit pe cât s-ar fi 
meritat, că nu m-am implicat mai mult în acest 
frumos și temerar proiect de redesenare și 
redescoperire a frământărilor ostașilor simpli, al 
ofițerilor români care au călcat apăsat această 
brazdă de românism. Puține sunt momentele în care 
ne gândim cât de greu e să trăiești la margine de 
țară, acolo unde ai tăi, uneori, uită de tine, iar 
străinii nu te bagă în seamă. Am trăit în copilărie 
asemenea momente când m-am simțit, ca român, 
umilit în țara mea. L-am găsit și socotit, atunci, pe 
Laczi baci om fără cultură, pregătire și fără intenție, 
numai că mai apoi, când după 80 de ani, și 
strănepoții lui fac la fel, ce să mai crezi? Mi-a fost 
ciudă să constat că toleranța se cerea numai 
românilor, iar altora li se trecea cu vederea orice 
aspecte care merită și trebuie să fie analizate serios 
sub multiple aspecte. 

Revista Eroii Neamului e una cuprinzătoare, 
profund dedicată meritelor acelora care n-au avut 
șansa să-și povestească faptele de vitejie urmașilor. 
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E despre aceia care ne-au înălțat ca Neam prin vitejie 
fără să ceară nimic. Acesta cred că e motivul 
suplimentar pentru care când răsfoim paginile 
revistei trebuie să ne închinăm la fiecare pagină. Este 
ISTORIA încă nescrisă al acelora care au făcut-o! 
Semnatarii articolelor, pe care îi studiez cu maximă 
atenție și interes, cercetători remarcabili ai istoriei 
locale, și numai, aduc un imbatabil argument în 
favoarea adevărului. Mă înclin în fața efortului 
acelor semnatari care fac din crâmpeiele de 
informații adevărate și fascinante povestiri despre 
Eroii Neamului.  

Revista Eroii Neamului, pe lângă valoarea de 
simbol, are și o solidă bază documentară, ca rod al 
pasionaților cercetători locali, și a rodnicei colaborări 
cu erudiți oameni de știință din țară. Felicităripentru 
realizări și La mulți ani!   

Col.r. Dr. Constantin MOȘINCAT 
 
 

 

 

  
 


