
Invitatie,
la Festivalul Cultural - Patriotic „Ţara Crăişorului”

ediţia a XI-a, cu genericul

Etapa GURAHONŢ(AR), 18-19 mai 2018, cu ocazia evocării următoarelor evenimente:

Iniţiator şi organizator:
Asociaţia „Ţara Iancului –

Iubirea Mea”
Deva (HD)

Finanţator şi organizator:
PRIMĂRIA şi 

CONSILIUL LOCAL
al Comunei Gurahonţ (AR)

Organizator:
Liceul „Ioan Buteanu”

Gurahonţ (AR)

v ă a d r e s e a z ă  p r e z e n t a

„Revoluţiile române transilvane de la 1784 (234 de ani), 1848 (170 de ani) şi
1918 (100 de ani), cu ofurile, cicatricile şi rănile lor care mai dor”

• 580 de ani (febr. 1438) de la convenţia rasistă „Unio Trium Nationum”; 
• 233 de ani (febr.1785) de la martiriul lui Horea,Cloşca şi Crişan;

• 170 de ani (1848) de la cele trei Mari Adunări Naţionale de la Blaj;
• 169 de ani (mai 1849) de la martiriul Prefectului Ioan Buteanu, la Iosăşel-Gurahonţ (AR);

• 100 de ani (1918) de la Revoluţia românilor ardeleni, finalizată prin Marea Unire.
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Festivalului Cultural-Patriotic „Ţara Crăişorului“, ediţia a XI-a, Etapa Gurahonţ, 18 - 19 mai 2018

P R O G R A M U L

13:00 - 15:00 : Secţiunea I-a, cu tema:
Revoluţia românilor ardeleni şi războiul lor de autoapărare de la 1848-1849

Gurahonţ, Simpozion Naţional, Secţiunea a III-a, cu  tema:
„Lupta de astăzi „cu arma legii”, a românilor în general şi a românilor
ardeleni şi moţilor în special, pentru identitate, demnitate, adevăr, drepturi
şi dreptate”    
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Ziua I, vineri, 18 mai 2018

13:00 - 15:00 : Gurahonţ, Simpozion Naţional Secţiunile I şi II
(Referatele la Secţiunile I şi II vor fi susţinute direct numai de către elevii-„crăişori”
şi îndrumătorii lor de la unităţile şcolare organizatoare de evenimente în acest an,
respectiv cele din Gurahonţ, Albac şi Horea). Alţi referenţi vor putea prezenta
lucrări în mod indirect, prin trimiterea lucrării, conform detaliilor din
Fişele de înscriere publicate pe www.didactic.ro şi www.taraiancului.ro

10:30 - 11:00 : Ţebea, Panteonul Naţional: moment de reculegere şi depunere coroane 

13:00 - 15:00 : Secţiunea II-a, cu tema:
Revoluţia  română  transilvană  din 1918-1919, Marea Unire şi
Dezrobirea Ardealului  

Ziua a II-a, sâmbătă 19 mai 2018 

10:00 - 12:00 : Simpozion Naţional Secţiunea a IV-a cu tema:
„Avram Iancu şi Ioan Buteanu, doi buni prieteni şi conducători ai
Revoluţiei românilor ardeleni şi războiului lor de autoapărare contra
tiranilor unguri cotropitori”

9:30 - 10:00 : Deschiderea oficială a Festivalului Cultural-Patriotic
„Ţara Crăişorului” ediţia a XI-a, etapa Gurahonţ,
în faţa Monumentului lui Ioan Buteanu din zona Liceului „Ioan Buteanu”
din Gurahonţ(AR)

12:15 - 13:30 : Dezvelire şi sfinţire troiţă, parastas şi depuneri coroane de flori
pentru comemorarea şi omagierea eroilor, martirilor şi luptătorilor pentru
libertatea şi fericirea Neamului daco-românesc multimilenar.

Program cultural-artistic al elevilor şi formaţiilor din
Clubul „Crăişorii”

13:30 - 14:30 :

Masa de prânz 14:30 :

Târnava de Criş şi Hălmagiu (la monumente) - momente de reculegere 11:15 - 12:00 :

16:30 - 18:30 :
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„[...] Uniţi-vă cu poporul toţi, preoţi, 
nobili, cetăţeni, ostaşi, învăţaţi, şi vă 
sfătuiţi într-un cuget asupra mijloacelor 
reînvierii naţionale, pentru că toţi sunteţi 
fii ai aceleiaşi mame şi cauza este 
comună[…].

Vă strigă străbunii noştri: Fiilor! Şi noi am 
fost nu numai o dată în împrejurări rele, 
cum sunteţi şi voi astăzi; şi noi am fost 
înconjuraţi de inamici în pământul nostru 
cum sunteţi voi astăzi, şi de multe ori am 
suferit şi mai rele decât voi[…]. Apăraţi-
vă ca fraţii, cu puteri unite în pace şi resbel. 
[…]”. (Simion Bărnuţiu – Blaj, mai 1848) 

„[...] totul trebuie dacizat”

(Mihai Eminescu, 1861)

Blaj, 3-5(15-17) mai 1848

Alba Iulia, 1 decembrie 1918


	Page 1
	Page 2
	Page 3

