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Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, 
În care te-adânciră barbarii de tirani !

Acum ori niciodată croiește-ți altă soarte, 
La care să se-nchine și cruzii tăi dușmani.

Festivalul Cultural-Patriotic „Ţara Crăişorului“, ediţia a VIII-a, Albac, 27-28 februarie 2015
• dezbateri şi simpozion • Horea, Cloşca, Crişan şi

Avram Iancu • 
- cetăţeni de onoare post-mortem

ai comunei Albac - 
• placă de comemorare şi omagiere

• ceremonial religios 

• program artistic

• festivităţi

(Imnul Revoluţiei Române Transilvane de la 1848, devenit Imnul de stat al României, strofa 1)
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Stimaţi reprezentanţi ai Asociaţiei 
„Ţara Iancului – Iubirea mea”, 
Dragi cititori ai revistei „Ţara 
Iancului“
“Unicul dor al vieţii mele e să-mi 
văd Naţiunea fericită” spunea, la 20 
decembrie 1850, Avram Iancu, eroul 
moţilor, Crăişorul cel iubit. Aveau să 
treacă ani de atunci până ce românii 
să devină cu adevărat o naţiune feri-
cită. A venit acel moment măreţ, al 
lui 1 Decembrie 1918, când Ardea-
lul s-a unit cu Ţara. Dar fericirea de 
a fi uniţi într-o singură ţară, de a 
stăpâni deplin pământul moştenit de 
la strămoşii daci şi romani a fost 
scurtă. Românii s-au trezit prinşi în 
vâltoarea evenimentelor externe şi a 
intereselor marilor puteri. Ţara a 
fost ruptă în bucăţi, ca şi sufletele 
oamenilor care o locuiau. 
Astăzi încă ne căutăm fericirea, încă 
vrem să împlinim cele scrise în testa-
mentul lăsat nouă de Avram Iancu. 
Dar mânaţi de grijile cotidiene 
parcă uităm să fim români, să ne 
preţuim înaintaşii, pe acei oameni-
eroi care şi-au pus priceperea şi 
chiar viaţa în slujba neamului din 
care s-au ridicat.  
Mă bucur să ştiu că mai există 
oameni hotărâţi să ducă mai 
departe moşternirea şi numele lui 
Avram Iancu. Mă bucur că existaţi 
ca asociaţie, că sunteţi inimoşi şi că 
îi invăţaţi pe copii, dar şi pe adulţi, 
ce înseamnă iubirea de neam şi ţară. 
Asociaţia “Ţara Iancului – Iubirea 
mea” şi Clubul de elevi-voluntari 
“Crăişorii”, primiţi toată aprecie-
rea şi felicitările pentru ceea ce aţi 
reuşit să clădiţi de-a lungul acestor 
ani, pentru toată strădania, pentru 
toate evenimentele frumoase pe care 
le-aţi creat.   
Doresc ca Sfintele Sărbători să vă 
aducă dumneavoastră, colaborato-
rilor şi cititorilor revistei „Ţara 
Iancului” linişte, armonie, belşug şi 
împlinirea tuturor dorinţelor. 
Crăciun Fericit! La Mulţi Ani, 2016!
Petru Mărginean, 
Primarul Municipiului Deva

Stimaţi cititori, stimată editură, 
Se spune că cine nu-şi cunoaşte 
trecutul nu are nici un viitor.
Iar dacă vorbim despre trecut, un 
reper notabil, apropiat nouă,  
hunedorenilor, este fără îndoială 
personalitatea acestui erou al neamu-
lui românesc care a fost Avram Iancu. 
Din păcate, nu sunt multe împliniri 
editoriale astăzi care să cinstească 
memoria Crăişorului aşa cum se 
cuvine. Însă, dumneavoastră, prin 
revista „Ţara Iancului”, o faceţi cu o 
lăudabilă perseverenţă. Cu atât este 
mai important acest demers publicis-
tic, cu cât în siajul său regăsim 
evenimente ale căror protagonişti 
sunt tinerii. Ei sunt viitorul nostru.  
Prin urmare, trebuie să fie primii 
beneficiari ai cunoaşterii trecutului. 
Eu înţeleg menirea acestui triptic , 
format din Asociaţia „Ţara Iancului – 
iubirea mea”, publicaţia de faţă şi 
mai ales clubul de elevi-voluntari 
„Crăişorii“, ca pe o predare de ştafe-
tă între generaţii a ceea ce înseamnă 
să-ţi respecţi eroii, să-ţi iubeşti ţara şi 
să înveţi ce înseamnă cu adevărat o 
Naţiune fericită. Iar Avram Iancu, 
figura lui de care suntem atât de 
ataşaţi, este modelul ideal ales pentru 
ca toate acestea să fie învăţate bine. 
În numele Consiliului Judeţean 
Hunedoara şi al meu personal,  felicit 
editorii acestei reviste pentru demer-
sul notabil menit să hrănească spiritul 
nostru naţional cu ingredientele nece-
sare atragerii respectului ce ni se 
cuvine ca parte în edificiul european. 
Vă felicit de asemenea pe dumnea-
voastră, stimaţi cititori, care reveniţi 
mereu, prin lectură, la marea pagină 
de Istorie naţională scrisă de Avram 
Iancu pe meleagurile noastre.

Cu aleasă consideraţie,
Adrian Nicolae David
Preşedintele Consiliului Judeţean 
Hunedoara

Cuvânt de suflet
„Iată, Fecioara va lua în pântece şi va 
naşte Fiu şi se va chema numele Său 
Emanuil” (Isaia 7, 14).
Străvechea profeţie a prorocului Isaia 
s-a împlinit acum mai bine de două mii 
de ani, când la „plinirea vremii”, în 
peştera cea rece şi sărăcăcioasă a 
Viflaimului, S-a născut Mântuitorul 
nostru Iisus Hristos, Împăratul 
Preaslăvit al cerului şi al pământului. 
Lunga şi mult aşteptata împlinire a 
profeţiei naşterii din femeie a Celui 
Care va zdrobi pentru totdeauna capul 
vicleanului „şarpe”, prin acel „Fie mie 
după voia Ta!” rostit de Fecioara 
Maria la primirea Bunei Vestiri aduse 
de Arhanghelul Gavriil, lua, aşadar, 
sfârşit. 
Acest mărit eveniment, al venirii în 
lume a Celui Ce a schimbat faţa lumii, 
este serbat pe pământul românesc de 
aproape două milenii, anume din însăşi 
etapa pătrunderii creştinismului în 
acest spaţiu, respectiv din însăşi etapa 
plămădirii noastre ca popor. Altoite pe 
tradiţii şi obiceiuri ancestrale, ale 
căror origini se pierd în negura 
vremurilor, colindele de Crăciun cântă 
şi ne încântă an de an, transpunându-
ne în atmosfera de basm a copilăriei, a 
serilor de ajun în care cu toţii aşteptam 
să primim, prin cetele de colindători, 
vestea Naşterii Domnului.
Acest lucru și-l propune și deja îndă-
tinatul festival „Veniți la Țebea, veniți 
să colindați cu noi pentru străbuni, eroi 
și pentru voi!”, organizat an de an, cu 
atâta dăruire, de membrii asociației 
„Țara Iancului – Iubirea mea”, în 
ambianţa plină de căldură sufletească 
a monumentalei biserici „Adormirea 
Maicii Domnului” din „Pantheonul” 
moților, anume de a aduce în inimile 
noastre, în prag de Sfinte Sărbători, 
bucuria îngerilor și a păstorilor din 
ziua Nașterii Domnului.
Praznicul mult-așteptat al Crăciunului 
să reverse peste toți clericii și 
credincioșii hunedoreni belșug de 
binecuvântare, bucurii și toate cele de 
folos spre mântuire! La mulți ani!
† G u r i e,
Episcopul Devei şi al Hunedoarei  

Revista „Ţara Iancului“, nr. 9 / 2015 3Revista „Ţara Iancului“, nr. 9 / 2015

„Pentru România, Ardealul e leagănul care i-a ocrotit copilăria, e 
şcoala care i-a făurit neamul, e farmecul care i-a susţinut viaţa. 

din partea Asociaţiei, a Clubului „Crăişorii“,
a membrilor, membrilor de onoare şi colaboratorilor

Am trăit în anul 2015, vremuri deosebit 
de tulburi şi grele întâmplate în lume, în  
Europa şi în România: războaie, 
încleştări violente, refugiaţi, tragedii, 
incendii criminale, terorism, masacre, 
suferinţe, cu desfăşurări apocaliptice... 
Vremuri cel puţin la fel de cumplite, a 
traversat şi naţiunea română transil-
vană, timp de 581 de ani după 1437, şi 
apoi între anii 1940-45 având statut 
impus de „tolerată” şi supusă la umilin-
ţe, schingiuiri, torturi, omoruri, expul-
zări, deportări, temniţe, spânzurători, 
decapitări, trageri pe roată, confiscări, 
incendieri. Toate, pe baza unui plan de 
genocid şi crime contra umanităţii, încă 
insuficient cunoscut, insuficient 
asumat, insuficient pedepsit şi care au 
lăsat cicatrici adânci, închise sau nu, în 
sufletul  românilor ardeleni şi nu 
numai.
În anul 2015, în cadrul celei de a VIII-a 
ediţii a Festivalului cultural-patriotic 
„Ţara Crăişorului”, am celebrat 2075 
de ani de la prima unificare a 
străbunilor daci sub Burebista; 415 ani 
de la unirea celor 3 ţări daco-române 
sub sceptrul viteazului Mihai; 230 de 
ani de la martiriul lui Horea, Cloşca şi 
Crişan; 165 de ani de la redactarea de 
către nebiruitul Avram Iancu în cetatea 
lui „de scaun” de la Câmpeni, cu mână 
proprie (m.pr), a ultimei sale voinţe 
testamentare; 150 de ani de la naşterea 
marelui poet şi patriot Mihai Eminescu.

Aceste rânduri văd lumina tiparului în 
ajun de Crăciun, marea Sărbătoare a 
Naşterii Domnului nostru Isus Hristos, 
pe care românii din toate colţurile lumii 
afectaţi sau nu de tragedii, tristeţi sau 
suferinţe, o aşteaptă şi o întâmpină cu 
speranţe de mângâiere şi de mai bine. Şi 
aceasta se întâmplă an de an de aproape 
două mii de ani în atmosfera magică şi 
minunată a colindelor.
Cu gândul la moşii şi strămoşii noştri, 
cei câteva sute de elevi-„crăişori” îm-
preună cu profesori, părinţi, invitaţi şi 
colaboratori ai Asociaţiei noastre vor 
desfăşura în Pantheonul de la Ţebea cea 
de a VIII-a ediţie a Serbării „Veniţi la 
Ţebea, veniţi să colindaţi cu noi, pentru 
străbuni, eroi şi pentru voi”. Cu bucurie 
se vor reîntâlni formaţiile de elevi-
crăişori din judeţele Hunedoara, Alba, 
Arad, Covasna precum şi alţi prieteni 
din ţară în Pantheonul şi biserica 
ortodoxă cu tricolor de la Ţebea. Glasu-
rile zglobii ale „crăişorilor” vor colinda 
în faţa mormintelor eroilor, martiri şi 
luptători care, în nimb de glorie îşi 
odihnesc vecia aici, în jurul mormântu-
lui nebiruitului Iancu. Măreţia memo-
riei acestor eroi ne îmbărbătează şi ne 
cheamă permanent la evocare, cinstire 
şi omagiere. În acelaşi timp însă jertfa 
ne îndeamnă la vigilenţă şi luptă „cu 
arma legii”, la bărbăţie şi unire în 
spiritul credinţei strămoşeşti, pentru 
revendicarea şi obţinerea unor drepturi 

şi deziderate „restante”, neglijate sau 
„uitate” dar imperios necesare întru 
realizarea „dorului” testamentar al 
Crăişorului: „Naţiunea mea să fie 
fericită”. 
Pe parcursul celor opt ani de la 
înfiinţare, Asociaţia „Ţara Iancului – 
Iubirea Mea” împreună cu al său Club 
de elevi-voluntari „Crăişorii”  a fost un 
catalizator, stimulator, organizator, 
îndrumător şi declanşator al unor ener-
gii latente, care erau parcă în aşteptarea 
unor descătuşări care s-au produs 
benefic pentru elevi, profesori şi insti-
tuţiile din care făceau parte în cadrul 
acţiunilor pe care le-am iniţiat: Festiva-
lul cultural-patriotic „Ţara Crăişo-
rului”, serbarea de colinde, concursuri, 
simpozioane, întâlniri, excursii tema-
tice, plăci aniversare şi comemorative, 
revista „Ţara Iancului”, site-ul 
www.taraiancului.ro ş.a, sunt tot atâtea 
mărturii...
Rolul elevilor, cadrelor didactice, 
părinţilor, sponsorilor, donatorilor, 
prietenilor, finanţatorilor nerambur-
sabili, membrilor, membrilor de onoare 
şi colaboratorilor Asociaţiei şi ai 
Clubului a fost deosebit în derularea 
acţiunilor noastre cărora le mulţumim 
şi pe această cale încă o dată, şi le dorim 
Sărbători Fericite, bucurii şi La mulţi 
ani!  
Ioan Paul Mărginean, preşedinte 
fondator al Asociaţiei şi Clubului

„MESAJ-TESTAMENT” al celui mai bătrân Crăişor (90 de ani) din 
Asociaţia „Ţara Iancului – Iubirea Mea”, General de divizie(r) prof. 
univ. – veteran de război Constantin Ispas (fiu al Gorjului)

Avertizat de anii imprevizibili ai vârstei 
înaintate (90 de ani), mă simt obligat să 
las pe această cale câteva sfaturi 
(îndemnuri) dragilor şi iubiţilor mei 
„colegi” ai Clubului de elevi-voluntari 
„Crăişorii” din Asociaţia „Ţara 
Iancului – Iubirea Mea”.
• În primul rând, le spun să nu uite că 
sunt români şi această recomandare să 
treacă mai departe din tată în fiu, atâta 
timp cât va dura neamul meu.
• Să nu uite niciodată că cinstea şi 
omenia sunt podoabe cu care s-au 
mândrit înaintaşii noştri şi la fel să 
rămână şi celor ce vor veni după noi.
• „Crăişorii” de azi şi cei de mâine să fie 

iubitori ai bisericii, armatei şi gliei 
strămoşeşti.
• Să fie, în orice împrejurare, îmbrăcaţi 
în haina modestiei.
• Să lucreze în viaţa lor mai mult pentru 
binele public, decât pentru al lor 
personal.
• Să fie oameni ai datoriei în orice 
domeniu ar activa în viaţa lor, pe care 
şi-o doresc plină de fapte bune.
Tuturor „Crăişorilor”, o caldă îmbră-
ţişare de general de divizie(r) al armatei 
române, de soţ, părinte, bunic şi 
străbunic. Iar ţării mele pe care am 
iubit-o şi pentru care m-am jertfit în 
război, îi urez un viitor de aur.

1938

Ardealul e românismul în restrişte. [...]Pentru Ardeal nu-i 
sforţare care să nu se ofere de la sine.“

(Nicolae Titulescu, Ploieşti - 3 mai 1915)

 Motto : 

2015

M E S A J E P E N T R U C I T I T O R I

Mesajul Asociaţiei „Ţara Iancului- Iubirea Mea”  şi a Clubului  său  „Crăişorii” de elevi- voluntari 
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din partea Asociaţiei, a Clubului „Crăişorii“,
a membrilor, membrilor de onoare şi colaboratorilor

Am trăit în anul 2015, vremuri deosebit 
de tulburi şi grele întâmplate în lume, în  
Europa şi în România: războaie, 
încleştări violente, refugiaţi, tragedii, 
incendii criminale, terorism, masacre, 
suferinţe, cu desfăşurări apocaliptice... 
Vremuri cel puţin la fel de cumplite, a 
traversat şi naţiunea română transil-
vană, timp de 581 de ani după 1437, şi 
apoi între anii 1940-45 având statut 
impus de „tolerată” şi supusă la umilin-
ţe, schingiuiri, torturi, omoruri, expul-
zări, deportări, temniţe, spânzurători, 
decapitări, trageri pe roată, confiscări, 
incendieri. Toate, pe baza unui plan de 
genocid şi crime contra umanităţii, încă 
insuficient cunoscut, insuficient 
asumat, insuficient pedepsit şi care au 
lăsat cicatrici adânci, închise sau nu, în 
sufletul  românilor ardeleni şi nu 
numai.
În anul 2015, în cadrul celei de a VIII-a 
ediţii a Festivalului cultural-patriotic 
„Ţara Crăişorului”, am celebrat 2075 
de ani de la prima unificare a 
străbunilor daci sub Burebista; 415 ani 
de la unirea celor 3 ţări daco-române 
sub sceptrul viteazului Mihai; 230 de 
ani de la martiriul lui Horea, Cloşca şi 
Crişan; 165 de ani de la redactarea de 
către nebiruitul Avram Iancu în cetatea 
lui „de scaun” de la Câmpeni, cu mână 
proprie (m.pr), a ultimei sale voinţe 
testamentare; 150 de ani de la naşterea 
marelui poet şi patriot Mihai Eminescu.

Aceste rânduri văd lumina tiparului în 
ajun de Crăciun, marea Sărbătoare a 
Naşterii Domnului nostru Isus Hristos, 
pe care românii din toate colţurile lumii 
afectaţi sau nu de tragedii, tristeţi sau 
suferinţe, o aşteaptă şi o întâmpină cu 
speranţe de mângâiere şi de mai bine. Şi 
aceasta se întâmplă an de an de aproape 
două mii de ani în atmosfera magică şi 
minunată a colindelor.
Cu gândul la moşii şi strămoşii noştri, 
cei câteva sute de elevi-„crăişori” îm-
preună cu profesori, părinţi, invitaţi şi 
colaboratori ai Asociaţiei noastre vor 
desfăşura în Pantheonul de la Ţebea cea 
de a VIII-a ediţie a Serbării „Veniţi la 
Ţebea, veniţi să colindaţi cu noi, pentru 
străbuni, eroi şi pentru voi”. Cu bucurie 
se vor reîntâlni formaţiile de elevi-
crăişori din judeţele Hunedoara, Alba, 
Arad, Covasna precum şi alţi prieteni 
din ţară în Pantheonul şi biserica 
ortodoxă cu tricolor de la Ţebea. Glasu-
rile zglobii ale „crăişorilor” vor colinda 
în faţa mormintelor eroilor, martiri şi 
luptători care, în nimb de glorie îşi 
odihnesc vecia aici, în jurul mormântu-
lui nebiruitului Iancu. Măreţia memo-
riei acestor eroi ne îmbărbătează şi ne 
cheamă permanent la evocare, cinstire 
şi omagiere. În acelaşi timp însă jertfa 
ne îndeamnă la vigilenţă şi luptă „cu 
arma legii”, la bărbăţie şi unire în 
spiritul credinţei strămoşeşti, pentru 
revendicarea şi obţinerea unor drepturi 

şi deziderate „restante”, neglijate sau 
„uitate” dar imperios necesare întru 
realizarea „dorului” testamentar al 
Crăişorului: „Naţiunea mea să fie 
fericită”. 
Pe parcursul celor opt ani de la 
înfiinţare, Asociaţia „Ţara Iancului – 
Iubirea Mea” împreună cu al său Club 
de elevi-voluntari „Crăişorii”  a fost un 
catalizator, stimulator, organizator, 
îndrumător şi declanşator al unor ener-
gii latente, care erau parcă în aşteptarea 
unor descătuşări care s-au produs 
benefic pentru elevi, profesori şi insti-
tuţiile din care făceau parte în cadrul 
acţiunilor pe care le-am iniţiat: Festiva-
lul cultural-patriotic „Ţara Crăişo-
rului”, serbarea de colinde, concursuri, 
simpozioane, întâlniri, excursii tema-
tice, plăci aniversare şi comemorative, 
revista „Ţara Iancului”, site-ul 
www.taraiancului.ro ş.a, sunt tot atâtea 
mărturii...
Rolul elevilor, cadrelor didactice, 
părinţilor, sponsorilor, donatorilor, 
prietenilor, finanţatorilor nerambur-
sabili, membrilor, membrilor de onoare 
şi colaboratorilor Asociaţiei şi ai 
Clubului a fost deosebit în derularea 
acţiunilor noastre cărora le mulţumim 
şi pe această cale încă o dată, şi le dorim 
Sărbători Fericite, bucurii şi La mulţi 
ani!  
Ioan Paul Mărginean, preşedinte 
fondator al Asociaţiei şi Clubului

„MESAJ-TESTAMENT” al celui mai bătrân Crăişor (90 de ani) din 
Asociaţia „Ţara Iancului – Iubirea Mea”, General de divizie(r) prof. 
univ. – veteran de război Constantin Ispas (fiu al Gorjului)

Avertizat de anii imprevizibili ai vârstei 
înaintate (90 de ani), mă simt obligat să 
las pe această cale câteva sfaturi 
(îndemnuri) dragilor şi iubiţilor mei 
„colegi” ai Clubului de elevi-voluntari 
„Crăişorii” din Asociaţia „Ţara 
Iancului – Iubirea Mea”.
• În primul rând, le spun să nu uite că 
sunt români şi această recomandare să 
treacă mai departe din tată în fiu, atâta 
timp cât va dura neamul meu.
• Să nu uite niciodată că cinstea şi 
omenia sunt podoabe cu care s-au 
mândrit înaintaşii noştri şi la fel să 
rămână şi celor ce vor veni după noi.
• „Crăişorii” de azi şi cei de mâine să fie 

iubitori ai bisericii, armatei şi gliei 
strămoşeşti.
• Să fie, în orice împrejurare, îmbrăcaţi 
în haina modestiei.
• Să lucreze în viaţa lor mai mult pentru 
binele public, decât pentru al lor 
personal.
• Să fie oameni ai datoriei în orice 
domeniu ar activa în viaţa lor, pe care 
şi-o doresc plină de fapte bune.
Tuturor „Crăişorilor”, o caldă îmbră-
ţişare de general de divizie(r) al armatei 
române, de soţ, părinte, bunic şi 
străbunic. Iar ţării mele pe care am 
iubit-o şi pentru care m-am jertfit în 
război, îi urez un viitor de aur.

1938

Ardealul e românismul în restrişte. [...]Pentru Ardeal nu-i 
sforţare care să nu se ofere de la sine.“

(Nicolae Titulescu, Ploieşti - 3 mai 1915)

 Motto : 

2015

M E S A J E P E N T R U C I T I T O R I

Mesajul Asociaţiei „Ţara Iancului- Iubirea Mea”  şi a Clubului  său  „Crăişorii” de elevi- voluntari 
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Ing. LUŢA Liviu, 
Bucureşti, membru 
fondator, cotizant şi 
donator al Asociaţiei 
“Ţara Iancului, Iubirea 
Mea” şi al Clubului de 
e l e v i - v o l u n t a r i  

“Crăişorii”, absolvent al 
Liceului “Avram Iancu” 

din Brad.

Un gând bun şi numai urări de noi 
succese pentru inimoşii Crăişori, 
demni urmaşi ai lui Avram Iancu, 
cărora le urez să aibă drept crez 
îndeplinirea ultimei dorinţe testamen-
tare a eroului nostru, al moţilor 
zărandeni şi al întregii Transilvanii. Şi, 
să nu uităm nicio clipă inimoasele 
cadre didactice care au muncit şi 
muncesc permanent pentru a da viaţă 
visurilor şi obiectivelor organizaţiei 
noastre în creşterea şi educarea tinerei 
generaţii, în care ne punem toţi 
speranţele într-un viitor mai bun. Aşa 
să ne ajute Dumnezeu!

ZAHARCU Steluţa, 
Bucureş t i ,  membru  
cotizant activ, donator 
constant şi Membru de 
onoare al Asociaţiei 
„Ţara Iancului Iubirea 
Mea” şi al Clubului său 
de elevi voluntari 
„Crăişorii „precum şi 

membru al Asociaţiei din 
Bucureşti al cadrelor 

militare în rezervă şi retragere din 
arma geniu:

Se apropie CRĂCIUNUL, sărbătoa-
rea naşterii pruncului ISUS, sărbătoa-
rea în care primim şi dăruim cadouri, 
primim mai ales dragoste şi dăruim 
dragoste, ne bucurăm cu toţii de magia 
colindelor şi feeria Crăciunului, 
sărbătoarea cea mai frumoasă din an 
pentru toţi românii, copii, tineri şi 
bătrâni ! 

Voi, dragi Crăişori, călăuziţi de părin-
ţii voştri, de dascăli şi indrumători. 
Voi, care sunteti urmaşii lui AVRAM 
IANCU veţi veni şi în acest an cu 
glasurile şi inimile voastre de îngeri, 
să omagiaţi  prin colinde, in 
Pantheonul Sfânt al Apusenilor de la 

Ing. ROŞCA Pom-
pei (absolvent al Liceu-
lui „Avram Iancu“ din 
Brad) şi Adriana,  
Braşov, membri co-
tizanţi activi, donatori 
constanţi şi Membri de 
onoare al Asociaţiei 

„Ţara Iancului-Iubirea 
Mea” şi al Clubului său 
de elevi  voluntari  
„Crăişorii”:

Voi „Crăişorii“, ca şi 
Asociaţia „Ţara Ian-
cului–Iubirea Mea“ de 
care aparţineţi, sunteţi 

un „fenomen” benefic 
pentru educaţia cultural-

patriotică a românilor, pentru şlefuirea 
de conştiinţe şi pentru croirea unor 
speranţe mai bune pentru viitorul 
nostru al tuturora. Vă felicităm pentru 
tot ceeace faceţi şi vă dorim spor în 
toate cu sănătate şi bucurii!

prof. NICA Constanţa 
-Tinel ,  Bucureş t i ,  
donator şi membru al 
Asociaţiei din Bucu-
reşti a cadrelor militare 
în rezervă şi retragere 
din arma geniu: 

Crăciun Fericit! Dragi 
crăişori şi nu uitaţi că şi 

noi cei din capitala ţării, 
mai ales cei din Asociaţia Cadrelor în 
Rezervă şi Retragere din arma geniu, 
vă iubim şi vă apreciem. La mulţi ani 
cu bucurii şi succese! 

e c .  F o r o s i g a n  
Melania (Zlatna, 
jud. Alba), Membru 
de onoare al Asociaţiei 
„Ţara Iancului-Iubirea 
Mea” şi al Clubului său 
de elevi voluntari 
„Crăişorii“, donator şi 

participant activ la 
acţiunile Asociaţiei:

Transmit „crăişorilor” să nu uite 
versurile poetului Vasile Alecsandri:

„În ochii liftelor străine/ Păreaţi voi 
şterşi de pe pământ;/ Dar cât un stâlp e 
în picioare,/ Nu cade templul dărâmat,/ 
Şi nici un neam viteaz nu moare,/ Cât 
el mai are-un fiu bărbat.

 col.(r) ILEA Teodor 
A l e x a n d r u  –   
Constanţa, membru 
cotizant activ şi donator 
al Asociaţiei „Ţara 
Iancului Iubirea Mea” 
şi al Clubului său de e-

levi voluntari „Crăişorii” 

Constatăm cu regret că 
dictatura lui Ceauşescu a fost înlocuită 
cu dictatura dragostei de străinătate şi 
de averi făcute peste noapte, 
ajungându-se ca pământul ţării cu lada 
de zestre a neamului ce adăposteşte 
râvnite bogăţii, care au fost apărate de-
a lungul istoriei cu incredibile 
sacrificii şi războaie, să fie înstrăinate 
pr in t r-un  s i s tem de  corupţ ie  
incalificabil. În acelaş timp un mare 
număr de compatrioţi ajung să doarmă 
în barăcile şi magaziile din străinătate 
a unor investitori (a se citi jefuitori) 
străini. Noi cei rămaşi în ţară ne 
străduim să păstrăm neatinsă şi vie 
dragostea de neam şi ţară şi vom pune 
scut pieptul nostru împotriva tuturor 
celor ce doresc a distruge valorile 
acestui popor. Am încredere că 
tineretul României, mai ales cei din 
Clubul de elevi-voluntari „Crăişorii”, 
prin entuziasmul şi faptele lor brave, 
vor face din România o ţară iubită şi 
respectată de toţi.

1. Detaşamentul „Ţara Moţilor” din cadrul Liceului Tehnologic „Ţara Moţilor” din comuna Albac, jud. 
Alba:

b) Prof. înv. primar 
Maria Paşca Igna,  
îndrumător şi locţiitor 
al îndrumătorului de 
detaşament

a )  P r o f .  M a r i n e l  
Chiriţescu, director al 
Liceului şi îndru-
mător al detaşamen-
tului

c) Eleva Cosmina Jurj, 
cls a VII-a comandant 
de detaşament

În opinia mea Clubul de 
e levi-crăişor i i  are  
misiunea de a reaminti 
românilor lucrurile 

măreţe făcute de eroii 
noştri care s-au sacrificat 

pentru binele ţării.

Noi şi elevii noştri 
”crăişori” din Detaşa-

mentul nr. 11 ”Ţara 
Mo ţ i l o r”  –Albac ,  ne  

mândrim că facem parte din acest grup 
minunat care a dovedit că dragostea de 
neam e cea mai înaltă şcoală.

Festivalurile ”Ţara Crăi-
şorului” au ajutat elevii să 

înţeleagă mai bine însem-
nătatea istoriei şi să simtă 

emoţia cu care se vorbeşte despre ea.

Ţebea, pe Avram Iancu, Marele şi 
Nebiruitul nostru Erou Naţional din 
Ardeal, şi totodată pe toţi eroii, martirii 
şi luptătorii pentru Neamul daco-
românesc multimilenar. Vă iubesc 
enorm pentru tot ceea ce faceţi! Cu 
sufletul plin de preţuire transmitem 
felicitările şi urările de bine cele mai 
calde pentru sărbătorile Crăciunului şi 
ale Anului Nou 2016, “Crăişorilor”, 
conducerii Asociaţiei “Ţara Iancului 
Iubirea Mea” şi tuturor participanţilor. 
La Mulţi Ani Fericiţi !

Mesajele formaţiilor active din anul şcolar 2015-2016 ale Clubului „Crăişorii“
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2. Detaşamentul „Simion Groza” din cadrul Liceului Tehnologic „Crişan” din comuna Crişcior 
(HD)
a )  P r o f .  F l o r i n   
Cosmin JURCA ,  
director al Liceului şi 
îndrumător al detaşa-
mentului:

Începând din acest an 
şcolar 2015-2016 am 
preluat funcția domnu-
lui director Popa Nicolaie, care, 
după o carieră de 43 de ani, s-a retras 
în umbra liniştită a casei sale să-şi 
îndeplinească rolul de bunic.

Preluând funcţia domniei sale, am 

ales să duc mai departe şi tradiţia 
,,Crăişorilor” în şcoala noastră, con-
siderând că e de datoria mea, ca fiu 
al acestor locuri, să nu uităm numele 
eroului nostru, Avram Iancu. Încă 
îmi amintesc uneori cântecul pe care 
îl auzeam la şcoală ”Din țara moților 
noi am venit / Unde Iancu a trăit” Şi-
mi mai aduc aminte şi mândria pe 
care o simţeam atunci când mă 
includeam şi eu în acest ”noi” ai 
Iancului. E o onoare să fii urmaș al 
marelui tribun care și-a adus 
contribuția sa la împlinirea visului 

de libertate al moților. E important 
ca în zilele noastre să insuflăm 
elevilor mândria apartenenței la 
această zonă unde trăiesc urmaşii lui 
Iancu.

Prin participarea elevilor din cadrul 
liceului nostru la activitățile 
,,Crăișorilor” le dăm posibilitatea de 
a simți apartenența la acest Neam 
daco-românesc multimilenar care 
întotdeauna s-a luptat pentru ființa 
sa națională, pentru libertate şi 
dreptate.

c) Mă numesc Pârva 
Laura și sunt unul 
dintre elevii voluntari 
ai grupului ,,Crăișo-
rilor”.

Anul acesta, în luna 
Augus t ,  am fos t  
chemată să particip, ca 
reprezentant al Crăișori-
lor din Detașamentul 10 Simion 
Groza, la emisiunea „Oameni de 
nota 10“ difuzată de Hunedoara TV. 
Am acceptat cu o oarecare strângere 
de inimă propunerea de a participa 
la o emisiune TV, deoarece era 
pentru prima dată în viață când 
trebuia să fac așa ceva și nu știam ce 

urma să se întâmple. Știam doar 
numele emisiunii și că trebuia să 
vorbesc în fața camerelor și sunt o 
fire puțin mai timidă. Dar am spus 
că trebuie să-mi fac un pic de curaj 
pentru a demonstra că noi, crăișorii, 
putem lupta și cu emoțiile. Şi apoi, 
reprezentam școala noastră la o 
emisiune TV, fapt care nu se 
întâmplă în fiecare zi. Participarea 
mea la această emisiune a fost 
posibilă datorită faptului că fac 
parte din ,,Crăișorii” Iancului. A fost 
unul dintre cele mai plăcute 
momente ale verii, alături de 
participarea mea la concertul de la 
București al lui Andre Rieu, după ce 

b) Prof. Corina Oros, 
Consilier educativ al 
Liceului, îndrumător 
de echipaj, locţiitor al 
îndrumătorului de 
detaşament

Munca de consilier 
educativ presupune o 
permanentă luptă cu blazarea şi un 
efort continuu de a convinge că 
merită să-i învăţăm pe elevii noştri 
şi altceva în afara programei 
şcolare. Activităţile educative extra-
curriculare sunt menite să le 

lărgească orizonturile şi să-i 
convingă de importanţa lor ca 
membri ai comunităţii căreia îi 
aparţin. E important pentru elevii 
noştri să ia contact cu lumea din 
exterior şi să cunoască şi alte 
aspecte ale vieţii. Acest lucru l-a 
făcut şi participarea elevilor noştri 
la activităţile ,,Crăişorilor”, activi-
tăţi care le-au dat posibilitatea să 
cunoască şi alţi elevi ca ei şi să vadă 
că spiritul lui Avram Iancu uneşte 
oameni din toate părţile ţării. Pentru 
că spiritul lui Avram Iancu trăieşte 

prin fiecare dintre noi şi ne insuflă 
mândria de a fi urmaşii lui, fapt care 
ne face să spunem ,,Trăiască duhul 
lui Iancu/ Trăiască moţul între 
moţi”. Noi, ca şi locuitori ai 
meleagurilor pentru care Avram 
Iancu a luptat , ca oameni care păşim 
poate zilnic prin locurile unde el a 
păşit odată, suntem datori să-i 
ducem mai departe numele şi 
idealurile. Iar ,,Crăişorii” tocmai 
asta fac: împlinesc moştenirea 
tribunului erou.

3. Detaşamentul “Ioan Buteanu” din cadrul Liceului “Ioan Buteanu” din comuna 
Gurahonţ(AR): 

- prof. Teodor Gheorghe Păiuşan, director al Liceului, îndrumător al detaşamentului 
şi prof. Corina Tulea, îndrumător echipaj 

În zona noastră, pe 
Valea Crişului Alb, în 

partea de vest a Ţării 
Zarandului memoria locală încă  
“musteşte” de mândria “modelelor” 
înaintaşilor - eroi, martiri şi luptători 
pentru drepturi, dreptate şi libertate 
– şi ale faptelor lor jertfelnice,atât de  
preţuite de moşi şi strămoşi, păstrate 
cu sfinţenie în memoria colectivă şi 
individuală şi transmise din gene-
raţie în generaţie, prin viul  grai  
ardelenesc, prin datini, cântece, 
obiceiuri şi meşteşuguri.                                                                                                                                         

Lângă noi şi cu noi, sunt mulţi şi 
adevăraţi oameni de suflet, români 
care preţuiesc şi sprijină astfel de 
atitudini şi fapte printre care şi 
colectivul Asociaţiei „Ţara Iancului 
- Iubirea mea” din care face parte şi  
Clubul de elevi-voluntari “Crăişo-
rii” a căror activităţii sunt foarte 
atractive, antrenante şi cu o impor-
tantă latură instructiv-educativă.

Le mulţumim personal şi în numele 
întregului colectiv de la Liceul 
nostru, elevilor-voluntari-„Crăişo-

rii” ai Gurahonţului din detaşamen-
tul nr. 8 “Ioan Buteanu”, care, 
împreună cu celelalte formaţii din 
Clubul de “Crăişori” al Asociaţiei 
“Ţara Iancului Iubirea Mea” duc 
mai departe ştafeta unui înalt simţ 
civic şi cultural-patriotic,  în lumina 
exemplului de viaţă şi fapte bune ale 
luptătorilor, martirilor şi eroilor care 
s-au jertfit pentru o Naţiune română 
liberă şi fericită.

am câștigat biletul la concursul de 
istorie organizat în școală de 
doamna profesoară de istorie. Şi 
așa, pasiunea mea pentru istorie a 
fost de două ori răsplătită.

De aceea consider că activitatea 
detașamentului de ,,Crăișori” mi-a 
dat posibilitatea să mă dezvolt și în 
afara școlii și să particip la activități 
pe care mi le doream de multă 
vreme. Drept urmare, începând din 
anul acesta școlar, am fost numită 
comandant al Detașamentului 10 
„Simion Groza“, lucru de care sunt 
foarte mândră.
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Ing. LUŢA Liviu, 
Bucureşti, membru 
fondator, cotizant şi 
donator al Asociaţiei 
“Ţara Iancului, Iubirea 
Mea” şi al Clubului de 
e l e v i - v o l u n t a r i  

“Crăişorii”, absolvent al 
Liceului “Avram Iancu” 

din Brad.

Un gând bun şi numai urări de noi 
succese pentru inimoşii Crăişori, 
demni urmaşi ai lui Avram Iancu, 
cărora le urez să aibă drept crez 
îndeplinirea ultimei dorinţe testamen-
tare a eroului nostru, al moţilor 
zărandeni şi al întregii Transilvanii. Şi, 
să nu uităm nicio clipă inimoasele 
cadre didactice care au muncit şi 
muncesc permanent pentru a da viaţă 
visurilor şi obiectivelor organizaţiei 
noastre în creşterea şi educarea tinerei 
generaţii, în care ne punem toţi 
speranţele într-un viitor mai bun. Aşa 
să ne ajute Dumnezeu!

ZAHARCU Steluţa, 
Bucureş t i ,  membru  
cotizant activ, donator 
constant şi Membru de 
onoare al Asociaţiei 
„Ţara Iancului Iubirea 
Mea” şi al Clubului său 
de elevi voluntari 
„Crăişorii „precum şi 

membru al Asociaţiei din 
Bucureşti al cadrelor 

militare în rezervă şi retragere din 
arma geniu:

Se apropie CRĂCIUNUL, sărbătoa-
rea naşterii pruncului ISUS, sărbătoa-
rea în care primim şi dăruim cadouri, 
primim mai ales dragoste şi dăruim 
dragoste, ne bucurăm cu toţii de magia 
colindelor şi feeria Crăciunului, 
sărbătoarea cea mai frumoasă din an 
pentru toţi românii, copii, tineri şi 
bătrâni ! 

Voi, dragi Crăişori, călăuziţi de părin-
ţii voştri, de dascăli şi indrumători. 
Voi, care sunteti urmaşii lui AVRAM 
IANCU veţi veni şi în acest an cu 
glasurile şi inimile voastre de îngeri, 
să omagiaţi  prin colinde, in 
Pantheonul Sfânt al Apusenilor de la 

Ing. ROŞCA Pom-
pei (absolvent al Liceu-
lui „Avram Iancu“ din 
Brad) şi Adriana,  
Braşov, membri co-
tizanţi activi, donatori 
constanţi şi Membri de 
onoare al Asociaţiei 

„Ţara Iancului-Iubirea 
Mea” şi al Clubului său 
de elevi  voluntari  
„Crăişorii”:

Voi „Crăişorii“, ca şi 
Asociaţia „Ţara Ian-
cului–Iubirea Mea“ de 
care aparţineţi, sunteţi 

un „fenomen” benefic 
pentru educaţia cultural-

patriotică a românilor, pentru şlefuirea 
de conştiinţe şi pentru croirea unor 
speranţe mai bune pentru viitorul 
nostru al tuturora. Vă felicităm pentru 
tot ceeace faceţi şi vă dorim spor în 
toate cu sănătate şi bucurii!

prof. NICA Constanţa 
-Tinel ,  Bucureş t i ,  
donator şi membru al 
Asociaţiei din Bucu-
reşti a cadrelor militare 
în rezervă şi retragere 
din arma geniu: 

Crăciun Fericit! Dragi 
crăişori şi nu uitaţi că şi 

noi cei din capitala ţării, 
mai ales cei din Asociaţia Cadrelor în 
Rezervă şi Retragere din arma geniu, 
vă iubim şi vă apreciem. La mulţi ani 
cu bucurii şi succese! 

e c .  F o r o s i g a n  
Melania (Zlatna, 
jud. Alba), Membru 
de onoare al Asociaţiei 
„Ţara Iancului-Iubirea 
Mea” şi al Clubului său 
de elevi voluntari 
„Crăişorii“, donator şi 

participant activ la 
acţiunile Asociaţiei:

Transmit „crăişorilor” să nu uite 
versurile poetului Vasile Alecsandri:

„În ochii liftelor străine/ Păreaţi voi 
şterşi de pe pământ;/ Dar cât un stâlp e 
în picioare,/ Nu cade templul dărâmat,/ 
Şi nici un neam viteaz nu moare,/ Cât 
el mai are-un fiu bărbat.

 col.(r) ILEA Teodor 
A l e x a n d r u  –   
Constanţa, membru 
cotizant activ şi donator 
al Asociaţiei „Ţara 
Iancului Iubirea Mea” 
şi al Clubului său de e-

levi voluntari „Crăişorii” 

Constatăm cu regret că 
dictatura lui Ceauşescu a fost înlocuită 
cu dictatura dragostei de străinătate şi 
de averi făcute peste noapte, 
ajungându-se ca pământul ţării cu lada 
de zestre a neamului ce adăposteşte 
râvnite bogăţii, care au fost apărate de-
a lungul istoriei cu incredibile 
sacrificii şi războaie, să fie înstrăinate 
pr in t r-un  s i s tem de  corupţ ie  
incalificabil. În acelaş timp un mare 
număr de compatrioţi ajung să doarmă 
în barăcile şi magaziile din străinătate 
a unor investitori (a se citi jefuitori) 
străini. Noi cei rămaşi în ţară ne 
străduim să păstrăm neatinsă şi vie 
dragostea de neam şi ţară şi vom pune 
scut pieptul nostru împotriva tuturor 
celor ce doresc a distruge valorile 
acestui popor. Am încredere că 
tineretul României, mai ales cei din 
Clubul de elevi-voluntari „Crăişorii”, 
prin entuziasmul şi faptele lor brave, 
vor face din România o ţară iubită şi 
respectată de toţi.

1. Detaşamentul „Ţara Moţilor” din cadrul Liceului Tehnologic „Ţara Moţilor” din comuna Albac, jud. 
Alba:

b) Prof. înv. primar 
Maria Paşca Igna,  
îndrumător şi locţiitor 
al îndrumătorului de 
detaşament

a )  P r o f .  M a r i n e l  
Chiriţescu, director al 
Liceului şi îndru-
mător al detaşamen-
tului

c) Eleva Cosmina Jurj, 
cls a VII-a comandant 
de detaşament

În opinia mea Clubul de 
e levi-crăişor i i  are  
misiunea de a reaminti 
românilor lucrurile 

măreţe făcute de eroii 
noştri care s-au sacrificat 

pentru binele ţării.

Noi şi elevii noştri 
”crăişori” din Detaşa-

mentul nr. 11 ”Ţara 
Mo ţ i l o r”  –Albac ,  ne  

mândrim că facem parte din acest grup 
minunat care a dovedit că dragostea de 
neam e cea mai înaltă şcoală.

Festivalurile ”Ţara Crăi-
şorului” au ajutat elevii să 

înţeleagă mai bine însem-
nătatea istoriei şi să simtă 

emoţia cu care se vorbeşte despre ea.

Ţebea, pe Avram Iancu, Marele şi 
Nebiruitul nostru Erou Naţional din 
Ardeal, şi totodată pe toţi eroii, martirii 
şi luptătorii pentru Neamul daco-
românesc multimilenar. Vă iubesc 
enorm pentru tot ceea ce faceţi! Cu 
sufletul plin de preţuire transmitem 
felicitările şi urările de bine cele mai 
calde pentru sărbătorile Crăciunului şi 
ale Anului Nou 2016, “Crăişorilor”, 
conducerii Asociaţiei “Ţara Iancului 
Iubirea Mea” şi tuturor participanţilor. 
La Mulţi Ani Fericiţi !

Mesajele formaţiilor active din anul şcolar 2015-2016 ale Clubului „Crăişorii“
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2. Detaşamentul „Simion Groza” din cadrul Liceului Tehnologic „Crişan” din comuna Crişcior 
(HD)
a )  P r o f .  F l o r i n   
Cosmin JURCA ,  
director al Liceului şi 
îndrumător al detaşa-
mentului:

Începând din acest an 
şcolar 2015-2016 am 
preluat funcția domnu-
lui director Popa Nicolaie, care, 
după o carieră de 43 de ani, s-a retras 
în umbra liniştită a casei sale să-şi 
îndeplinească rolul de bunic.

Preluând funcţia domniei sale, am 

ales să duc mai departe şi tradiţia 
,,Crăişorilor” în şcoala noastră, con-
siderând că e de datoria mea, ca fiu 
al acestor locuri, să nu uităm numele 
eroului nostru, Avram Iancu. Încă 
îmi amintesc uneori cântecul pe care 
îl auzeam la şcoală ”Din țara moților 
noi am venit / Unde Iancu a trăit” Şi-
mi mai aduc aminte şi mândria pe 
care o simţeam atunci când mă 
includeam şi eu în acest ”noi” ai 
Iancului. E o onoare să fii urmaș al 
marelui tribun care și-a adus 
contribuția sa la împlinirea visului 

de libertate al moților. E important 
ca în zilele noastre să insuflăm 
elevilor mândria apartenenței la 
această zonă unde trăiesc urmaşii lui 
Iancu.

Prin participarea elevilor din cadrul 
liceului nostru la activitățile 
,,Crăișorilor” le dăm posibilitatea de 
a simți apartenența la acest Neam 
daco-românesc multimilenar care 
întotdeauna s-a luptat pentru ființa 
sa națională, pentru libertate şi 
dreptate.

c) Mă numesc Pârva 
Laura și sunt unul 
dintre elevii voluntari 
ai grupului ,,Crăișo-
rilor”.

Anul acesta, în luna 
Augus t ,  am fos t  
chemată să particip, ca 
reprezentant al Crăișori-
lor din Detașamentul 10 Simion 
Groza, la emisiunea „Oameni de 
nota 10“ difuzată de Hunedoara TV. 
Am acceptat cu o oarecare strângere 
de inimă propunerea de a participa 
la o emisiune TV, deoarece era 
pentru prima dată în viață când 
trebuia să fac așa ceva și nu știam ce 

urma să se întâmple. Știam doar 
numele emisiunii și că trebuia să 
vorbesc în fața camerelor și sunt o 
fire puțin mai timidă. Dar am spus 
că trebuie să-mi fac un pic de curaj 
pentru a demonstra că noi, crăișorii, 
putem lupta și cu emoțiile. Şi apoi, 
reprezentam școala noastră la o 
emisiune TV, fapt care nu se 
întâmplă în fiecare zi. Participarea 
mea la această emisiune a fost 
posibilă datorită faptului că fac 
parte din ,,Crăișorii” Iancului. A fost 
unul dintre cele mai plăcute 
momente ale verii, alături de 
participarea mea la concertul de la 
București al lui Andre Rieu, după ce 

b) Prof. Corina Oros, 
Consilier educativ al 
Liceului, îndrumător 
de echipaj, locţiitor al 
îndrumătorului de 
detaşament

Munca de consilier 
educativ presupune o 
permanentă luptă cu blazarea şi un 
efort continuu de a convinge că 
merită să-i învăţăm pe elevii noştri 
şi altceva în afara programei 
şcolare. Activităţile educative extra-
curriculare sunt menite să le 

lărgească orizonturile şi să-i 
convingă de importanţa lor ca 
membri ai comunităţii căreia îi 
aparţin. E important pentru elevii 
noştri să ia contact cu lumea din 
exterior şi să cunoască şi alte 
aspecte ale vieţii. Acest lucru l-a 
făcut şi participarea elevilor noştri 
la activităţile ,,Crăişorilor”, activi-
tăţi care le-au dat posibilitatea să 
cunoască şi alţi elevi ca ei şi să vadă 
că spiritul lui Avram Iancu uneşte 
oameni din toate părţile ţării. Pentru 
că spiritul lui Avram Iancu trăieşte 

prin fiecare dintre noi şi ne insuflă 
mândria de a fi urmaşii lui, fapt care 
ne face să spunem ,,Trăiască duhul 
lui Iancu/ Trăiască moţul între 
moţi”. Noi, ca şi locuitori ai 
meleagurilor pentru care Avram 
Iancu a luptat , ca oameni care păşim 
poate zilnic prin locurile unde el a 
păşit odată, suntem datori să-i 
ducem mai departe numele şi 
idealurile. Iar ,,Crăişorii” tocmai 
asta fac: împlinesc moştenirea 
tribunului erou.

3. Detaşamentul “Ioan Buteanu” din cadrul Liceului “Ioan Buteanu” din comuna 
Gurahonţ(AR): 

- prof. Teodor Gheorghe Păiuşan, director al Liceului, îndrumător al detaşamentului 
şi prof. Corina Tulea, îndrumător echipaj 

În zona noastră, pe 
Valea Crişului Alb, în 

partea de vest a Ţării 
Zarandului memoria locală încă  
“musteşte” de mândria “modelelor” 
înaintaşilor - eroi, martiri şi luptători 
pentru drepturi, dreptate şi libertate 
– şi ale faptelor lor jertfelnice,atât de  
preţuite de moşi şi strămoşi, păstrate 
cu sfinţenie în memoria colectivă şi 
individuală şi transmise din gene-
raţie în generaţie, prin viul  grai  
ardelenesc, prin datini, cântece, 
obiceiuri şi meşteşuguri.                                                                                                                                         

Lângă noi şi cu noi, sunt mulţi şi 
adevăraţi oameni de suflet, români 
care preţuiesc şi sprijină astfel de 
atitudini şi fapte printre care şi 
colectivul Asociaţiei „Ţara Iancului 
- Iubirea mea” din care face parte şi  
Clubul de elevi-voluntari “Crăişo-
rii” a căror activităţii sunt foarte 
atractive, antrenante şi cu o impor-
tantă latură instructiv-educativă.

Le mulţumim personal şi în numele 
întregului colectiv de la Liceul 
nostru, elevilor-voluntari-„Crăişo-

rii” ai Gurahonţului din detaşamen-
tul nr. 8 “Ioan Buteanu”, care, 
împreună cu celelalte formaţii din 
Clubul de “Crăişori” al Asociaţiei 
“Ţara Iancului Iubirea Mea” duc 
mai departe ştafeta unui înalt simţ 
civic şi cultural-patriotic,  în lumina 
exemplului de viaţă şi fapte bune ale 
luptătorilor, martirilor şi eroilor care 
s-au jertfit pentru o Naţiune română 
liberă şi fericită.

am câștigat biletul la concursul de 
istorie organizat în școală de 
doamna profesoară de istorie. Şi 
așa, pasiunea mea pentru istorie a 
fost de două ori răsplătită.

De aceea consider că activitatea 
detașamentului de ,,Crăișori” mi-a 
dat posibilitatea să mă dezvolt și în 
afara școlii și să particip la activități 
pe care mi le doream de multă 
vreme. Drept urmare, începând din 
anul acesta școlar, am fost numită 
comandant al Detașamentului 10 
„Simion Groza“, lucru de care sunt 
foarte mândră.
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7. Detaşamentul “Arieşeni” din cadrul Liceului tehnologic  de turism şi  alimentaţie din comuna 
Arieşeni jud Alba: Prof. Bîte Marin, director al Liceului, îndrumător al detaşamentului. Comandant de 
detaşament, eleva Briciu Emanuela Andrada, şef echipaj Pantea Denisa

Detaşamentul nr. 15 
„Arieșeni”  de elevi 
voluntari „Crăişorii” 
din cadrul Asociaţiei 
„Ţara Iancului  -  
Iubirea mea” pregătit 
de d-na profesoară 

Cîmpean Laura ş i  
celelalte cadre didactice a 

participat cu deosebită plăcere la 
toate activităţile propuse de 
conducerea Asociaţiei, pentru copii 
acestea având o însemnătate foarte 

mare, atât din punct de 
vedere educativ, cultu-
ral-patriotic, dar şi 
civic, fiind şi printre 
cele mai încântătoare 
întâlniri cu tradiţiile 
noastre şi cu frumu-

seţea oamenilor din Ţara 
Iancului. Pentru noi, 

indiferent că este concert de colinde, 
festival cultural-patriotic sau 
festival-concurs de folclor, înseam-
nă să ne pregătim elevii câteva 
săptămâni după orele de curs. Ferice 

de localităţile care au 
asemenea educatori ai 
Neamului Românesc!

Urări de mulţi, mulţi 
ani de sănătate şi noi 
împliniri în activitatea 
A s o c i a ţ i e i  „ Ţ a r a  
Iancului - Iubirea mea” 
din Deva şi Clubului său de elevi 
–voluntari ”Crăişorii”.

6. Detaşamentul „Avram Iancu” din cadrul Şcolii Gimnaziale „Avram Iancu” din oraşul Covasna 
(CV) , prof. Henorel Olărescu, director  şi prof. Florentina Teacă, îndrumători.

Noi,  Crăișori i  din 
o r a ş u l - s t a ţ i u n e  
Covasna,  Detașa-
mentul nr. 16 ”Avram 
I a n c u ” ,  s u n t e m  
onorați să facem parte 
din frumoasa familie 
a Clubului elevilor-

voluntari ”Crăișorii” al 
Asociației ”Țara Iancului 

– Iubirea mea”. Dascăli și elevi, ne 
bucurăm că există această asociație 
care să cinstească memoria 
Crăișorului și Eroilor Neamului 
daco-românesc multimilenar, că am 

reuşit şi  putem participa la toate 
activitățile acesteia. 

De-a lungul timpului, am participat 
la Festivalul Cultural Patriotic Țara 
Crăișorului ajuns la a VIII-a ediţie, 
la Serbarile de colinzi de la Ţebea 
precum şi la alte acţiuni cultural-
patriotice organizate de către 
Asociaţia „Ţara Iancului Iubirea 
Mea” care au adus întotdeauna un 
plus de cunoştinţe şi emoţii benefice 
pentru formarea şi consolidarea 
personalităţii fiecăruia dintre noi.

Istoria şi onoarea ne obligă să ne 
cinstim eroii şi să le purtăm veşnică 
recunoştinţă. Trebuie să ne 
întoarcem la tradiţii, la istorie, la 
valorile naţionale, la evocarea 
momentelor vibrant patriotice care 
să ne reamintească ceea ce suntem. 
Să ne amintim cât sânge a curs, 
generaţie de generaţie, ca să ne 
putem numi şi astăzi români. Să 
renaştem sentimentul patriotic din 
valorile morale, etice, culturale ale 
Ţării, ceea ce ne salvează ca 
identitate şi ne întăreşte ca popor.

5. Detaşamentul „Horea” din cadrul Şcolii Gimnaziale „Horea” din comuna Horea (AB), Prof. Emil Marin 
Mateş, director şi prof. Oneţ Adina Liliana, îndrumători

În munţii Apuseni s-a 
î n c h e g a t  t ă r i a  ş i  
unitatea neamului 
românesc! Ei au fost 
ocrotirea şi scăparea 
noastră în zilele de 
groază, cetatea sfântă 
în care s-au păstrat mai 

curate ca ori-şi-unde, 
credinţele, limba şi 

datinile poporului nostru! În 
locurile acestea tăinuite, pe veci 
îngrădite de străjile Carpaţilor, 
plutesc umbrele strămoşilor noştri 
de-nainte de descălecare.

Aici, în şopotul izvoarelor şi în 
freamătul codrilor, a răsunat pentru 
întâia oară frumoasa noastră doină 
duioasă, Şi nu e pârâu, nici plai, de 
care să nu fie legată o amintire 
scumpă sufletului nostru, nici vârf 
de munte, care să nu-şi aibă 
povestea lui frumoasă şi cântecul 
lui. Suntem mândri să fim „copiii” 
acestor meleaguri binecuvântate, 
unde cântecul, tradiţiile şi colindul 
sfânt au fost păstrate şi sunt 
transmise mai departe generaţiilor 
viitoare.Participarea la activităţile 

desfăşurate de Aso-
ciaţia „Ţara Iancului-
Iubirea Mea” a fost 
întotdeauna o mare 
onoare pentru Deta-
şamentul de elevi-
voluntari crăişori 
«Horea», ca urmare, 
dorim să mulţumim 
pentru stimularea laturii 
cultural-educative şi patriotice a 
elevilor. De aceea „om vini cu drag 
când ni-ţi chema ”.

4. Detaşamentul „Moga Voievod” din cadrul Liceului Tehnologic „Moga Voievod” din comuna Hălmagiu 
(AR), prof. Ioan Popovici, director  şi prof. Cosmina Sirban, îndrumători de detaşament: 

Parteneriatul dintre 
Liceul  Tehnologic 
” M o g a  Vo i e v o d ”  
Hălmagiu și ONG 
”Țara Iancului – 
Iubirea mea”, datează 
de mulți ani. În decur-
s u l  a n i l o r  p r i n  

acțiunile inițiate am 
reușit să le insuflăm 

patriotismul elevilor noștri și să 
desfășurăm multe acțiuni cu impact 
pozitiv în rândul  comunității locale, 
a părinților dar mai ales al elevilor 
noștri. În Ținutul Hălmagiului, sub 

frumosul patronaj al asociației 
„Ţara Iancului-Iubirea Mea“, 
Crăișorii Iancului s-au implicat cu 
drag în multe acțiuni. Aici unde 
Iancu a fost arestat, unde își plimba 
pașii sau își cânta amarul, aici la 
poalele Muntelui Găina, spiritul 
Iancului este încă viu.

Parteneriatul nostru a  fost fructuos 
şi la festivalul patriotic din 2009 dar 
si mai apoi când la Balul Bobocilor 
clasei a IX-a. Conducerea Asocia-
ţiei a participat la câteva ediții 
iniţiind şi proba de concurs ”Miss 

Ţărăncuţă”. Excursiile 
organizate pe urmele 
lui Horea şi a revolu-
ţionarilor paşoptişti 
au oferit un prilej 
deosebit elevilor de a-
şi cunoaşte trecutul şi 
a-şi cinsti eroii, iar la 
Ţebea colindăm an de an, 
colindele noastre tradiţionale.

Fie ca spiritul Crăişorului Iancu să 
ne vegheze paşii şi să ne bucurăm de 
buna colaborare, iar parteneriatul să 
continue cu succes.
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8.Detaşamentul „Căpitan Ursu-1784„ din cadrul Şcolii Gimnaziale din comuna Vadu Moţilor, AB: 
prof. Semidia Crişan, director, îndrumător detaşament. Comandant detaşament eleva Hristea Denisa

Participarea detaşa-
mentului de elevi-
crăişori Vadu Moţilor 
la acţiunnile Asocia-
ţiei „Ţara Iancului -
Iubirea Mea“ consti-
tuie o mare onoare, 
mai ales că ducem cu 

noi mesajul moţilor de 
p e  melegur i le  comunei  
Săcătura (Vadu Moţilor) acolo unde 

răscoala lui Horea, Cloşca şi Crişan 
s-a materializat prin importante 
forţe materiale şi umane. Eveni-
mentele desfăşurându-se pe valea 
Arieşului Mare n-au putut evita 
această aşezare moţească din care s-
au ridicat conducători (ajutoare) ai 
lui Horia, Cloşca şi Crişan, printre 
care amintim cu rang de căpitan pe 
Ursu Joldiş. Am participat cu 
deosebită plăcere la activităţile 

propuse de conducerea 
asociaţiei, pentru copii 
a c e s t e a  a v â n d  o  
însemnătate foarte 
mare, atât din punct 
de vedere educativ 
cultural-patriotic, dar 
şi civic. Pentru noi 
aceste activităţi eterni-
zează trecutul istoric al 
moţilor.

9. Detaşament „Căpitan Nicolae 
Pleşa -  1784” – din cadrul Şcolii 
G i m n a z i a l e  d i n  c o m u n a  
Scărişoara (AB), Îndrumător: 

Director prof. Ovidiu 
Vasile Cioara; Coman-
dant detaşament: elev 
Bogdan Jurj 

Ne străduim şi noi 
elevii şi dascălii din 
Scărişoara,  ca şi  

întreaga  Naţiune 
română, să fim vrednici 
a cinsti prin gând, 
vorbă şi fapte pe 
înaintaşii noştri, aşa 
c u m  o  f a c e  ş i  
Asociaţia „Ţara Ian-
cului” şi să înfăptuim 
năzuinţele strămoşilor 

de a vedea Neamul 
daco-românesc  pe 

deplin fericit.

10. Detaşament „Cloşca - 1784“ din cadrul Școlii Gimnaziale ,,Emil 
Racoviță“ din comuna Gîrda de Sus(AB);  prof. Ana-Maria Mariş, 
director şi prof. Aurica Mucea, îndrumători.

Am fost onoraţi să 
participăm împreună 
cu elevii, la manifes-
tările patriotice și 
cul tura l  ar t i s t ice  
desfășurate la Albac 
cu prilejul comemo-
rării a 230 de ani de la 

M a r t i r i u l  E r o i l o r  
Neamului Românesc: 

Horea, Cloșca și Crișan. 

A fost un moment emoționant 
pentru elevii școlii noastre care au 
fost primiți în clubul de elevi 
voluntari „Crăișorii” detașamentul 
nostru purtând numele ,,Cloșca – 
1784” considerându-se urmașii 
eroilor-martiri români ardeleni.

 Elevii au fost uimiți de patriotismul 
de care au dat dovadă organizatorii 
și participanții la acest eveniment. 

Un moment special a fost şi 
acordarea diplomelor de „cetăţeni 
de onoare post-mortem a comunei 
Albac „eroilor-martiri Horea, 
Cloşca, Crişan şi Avram Iancu. 

Împreună cu Asociația ,,Țara 
Iancului - Iubirea mea“ îi învățăm pe 
elevi prin astfel de manifestări să 
aducă o mică recunoștință strămo-
șilor noștri, să-și iubească țara şi 
Neamul, să fie mândri că sunt moți. 

Fraţi Români, Oameni buni. Astăzi şi 
aici, în Cetatea Veşniciei Româneşti. 

Noi venim dintr-o altă zonă transilvană 
frământată de dramele istorice pe care 
le-a trăit poporul român, dar facem 
parte din acelaşi creuzet al dăinuirii 
noastre păzit de mărturia tăcută şi 
însângerată a crestelor şi trecătorilor 
Carpaţilor. Tăria stâncilor care a stat în 
sângele strămoşilor noştri, cu stator-
nicele şi jertfetnicele vetre, cu o 
continuitate nestinsă, a fost voinţa 
noastră de a rămâne de la începuturi aici 
în „Grădina maicii Domnului”, chiar 
dacă şi bunul Dumnezeu uneori ne-a 
uitat, însă suferinţa pune la încercare 
adevărata credinţă. Ca senzor civic şi 
atent observator al evenimentelor care 
se petrec în lumea contemporană şi mai 
aproape în spaţiile din imediata 
vecinătate constatăm că reapar zorii 
răului se aprind, vremuri tulburi şi 
nesigure pentru poporul român, vifore 

întunecate bat cu duşmănie, iar noi 
trebuie să stăm precum stanele de piatră 
din aşezările dacice ale Sarmisegetusei 
în faţa nelegiuitorilor. 

Am venit aici cu gândul exprimat în 
mesaj că ştim de voi, că vă suntem 
alături dar totodată că nici noi nu 
suntem singuri, prilej cu care vă 
mulţumim că ne-aţi fost alături, uitând 
de necazurile dvs. prin oameni de 
cultură, cercetători, preoţi, chiar 
oameni obişnuiţi, entităţi şi  în special 
asociaţii, cu ecouri cunoscute.

„Asociaţia Ţara Iancului – Iubirea 
Mea”aţi manifestat cu civism public 
demn, privind discriminarea, oprima-
rea românilor din judeţele Harghita şi 
Covasna, care continuă şi în zilele 
noastre din partea unora cu trufie 
nemeşească. Aţi participat la acţiunile 
şi manifestările noastre ştiinţifice de la 
Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc, 
Topliţa, Sita Buzăului,  Araci sau Tîrgu 

Mureş. Ne aplecăm cu veneraţie 
pilduitoarelor jertfe din Cetatea 
Apusenilor, partea cea mai veche de 
ţară, una dintre cele mai bogate zone 
aurifere din Europa, dar care să nu 
uităm că a strălucit la casele altora, ale 
străinilor vrăşmaşi şi lacomi, iar pentru 
voi cei care populaţi munţii din vremuri 
imemoriale a fost mai degrabă un 
blestem care a prilejuit atât de multe 
suferinţe românilor.  [...]

Nu suntem o naţiune marginală, rostul 
nostru în istorie a avut privilegiul 
sacrificiului pentru liniştea apusului, 
dificultăţile istoriei noastre post-belice 
nu ni le-am dorit şi nu ni le-am adus noi.

Prea mulţi dintre conducătorii noştri 
sunt slugile altora, caruselul în care s-
au înregimentat trebuie oprit, astfel am 
putea sta cu fruntea sus spre lume şi 
spre cer!

Doamne ajută!

MESAJUL Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş 
adresat Asociaţiei „Ţara Iancului  - Iubirea mea”, Comunei şi Consiliului Local Albac, Liceului Tehnologic „Ţara 

Moţilor” Albac, creştinilor şi bisericilor noastre străbune, tuturor organizaţiilor şi locuitorilor, tuturor celor de faţă la 
această comemorare (fragment - pentru textul integral vezi www.taraiancului.ro)

(Mesajul a fost citit de către Preşedintele Forumului, dl. prof. univ. emerit avocat dr. Ioan Sabău Pop în faţa Adunării 
Populare din Albac, jud. Alba la 28 februarie 2015 în cadrul Festivalului Patriotic „Ţara Crăişorului”, ed.VIII-a)
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7. Detaşamentul “Arieşeni” din cadrul Liceului tehnologic  de turism şi  alimentaţie din comuna 
Arieşeni jud Alba: Prof. Bîte Marin, director al Liceului, îndrumător al detaşamentului. Comandant de 
detaşament, eleva Briciu Emanuela Andrada, şef echipaj Pantea Denisa

Detaşamentul nr. 15 
„Arieșeni”  de elevi 
voluntari „Crăişorii” 
din cadrul Asociaţiei 
„Ţara Iancului  -  
Iubirea mea” pregătit 
de d-na profesoară 

Cîmpean Laura ş i  
celelalte cadre didactice a 

participat cu deosebită plăcere la 
toate activităţile propuse de 
conducerea Asociaţiei, pentru copii 
acestea având o însemnătate foarte 

mare, atât din punct de 
vedere educativ, cultu-
ral-patriotic, dar şi 
civic, fiind şi printre 
cele mai încântătoare 
întâlniri cu tradiţiile 
noastre şi cu frumu-

seţea oamenilor din Ţara 
Iancului. Pentru noi, 

indiferent că este concert de colinde, 
festival cultural-patriotic sau 
festival-concurs de folclor, înseam-
nă să ne pregătim elevii câteva 
săptămâni după orele de curs. Ferice 

de localităţile care au 
asemenea educatori ai 
Neamului Românesc!

Urări de mulţi, mulţi 
ani de sănătate şi noi 
împliniri în activitatea 
A s o c i a ţ i e i  „ Ţ a r a  
Iancului - Iubirea mea” 
din Deva şi Clubului său de elevi 
–voluntari ”Crăişorii”.

6. Detaşamentul „Avram Iancu” din cadrul Şcolii Gimnaziale „Avram Iancu” din oraşul Covasna 
(CV) , prof. Henorel Olărescu, director  şi prof. Florentina Teacă, îndrumători.

Noi,  Crăișori i  din 
o r a ş u l - s t a ţ i u n e  
Covasna,  Detașa-
mentul nr. 16 ”Avram 
I a n c u ” ,  s u n t e m  
onorați să facem parte 
din frumoasa familie 
a Clubului elevilor-

voluntari ”Crăișorii” al 
Asociației ”Țara Iancului 

– Iubirea mea”. Dascăli și elevi, ne 
bucurăm că există această asociație 
care să cinstească memoria 
Crăișorului și Eroilor Neamului 
daco-românesc multimilenar, că am 

reuşit şi  putem participa la toate 
activitățile acesteia. 

De-a lungul timpului, am participat 
la Festivalul Cultural Patriotic Țara 
Crăișorului ajuns la a VIII-a ediţie, 
la Serbarile de colinzi de la Ţebea 
precum şi la alte acţiuni cultural-
patriotice organizate de către 
Asociaţia „Ţara Iancului Iubirea 
Mea” care au adus întotdeauna un 
plus de cunoştinţe şi emoţii benefice 
pentru formarea şi consolidarea 
personalităţii fiecăruia dintre noi.

Istoria şi onoarea ne obligă să ne 
cinstim eroii şi să le purtăm veşnică 
recunoştinţă. Trebuie să ne 
întoarcem la tradiţii, la istorie, la 
valorile naţionale, la evocarea 
momentelor vibrant patriotice care 
să ne reamintească ceea ce suntem. 
Să ne amintim cât sânge a curs, 
generaţie de generaţie, ca să ne 
putem numi şi astăzi români. Să 
renaştem sentimentul patriotic din 
valorile morale, etice, culturale ale 
Ţării, ceea ce ne salvează ca 
identitate şi ne întăreşte ca popor.

5. Detaşamentul „Horea” din cadrul Şcolii Gimnaziale „Horea” din comuna Horea (AB), Prof. Emil Marin 
Mateş, director şi prof. Oneţ Adina Liliana, îndrumători

În munţii Apuseni s-a 
î n c h e g a t  t ă r i a  ş i  
unitatea neamului 
românesc! Ei au fost 
ocrotirea şi scăparea 
noastră în zilele de 
groază, cetatea sfântă 
în care s-au păstrat mai 

curate ca ori-şi-unde, 
credinţele, limba şi 

datinile poporului nostru! În 
locurile acestea tăinuite, pe veci 
îngrădite de străjile Carpaţilor, 
plutesc umbrele strămoşilor noştri 
de-nainte de descălecare.

Aici, în şopotul izvoarelor şi în 
freamătul codrilor, a răsunat pentru 
întâia oară frumoasa noastră doină 
duioasă, Şi nu e pârâu, nici plai, de 
care să nu fie legată o amintire 
scumpă sufletului nostru, nici vârf 
de munte, care să nu-şi aibă 
povestea lui frumoasă şi cântecul 
lui. Suntem mândri să fim „copiii” 
acestor meleaguri binecuvântate, 
unde cântecul, tradiţiile şi colindul 
sfânt au fost păstrate şi sunt 
transmise mai departe generaţiilor 
viitoare.Participarea la activităţile 

desfăşurate de Aso-
ciaţia „Ţara Iancului-
Iubirea Mea” a fost 
întotdeauna o mare 
onoare pentru Deta-
şamentul de elevi-
voluntari crăişori 
«Horea», ca urmare, 
dorim să mulţumim 
pentru stimularea laturii 
cultural-educative şi patriotice a 
elevilor. De aceea „om vini cu drag 
când ni-ţi chema ”.

4. Detaşamentul „Moga Voievod” din cadrul Liceului Tehnologic „Moga Voievod” din comuna Hălmagiu 
(AR), prof. Ioan Popovici, director  şi prof. Cosmina Sirban, îndrumători de detaşament: 

Parteneriatul dintre 
Liceul  Tehnologic 
” M o g a  Vo i e v o d ”  
Hălmagiu și ONG 
”Țara Iancului – 
Iubirea mea”, datează 
de mulți ani. În decur-
s u l  a n i l o r  p r i n  

acțiunile inițiate am 
reușit să le insuflăm 

patriotismul elevilor noștri și să 
desfășurăm multe acțiuni cu impact 
pozitiv în rândul  comunității locale, 
a părinților dar mai ales al elevilor 
noștri. În Ținutul Hălmagiului, sub 

frumosul patronaj al asociației 
„Ţara Iancului-Iubirea Mea“, 
Crăișorii Iancului s-au implicat cu 
drag în multe acțiuni. Aici unde 
Iancu a fost arestat, unde își plimba 
pașii sau își cânta amarul, aici la 
poalele Muntelui Găina, spiritul 
Iancului este încă viu.

Parteneriatul nostru a  fost fructuos 
şi la festivalul patriotic din 2009 dar 
si mai apoi când la Balul Bobocilor 
clasei a IX-a. Conducerea Asocia-
ţiei a participat la câteva ediții 
iniţiind şi proba de concurs ”Miss 

Ţărăncuţă”. Excursiile 
organizate pe urmele 
lui Horea şi a revolu-
ţionarilor paşoptişti 
au oferit un prilej 
deosebit elevilor de a-
şi cunoaşte trecutul şi 
a-şi cinsti eroii, iar la 
Ţebea colindăm an de an, 
colindele noastre tradiţionale.

Fie ca spiritul Crăişorului Iancu să 
ne vegheze paşii şi să ne bucurăm de 
buna colaborare, iar parteneriatul să 
continue cu succes.
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8.Detaşamentul „Căpitan Ursu-1784„ din cadrul Şcolii Gimnaziale din comuna Vadu Moţilor, AB: 
prof. Semidia Crişan, director, îndrumător detaşament. Comandant detaşament eleva Hristea Denisa

Participarea detaşa-
mentului de elevi-
crăişori Vadu Moţilor 
la acţiunnile Asocia-
ţiei „Ţara Iancului -
Iubirea Mea“ consti-
tuie o mare onoare, 
mai ales că ducem cu 

noi mesajul moţilor de 
p e  melegur i le  comunei  
Săcătura (Vadu Moţilor) acolo unde 

răscoala lui Horea, Cloşca şi Crişan 
s-a materializat prin importante 
forţe materiale şi umane. Eveni-
mentele desfăşurându-se pe valea 
Arieşului Mare n-au putut evita 
această aşezare moţească din care s-
au ridicat conducători (ajutoare) ai 
lui Horia, Cloşca şi Crişan, printre 
care amintim cu rang de căpitan pe 
Ursu Joldiş. Am participat cu 
deosebită plăcere la activităţile 

propuse de conducerea 
asociaţiei, pentru copii 
a c e s t e a  a v â n d  o  
însemnătate foarte 
mare, atât din punct 
de vedere educativ 
cultural-patriotic, dar 
şi civic. Pentru noi 
aceste activităţi eterni-
zează trecutul istoric al 
moţilor.

9. Detaşament „Căpitan Nicolae 
Pleşa -  1784” – din cadrul Şcolii 
G i m n a z i a l e  d i n  c o m u n a  
Scărişoara (AB), Îndrumător: 

Director prof. Ovidiu 
Vasile Cioara; Coman-
dant detaşament: elev 
Bogdan Jurj 

Ne străduim şi noi 
elevii şi dascălii din 
Scărişoara,  ca şi  

întreaga  Naţiune 
română, să fim vrednici 
a cinsti prin gând, 
vorbă şi fapte pe 
înaintaşii noştri, aşa 
c u m  o  f a c e  ş i  
Asociaţia „Ţara Ian-
cului” şi să înfăptuim 
năzuinţele strămoşilor 

de a vedea Neamul 
daco-românesc  pe 

deplin fericit.

10. Detaşament „Cloşca - 1784“ din cadrul Școlii Gimnaziale ,,Emil 
Racoviță“ din comuna Gîrda de Sus(AB);  prof. Ana-Maria Mariş, 
director şi prof. Aurica Mucea, îndrumători.

Am fost onoraţi să 
participăm împreună 
cu elevii, la manifes-
tările patriotice și 
cul tura l  ar t i s t ice  
desfășurate la Albac 
cu prilejul comemo-
rării a 230 de ani de la 

M a r t i r i u l  E r o i l o r  
Neamului Românesc: 

Horea, Cloșca și Crișan. 

A fost un moment emoționant 
pentru elevii școlii noastre care au 
fost primiți în clubul de elevi 
voluntari „Crăișorii” detașamentul 
nostru purtând numele ,,Cloșca – 
1784” considerându-se urmașii 
eroilor-martiri români ardeleni.

 Elevii au fost uimiți de patriotismul 
de care au dat dovadă organizatorii 
și participanții la acest eveniment. 

Un moment special a fost şi 
acordarea diplomelor de „cetăţeni 
de onoare post-mortem a comunei 
Albac „eroilor-martiri Horea, 
Cloşca, Crişan şi Avram Iancu. 

Împreună cu Asociația ,,Țara 
Iancului - Iubirea mea“ îi învățăm pe 
elevi prin astfel de manifestări să 
aducă o mică recunoștință strămo-
șilor noștri, să-și iubească țara şi 
Neamul, să fie mândri că sunt moți. 

Fraţi Români, Oameni buni. Astăzi şi 
aici, în Cetatea Veşniciei Româneşti. 

Noi venim dintr-o altă zonă transilvană 
frământată de dramele istorice pe care 
le-a trăit poporul român, dar facem 
parte din acelaşi creuzet al dăinuirii 
noastre păzit de mărturia tăcută şi 
însângerată a crestelor şi trecătorilor 
Carpaţilor. Tăria stâncilor care a stat în 
sângele strămoşilor noştri, cu stator-
nicele şi jertfetnicele vetre, cu o 
continuitate nestinsă, a fost voinţa 
noastră de a rămâne de la începuturi aici 
în „Grădina maicii Domnului”, chiar 
dacă şi bunul Dumnezeu uneori ne-a 
uitat, însă suferinţa pune la încercare 
adevărata credinţă. Ca senzor civic şi 
atent observator al evenimentelor care 
se petrec în lumea contemporană şi mai 
aproape în spaţiile din imediata 
vecinătate constatăm că reapar zorii 
răului se aprind, vremuri tulburi şi 
nesigure pentru poporul român, vifore 

întunecate bat cu duşmănie, iar noi 
trebuie să stăm precum stanele de piatră 
din aşezările dacice ale Sarmisegetusei 
în faţa nelegiuitorilor. 

Am venit aici cu gândul exprimat în 
mesaj că ştim de voi, că vă suntem 
alături dar totodată că nici noi nu 
suntem singuri, prilej cu care vă 
mulţumim că ne-aţi fost alături, uitând 
de necazurile dvs. prin oameni de 
cultură, cercetători, preoţi, chiar 
oameni obişnuiţi, entităţi şi  în special 
asociaţii, cu ecouri cunoscute.

„Asociaţia Ţara Iancului – Iubirea 
Mea”aţi manifestat cu civism public 
demn, privind discriminarea, oprima-
rea românilor din judeţele Harghita şi 
Covasna, care continuă şi în zilele 
noastre din partea unora cu trufie 
nemeşească. Aţi participat la acţiunile 
şi manifestările noastre ştiinţifice de la 
Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc, 
Topliţa, Sita Buzăului,  Araci sau Tîrgu 

Mureş. Ne aplecăm cu veneraţie 
pilduitoarelor jertfe din Cetatea 
Apusenilor, partea cea mai veche de 
ţară, una dintre cele mai bogate zone 
aurifere din Europa, dar care să nu 
uităm că a strălucit la casele altora, ale 
străinilor vrăşmaşi şi lacomi, iar pentru 
voi cei care populaţi munţii din vremuri 
imemoriale a fost mai degrabă un 
blestem care a prilejuit atât de multe 
suferinţe românilor.  [...]

Nu suntem o naţiune marginală, rostul 
nostru în istorie a avut privilegiul 
sacrificiului pentru liniştea apusului, 
dificultăţile istoriei noastre post-belice 
nu ni le-am dorit şi nu ni le-am adus noi.

Prea mulţi dintre conducătorii noştri 
sunt slugile altora, caruselul în care s-
au înregimentat trebuie oprit, astfel am 
putea sta cu fruntea sus spre lume şi 
spre cer!

Doamne ajută!

MESAJUL Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş 
adresat Asociaţiei „Ţara Iancului  - Iubirea mea”, Comunei şi Consiliului Local Albac, Liceului Tehnologic „Ţara 

Moţilor” Albac, creştinilor şi bisericilor noastre străbune, tuturor organizaţiilor şi locuitorilor, tuturor celor de faţă la 
această comemorare (fragment - pentru textul integral vezi www.taraiancului.ro)

(Mesajul a fost citit de către Preşedintele Forumului, dl. prof. univ. emerit avocat dr. Ioan Sabău Pop în faţa Adunării 
Populare din Albac, jud. Alba la 28 februarie 2015 în cadrul Festivalului Patriotic „Ţara Crăişorului”, ed.VIII-a)
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acordarea de facilitări localnicilor 
pentru revigorarea ocupaţiilor de 
obţinerea aurului  cu mijloace 
tradiţionale meşteşugăreşti.

Tema 2.3: Respectarea şi punerea în 
aplicare a hotărârilor plebiscitare ale 
Adunărilor românilor de pe Câmpia 
Libertăţii din mai 1848 şi de la Alba 
Iulia din 1 Decembrie 1918 care 
prevedeau printre altele si două 
deziderate încă neîmplinite în totalitate 
azi:

*„fiecare popor va primi drept de 
reprezentare în corpurile legiuitoare și 
la guvernarea țării în proporție cu 
numărul indivizilor ce-l alcătu-
iesc.“(principiu încălcat de toate 
guvernele care au avut în componenţă 
UDMR .n.n.)

*Reforma agrară radicală: „Se va face 
conscrierea tuturor proprietăților, în 
special a proprietăților mari. În baza 
acestei conscrieri, desființând fidei-
comisele și în temeiul dreptului de a 
micșora după trebuință latifundiile, i se 
va face posibil țăranului să-și creeze o 
proprietate (arător, pășune, pădure) 
cel puțin atât cât o să poată munci el și 
familia lui“.

Tema 2.4: Regândirea problemelor 
„minorităţilor naţionale” prin 
modificări legislative şi constitu-
ţionale astfel încât să nu mai fie 
defavorizate flagrant grupuri etnice ale 
populaţiei româneşti (moţi, mara-
mureşeni etc.) precum şi alte etnii 
minoritare (exemplu cea chineză) 
încălcând art.6.alin(2) din Constituţie 
(„Măsurile de protecţie [...] trebuie să 
fie conforme cu principiile de egalitate 
şi de nediscriminare în raport cu ceilalţi 
cetăţeni români.”) Se impune o 
reformulare a  denumirii de minoritate 
naţională şi o nouă formulă de 
reprezentare a minorităţilor în Parla-
ment (acum din total ONG-uri în 
Camera Deputaţilor 18 sunt ale 
minorităţilor şi nici una românească)

Tema 2.5: Transformări admi-
nistrative moderne:

a) înfiinţarea/reînfiinţarea a 2 judeţe 
care să cuprindă unul pe moţii de pe 
Crişul Alb (Zarand, care a fost 
desfiinţat în 1876) şi altul să cuprindă 
moţii de pe Arieş (capitala la Câmpeni).

b) România să aibă, după modele 
similare, 2 capitale: una la Bucureşti – 
capitală prezidenţială şi guverna-
mentală, iar alta la Alba Iulia sau Sibiu 
– capitală parlamentară din motive 
istorice, de descentralizare şi de 
securitate (inclusiv cutremure)

Tema 2.6.: Crimele imprescriptibile 
contra umanităţii, a genocidului şi 
rasismului practicate împotriva 
românilor ardeleni în perioada 1437-
1918 de către tirania ungurească să fie 
prezentate în faţa opiniei publice şi 
justiţiei penale naţionale, europene şi 
internaţionale pentru a fi înfierate şi 
condamnate. Se pot face referiri la 
mărturii şi opinii cum ar fi:

a)dr.  Gelu Neamţu: Descriind 
evenimentele anilor 1848-1849 ( în 
capitolul VIII - Istoria Transilvaniei din 

„Istoria României”,editura George 
Bariţiu, 1997) - când armata lui 
Kossuth din abia înfiinţatul stat ungar, 
invadând şi cotropind Transilvania (la 
care s-au alăturat elemente şovine 
maghiaro-secuieşti locale) într-un 
nejustificat război de cucerire, ucigând 
cu bestialitate 40.000 de români ce-şi 
apărau casele şi glia, distrugând peste 
200 de sate româneşti, operând 
pretutindeni furturi, violuri şi pagube.- 
redă fragmente dintr-un document de 
peste 100 de pagini care ilustrează 
faptele oribile ale ungurilor tirani: 

„[...]Fărău Toader: „De 64 ani în 28 
mai 1849, puşcat prin picioare, de viu l-
au ţâpat în văpaie arzând casa...”; 
Şăruţă Bolog: „De 31 ani în 29 mai 
1848 (sic!). Pă care cu fătuţa în braţă 
au omorâtu-le şi au mai rămas 2 copii 
săraci...”; Dochiţa Miheţ: „De 51 de 
ani, în 29 martie 1849. Pe care la casa 
sa au străpuns-o cu lancea ş-au 
aruncat-o în foc...” ; Agriona Tuduran: 
„De 57 de ani în 29 martie 1849. Pă 
care scoţându-i ochii au omorât-o, de 
care au rămas un copil sărac” ; Goriţa 
Călimariu: „De 93 de ani în 29 mai 
1849 . Pă care ţâpând-o în ascuţişu 
parilor de gard, au omorât-o neavând 
bani a le da după a lor cerere”; Anişca 
Filip: „De 37 de ani în 29 martie 1849. 
Cu pruncuţu în braţă au omorât-o, 
puşcat-o, străpuns-o cu sperja, pă care 
i-au mâncat ciorile pă câmp.”; Şara 
Suci: „De 31 ani în 29 martie 1849. Pă 
care în grădina căsii au omorât-o şi pă 
2 copii ai săi i-au ţâpat în foc”; Cătuţa 
Feier: „De 4 ani în 29 martie 1849 pă 
care ţâpând-o în foc au murit”..... .Aici, 
la poziţia 102 documentul se 
întrerupe... Acestea sunt fapte seci. 
Fără adjective, fără comentarii, fără 
interpretări. Fapte. Istoriceşte vorbind, 
obiectiv, e imposibil să mai poată nega 
cineva că împotriva românilor nu s-a 
dus un război de exterminare, că nu a 
avut loc un GENOCID, despre care, din 
motivele  arătate la începutul  
capitolului, până acum, nu s-a scris 
mai nimic. Pe marginea acestei pagini 
de document, din miile existente, ne 
permitem să mai spunem atât: este una 
dintre cele mai negre din istoria 
modernă a EUROPEI şi nu doar a 
Transilvaniei.” 

b) Gyorgy Ferenczi ziarist secui-
maghiar (18 sept.1940, Arad), 
referindu-se la atrocităţile maghiaro-
hortyste din Transilvania, care au 
culminat cu cele de la Ip şi Treznea: 
„Tocul îmi tremură în mînă cind aştern 
aceste rînduri pe hîrtie. Mîndrul pămînt 
al Transilvaniei s-a transformat într-o 
amarnică Golgotă, unde se petrec cele 
mai groaznice evenimente. Oamenii 
sînt închişi cu sutele, cu miile, sînt 
bătuţi, sînt torturaţi în mod cumplit. 
Asasinatele şi execuţiile se ţin lanţ, şi 
toate acestea doar pentru că unica vină a 
nenorocitelor victime este aceea de a se 
fi născut român.( ... ) Durerea ne sfîşie 
inimile la auzul atîtor suferinţe. Cu 
ochii înlăcrimaţi, cu durerea în suflet, 
ne uităm la cer şi, precum a făcut Iisus 
Christos, întrebăm şi noi la fel: Cu ce au 
greşit? Care e vina acestor oameni 
nenorociţi, torturaţi? Că s-au născut 
români? Pînă aici se aude hohotul 

disperării a multor sute de mii de 
oameni, ajunşi sub stăpînire străină pe 
pămîntul Golgotei din Transilvania, 
unde vîntul suflă leşurile celor 
spînzuraţi, unde cadavrele martirilor 
asasinaţi cu o sălbatică cruzime vestesc 
că instinctul bestial s-a eliberat şi 
barbarismul şi răzbunarea joacă dansul 
sălbatec, al morţii ... şi aceşti oameni 
îndrăznesc să se numească creştini? 
Aceştia vorbesc despre dragostea 
frăţească creştină? ( ... ) A chinui fără 
vreun motiv politic, cu un vandalism 
necruţător, oameni lipsiţi de apărare - 
este nemaiîntîlnit în istoria statelor 
civilizate ale Europei. De aceea nu 
putem exprima altceva decît dispreţ (...) 
şi dacă aceasta se mai continuă atunci 
nu-mi rămîne altceva decît să mă 
ruşinez că m-am născut secui-maghiar 
şi să reneg şi faptul că am învăţat prima 
oară să mă rog lui Dumnezeu în limba 
maghiară „

c) Milton G. Lehrer („Ardealul pământ 
românesc”) : „Din ziua de 30 august 
1940 când s-a pronunţat „Arbitrajul” - 
Diktat şi până la 30 octombrie al 
aceluiaş an, adică timp de numai două 
luni, au fost ucişi pe teritoriul 
transilvănean 919 români, bărbaţi, 
femei şi copii, au fost torturate 771 
persoane şi au fost lovite în mod grav şi 
maltratate cu o brutalitate „demnă de 
ce l e  ma i  g roazn ice  r eg imur i  
inchizitoriale şi de teroare” alte 3373 
persoane (datele şi faptele sunt citate 
din cele două broşuri: Les assasinats şi 
Les Destructions d Eglises, apărute în 
ciclul „Un an de dominaţie maghiară în 
Transilvania de Nord)” 

Tema 2.7:  Ungaria să îşi asume 
responsabilitatea crimelor, maltra-
tărilor,  distrugerilor,  jafurilor,  
confiscărilor, alungărilor şi suferin-
ţelor provocate în decursul vremurilor 
românilor din Ardeal de către unguri.

Tema 2.8: Retrocedările terenurilor, 
pădurilor şi altor imobile din Ardeal să 
fie stopate, reluate şi finalizate doar 
după ce se iau în considerare drepturile 
istorice şi juridice ale românilor asupra 
acestora, luându-se în considerare şi 
munca înglobată în acestea a celor peste 
două milioane de iobagi români  care în 
perioada genocidului rasist anti-
românesc (1437-1919) au practicat 
gratuit 4 zile pe săptămână, ceea ce 
echivalează azi cu  2000 de miliarde de 
Euro.

Tema 2.9: Eroii, martirii şi luptătorii 
pentru un Ardeal daco-românesc liber 
şi fericit să fie scoşi din uitare, şi să fie 
puşi în locul care li se cuvine.Numai 
între 1848-1849 au fost omorâţi peste 
40.000 de români; unde se pomeneşte 
numele lor ? unde îşi au Mausoleul ? 

Tema 2.10: Elaborarea unor definiţii 
actualizate, corecte, pentru noţiuni şi 
evenimente ţinând seama de realităţi, 
legi şi dreptate, în contextul noilor 
principii ale Uniunii Europene, de către 
instituţiile statului abilitate şi introdu-
cerea lor în spaţiul public, educaţional, 
instituţional (Exemplu: Ţinutul 
Secuiesc = Ţinutul Românesc cu 1000 
de secui).
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Secţiunea 2. Teme de revendicare având chemarea:
„Ardeal măreţ daco-românesc multimilenar, martirizat, uitat şi neglijat –

te vrem revendicat şi recuperat”;

Festivalul Cultural-Patriotic „Ţara Crăişorului“, ediţia a VIII-a, 2015
sub genericul: „2015 – an jubiliar pentru Ardealul daco-românesc multimilenar”

09:00 - 12:00 :

12:00 – 14:00 :

Simpozion Naţional

Festivitate de depuneri coroane, Te Deum, Parastas,
dezvelire şi sfinţire placă de comemorare, Membri de
onoare, Înmânare diplome, Program artistic

Etapa Albac, 27 - 28 februarie 2015, cu momentul comemorativ:
„230 de ani de la martiriul eroilor neamului, Horea, Cloşca şi Crişan“

Eveniment iniţiat de către Asociaţia „Ţara Iancului – Iubirea Mea” Deva şi Clubul său de elevi – voluntari „Crăişorii,
organizat împreună cu Primăria, Consiliul Local şi Liceul Tehnologic „Ţara Moţilor” din comuna Albac,
jud. Alba, în parteneriat cu unităţi şcolare şi instituţii din judeţele Hunedoara, Alba, Arad şi Covasna

Vineri, 27 Februarie
Sâmbătă, 28 Februarie

„Ich sterbe für die 
Nation”  („Mor 

pentru naţiune”)
Horea

Alba Iulia, 28 feb. 
1785

„Noi preferăm moartea unei 
vieţi pe care o îndurăm; noi 
vom muri fericiţi că exem-
plul nostru va garanta 
urmaşilor noştri drepturile 
umanităţii“

Cloşca – Tibru,
12 noi. 1784

28
februarie

1785

28
februarie

2015

Tema 1.1: BUREBISTA (110 î.Hr - 44 
î.Hr, cu o domnie între anii 70-44 î.Hr): 
2125 de ani de la naştere. A reuşit 
pentru prima dată unificarea dacilor 
acum 2075 de ani, în anul 60 î.Hr.

Tema  1. 2 : DECEBAL (55-106) : 
1960 de ani de la naştere

Tema 1.3: 415 ani de la UNIREA  (27 
mai 1600) celor trei Ţări daco-
române  înfăptuită de către MIHAI 
VITEAZUL (1558-1601) după 1660 
ani de la unirea realizată de Burebista 
(60 î.Hr) şi după 1494 de ani de la 
dezmembrarea Daciei de  către romani 
(anul 106) prin cucerirea ei parţială 
(14% din teritoriu)

Tema 1.4 : HOREA, CLOŞCA şi 
CRIŞAN: 230 de ani de la martiriul 
acestor eroi (februarie 1785). Se vor 
face referiri şi la: viaţa şi sfârşitul 
celorlalţi 117 conducători ai Revoluţiei 
conduse de Horia, Cloşca şi Crişan. 
Învăţămintele şi mesajele Revoluţiei, 
exprimate cu 5 ani înainte de Revoluţia 
Franceză (1789). Apărarea postrevolu-
ţionară a românilor prin intervenţia ma-
gistrală a revoluţionarului francez 
Jaquies Pierre Brissot (1785) prin cele 
două scrisori adresate Împăratului Iosif 
al II-lea (redăm un fragment: „…din 

moment ce s-a revoltat, Horea şi-a 
făcut datoria sa, era rândul tău 
Împărate să ţi-o faci…Ei, românii au 
fost tiranizaţi de monştri, şi dacă erau 
vinovaţi, erau fiindcă au aşteptat atâta 
vreme îndelungată…” 

Tema  1.5: 165 de ani (20 dec. 1850) 
de la testamentul politic „Ultima mea 
voinţă” scris olograf, la Câmpeni, de 
către marele erou AVRAM IANCU 
(1824-1872).  Referire la: învăţăminte 
pentru prezent şi viitor.  În acelaşi an 
1850 s.a făcut bilanţul jertfelor 
româneşti în luptele contra invada-
torilor maghiari pe pământurile şi în 
satele româneşti între anii 1848-1849: 
peste 40.000 români ucişi în genocidul 
produs de ungurii tirani contra 
românilor, peste 250 de sate complet 
distruse, hoţii, violuri.

Tema 1.6 : MIHAIL  EMINESCU 
(1850-1889): 165 de ani de la naşterea 
genialului poet şi publicist, patriot 
înfocat, susţinător al cauzei românilor 
ardeleni pentru drepturi, dreptate şi 
libertate, duşman al tiranilor anti-
români, ceea ce i-a atras ura acestora şi 
intervenţia lor brutală pentru scurtarea  
vieţii poetului.

Tema 1.7: 120 de ani (14 sept 1895) de 
la eliberarea din temniţele austro-
ungare, sub presiunea opiniei 
publice,  a celor 14 fruntaşi  
memorandişti patrioţi români în 
frunte cu dr. Ioan Raţiu, care fuseseră 
condamnaţi pe nedrept (în 1894) la un 
total de peste 31 de ani de temniţă grea.

Tema 1.8 : 95 de ani (4 apr. 1920) de la 
desfiinţarea Consiliului Dirigent al 
Transilvaniei după o activitate de 
numai 16 luni (2 dec 1918 - 4 apr. 
1920). Realizări, nerealizări, rol, 
învăţăminte.

Tema 1.9: 95 de ani (4 iunie 1920) de 
la semnarea Tratatului de la Trianon. 
Însemnătatea lui pentru Transilvania, 
România şi Ungaria.                                                                                                         

Tema 1.10: 75 de ani (septembrie 
1940) de la începerea în Ardealul de 
Nord (după cedarea  cu uşurinţă a 
acestuia), a samavolniciilor, violen-
ţelor, distrugerilor, genocidului şi 
crimelor impresctiptibile operate de 
către armata hortystă şi acoliţii săi 
împotriva românilor şi prietenilor lor, 
care au durat patru ani şi s-au soldat cu 
peste 500.000 de refugiaţi, peste 
200.000 de expulzări, mii şi mii de 
schingiuiri, bătăi, arestări, profanări şi 
omoruri (vezi Ip,Treznea, Moisei ş.a).                                                                                                                                

Teme pentru dezbateri şi simpozion
Secţiunea 1. Teme de evocare :

17:00 - 21:00: Dezbateri

PROGRAM:

Tema 2.1: Recuperarea împreună cu 
reprezentanţii Bisericii Ortodoxe 
Române a unor moşteniri ale naţiunii 
române transilvane. Exemple: 
*Moştenirea marelui mecena Emanoil 
Gojdu care la 4 noiembrie 1869 prin 
voinţă testamentară dona o avere 
impresionantă (echivalent  azi la peste 
7 miliarde Euro) „acelei părţi a naţiunii 

române din Ungaria şi Transilvania 
care ţin de legea răsăritean-ortodoxă”.; 
*Liceul ”Avram Iancu” din Brad, 
continuator al gimnaziului fondat în 
anul 1869 prin contribuţia bănească  a 
92 de sate zărăndene precum şi 
numeroase donaţii, sub patronajul 
bisericii ortodoxe şi a marelei Andrei 
Şaguna (are azi în proprietate o 

suprafaţă de pădure de 525 ha).

Tema 2.2: Restituirea în natură sau 
în bani a tuturor minelor şi 
şteampurilor naţionalizate (furate) 
de comunişti la 11 iunie 1948, fie 
urmaşilor vechilor proprietari, fie 
comunităţilor (localităţilor) pe 
teritoriul cărora s-au aflat şi totodată 
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acordarea de facilitări localnicilor 
pentru revigorarea ocupaţiilor de 
obţinerea aurului  cu mijloace 
tradiţionale meşteşugăreşti.

Tema 2.3: Respectarea şi punerea în 
aplicare a hotărârilor plebiscitare ale 
Adunărilor românilor de pe Câmpia 
Libertăţii din mai 1848 şi de la Alba 
Iulia din 1 Decembrie 1918 care 
prevedeau printre altele si două 
deziderate încă neîmplinite în totalitate 
azi:

*„fiecare popor va primi drept de 
reprezentare în corpurile legiuitoare și 
la guvernarea țării în proporție cu 
numărul indivizilor ce-l alcătu-
iesc.“(principiu încălcat de toate 
guvernele care au avut în componenţă 
UDMR .n.n.)

*Reforma agrară radicală: „Se va face 
conscrierea tuturor proprietăților, în 
special a proprietăților mari. În baza 
acestei conscrieri, desființând fidei-
comisele și în temeiul dreptului de a 
micșora după trebuință latifundiile, i se 
va face posibil țăranului să-și creeze o 
proprietate (arător, pășune, pădure) 
cel puțin atât cât o să poată munci el și 
familia lui“.

Tema 2.4: Regândirea problemelor 
„minorităţilor naţionale” prin 
modificări legislative şi constitu-
ţionale astfel încât să nu mai fie 
defavorizate flagrant grupuri etnice ale 
populaţiei româneşti (moţi, mara-
mureşeni etc.) precum şi alte etnii 
minoritare (exemplu cea chineză) 
încălcând art.6.alin(2) din Constituţie 
(„Măsurile de protecţie [...] trebuie să 
fie conforme cu principiile de egalitate 
şi de nediscriminare în raport cu ceilalţi 
cetăţeni români.”) Se impune o 
reformulare a  denumirii de minoritate 
naţională şi o nouă formulă de 
reprezentare a minorităţilor în Parla-
ment (acum din total ONG-uri în 
Camera Deputaţilor 18 sunt ale 
minorităţilor şi nici una românească)

Tema 2.5: Transformări admi-
nistrative moderne:

a) înfiinţarea/reînfiinţarea a 2 judeţe 
care să cuprindă unul pe moţii de pe 
Crişul Alb (Zarand, care a fost 
desfiinţat în 1876) şi altul să cuprindă 
moţii de pe Arieş (capitala la Câmpeni).

b) România să aibă, după modele 
similare, 2 capitale: una la Bucureşti – 
capitală prezidenţială şi guverna-
mentală, iar alta la Alba Iulia sau Sibiu 
– capitală parlamentară din motive 
istorice, de descentralizare şi de 
securitate (inclusiv cutremure)

Tema 2.6.: Crimele imprescriptibile 
contra umanităţii, a genocidului şi 
rasismului practicate împotriva 
românilor ardeleni în perioada 1437-
1918 de către tirania ungurească să fie 
prezentate în faţa opiniei publice şi 
justiţiei penale naţionale, europene şi 
internaţionale pentru a fi înfierate şi 
condamnate. Se pot face referiri la 
mărturii şi opinii cum ar fi:

a)dr.  Gelu Neamţu: Descriind 
evenimentele anilor 1848-1849 ( în 
capitolul VIII - Istoria Transilvaniei din 

„Istoria României”,editura George 
Bariţiu, 1997) - când armata lui 
Kossuth din abia înfiinţatul stat ungar, 
invadând şi cotropind Transilvania (la 
care s-au alăturat elemente şovine 
maghiaro-secuieşti locale) într-un 
nejustificat război de cucerire, ucigând 
cu bestialitate 40.000 de români ce-şi 
apărau casele şi glia, distrugând peste 
200 de sate româneşti, operând 
pretutindeni furturi, violuri şi pagube.- 
redă fragmente dintr-un document de 
peste 100 de pagini care ilustrează 
faptele oribile ale ungurilor tirani: 

„[...]Fărău Toader: „De 64 ani în 28 
mai 1849, puşcat prin picioare, de viu l-
au ţâpat în văpaie arzând casa...”; 
Şăruţă Bolog: „De 31 ani în 29 mai 
1848 (sic!). Pă care cu fătuţa în braţă 
au omorâtu-le şi au mai rămas 2 copii 
săraci...”; Dochiţa Miheţ: „De 51 de 
ani, în 29 martie 1849. Pe care la casa 
sa au străpuns-o cu lancea ş-au 
aruncat-o în foc...” ; Agriona Tuduran: 
„De 57 de ani în 29 martie 1849. Pă 
care scoţându-i ochii au omorât-o, de 
care au rămas un copil sărac” ; Goriţa 
Călimariu: „De 93 de ani în 29 mai 
1849 . Pă care ţâpând-o în ascuţişu 
parilor de gard, au omorât-o neavând 
bani a le da după a lor cerere”; Anişca 
Filip: „De 37 de ani în 29 martie 1849. 
Cu pruncuţu în braţă au omorât-o, 
puşcat-o, străpuns-o cu sperja, pă care 
i-au mâncat ciorile pă câmp.”; Şara 
Suci: „De 31 ani în 29 martie 1849. Pă 
care în grădina căsii au omorât-o şi pă 
2 copii ai săi i-au ţâpat în foc”; Cătuţa 
Feier: „De 4 ani în 29 martie 1849 pă 
care ţâpând-o în foc au murit”..... .Aici, 
la poziţia 102 documentul se 
întrerupe... Acestea sunt fapte seci. 
Fără adjective, fără comentarii, fără 
interpretări. Fapte. Istoriceşte vorbind, 
obiectiv, e imposibil să mai poată nega 
cineva că împotriva românilor nu s-a 
dus un război de exterminare, că nu a 
avut loc un GENOCID, despre care, din 
motivele  arătate la începutul  
capitolului, până acum, nu s-a scris 
mai nimic. Pe marginea acestei pagini 
de document, din miile existente, ne 
permitem să mai spunem atât: este una 
dintre cele mai negre din istoria 
modernă a EUROPEI şi nu doar a 
Transilvaniei.” 

b) Gyorgy Ferenczi ziarist secui-
maghiar (18 sept.1940, Arad), 
referindu-se la atrocităţile maghiaro-
hortyste din Transilvania, care au 
culminat cu cele de la Ip şi Treznea: 
„Tocul îmi tremură în mînă cind aştern 
aceste rînduri pe hîrtie. Mîndrul pămînt 
al Transilvaniei s-a transformat într-o 
amarnică Golgotă, unde se petrec cele 
mai groaznice evenimente. Oamenii 
sînt închişi cu sutele, cu miile, sînt 
bătuţi, sînt torturaţi în mod cumplit. 
Asasinatele şi execuţiile se ţin lanţ, şi 
toate acestea doar pentru că unica vină a 
nenorocitelor victime este aceea de a se 
fi născut român.( ... ) Durerea ne sfîşie 
inimile la auzul atîtor suferinţe. Cu 
ochii înlăcrimaţi, cu durerea în suflet, 
ne uităm la cer şi, precum a făcut Iisus 
Christos, întrebăm şi noi la fel: Cu ce au 
greşit? Care e vina acestor oameni 
nenorociţi, torturaţi? Că s-au născut 
români? Pînă aici se aude hohotul 

disperării a multor sute de mii de 
oameni, ajunşi sub stăpînire străină pe 
pămîntul Golgotei din Transilvania, 
unde vîntul suflă leşurile celor 
spînzuraţi, unde cadavrele martirilor 
asasinaţi cu o sălbatică cruzime vestesc 
că instinctul bestial s-a eliberat şi 
barbarismul şi răzbunarea joacă dansul 
sălbatec, al morţii ... şi aceşti oameni 
îndrăznesc să se numească creştini? 
Aceştia vorbesc despre dragostea 
frăţească creştină? ( ... ) A chinui fără 
vreun motiv politic, cu un vandalism 
necruţător, oameni lipsiţi de apărare - 
este nemaiîntîlnit în istoria statelor 
civilizate ale Europei. De aceea nu 
putem exprima altceva decît dispreţ (...) 
şi dacă aceasta se mai continuă atunci 
nu-mi rămîne altceva decît să mă 
ruşinez că m-am născut secui-maghiar 
şi să reneg şi faptul că am învăţat prima 
oară să mă rog lui Dumnezeu în limba 
maghiară „

c) Milton G. Lehrer („Ardealul pământ 
românesc”) : „Din ziua de 30 august 
1940 când s-a pronunţat „Arbitrajul” - 
Diktat şi până la 30 octombrie al 
aceluiaş an, adică timp de numai două 
luni, au fost ucişi pe teritoriul 
transilvănean 919 români, bărbaţi, 
femei şi copii, au fost torturate 771 
persoane şi au fost lovite în mod grav şi 
maltratate cu o brutalitate „demnă de 
ce l e  ma i  g roazn ice  r eg imur i  
inchizitoriale şi de teroare” alte 3373 
persoane (datele şi faptele sunt citate 
din cele două broşuri: Les assasinats şi 
Les Destructions d Eglises, apărute în 
ciclul „Un an de dominaţie maghiară în 
Transilvania de Nord)” 

Tema 2.7:  Ungaria să îşi asume 
responsabilitatea crimelor, maltra-
tărilor,  distrugerilor,  jafurilor,  
confiscărilor, alungărilor şi suferin-
ţelor provocate în decursul vremurilor 
românilor din Ardeal de către unguri.

Tema 2.8: Retrocedările terenurilor, 
pădurilor şi altor imobile din Ardeal să 
fie stopate, reluate şi finalizate doar 
după ce se iau în considerare drepturile 
istorice şi juridice ale românilor asupra 
acestora, luându-se în considerare şi 
munca înglobată în acestea a celor peste 
două milioane de iobagi români  care în 
perioada genocidului rasist anti-
românesc (1437-1919) au practicat 
gratuit 4 zile pe săptămână, ceea ce 
echivalează azi cu  2000 de miliarde de 
Euro.

Tema 2.9: Eroii, martirii şi luptătorii 
pentru un Ardeal daco-românesc liber 
şi fericit să fie scoşi din uitare, şi să fie 
puşi în locul care li se cuvine.Numai 
între 1848-1849 au fost omorâţi peste 
40.000 de români; unde se pomeneşte 
numele lor ? unde îşi au Mausoleul ? 

Tema 2.10: Elaborarea unor definiţii 
actualizate, corecte, pentru noţiuni şi 
evenimente ţinând seama de realităţi, 
legi şi dreptate, în contextul noilor 
principii ale Uniunii Europene, de către 
instituţiile statului abilitate şi introdu-
cerea lor în spaţiul public, educaţional, 
instituţional (Exemplu: Ţinutul 
Secuiesc = Ţinutul Românesc cu 1000 
de secui).
 

8 Revista „Ţara Iancului“, nr. 9 / 2015

Secţiunea 2. Teme de revendicare având chemarea:
„Ardeal măreţ daco-românesc multimilenar, martirizat, uitat şi neglijat –

te vrem revendicat şi recuperat”;

Festivalul Cultural-Patriotic „Ţara Crăişorului“, ediţia a VIII-a, 2015
sub genericul: „2015 – an jubiliar pentru Ardealul daco-românesc multimilenar”

09:00 - 12:00 :

12:00 – 14:00 :

Simpozion Naţional

Festivitate de depuneri coroane, Te Deum, Parastas,
dezvelire şi sfinţire placă de comemorare, Membri de
onoare, Înmânare diplome, Program artistic

Etapa Albac, 27 - 28 februarie 2015, cu momentul comemorativ:
„230 de ani de la martiriul eroilor neamului, Horea, Cloşca şi Crişan“

Eveniment iniţiat de către Asociaţia „Ţara Iancului – Iubirea Mea” Deva şi Clubul său de elevi – voluntari „Crăişorii,
organizat împreună cu Primăria, Consiliul Local şi Liceul Tehnologic „Ţara Moţilor” din comuna Albac,
jud. Alba, în parteneriat cu unităţi şcolare şi instituţii din judeţele Hunedoara, Alba, Arad şi Covasna

Vineri, 27 Februarie
Sâmbătă, 28 Februarie

„Ich sterbe für die 
Nation”  („Mor 

pentru naţiune”)
Horea

Alba Iulia, 28 feb. 
1785

„Noi preferăm moartea unei 
vieţi pe care o îndurăm; noi 
vom muri fericiţi că exem-
plul nostru va garanta 
urmaşilor noştri drepturile 
umanităţii“

Cloşca – Tibru,
12 noi. 1784

28
februarie

1785

28
februarie

2015

Tema 1.1: BUREBISTA (110 î.Hr - 44 
î.Hr, cu o domnie între anii 70-44 î.Hr): 
2125 de ani de la naştere. A reuşit 
pentru prima dată unificarea dacilor 
acum 2075 de ani, în anul 60 î.Hr.

Tema  1. 2 : DECEBAL (55-106) : 
1960 de ani de la naştere

Tema 1.3: 415 ani de la UNIREA  (27 
mai 1600) celor trei Ţări daco-
române  înfăptuită de către MIHAI 
VITEAZUL (1558-1601) după 1660 
ani de la unirea realizată de Burebista 
(60 î.Hr) şi după 1494 de ani de la 
dezmembrarea Daciei de  către romani 
(anul 106) prin cucerirea ei parţială 
(14% din teritoriu)

Tema 1.4 : HOREA, CLOŞCA şi 
CRIŞAN: 230 de ani de la martiriul 
acestor eroi (februarie 1785). Se vor 
face referiri şi la: viaţa şi sfârşitul 
celorlalţi 117 conducători ai Revoluţiei 
conduse de Horia, Cloşca şi Crişan. 
Învăţămintele şi mesajele Revoluţiei, 
exprimate cu 5 ani înainte de Revoluţia 
Franceză (1789). Apărarea postrevolu-
ţionară a românilor prin intervenţia ma-
gistrală a revoluţionarului francez 
Jaquies Pierre Brissot (1785) prin cele 
două scrisori adresate Împăratului Iosif 
al II-lea (redăm un fragment: „…din 

moment ce s-a revoltat, Horea şi-a 
făcut datoria sa, era rândul tău 
Împărate să ţi-o faci…Ei, românii au 
fost tiranizaţi de monştri, şi dacă erau 
vinovaţi, erau fiindcă au aşteptat atâta 
vreme îndelungată…” 

Tema  1.5: 165 de ani (20 dec. 1850) 
de la testamentul politic „Ultima mea 
voinţă” scris olograf, la Câmpeni, de 
către marele erou AVRAM IANCU 
(1824-1872).  Referire la: învăţăminte 
pentru prezent şi viitor.  În acelaşi an 
1850 s.a făcut bilanţul jertfelor 
româneşti în luptele contra invada-
torilor maghiari pe pământurile şi în 
satele româneşti între anii 1848-1849: 
peste 40.000 români ucişi în genocidul 
produs de ungurii tirani contra 
românilor, peste 250 de sate complet 
distruse, hoţii, violuri.

Tema 1.6 : MIHAIL  EMINESCU 
(1850-1889): 165 de ani de la naşterea 
genialului poet şi publicist, patriot 
înfocat, susţinător al cauzei românilor 
ardeleni pentru drepturi, dreptate şi 
libertate, duşman al tiranilor anti-
români, ceea ce i-a atras ura acestora şi 
intervenţia lor brutală pentru scurtarea  
vieţii poetului.

Tema 1.7: 120 de ani (14 sept 1895) de 
la eliberarea din temniţele austro-
ungare, sub presiunea opiniei 
publice,  a celor 14 fruntaşi  
memorandişti patrioţi români în 
frunte cu dr. Ioan Raţiu, care fuseseră 
condamnaţi pe nedrept (în 1894) la un 
total de peste 31 de ani de temniţă grea.

Tema 1.8 : 95 de ani (4 apr. 1920) de la 
desfiinţarea Consiliului Dirigent al 
Transilvaniei după o activitate de 
numai 16 luni (2 dec 1918 - 4 apr. 
1920). Realizări, nerealizări, rol, 
învăţăminte.

Tema 1.9: 95 de ani (4 iunie 1920) de 
la semnarea Tratatului de la Trianon. 
Însemnătatea lui pentru Transilvania, 
România şi Ungaria.                                                                                                         

Tema 1.10: 75 de ani (septembrie 
1940) de la începerea în Ardealul de 
Nord (după cedarea  cu uşurinţă a 
acestuia), a samavolniciilor, violen-
ţelor, distrugerilor, genocidului şi 
crimelor impresctiptibile operate de 
către armata hortystă şi acoliţii săi 
împotriva românilor şi prietenilor lor, 
care au durat patru ani şi s-au soldat cu 
peste 500.000 de refugiaţi, peste 
200.000 de expulzări, mii şi mii de 
schingiuiri, bătăi, arestări, profanări şi 
omoruri (vezi Ip,Treznea, Moisei ş.a).                                                                                                                                

Teme pentru dezbateri şi simpozion
Secţiunea 1. Teme de evocare :

17:00 - 21:00: Dezbateri

PROGRAM:

Tema 2.1: Recuperarea împreună cu 
reprezentanţii Bisericii Ortodoxe 
Române a unor moşteniri ale naţiunii 
române transilvane. Exemple: 
*Moştenirea marelui mecena Emanoil 
Gojdu care la 4 noiembrie 1869 prin 
voinţă testamentară dona o avere 
impresionantă (echivalent  azi la peste 
7 miliarde Euro) „acelei părţi a naţiunii 

române din Ungaria şi Transilvania 
care ţin de legea răsăritean-ortodoxă”.; 
*Liceul ”Avram Iancu” din Brad, 
continuator al gimnaziului fondat în 
anul 1869 prin contribuţia bănească  a 
92 de sate zărăndene precum şi 
numeroase donaţii, sub patronajul 
bisericii ortodoxe şi a marelei Andrei 
Şaguna (are azi în proprietate o 

suprafaţă de pădure de 525 ha).

Tema 2.2: Restituirea în natură sau 
în bani a tuturor minelor şi 
şteampurilor naţionalizate (furate) 
de comunişti la 11 iunie 1948, fie 
urmaşilor vechilor proprietari, fie 
comunităţilor (localităţilor) pe 
teritoriul cărora s-au aflat şi totodată 
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Lucrări prezentate la Simpozionul Naţional ştiinţific cu tema
„2015 – An jubiliar pentru Ardealul Daco-românesc multimilenar“ - Evocări şi revendicări

 „Horia” de Mihai Eminescu
Avram Iancu - „Ultima mea voinţă”

„Restricţiile şi discriminările asupra
românilor privind deţinerea de proprietăţi
în Transilvania”

D-na ed. Ana Maria Mariş
Director Şcoala Gimnazială „Emil Racoviţă” 
comuna Gîrda de Sus, jud. Alba

Preşedinte „Forumul Civic al Românilor
din Harghita, Covasna şi Mureş” din
Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

1.

2.

Nr.
crt.

Tema lucrării,  nume şi prenume autor
şi unitatea de care aparţine

Dl. prof.univ.dr.av. Ioan Sabău Pop

3.
 „6 februarie 2015, Ziua Roşiei
Montane - cetatea de scaun a aurului
românesc”

Sântimbru, jud. Alba, membru de onoare
al Asociaţiei „Ţara Iancului – Iubirea Mea”

Dl. ing. Aurel Sîntimbrean

4.
„Moartea tragică a notarului din Ciuci
(Vîrfurile) – George Ionescu”
Horia în cântecele populare –
prezentare şi interpretare- 

Liceul „Ioan Buteanu” din comuna
Gurahonţ, jud. Arad

D-na prof. Corina Tulea

„Veteranul de război, generalul de
armată Constantin Ispas, prezent la
Albac, raportează: Misiune îndeplinită!”
- „Perpetuarea memoriei”

Preşedinte Asociaţia Naţională a
Veteranilor de Război filiala „Tudor 
Vladimirescu” judeţul Gorj

Dl. Gen. maior div.(r)  Constantin Ispas
5.

Nr.
crt.

Tema lucrării,  nume şi prenume autor
şi unitatea de care aparţine

14. „Forme şi metode de acţiune folosite de
societatea civilă românească pentru
păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale
în sud-estul Transilvaniei”

Dl. prof. Vasile Stancu
Dl. dr. Ioan Lăcătuşu
Centrul European de studii Covasna-
Harghita din Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

„Învăţătorul Emilian Novacovici şi 
idealul unităţii naţionale”  Oraviţa, jud. Caraş Severin

6. D-na Felicia Novacovici - Mioc

„Sacrificiul suprem al ţăranului român”
„1784-Martirii” - poezie7.

D-na sing. Nuşa Cantemir
vicepreşedinte Asociaţia Naţională „Cultul
Eroilor - Regina Maria” – filiala Argeş

„Pe urmele unei dedicaţii a marelui istoric
Vasile Netea adresată unui demn urmaş a
lui Horia, Cloşca, Crişan şi Avram Iancu -
Ioan Popa Zlatna...“

Dl. ing. Mircea Popa
Bucureşti8.

„Semnificaţia Revoluţiei lui Horea, Cloşca
şi Crişan”

9. Dl. prof. dr. Ioan Todea
Bucureşti

„Eroii şi martirii români marginalizaţi în
studiul istoriei liceene din România
postdecembristă”10.

Dl. prof. Teodor Gheorghe Păiuşan
Director al Liceului „Ioan Buteanu” din
comuna Gurahonţ, jud. Arad

„Mihai Eminescu – 165 de ani de la
naşterea sa”

17.

„Avram Iancu şi Andrei Mureşanu,
personalităţi marcante ale Revoluţiei
Române paşoptiste”

18.

19. „Veşnicia satului românesc” prof. Monica Duşan
Biblioteca comunei Ribiţa, jud. Hunedoara

„Dromichaites, un basileu prodigios
prefigurând statalitatea la geto-daci”

Unele lucrări prezentate la simpozion au fost postate pe site-ul Asociaţiei, www.taraiancului.ro

„Preocuparea colectivului redacţional al
Revistei „DacoRomania” de continuare a
luptei pentru drepturi şi dreptate a daco-
românilor spre propăşirea şi fericirea
naţiei lor”

Dl. ec. Ioan Străjan
Fundaţia „Alba Iulia 1918, pentru Unitatea
şi Integritatea României”, director al Rev.
„DacoRomania” din Alba Iulia, jud. AB

11.

12.
„Balada lui Horia” – culegere din folclor D-na ec. Melania Forosigan

Zlatna, jud. Alba

13.

- „Horia şi Împăratul”
- „Omagiu lui Eminescu”
- „Repere ale operei poetului Mihai
Moşandrei”

Dl. prof. Vintilă Purnichi
Preşedintele filialei „Muscel” – Câmpulung,
a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România

15. - „Transilvania, Ţara Moţilor. Albacul –
ocupaţiile, locurile, oamenii şi ospitalitatea
lor „de aur”
- „Un obicei străbun întâmpinarea
oaspeţilor cu „pâine şi sare”

Dl. prof. Ioan Han şi
D-na prof. Ana Adela Han 
Liceul Tehnologic „Ţara Moţilor” din com.
Albac, jud. Alba

16.
„Martiri români din judeţele Covasna şi
Harghita (1848-1989)”

Dl. dr. Ioan Lăcătuşu
sociolog, Director al Centrului European de
studii Covasna-Harghita
D-na prof. Laura Voichiţa Culda
Liceul Tehnologic „Ţara Moţilor” din
comuna Albac, jud. Alba
D-na prof. înv. preşc. Marcela Oneţ
Liceul Tehnologic „Ţara Moţilor” din
comuna Albac, jud. Alba

20.
 D-ra prof. Florentina Teacă
de la Şc. Gimn. „Avram Iancu” Covasna (CV)

„Consecinţe ale celui de-al doilea
Dictat de la Viena”

Dl. prof. Daniel Taloş
Şc. Gimn. nr. 1 din Horoatu Crasnei, jud. SJ21.

„Răscoala lui Horea, Cloşca şi Crişan”
Dl. prof. Virgil Claudiu Chira
Liceul Tehnologic „Ţara Moţilor” din comuna
Albac, jud. Alba

22.

D-na prof. Emilia Lucreţia Vesa
Liceul „Ioan Buteanu” din com. Gurahonţ,
jud. Arad

„Marele patriot Mihai Eminescu. Poziţia sa
contra măsurilor de deznaţionalizare şi de
maghiarizare forţată a românilor
transilvăneni după anul 1867”

23.

„Horea, Cloşca şi Crişan: 230 de ani de la
martiriul acestor eroi” (febr. 1785)

D-şoara prof. Lacrima Mihaela Ungur
Liceul Tehnologic „Ţara Moţilor” din com.
 Albac, jud. Alba

24.

25.

26.

D-na prof. Ileana Simona Corcheş
Liceul Tehnologic „Ţara Moţilor” 
comuna Albac, jud. Alba

D-na prof. Aurica Mucea
Şcoala Gimnazială „Emil Racoviţă” 
com. Gîrda de Sus, jud. Alba

D-na prof. Ileana Cotu 
Liceul Tehnologic „Ţara Moţilor” 
comuna Albac, jud. Alba

„Horea, Cloşca şi Crişan, eroii-martiri
ai neamului transilvan” 

„Răscoala lui Horea, Cloşca şi Crişan”

„Horea, Cloşca şi Crişan: 230 de ani de la
martiriul acestor eroi (februarie 1785)”

27.

Cuvântul  D-lui jr. Petru 
Tiberiu Todea, primarul 
comunei Albac, jud. Alba, 
la deschiderea lucrărilor 
Simpozionului:
„Bine aţi venit! Sunt onorat 
de prezenţa Dumnea-
voastră la cea de-a VIII-a 
ediţie  a Festivalului  
cultural-patriotic „Ţara 
Crăişorului”. Ne bucurăm 
ca şi gazde, ca şi oficialităţi 
locale, că v-aţi gândit să 
organizaţi această etapă la 
noi în comună, mai ales că 
pe aceste meleaguri a văzut 
lumina zilei marele erou de 
la Revoluţia din 1784, 
Nicola Vasile Ursu, zis 
Horea. Eu vă doresc mult 
succes la Simpozion şi vă 

invit, pe toţi participanţii, la 
ora 12:00, la Festivităţile 
din faţa monumentului 
Horea, Cloşca şi Crişan, 
unde va avea loc un 
parastas de pomenire a 
eroilor Neamului nostru 
Românesc. Am declarat 
printr-o Hotărâre a Consi-
liului Local pe cei patru 
eroi, Horea, Cloşca, Crişan 
şi Avram Iancu, Cetăţeni de 
Onoare Post–Mortem ai 
comunei Albac. Este prima 
localitate din România care 
i-a declarat Cetăţeni de 
Onoare Post-Mortem.
Noi şi tânăra generaţia de 
azi trebuie să respectăm şi 
să cinstim strădania,  
munca, spiritul revoluţionar 

şi lupta de care au dat dovadă 
aceşti vrednici Eroi ai 
Neamului Românesc, să ne 
exprimăm recunoştinţa şi 
iubirea faţă de strămoşii 
noştri pentru lupta lor 
curajoasă, eroismul şi jertfa 
martirică de care au dat 
dovadă; să conştientizăm cu 
mândrie că suntem urmaşii 
acestor viteji şi exemplul lor 
trebuie urmat şi transmis din 
generaţie în generaţie.
Se vor depune coroane de flori 
din partea dvs. şi a Institu-
ţiilor care participă astăzi la 
acest eveniment istoric, se va 
dezveli o placă de omagiere şi 
comemorare, se vor înmâna 
diplome de participare, iar la 
sfârşit un mic program artistic 

patriotic dedicat eveni-
mentului de astăzi, după 
care vă invităm la un 
pahar de ţuică şi să servim 
masa.
Vă doresc succes la 
lucrările Simpozionului!
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sub genericul: „2015- An jubiliar pentru Ardealul Daco-românesc multimilenar - Evocări şi revendicări“

Participanţi: *formaţiile de elevi-crăişori din localităţile Albac, Arieşeni, Vadu Moţilor şi Gîrda de Sus ;
Delegaţi şi invitaţi: Consiliul Judeţean Alba; Filiala Gorj a veteranilor de război „Tudor Vladimirescu”;

Filiala Argeş a veteranilor de război; Filiala Arges a Asociaţiei”Cultul Eroilor” - Regina Maria”;
Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş; Filiala Câmpulung-Muscel a Societăţii de istorie;

Societatea Culturală „Roşia Montană”; Fundaţia „Pro Munţii Apuseni“; alte asociaţii.
Instituţii, societăţi comerciale şi persoane private din jud. Alba, Arad, Hunedoara, Cluj, mun. Bucureşti ş.a.

Etapa ALBAC: Cu gândul la cei  230 de ani de la martiriul eroilor neamului, Horea,Cloşca şi Crişan

Festivalul Cultural-Patriotic „Ţara Crăişorului“, ediţia a VIII-a, 2015

Dezbateri ale temelor programate - 27.02.2015

Prezidiu

Primarul comunei Albac,
jr. Petru Todea

Deschiderea Simpozionului 

Preşedintele Asociaţiei
“Ţara Iancului”,

ing. Ioan Paul Mărginean

prof. Corina Tulea(AR) cântând “Lancea lui Horia” Generalul de divizie(r) Constantin Ispas - Tg. Jiu (GJ)

prof.dr. av. Ioan Sabău Pop
– Tg. Mureş

ing.  Aurel Sîntimbrean
despre Roşia Montană

Felicia Novacovici-Mioc
din Banat

prof. Ana Maria Mariş
din Gîrda de Sus
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Lucrări prezentate la Simpozionul Naţional ştiinţific cu tema
„2015 – An jubiliar pentru Ardealul Daco-românesc multimilenar“ - Evocări şi revendicări

 „Horia” de Mihai Eminescu
Avram Iancu - „Ultima mea voinţă”

„Restricţiile şi discriminările asupra
românilor privind deţinerea de proprietăţi
în Transilvania”

D-na ed. Ana Maria Mariş
Director Şcoala Gimnazială „Emil Racoviţă” 
comuna Gîrda de Sus, jud. Alba

Preşedinte „Forumul Civic al Românilor
din Harghita, Covasna şi Mureş” din
Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

1.

2.

Nr.
crt.

Tema lucrării,  nume şi prenume autor
şi unitatea de care aparţine

Dl. prof.univ.dr.av. Ioan Sabău Pop

3.
 „6 februarie 2015, Ziua Roşiei
Montane - cetatea de scaun a aurului
românesc”

Sântimbru, jud. Alba, membru de onoare
al Asociaţiei „Ţara Iancului – Iubirea Mea”

Dl. ing. Aurel Sîntimbrean

4.
„Moartea tragică a notarului din Ciuci
(Vîrfurile) – George Ionescu”
Horia în cântecele populare –
prezentare şi interpretare- 

Liceul „Ioan Buteanu” din comuna
Gurahonţ, jud. Arad

D-na prof. Corina Tulea

„Veteranul de război, generalul de
armată Constantin Ispas, prezent la
Albac, raportează: Misiune îndeplinită!”
- „Perpetuarea memoriei”

Preşedinte Asociaţia Naţională a
Veteranilor de Război filiala „Tudor 
Vladimirescu” judeţul Gorj

Dl. Gen. maior div.(r)  Constantin Ispas
5.

Nr.
crt.

Tema lucrării,  nume şi prenume autor
şi unitatea de care aparţine

14. „Forme şi metode de acţiune folosite de
societatea civilă românească pentru
păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale
în sud-estul Transilvaniei”

Dl. prof. Vasile Stancu
Dl. dr. Ioan Lăcătuşu
Centrul European de studii Covasna-
Harghita din Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

„Învăţătorul Emilian Novacovici şi 
idealul unităţii naţionale”  Oraviţa, jud. Caraş Severin

6. D-na Felicia Novacovici - Mioc

„Sacrificiul suprem al ţăranului român”
„1784-Martirii” - poezie7.

D-na sing. Nuşa Cantemir
vicepreşedinte Asociaţia Naţională „Cultul
Eroilor - Regina Maria” – filiala Argeş

„Pe urmele unei dedicaţii a marelui istoric
Vasile Netea adresată unui demn urmaş a
lui Horia, Cloşca, Crişan şi Avram Iancu -
Ioan Popa Zlatna...“

Dl. ing. Mircea Popa
Bucureşti8.

„Semnificaţia Revoluţiei lui Horea, Cloşca
şi Crişan”

9. Dl. prof. dr. Ioan Todea
Bucureşti

„Eroii şi martirii români marginalizaţi în
studiul istoriei liceene din România
postdecembristă”10.

Dl. prof. Teodor Gheorghe Păiuşan
Director al Liceului „Ioan Buteanu” din
comuna Gurahonţ, jud. Arad

„Mihai Eminescu – 165 de ani de la
naşterea sa”

17.

„Avram Iancu şi Andrei Mureşanu,
personalităţi marcante ale Revoluţiei
Române paşoptiste”

18.

19. „Veşnicia satului românesc” prof. Monica Duşan
Biblioteca comunei Ribiţa, jud. Hunedoara

„Dromichaites, un basileu prodigios
prefigurând statalitatea la geto-daci”

Unele lucrări prezentate la simpozion au fost postate pe site-ul Asociaţiei, www.taraiancului.ro

„Preocuparea colectivului redacţional al
Revistei „DacoRomania” de continuare a
luptei pentru drepturi şi dreptate a daco-
românilor spre propăşirea şi fericirea
naţiei lor”

Dl. ec. Ioan Străjan
Fundaţia „Alba Iulia 1918, pentru Unitatea
şi Integritatea României”, director al Rev.
„DacoRomania” din Alba Iulia, jud. AB

11.

12.
„Balada lui Horia” – culegere din folclor D-na ec. Melania Forosigan

Zlatna, jud. Alba

13.

- „Horia şi Împăratul”
- „Omagiu lui Eminescu”
- „Repere ale operei poetului Mihai
Moşandrei”

Dl. prof. Vintilă Purnichi
Preşedintele filialei „Muscel” – Câmpulung,
a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România

15. - „Transilvania, Ţara Moţilor. Albacul –
ocupaţiile, locurile, oamenii şi ospitalitatea
lor „de aur”
- „Un obicei străbun întâmpinarea
oaspeţilor cu „pâine şi sare”

Dl. prof. Ioan Han şi
D-na prof. Ana Adela Han 
Liceul Tehnologic „Ţara Moţilor” din com.
Albac, jud. Alba

16.
„Martiri români din judeţele Covasna şi
Harghita (1848-1989)”

Dl. dr. Ioan Lăcătuşu
sociolog, Director al Centrului European de
studii Covasna-Harghita
D-na prof. Laura Voichiţa Culda
Liceul Tehnologic „Ţara Moţilor” din
comuna Albac, jud. Alba
D-na prof. înv. preşc. Marcela Oneţ
Liceul Tehnologic „Ţara Moţilor” din
comuna Albac, jud. Alba

20.
 D-ra prof. Florentina Teacă
de la Şc. Gimn. „Avram Iancu” Covasna (CV)

„Consecinţe ale celui de-al doilea
Dictat de la Viena”

Dl. prof. Daniel Taloş
Şc. Gimn. nr. 1 din Horoatu Crasnei, jud. SJ21.

„Răscoala lui Horea, Cloşca şi Crişan”
Dl. prof. Virgil Claudiu Chira
Liceul Tehnologic „Ţara Moţilor” din comuna
Albac, jud. Alba

22.

D-na prof. Emilia Lucreţia Vesa
Liceul „Ioan Buteanu” din com. Gurahonţ,
jud. Arad

„Marele patriot Mihai Eminescu. Poziţia sa
contra măsurilor de deznaţionalizare şi de
maghiarizare forţată a românilor
transilvăneni după anul 1867”

23.

„Horea, Cloşca şi Crişan: 230 de ani de la
martiriul acestor eroi” (febr. 1785)

D-şoara prof. Lacrima Mihaela Ungur
Liceul Tehnologic „Ţara Moţilor” din com.
 Albac, jud. Alba

24.

25.

26.

D-na prof. Ileana Simona Corcheş
Liceul Tehnologic „Ţara Moţilor” 
comuna Albac, jud. Alba

D-na prof. Aurica Mucea
Şcoala Gimnazială „Emil Racoviţă” 
com. Gîrda de Sus, jud. Alba

D-na prof. Ileana Cotu 
Liceul Tehnologic „Ţara Moţilor” 
comuna Albac, jud. Alba

„Horea, Cloşca şi Crişan, eroii-martiri
ai neamului transilvan” 

„Răscoala lui Horea, Cloşca şi Crişan”

„Horea, Cloşca şi Crişan: 230 de ani de la
martiriul acestor eroi (februarie 1785)”

27.

Cuvântul  D-lui jr. Petru 
Tiberiu Todea, primarul 
comunei Albac, jud. Alba, 
la deschiderea lucrărilor 
Simpozionului:
„Bine aţi venit! Sunt onorat 
de prezenţa Dumnea-
voastră la cea de-a VIII-a 
ediţie  a Festivalului  
cultural-patriotic „Ţara 
Crăişorului”. Ne bucurăm 
ca şi gazde, ca şi oficialităţi 
locale, că v-aţi gândit să 
organizaţi această etapă la 
noi în comună, mai ales că 
pe aceste meleaguri a văzut 
lumina zilei marele erou de 
la Revoluţia din 1784, 
Nicola Vasile Ursu, zis 
Horea. Eu vă doresc mult 
succes la Simpozion şi vă 

invit, pe toţi participanţii, la 
ora 12:00, la Festivităţile 
din faţa monumentului 
Horea, Cloşca şi Crişan, 
unde va avea loc un 
parastas de pomenire a 
eroilor Neamului nostru 
Românesc. Am declarat 
printr-o Hotărâre a Consi-
liului Local pe cei patru 
eroi, Horea, Cloşca, Crişan 
şi Avram Iancu, Cetăţeni de 
Onoare Post–Mortem ai 
comunei Albac. Este prima 
localitate din România care 
i-a declarat Cetăţeni de 
Onoare Post-Mortem.
Noi şi tânăra generaţia de 
azi trebuie să respectăm şi 
să cinstim strădania,  
munca, spiritul revoluţionar 

şi lupta de care au dat dovadă 
aceşti vrednici Eroi ai 
Neamului Românesc, să ne 
exprimăm recunoştinţa şi 
iubirea faţă de strămoşii 
noştri pentru lupta lor 
curajoasă, eroismul şi jertfa 
martirică de care au dat 
dovadă; să conştientizăm cu 
mândrie că suntem urmaşii 
acestor viteji şi exemplul lor 
trebuie urmat şi transmis din 
generaţie în generaţie.
Se vor depune coroane de flori 
din partea dvs. şi a Institu-
ţiilor care participă astăzi la 
acest eveniment istoric, se va 
dezveli o placă de omagiere şi 
comemorare, se vor înmâna 
diplome de participare, iar la 
sfârşit un mic program artistic 

patriotic dedicat eveni-
mentului de astăzi, după 
care vă invităm la un 
pahar de ţuică şi să servim 
masa.
Vă doresc succes la 
lucrările Simpozionului!
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sub genericul: „2015- An jubiliar pentru Ardealul Daco-românesc multimilenar - Evocări şi revendicări“

Participanţi: *formaţiile de elevi-crăişori din localităţile Albac, Arieşeni, Vadu Moţilor şi Gîrda de Sus ;
Delegaţi şi invitaţi: Consiliul Judeţean Alba; Filiala Gorj a veteranilor de război „Tudor Vladimirescu”;

Filiala Argeş a veteranilor de război; Filiala Arges a Asociaţiei”Cultul Eroilor” - Regina Maria”;
Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş; Filiala Câmpulung-Muscel a Societăţii de istorie;

Societatea Culturală „Roşia Montană”; Fundaţia „Pro Munţii Apuseni“; alte asociaţii.
Instituţii, societăţi comerciale şi persoane private din jud. Alba, Arad, Hunedoara, Cluj, mun. Bucureşti ş.a.

Etapa ALBAC: Cu gândul la cei  230 de ani de la martiriul eroilor neamului, Horea,Cloşca şi Crişan

Festivalul Cultural-Patriotic „Ţara Crăişorului“, ediţia a VIII-a, 2015

Dezbateri ale temelor programate - 27.02.2015

Prezidiu

Primarul comunei Albac,
jr. Petru Todea

Deschiderea Simpozionului 

Preşedintele Asociaţiei
“Ţara Iancului”,

ing. Ioan Paul Mărginean

prof. Corina Tulea(AR) cântând “Lancea lui Horia” Generalul de divizie(r) Constantin Ispas - Tg. Jiu (GJ)

prof.dr. av. Ioan Sabău Pop
– Tg. Mureş

ing.  Aurel Sîntimbrean
despre Roşia Montană

Felicia Novacovici-Mioc
din Banat

prof. Ana Maria Mariş
din Gîrda de Sus
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sub genericul: „2015- An jubiliar pentru Ardealul Daco-românesc multimilenar - Evocări şi revendicări“

Etapa ALBAC: Cu gândul la cei  230 de ani de la martiriul eroilor neamului, Horea,Cloşca şi Crişan

Festivalul Cultural-Patriotic „Ţara Crăişorului“, ediţia a VIII-a, 2015

Simpozion Albac - 28 februarie 2015
D-na sing. Nuşa Cantemir – Piteşti (AG)

recită poezia proprie “1784- Martirii”

ing. Mircea Popa Zlatna – Bucureşti,
recită poezia “Horia” de Aron Cotruş

dr. Ioan Todea – Bucureşti
“Semnificaţia Revoluţiei lui Horea, Cloşca şi Crişan”

prof. Teodor Gheorghe Păiuşan  - Gurahonţ (AR),
istoria şi programa şcolară

ec. Ioan Străjan despre Dacoromânia
Alba Iulia (AB) 

ec. Melania Forosigan – Zlatna (AB)  -
Blestemul asupra trădătorilor de Neam şi Ţară

d-na prof. Adela Han - Albac (AB)
întâmpinând participanţii cu pâine şi sare 

prof. Vasile Stancu - Sf. Gheorghe (CV) 
despre problemele din Covasna
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sub genericul: „2015- An jubiliar pentru Ardealul Daco-românesc multimilenar - Evocări şi revendicări“

Etapa ALBAC: Cu gândul la cei  230 de ani de la martiriul eroilor neamului, Horea,Cloşca şi Crişan

Festivalul Cultural-Patriotic „Ţara Crăişorului“, ediţia a VIII-a, 2015

 Albac - 28 februarie 2015 - Festivităţi

Reprezentanţii Banatului şi Argeşului înfrăţiţi la Albac

Dezvelire placă de comemorare şi omagiere

Parastas şi Te DeumPreludiu

Noul detasament al  Clubului “Crăişorii”-
 “Cloşca 1784 - Gîrda de Sus”,

aşteaptă cu emoţie sfinţirea drapelului şi a eşarfelor tricolore

Depuneri de coroane

Crăişorii din Vadu Moţilor
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Daco-românii moţi au stăpânit liberi de milenii  pădurile, apele, 
minele de aur şi argint din munţii lor. Năvălitori din toate 
neamurile au venit şi s-au tot înstăpânit treptat. Şi culmea, pe 
foştii proprietari îi transformau în sclavi. Vorbele marelui Simion 
Bărnuţiu parcă şi azi străbat de pe Câmpia Libertăţii de la Blaj : 
„Poporul daco-român n-a uitat că numai de la năvălirea ungurilor 
se trag toate relele, pe care le sufăr Ardelenii de o mie de ani”. 
Drepturile daco-românilor moţi trebuiau recucerite şi păstrate. La 
aceasta se gândea şi Avram Iancu. La vârsta de 26 de ani, în 
preajma Crăciunului, Avram Iancu îşi scria testamentul intitulat 
“Ultima mea voinţă”, nu mult timp după întoarcerea sa de la 
întâlnirea cu împăratul Francisc I (Viena, martie 1850).
La data redactării trecuse mai bine de un an de când, la Şiria şi 
Deva (august 1849) armata ungară cotropitoare capitula în faţa 
generalilor ruşi, conducători ai Armatei Ţariste de intervenţie. 
Trecuse mai mult de un an de când Legiunilor moţilor li se 
impusese să depună armele în faţa armatei ruse a generalului 
Luders... Despre întâmplările şi desfăşurarea Revoluţiei pe care o 
condusese, Craiul Munţilor relatase precis şi concis în cele 50 de 
pagini ale Raportului său înaintat către Guvernatorul Civil şi 
Militar, Ludovic de Wolgemuth (noiembrie 1849). Împăratul 
Franz Joseph se dovedise a fi, după Revoluţie, împăratul 
promisiunilor neîmplinite pentru români, împăratul nesocotirii pe 

către “luptătorii cu arma legii” numindu-i 
astăzi astfel pe politicieni, guvernanţi, 
parlamentari, deputaţi, primari, lucrători 
din consiliile locale, judeţene, europene, 
armată, justiţie, poliţie, jandarmerie, 
preoţi, dascăli, şi alte categorii de bugetari 
aflaţi în slujba cetăţeanului), a trei 
obiective (dorinţe) capitale, pe termen 
lung şi foarte lung, valabile şi în zilele 
noastre:
Obiectivul nr. 1. Scopul luptei: «să-mi 
văd naţiunea mea fericită»:
Este o poruncă şi o pildă care ar trebui 
învăţată din leagăn de către fiecare român, 
iar pentru politicieni, guvernanţi şi 
parlamentari ar trebui să constituie un 
jurământ. 
Ne punem fireasca întrebare, este azi 
naţiunea română din Ardeal şi din 
România în general fericită? Lupta şi jertfa 
pentru acest crez trebuie să continue?! 
Cum, în ce mod, prin ce metode? Desluşiri 
sunt chiar în cuprinsul ultimei sale voinţe.
Obiectivul nr. 2. Modelul luptătorului:
2.1. Să aibă caracter, patriotism, spirit de 
sacrificiu şi modestie:
„unicul dor al vieţii mele..“; “pentru care 
după puteri am şi lucrat până acuma...”
Comparaţi puterile şi calităţile lui Avram 
Iancu cu „puterile“ după care lucrează azi 
unii politicieni ai noştri, şi trageţi 
concluzii.
2.2. Cauza naţiunii să-i fie mai presus 
decât averea şi interesele personale: 
Avram Iancu – Viena, martie 1850, 
Împăratului Francisc : «Nu ne-am luptat 
pentru jucării, vrem drepturi, Majestate !»
Avram Iancu – 1850, «Ultima voinţă”: 
“hotărât dispun ca după moartea mea 
toată averea mea mişcătoare şi nemiş-
cătoare să treacă în folosul naţiunei...”. 

Care era averea lui Avram Iancu la 
moartea sa în 10/11 septembrie 1872?: 
casa mare şi casa mică, bucătărie de vară, 
grânar, grajd, cocină, coteţe, 8 iugăre de 
pământ arător , 18 iugăre de fânaţe , 12 
vaci, 12 boi, 4 cai, 70 oi, 30 porci, o parte 
din moara Grigoreştilor, un gater, o 
crâşmă, 1700 florini numerar (1 pereche 
boi valora atunci 30 florini).
Administrarea averii lui Avram Iancu s-a 
făcut prin Asociaţia Astra care a arendat-o 
atât unchiului Alexandru Iancu cât şi lui 
Iosif Iancu. Ulterior conducerea Astrei a 
vândut prin licitaţie publică în noiembrie 
1897 toată averea lui Avram Iancu, mai 
puţin casa devenită ulterior muzeu, cu 
peste 3000 florini. Merită menţionat că 
ulterior s-a găsit un vas cu monede de aur 
din care Asociaţia Astra, în urma 
procesului din 30 aprilie 1897 de la 
Tribunalul Turda, a reuşit să recupereze 
doar 32 de monede. Oare faptele 
Asociaţiei Astra se ridică în vremurile 
noastre măcar la nivelul averii lăsate de 
Iancu? 
Câţi conducători, politicieni, guvernanţi, 
parlamentari, bogătaşi, posesori ai unor 
averi de zeci de ori mai mari decât cea a 
eroului au donat pentru prosperitatea 
naţiunii române măcar la nivelul celei 
făcute de Avram Iancu?
2.3. Luptătorul să fie lucid, analitic, 
intuitiv, aproape profetic: Hălmagiu 1848 
«Vaca mea cea neagră va făta peste 70 de 
ani” Calculaţi : 1848 + 70 = 1 dec. 1918.
Luciditatea - premoniţie a lui Avram 
Iancu, este neaşteptată: “nu ştiu câte zile 
mai pot avea, un fel de presimţire îmi pare 
că mi-ar spune că viitorul este nesigur”...
Aşa a şi fost, după decembrie 1850 au 
urmat o serie de evenimente – familiale, 
personale şi mai ales politice – care l-au 

„Ultima Voinţă” a lui Avram Iancu,
şi drepturi ale românilor ardeleni clădite pe jertfă,

obstrucţionate şi neglijate azi

Motto: „Nu ne-am luptat pentru jucării, vrem drepturi, Majestate !”
(Avram Iancu, Viena 1850, când îi refuza Împăratului medalia acordată)

mai departe a drepturilor românilor din 
Transilvania, care luptaseră cu preţul 
vieţii, ca de atâtea alte ori, pentru păstrarea 
coroanei sale. 
În astfel de vremuri, marele şi nebiruitul 
erou al românilor ardeleni Avram Iancu, 
scria din Câmpeni, fosta sa capitală 
militară şi administrativă, Ultima mea 
voinţă, datată 20 decembrie 1850.
Avea sufletul şi gândul greu, încărcate de 
povara trădării românilor de către Curtea 
Imperială austriacă, prin fraternizarea 
acesteia cu nobilimea din rândul căreia se 
născuse tirania maghiară, responsabilă 
pentru atrocităţile săvârşite împotriva 
românilor în decursul celor 800 de ani de 
subjugare. Scriind, avea în faţa ochilor 
atrocităţile ungurilor săvârşite asupra 
românilor în anii Revoluţiei 1848-1849: 
200 de sate complet distruse, 40.000 
(patruzeci de mii) de români ucişi în lupte 
şi tribunale de sânge, văduve, orfani, 
schingiuiri, întemniţări, umiliri, confiscări 
de bunuri şi averi, urgisiri şi lipsiri de 
drepturi în justiţie, în şcoli şi biserici.
În cele 20 de rânduri cât cuprinde 
testamentul său intitulat Ultima mea 
voinţă, cel mai iubit fiu al românilor de pe 
Văile Arieşurilor, Crişurilor, Someşurilor, 
Ampoiului şi Mureşului, în stilul său 
concis şi precis, jalonează pentru 
generaţiile viitoare câteva idei de 
continuare a luptei sale şi a lăncierilor săi. 
Nici până astăzi mulţi urmaşi, mai ales 
guvernanţi şi politicieni, nu au pătruns 
încă înţelesul adânc al acestui testament 
decum să încerce a-l aplica.
Prin «Ultima mea voinţă», Avram Iancu 
lasă testamentar, în numele luptei şi jertfei 
Revoluţiei române pe care a condus-o, 
îndeplinirea şi punerea în aplicare de către 
fiecare dintre români (dar mai ales de 

Ultima�mea�Voinþã

Câmpeni,
20�decembrie�1850

Avram�Iancu�m.�pr.,
adv.�ºi�Em.�Prefect

„Unicul�dor�al�vieþii�mele�fiind�ca�sã-mi�vãd�Naþiunea�
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prefac�în�nimic.
Nu�ºtiu�câte�zile�mai�pot�avea;�un�fel�de�presimþire�îmi�
pare�cã��mi-ar�spune,�cã,�viitorul�este�nesigur.�Voiesc�dar�
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Daco-românii moţi au stăpânit liberi de milenii  pădurile, apele, 
minele de aur şi argint din munţii lor. Năvălitori din toate 
neamurile au venit şi s-au tot înstăpânit treptat. Şi culmea, pe 
foştii proprietari îi transformau în sclavi. Vorbele marelui Simion 
Bărnuţiu parcă şi azi străbat de pe Câmpia Libertăţii de la Blaj : 
„Poporul daco-român n-a uitat că numai de la năvălirea ungurilor 
se trag toate relele, pe care le sufăr Ardelenii de o mie de ani”. 
Drepturile daco-românilor moţi trebuiau recucerite şi păstrate. La 
aceasta se gândea şi Avram Iancu. La vârsta de 26 de ani, în 
preajma Crăciunului, Avram Iancu îşi scria testamentul intitulat 
“Ultima mea voinţă”, nu mult timp după întoarcerea sa de la 
întâlnirea cu împăratul Francisc I (Viena, martie 1850).
La data redactării trecuse mai bine de un an de când, la Şiria şi 
Deva (august 1849) armata ungară cotropitoare capitula în faţa 
generalilor ruşi, conducători ai Armatei Ţariste de intervenţie. 
Trecuse mai mult de un an de când Legiunilor moţilor li se 
impusese să depună armele în faţa armatei ruse a generalului 
Luders... Despre întâmplările şi desfăşurarea Revoluţiei pe care o 
condusese, Craiul Munţilor relatase precis şi concis în cele 50 de 
pagini ale Raportului său înaintat către Guvernatorul Civil şi 
Militar, Ludovic de Wolgemuth (noiembrie 1849). Împăratul 
Franz Joseph se dovedise a fi, după Revoluţie, împăratul 
promisiunilor neîmplinite pentru români, împăratul nesocotirii pe 

către “luptătorii cu arma legii” numindu-i 
astăzi astfel pe politicieni, guvernanţi, 
parlamentari, deputaţi, primari, lucrători 
din consiliile locale, judeţene, europene, 
armată, justiţie, poliţie, jandarmerie, 
preoţi, dascăli, şi alte categorii de bugetari 
aflaţi în slujba cetăţeanului), a trei 
obiective (dorinţe) capitale, pe termen 
lung şi foarte lung, valabile şi în zilele 
noastre:
Obiectivul nr. 1. Scopul luptei: «să-mi 
văd naţiunea mea fericită»:
Este o poruncă şi o pildă care ar trebui 
învăţată din leagăn de către fiecare român, 
iar pentru politicieni, guvernanţi şi 
parlamentari ar trebui să constituie un 
jurământ. 
Ne punem fireasca întrebare, este azi 
naţiunea română din Ardeal şi din 
România în general fericită? Lupta şi jertfa 
pentru acest crez trebuie să continue?! 
Cum, în ce mod, prin ce metode? Desluşiri 
sunt chiar în cuprinsul ultimei sale voinţe.
Obiectivul nr. 2. Modelul luptătorului:
2.1. Să aibă caracter, patriotism, spirit de 
sacrificiu şi modestie:
„unicul dor al vieţii mele..“; “pentru care 
după puteri am şi lucrat până acuma...”
Comparaţi puterile şi calităţile lui Avram 
Iancu cu „puterile“ după care lucrează azi 
unii politicieni ai noştri, şi trageţi 
concluzii.
2.2. Cauza naţiunii să-i fie mai presus 
decât averea şi interesele personale: 
Avram Iancu – Viena, martie 1850, 
Împăratului Francisc : «Nu ne-am luptat 
pentru jucării, vrem drepturi, Majestate !»
Avram Iancu – 1850, «Ultima voinţă”: 
“hotărât dispun ca după moartea mea 
toată averea mea mişcătoare şi nemiş-
cătoare să treacă în folosul naţiunei...”. 

Care era averea lui Avram Iancu la 
moartea sa în 10/11 septembrie 1872?: 
casa mare şi casa mică, bucătărie de vară, 
grânar, grajd, cocină, coteţe, 8 iugăre de 
pământ arător , 18 iugăre de fânaţe , 12 
vaci, 12 boi, 4 cai, 70 oi, 30 porci, o parte 
din moara Grigoreştilor, un gater, o 
crâşmă, 1700 florini numerar (1 pereche 
boi valora atunci 30 florini).
Administrarea averii lui Avram Iancu s-a 
făcut prin Asociaţia Astra care a arendat-o 
atât unchiului Alexandru Iancu cât şi lui 
Iosif Iancu. Ulterior conducerea Astrei a 
vândut prin licitaţie publică în noiembrie 
1897 toată averea lui Avram Iancu, mai 
puţin casa devenită ulterior muzeu, cu 
peste 3000 florini. Merită menţionat că 
ulterior s-a găsit un vas cu monede de aur 
din care Asociaţia Astra, în urma 
procesului din 30 aprilie 1897 de la 
Tribunalul Turda, a reuşit să recupereze 
doar 32 de monede. Oare faptele 
Asociaţiei Astra se ridică în vremurile 
noastre măcar la nivelul averii lăsate de 
Iancu? 
Câţi conducători, politicieni, guvernanţi, 
parlamentari, bogătaşi, posesori ai unor 
averi de zeci de ori mai mari decât cea a 
eroului au donat pentru prosperitatea 
naţiunii române măcar la nivelul celei 
făcute de Avram Iancu?
2.3. Luptătorul să fie lucid, analitic, 
intuitiv, aproape profetic: Hălmagiu 1848 
«Vaca mea cea neagră va făta peste 70 de 
ani” Calculaţi : 1848 + 70 = 1 dec. 1918.
Luciditatea - premoniţie a lui Avram 
Iancu, este neaşteptată: “nu ştiu câte zile 
mai pot avea, un fel de presimţire îmi pare 
că mi-ar spune că viitorul este nesigur”...
Aşa a şi fost, după decembrie 1850 au 
urmat o serie de evenimente – familiale, 
personale şi mai ales politice – care l-au 

„Ultima Voinţă” a lui Avram Iancu,
şi drepturi ale românilor ardeleni clădite pe jertfă,

obstrucţionate şi neglijate azi

Motto: „Nu ne-am luptat pentru jucării, vrem drepturi, Majestate !”
(Avram Iancu, Viena 1850, când îi refuza Împăratului medalia acordată)

mai departe a drepturilor românilor din 
Transilvania, care luptaseră cu preţul 
vieţii, ca de atâtea alte ori, pentru păstrarea 
coroanei sale. 
În astfel de vremuri, marele şi nebiruitul 
erou al românilor ardeleni Avram Iancu, 
scria din Câmpeni, fosta sa capitală 
militară şi administrativă, Ultima mea 
voinţă, datată 20 decembrie 1850.
Avea sufletul şi gândul greu, încărcate de 
povara trădării românilor de către Curtea 
Imperială austriacă, prin fraternizarea 
acesteia cu nobilimea din rândul căreia se 
născuse tirania maghiară, responsabilă 
pentru atrocităţile săvârşite împotriva 
românilor în decursul celor 800 de ani de 
subjugare. Scriind, avea în faţa ochilor 
atrocităţile ungurilor săvârşite asupra 
românilor în anii Revoluţiei 1848-1849: 
200 de sate complet distruse, 40.000 
(patruzeci de mii) de români ucişi în lupte 
şi tribunale de sânge, văduve, orfani, 
schingiuiri, întemniţări, umiliri, confiscări 
de bunuri şi averi, urgisiri şi lipsiri de 
drepturi în justiţie, în şcoli şi biserici.
În cele 20 de rânduri cât cuprinde 
testamentul său intitulat Ultima mea 
voinţă, cel mai iubit fiu al românilor de pe 
Văile Arieşurilor, Crişurilor, Someşurilor, 
Ampoiului şi Mureşului, în stilul său 
concis şi precis, jalonează pentru 
generaţiile viitoare câteva idei de 
continuare a luptei sale şi a lăncierilor săi. 
Nici până astăzi mulţi urmaşi, mai ales 
guvernanţi şi politicieni, nu au pătruns 
încă înţelesul adânc al acestui testament 
decum să încerce a-l aplica.
Prin «Ultima mea voinţă», Avram Iancu 
lasă testamentar, în numele luptei şi jertfei 
Revoluţiei române pe care a condus-o, 
îndeplinirea şi punerea în aplicare de către 
fiecare dintre români (dar mai ales de 

Ultima�mea�Voinþã

Câmpeni,
20�decembrie�1850

Avram�Iancu�m.�pr.,
adv.�ºi�Em.�Prefect

„Unicul�dor�al�vieþii�mele�fiind�ca�sã-mi�vãd�Naþiunea�
mea�fericitã,�pentru�care,�dupã�puteri�am�ºi�lucrat�pânã�
acuma,�durere�fãrã�mult�succes,�ba�tocma�acuma�cu�
întristare� vãd� cã� speranþele� mele� ºi� jertfa� adusã� sã�
prefac�în�nimic.
Nu�ºtiu�câte�zile�mai�pot�avea;�un�fel�de�presimþire�îmi�
pare�cã��mi-ar�spune,�cã,�viitorul�este�nesigur.�Voiesc�dar�
ºi�hotãrât�dispun,�ca�dupã�moartea�mea,�toatã�averea�
mea�miºcãtoare� ºi� nemiºcãtoare� sã� treacã� în� folosul�
naþiunii,�pentru�ajutor�la�înfiinþarea�unei�academii�de�
drepturi,� tare�crezând�cã�luptãtorii�cu�arma�legii�vor�
putea�scoate�drepturile�naþiunii�mele!”
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afectat profund, dintre care enumerăm: 
gustul amar rămas după vizita Împă-
ratului Francisc Iosef în Ţara Moţilor şi 
Transilvania(iulie 1852), împărat care nu 
şi-a onorat aproape deloc promisiunile de 
a îmbunătăţi viaţa moţilor; arestarea şi 
încarcerarea lui Avram Iancu la Alba Iulia 
(1851); moare tatăl Alisandru Iancu (25 
septembrie 1855); instaurarea dualismului 
austro-ungar (17 febr. 1867); moartea 
mamei sale Maria Iancu (31 martie 1868); 
moartea fratelui său Ioan Iancu (22 august 
1871).
2.4. Arma luptătorului să fie «arma Legii»
Niciunde Avram Iancu nu vorbeşte de 
răzbunare, de vărsare de sânge, ci doar de 
arma legii. Este incredibil cât putea fi de 
paşnic şi lipsit de sentimentul răzbunării. 
După 165 de ani, dezideratul său se 
doreşte a se aplica astăzi în cadrul Europei 
Unite.
Obiectivul nr. 3 - „Drepturile Naţiunii 
mele“
Care ar fi astăzi aceste drepturi, 
probleme?
Prin lupta românilor din Ardeal în decursul 
vremurilor, a generaţiei lui Avram Iancu 
cât şi a celorlalte care au urmat (mişcarea 
memorandiştilor de la 1892-1894; Marea 
Revoluţie de Unire a Ardealului cu 
România de la 1918; războaiele mondiale 
de dezrobire şi de eliberare a Ardealului la 
1919 şi 1944 şi în final prin Revoluţia din 
1989) s-au obţinut în timp, succesiv, multe 
drepturi: ştergerea iobăgiei, dreptul la 
învăţământ, la şcoli, dreptul la cultură, 
dreptul la biserică, libertatea cuvântului, 
ş.a.m.d. Le-am obţinut! Se pune între-
barea: vom şti să le păstrăm ? În 1848-
1849 sub comanda Iancului, în zona 
Apusenilor era o singură administraţie 
având capitala la Câmpeni. S-a desfiinţat. 
Ţinutul Zarandului respectiv Comitatul 
(Judeţul) Zarandului, având capitala la 
Baia de Criş era românesc, avea repre-
zentanţi în dietă şi poate tocmai de aceea a 
fost desfiinţat în anul 1876. Moţii au ajuns 
să fie acum risipiţi în 5 judeţe (AB, HD, 
CJ, AR, BH). E bine oare să rămână aşa şi 
în continuare ? (Vezi articol prof. Gh. Ţigu 
şi Revista Ţara Iancului nr. 4).
S-a reuşit prin Revoluţie, luptă, sacrificii şi 
jertfă Unirea Ardealului cu Ţara Mamă în 
1918. Primul guvern transilvan se numea 
Consiliul Dirigent, Transilvania avea 
miniştri fără portofoliu reprezentanţi în 
guvernul central, urma să fie organizată o 
Constituantă şi totul a fost anulat „de sus” 
în 4 aprilie 1921 (vezi şi scrisoarea lui 
Traian Vuia către prefectul av. George 
Dobrin din Lugoj). În 1940, după 22 ani, 
am pierdut cu uşurinţă Ardealul de Nord. 
Am obţinut Basarabia şi Bucovina de 
Nord la 1918, le-am câştigat în 1941 şi le-
am pierdut în 1944. Tot ceea ce a obţinut 
sau ce a recâştigat a însemnat pentru 
Naţiunea Română un drum înroşit de 
sângele luptătorilor săi, drum presărat cu 
jertfe umane şi materiale incomen-
surabile. Şi asta încă de pe vremea 
strămoşilor noştri daci. Naţiunea română 
este singura naţiune a Europei a cărei 
strămoşi au fost imortalizaţi printr-o 
Columnă de marmură ridicată în centrul 
capitalei cuceritorilor săi, care şi azi 

stârneşte uimire şi invidii. Cu ce au 
contribuit strămoşii noştri şi noi la 
prosperitatea Europei ? Am dat Europei, 
pe vremea Împăratului Traian 165.500 kg. 
de aur, 331.000 kg de argint, 50.000 de 
războinici daci în anul 106; imperiul 
habsburgic şi austro-ungar a luat din 
Transilvania, între 1687 şi 1918, bogăţii 
echivalând cu 857.500 kg de aur. La 
aceasta se adaugă zilele de muncă prestate 
de iobagi câte 4-5 zile/ săptămână, dările 
în grîne, animale şi alte produse. Unde se 
regăsesc acestea ? Uitaţi-vă la toate 
castelele grofilor din Transilvania, la 
marile palate din Budapesta, Viena, şi 
găsiţi acolo o parte din munca ţăranului 
ardelean, din care cea mai mare parte 
prestată gratuit şi încă nerevendicată şi 
nepreţuită. Ca să nu mai vorbim de ce a 
fost mai de preţ: jertfa în vieţi omeneşti a 
românilor transilvăneni în timpul 
Răscoalelor şi Revoluţiilor lui Doja, Horia 
şi Avram Iancu; numai în Revoluţia de la 
1848-1849 numărul victimelor ucise de 
tirania ungurească în lupte sau tribunale de 
sânge trece de 40.000 de suflete. În cele 
două Războaie Mondiale au pierit sute de 
mii. Sunt scrise volume întregi despre 
masacrele insuficient cunoscute şi 
pedepsite de la Ip, Treznea şi din întregul 
Ardeal de Nord la 1940? Cine face lumină, 
dreptate şi acordă despăgubiri? 
Care a fost răsplata pentru românii din 
Ardeal între 1437 (Unio Trium Natio-
num) până în 1918, respectiv 1940-1945?: 
batjocora şi teroarea. Considerăm că 
poporul român din Transilvania şi-a adus 
obolul său în decursul vremurilor la 
construirea unei Europe şi Românii libere 
şi prospere. Vrea nişte drepturi, vrea 
lămurirea şi rezolvarea unor probleme 
dintre care timp de secole în „lagărul” 
austro-ungar, iar unele aproape de zilele 
noastre, nu au putut fi nici măcar rostite. 
Se pot auzi şi astăzi, pentru cine ştie să le 
asculte, şoptite în curgerea pâraielor, în 
tremurul frunzelor şi poate mai puţin în 
vorba blândă a moţului şi astăzi trudit.

[...]Sunt tot atâtea subiecte în care acea 
Academie de drepturi voită testamentar de 
Avram Iancu ar putea să se implice şi să 
lumineze zone care astăzi sunt umbrite în 
continuare, voit sau nu, cu bună ştiinţă sau 
din ignoranţă, spre răul românilor şi al 
europenilor,al dreptului omului şi binelui, 
drept şi bine care cândva vor trebui să 
triumfe deplin. Amintim câteva dintre 
ele :
3.1. Dreptul naţiunii române din Ardeal 
de a avea un Institut al revoluţiilor sale 
şi o Academie de drepturi, voită testa-
mentar de marele erou Avram Iancu. 
Drepturile pe care nu au reuşit înaintaşii să 
le câştige prin lupte şi jertfe de sânge 
trebuie revendicate şi dobândite prin 
elaborări şi aplicări de hotărâri şi legi 
eficiente în toate forumurile locale, regio-
nale, naţionale, europene şi internaţionale. 
De asemeni problemele - care nu sunt pu-
ţine mai ales în zona Apusenilor - trebuie 
inventariate şi rezolvate într-un cadru legal 
operativ şi eficient, cu participanţi activi, 
oneşti, pricepuţi şi eficienţi de la simplul 
cetăţean la Preşedinte. 

Ori rolul unei verigi cum ar fi cea a unei 
„Academii” organizată în regim guverna-
mental nu ar înlocui alte foruri sau organe 
existente ci ar netezi, ar uşura drumul între 
problemă-soluţie-aplicare spre binele 
cetăţeanului şi al Statului Român 
deopotivă, cu măsuri încadrate armonios 
în matricea Constituţiei.
Pentru Revoluţia Română din 1989 pe 
bună dreptate s-a înfiinţat un Institut al 
Revoluţiei Române, conform Legii 556/ 7 
dec. 2004 (M.Of. 1194/2004) cu un număr 
de 25 de posturi salarizate, de la bugetul de 
stat, cu spaţiul şi cele necesare de 
funcţionare asigurate tot de bugetul de stat. 
Merită, credem, un Institut similar şi 
Revoluţiile şi Răscoalele Române din 
Transilvania blamate de secole, atât ele cât 
şi martirii şi eroii lor dintre care amintim: 
Răscoala Cuviosului Sofronie de la 
Cioara(1759-1762); Revoluţia lui Horea, 
Cloşca şi Crişan(1784); Revoluţia română 
din Transilvania condusă de Avram Iancu 
(1848-1849); Revoluţia Unirii Transilva-
niei cu Ţara Mamă (1918-1919), care au 
dat jertfe şi sacrificii supreme incom-
parabil mai mari decât cea din decembrie 
1989. 
Acest Institut ar putea purta denumirea, 
după voinţa testamentară al Craiului 
Munţilor, Academia pentru drepturile şi 
problemele românilor din Ţara Iancului 
cu o dotare cel puţin la nivelul Institutului 
Revoluţiei Române ?!. Aceste drepturi, 
probleme, evenimente legate de românii 
transilvăneni nu au putut fi studiate timp 
de peste 800 de ani în decursul istoriei 
transilvane deoarece românii, deşi 
majoritari ca număr erau minoritari ca 
drepturi, fiind consideraţi toleraţi pe 
propriul lor pământ, toleranţă legalizată 
prin prevederile rasiste ale Unio Trium 
Nationum (1437).
Prin Hotărârea de Guvern 1724/ 
21.12.2005 modificată prin HG 394/2006 
şi 388/2007, a fost înfiinţat, şi bine s-a 
făcut, Institutul de investigare a crimelor 
comunismului în România, comasat în 
2009 cu Institutul Naţional pentru 
memoria exilului românesc. Care Institut 
studiază atrocităţile săvârşite de Ungaria 
bolşevică în teritoriile Ardealului încă 
ocupat, nedezrobit, în perioada aprilie 
1919 – august 1919, de către Armata Roşie 
a lui Bela Kun?
Care Institut studiază exilaţii sau românii 
forţaţi să ia drumul exilului în perioada 
1784-1918, 1940-1945? Care Institut 
studiază crimele săvârşite în Ardealul de 
Nord în perioada august 1940 – 1945? 
Numai la Ip şi Treznea, în două zile, tiranii 
unguri au ucis 250 de vieţi nevinovate(de 
la prunci în burta mamei până la bătrâni 
neajutoraţi), iar în decurs de 11 zile ale 
lunii septembrie 1940 au ucis 1000 de 
români... Au fost unele procese şi condam-
nări. Insuficiente, şi majoritatea pedepse-
lor au rămas pe hârtie. Care Institut se 
preocupă de recuperarea bunurilor şi 
averilor confiscate românilor închişi, 
condamnaţi sau ucişi până la 1918 de către 
tirania ungurească? de restituirea 
(despăgubirea) bisericilor distruse cu 
tunurile austriece comandate de generalul 
Bukow?
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Evenimentele din 1989, vidul de putere 
iniţial şi instaurarea lentă a regimului 
democratic, libertatea excesivă şi 
agresivă de exprimare, explozia presei de 
extremă politică, lipsa de pregătire şi de 
reacţie a majorităţii intelectualităţii 
româneşti în previzionarea şi împie-
dicarea unor acţiuni agresive, xenofobe, 
şovine, dar şi nepăsarea, incompetenţa şi 
trădarea intereselor naţionale în 
detrimentul celor personale şi de grup de 
către noii sau mai vechii politicieni 
români şi funcţionari ai statului, au dat un 
impuls nemaiîntâlnit forţelor şovine şi 
revizioniste antiromâneşti. [...]

Astăzi, pe fondul acestei atmosfere de 
„non combat” din partea celor datori a 
apăra statul unitar şi cetăţenii acestei ţări, 
faţă de manifestările organizaţiilor 
paramilitare maghiare organizate pe 
teritoriul românesc, a declaraţiilor 
agresive ale politicienilor maghiari aflaţi 
la guvernarea ţării vecine, a pierderii 
complete a autorităţii statului român în 
judeţele Covasna, Harghita şi parţial 
Mureş în favoarea organizaţiilor politico-
culturale maghiare, românii de aici au 
ajuns practic în situaţia de a fi total 
marginalizaţi din viaţa politică, socială, 
economică şi culturală a regiunii sud-est 
transilvane, noţiunea de „toleraţi în 
propria ţară” reflectând cel mai bine 
situaţia actuală în care trăiesc. Conştienţi 
de neputinţele politicienilor şi incapa-
citatea autorităţilor statului, românilor de 
pe aceste meleaguri le-au rămas două 
soluţii de salvare a fiinţei lor fizice şi 
naţionale: soluţia rezistenţei împletită cu 
acţiunea civică împotriva discriminărilor 

de tot felul şi la tot pasul şi soluţia 
apelului la solidarizare cu lupta lor, de 
menţinere a valorilor naţionale în această 
zonă, a celei mai mari părţi a poporului 
român. De aici, necesitatea organizării 
unor instituţii cultural-spirituale proprii 
(Muzeul Spiritualităţii Româneşti, 
Episcopia Ortodoxă Covasna -Harghita, 
Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, 
Centrul Ecleziastic de Docu-mentare 
,,Mitropolit Nicolae Colan”, Centrul de 
Cultură Topliţa, Editura Eurocarpatica), 
organizaţii culturale, civice şi neguver-
namentale proprii, acţiuni cu participarea 
românilor din spaţiul românesc, dar şi 
implicări şi participări ale membrilor 
societăţii civice româneşti din zonă la cât 
mai multe acţiuni organizate la nivel 
regional şi naţional. 

În scopul păstrării şi dezvoltării 
identităţii naţionale a românilor din sud-
estul Transilvaniei au luat naştere o 
seamă de ONG-uri (ligi, asociaţii, 
fundaţii). [...] 

S-a constituit, la 27 mai 2005, Forumul 
Civic al Românilor din Harghita şi 
Covasna, formă de organizare care a 
însemnat o treaptă superioară în evoluţia 
rezistenţei, păstrării şi dezvoltării 
identităţii româneşti în zonă. [...] De la 
înfiinţarea sa Forumul a monitorizat 
permanent atât cazurile de discriminare a 
românilor de către autorităţile locale, cât 
şi manifestaţiile anticonstituţionale 
vizând obţinerea autonomiei pe criterii 
etnice şi enclavizarea aşa-zisului ,,ţinut 
secuiesc”, luând de fiecare dată poziţie 
publică de dezaprobare şi condamnare a 
acestor acţiuni şi de conştientizare a 

opiniei publice şi autorităţilor statale 
asupra  per iculoz i tă ţ i i  lo r  ş i  a  
consecinţelor acestora, contribuind astfel 
la contracararea acestora.[...]

Merite deosebite [...] le au conducerile 
executive ale asociaţiilor menţionate şi 
cei care au ocupat funcţiile de preşedinţi 
ale acestora sau al Forumului: av. Ioan 
Solomon, dr. Ioan Lăcătuşu, dr. Codrin 
Munteanu, publiciştii Eugen Popescu şi 
Dorin Suciu, prof. Ilie Şandru, prof. univ. 
dr. Ioan Sabău Pop. 

Chiar dacă răspunsul autorităţilor 
centrale ale statului roman a fost, de cele 
mai multe ori, departe de aşteptările 
românilor din această parte de ţără, şi de 
priorităţile interesului naţional, demer-
surile întreprinse de reprezentanţii 
societăţii civile româneşti din judeţele 
Covasna, Harghita şi Mureş au zădărnicit 
instituţionalizarea autonomiei pe criteriu 
etnic în Arcul Intracarpatic. Acţiunea 
civică responsabilă desfăşurată în aceşti 
ani, poate constitui o baza de perfecţio-
nare a formelor de acţiune viitoare şi de 
afirmare a solidarităţii naţionale cu 
românii din singurele judeţe ale ţării, 
unde aceştia sunt numeric minoritari. 

Notă : Prezentul referat a fost susţinut la 
Simpozionul care a avut loc la Albac în 28 
februarie 2015, în cadrul Festivalului 
cultural-patriotic „Ţara Crăişorului” 
ediţia a VIII-a (Pentru textul integral, 
care totalizează împreună cu anexele 18 
pagini, vezi www.taraiancului.ro)

Forme şi modalităţi de acţiune folosite de societatea civilă românească
din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş

pentru păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale
în sud-estul Transilvaniei.

- (Fragment.Pentru textul integral vezi www.taraiancului.ro) -
     Autori : Dr. Ioan LĂCĂTUŞU şi Prof. Vasile STANCU

Care Institut şi care for legislativ, cu ce 
fonduri, se ocupă la noi pentru a fi 
descoperite gropile comune ale românilor 
masacraţi de pe tot cuprinsul Ardealului, 
unde numai între 1848 şi 1849 au fost ucişi 
peste 40.000 de români, din care într-un 
singur loc şi într-o singură zi, la Târnava de 
Criş, şi-au adus jertfa supremă 1.000 de 
români... Iar cei ucişi sau maltrataţi merită 
măcar scuze! Exemplul ne este oferit chiar 
de către Papalitate, care şi-a cerut scuze 
pentru toate nenorocirile provocate de 
cruciaţi, precum şi pentru persecuţia în 
decursul vremurilor a unor savanţi cum a 
fost Galileo Galilei. Iată câteva exemple 
asupra cărora Academia pentru drepturi şi 
probleme ale românilor ardeleni, visată 
testamentar de Avram Iancu, ar putea să îşi 
intre în atribuţii.
Avem în ziua de astăzi libertate pe multe 
coordonate şi sub multe aspecte. Revoluţia 
Libertăţii de la 1989 ne-a oferit libertatea 
bisericii, a liberei circulaţii, libertatea 
învăţământului, a presei, a exprimării 
gîndurilor etc. Este oare suficient??? Fără 
redobândirea  unor drepturi de proprietate 
sau de folosinţă/exploatare asupra unor 

terenuri, păduri, mine, facilităţi în exploa-
tarea meşteşugărească a minelor, nisipu-
rilor  aurifere şi a pădurilor; fără un sistem 
economic, administrativ, organizatoric, 
juridic, consolidat şi bine pus la punct cu o 
bună şi riguroasă fundamentare legisla-
tivă, electorală, guvernamentală şi parla-
mentară, celelalte libertăţi cetăţeneşti sunt 
în pericol. 
3.2. Dreptul românilor de a-şi cunoaşte 
eroii şi martirii, de a le pune o cruce la 
căpătâi şi de a fi înălţat un monument-
Mausoleu la Ţebea, de către  oficiali şi 
guvernanţi (vezi „Proclamaţia dela 
Ţebea“ din 12 dec. 2009 - Rev. Ţara 
Iancului nr. 3/2009).
Este necesară o listă oficială a eroilor şi 
martirilor României din toate timpurile, 
votată de către Parlamentul României. 
Cine sunt eroii şi martirii noştri şi cine sunt 
criminalii? Arătaţi-i pe toţi pe Liste 
nominale oficiale. Este regretabil că 
Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor 
(ONCE), aflat în subordinea MAPN, nu 
are prevăzut în statutul său  preocuparea 
(cu un compartiment adecvat) şi pentru 
eroii neamului daco-românesc multi-

milenar de dinaintea formării  Statului 
Român, (inclusiv pleiada de domnitori, 
voievozi, eroi ca Avram Iancu, Tudor 
Vladimirescu, Horea şi zecile de mii de 
martiri-voluntari  din armatele lor), dar a 
căror jertfă e stâncă de fundament  pentru 
întregul şi fericirea Naţiunii române de azi. 
Fără o cunoaştere, o recunoaştere şi o 
asumare a problemelor tuturor categoriilor 
etnice şi confesionale din Ardeal, a 
problemelor şi drepturilor fiecărei părţi, 
fără renunţarea la glasuri înveninate şi 
steaguri războinice, fără un dialog sincer, 
nepătimaş lucrurile nu se pot rezolva. 
Desigur că demersuri benefice şi 
hotărâtoare ar putea întreprinde acea 
Academie de drepturi şi probleme dispusă 
testamentar de Avram Iancu şi încă 
nerealizată.
3.3. Alte drepturi: Vezi temele de 
revendicare dezbătute la Simpozionul din 
Albac în 27-28 februarie 2015 (pag. 8-9 
din actuala revistă), precum şi mesajele şi 
scrisorile noastre adresate românilor şi 
celor care conduc ţara.

Ioan Paul Mărginean
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afectat profund, dintre care enumerăm: 
gustul amar rămas după vizita Împă-
ratului Francisc Iosef în Ţara Moţilor şi 
Transilvania(iulie 1852), împărat care nu 
şi-a onorat aproape deloc promisiunile de 
a îmbunătăţi viaţa moţilor; arestarea şi 
încarcerarea lui Avram Iancu la Alba Iulia 
(1851); moare tatăl Alisandru Iancu (25 
septembrie 1855); instaurarea dualismului 
austro-ungar (17 febr. 1867); moartea 
mamei sale Maria Iancu (31 martie 1868); 
moartea fratelui său Ioan Iancu (22 august 
1871).
2.4. Arma luptătorului să fie «arma Legii»
Niciunde Avram Iancu nu vorbeşte de 
răzbunare, de vărsare de sânge, ci doar de 
arma legii. Este incredibil cât putea fi de 
paşnic şi lipsit de sentimentul răzbunării. 
După 165 de ani, dezideratul său se 
doreşte a se aplica astăzi în cadrul Europei 
Unite.
Obiectivul nr. 3 - „Drepturile Naţiunii 
mele“
Care ar fi astăzi aceste drepturi, 
probleme?
Prin lupta românilor din Ardeal în decursul 
vremurilor, a generaţiei lui Avram Iancu 
cât şi a celorlalte care au urmat (mişcarea 
memorandiştilor de la 1892-1894; Marea 
Revoluţie de Unire a Ardealului cu 
România de la 1918; războaiele mondiale 
de dezrobire şi de eliberare a Ardealului la 
1919 şi 1944 şi în final prin Revoluţia din 
1989) s-au obţinut în timp, succesiv, multe 
drepturi: ştergerea iobăgiei, dreptul la 
învăţământ, la şcoli, dreptul la cultură, 
dreptul la biserică, libertatea cuvântului, 
ş.a.m.d. Le-am obţinut! Se pune între-
barea: vom şti să le păstrăm ? În 1848-
1849 sub comanda Iancului, în zona 
Apusenilor era o singură administraţie 
având capitala la Câmpeni. S-a desfiinţat. 
Ţinutul Zarandului respectiv Comitatul 
(Judeţul) Zarandului, având capitala la 
Baia de Criş era românesc, avea repre-
zentanţi în dietă şi poate tocmai de aceea a 
fost desfiinţat în anul 1876. Moţii au ajuns 
să fie acum risipiţi în 5 judeţe (AB, HD, 
CJ, AR, BH). E bine oare să rămână aşa şi 
în continuare ? (Vezi articol prof. Gh. Ţigu 
şi Revista Ţara Iancului nr. 4).
S-a reuşit prin Revoluţie, luptă, sacrificii şi 
jertfă Unirea Ardealului cu Ţara Mamă în 
1918. Primul guvern transilvan se numea 
Consiliul Dirigent, Transilvania avea 
miniştri fără portofoliu reprezentanţi în 
guvernul central, urma să fie organizată o 
Constituantă şi totul a fost anulat „de sus” 
în 4 aprilie 1921 (vezi şi scrisoarea lui 
Traian Vuia către prefectul av. George 
Dobrin din Lugoj). În 1940, după 22 ani, 
am pierdut cu uşurinţă Ardealul de Nord. 
Am obţinut Basarabia şi Bucovina de 
Nord la 1918, le-am câştigat în 1941 şi le-
am pierdut în 1944. Tot ceea ce a obţinut 
sau ce a recâştigat a însemnat pentru 
Naţiunea Română un drum înroşit de 
sângele luptătorilor săi, drum presărat cu 
jertfe umane şi materiale incomen-
surabile. Şi asta încă de pe vremea 
strămoşilor noştri daci. Naţiunea română 
este singura naţiune a Europei a cărei 
strămoşi au fost imortalizaţi printr-o 
Columnă de marmură ridicată în centrul 
capitalei cuceritorilor săi, care şi azi 

stârneşte uimire şi invidii. Cu ce au 
contribuit strămoşii noştri şi noi la 
prosperitatea Europei ? Am dat Europei, 
pe vremea Împăratului Traian 165.500 kg. 
de aur, 331.000 kg de argint, 50.000 de 
războinici daci în anul 106; imperiul 
habsburgic şi austro-ungar a luat din 
Transilvania, între 1687 şi 1918, bogăţii 
echivalând cu 857.500 kg de aur. La 
aceasta se adaugă zilele de muncă prestate 
de iobagi câte 4-5 zile/ săptămână, dările 
în grîne, animale şi alte produse. Unde se 
regăsesc acestea ? Uitaţi-vă la toate 
castelele grofilor din Transilvania, la 
marile palate din Budapesta, Viena, şi 
găsiţi acolo o parte din munca ţăranului 
ardelean, din care cea mai mare parte 
prestată gratuit şi încă nerevendicată şi 
nepreţuită. Ca să nu mai vorbim de ce a 
fost mai de preţ: jertfa în vieţi omeneşti a 
românilor transilvăneni în timpul 
Răscoalelor şi Revoluţiilor lui Doja, Horia 
şi Avram Iancu; numai în Revoluţia de la 
1848-1849 numărul victimelor ucise de 
tirania ungurească în lupte sau tribunale de 
sânge trece de 40.000 de suflete. În cele 
două Războaie Mondiale au pierit sute de 
mii. Sunt scrise volume întregi despre 
masacrele insuficient cunoscute şi 
pedepsite de la Ip, Treznea şi din întregul 
Ardeal de Nord la 1940? Cine face lumină, 
dreptate şi acordă despăgubiri? 
Care a fost răsplata pentru românii din 
Ardeal între 1437 (Unio Trium Natio-
num) până în 1918, respectiv 1940-1945?: 
batjocora şi teroarea. Considerăm că 
poporul român din Transilvania şi-a adus 
obolul său în decursul vremurilor la 
construirea unei Europe şi Românii libere 
şi prospere. Vrea nişte drepturi, vrea 
lămurirea şi rezolvarea unor probleme 
dintre care timp de secole în „lagărul” 
austro-ungar, iar unele aproape de zilele 
noastre, nu au putut fi nici măcar rostite. 
Se pot auzi şi astăzi, pentru cine ştie să le 
asculte, şoptite în curgerea pâraielor, în 
tremurul frunzelor şi poate mai puţin în 
vorba blândă a moţului şi astăzi trudit.

[...]Sunt tot atâtea subiecte în care acea 
Academie de drepturi voită testamentar de 
Avram Iancu ar putea să se implice şi să 
lumineze zone care astăzi sunt umbrite în 
continuare, voit sau nu, cu bună ştiinţă sau 
din ignoranţă, spre răul românilor şi al 
europenilor,al dreptului omului şi binelui, 
drept şi bine care cândva vor trebui să 
triumfe deplin. Amintim câteva dintre 
ele :
3.1. Dreptul naţiunii române din Ardeal 
de a avea un Institut al revoluţiilor sale 
şi o Academie de drepturi, voită testa-
mentar de marele erou Avram Iancu. 
Drepturile pe care nu au reuşit înaintaşii să 
le câştige prin lupte şi jertfe de sânge 
trebuie revendicate şi dobândite prin 
elaborări şi aplicări de hotărâri şi legi 
eficiente în toate forumurile locale, regio-
nale, naţionale, europene şi internaţionale. 
De asemeni problemele - care nu sunt pu-
ţine mai ales în zona Apusenilor - trebuie 
inventariate şi rezolvate într-un cadru legal 
operativ şi eficient, cu participanţi activi, 
oneşti, pricepuţi şi eficienţi de la simplul 
cetăţean la Preşedinte. 

Ori rolul unei verigi cum ar fi cea a unei 
„Academii” organizată în regim guverna-
mental nu ar înlocui alte foruri sau organe 
existente ci ar netezi, ar uşura drumul între 
problemă-soluţie-aplicare spre binele 
cetăţeanului şi al Statului Român 
deopotivă, cu măsuri încadrate armonios 
în matricea Constituţiei.
Pentru Revoluţia Română din 1989 pe 
bună dreptate s-a înfiinţat un Institut al 
Revoluţiei Române, conform Legii 556/ 7 
dec. 2004 (M.Of. 1194/2004) cu un număr 
de 25 de posturi salarizate, de la bugetul de 
stat, cu spaţiul şi cele necesare de 
funcţionare asigurate tot de bugetul de stat. 
Merită, credem, un Institut similar şi 
Revoluţiile şi Răscoalele Române din 
Transilvania blamate de secole, atât ele cât 
şi martirii şi eroii lor dintre care amintim: 
Răscoala Cuviosului Sofronie de la 
Cioara(1759-1762); Revoluţia lui Horea, 
Cloşca şi Crişan(1784); Revoluţia română 
din Transilvania condusă de Avram Iancu 
(1848-1849); Revoluţia Unirii Transilva-
niei cu Ţara Mamă (1918-1919), care au 
dat jertfe şi sacrificii supreme incom-
parabil mai mari decât cea din decembrie 
1989. 
Acest Institut ar putea purta denumirea, 
după voinţa testamentară al Craiului 
Munţilor, Academia pentru drepturile şi 
problemele românilor din Ţara Iancului 
cu o dotare cel puţin la nivelul Institutului 
Revoluţiei Române ?!. Aceste drepturi, 
probleme, evenimente legate de românii 
transilvăneni nu au putut fi studiate timp 
de peste 800 de ani în decursul istoriei 
transilvane deoarece românii, deşi 
majoritari ca număr erau minoritari ca 
drepturi, fiind consideraţi toleraţi pe 
propriul lor pământ, toleranţă legalizată 
prin prevederile rasiste ale Unio Trium 
Nationum (1437).
Prin Hotărârea de Guvern 1724/ 
21.12.2005 modificată prin HG 394/2006 
şi 388/2007, a fost înfiinţat, şi bine s-a 
făcut, Institutul de investigare a crimelor 
comunismului în România, comasat în 
2009 cu Institutul Naţional pentru 
memoria exilului românesc. Care Institut 
studiază atrocităţile săvârşite de Ungaria 
bolşevică în teritoriile Ardealului încă 
ocupat, nedezrobit, în perioada aprilie 
1919 – august 1919, de către Armata Roşie 
a lui Bela Kun?
Care Institut studiază exilaţii sau românii 
forţaţi să ia drumul exilului în perioada 
1784-1918, 1940-1945? Care Institut 
studiază crimele săvârşite în Ardealul de 
Nord în perioada august 1940 – 1945? 
Numai la Ip şi Treznea, în două zile, tiranii 
unguri au ucis 250 de vieţi nevinovate(de 
la prunci în burta mamei până la bătrâni 
neajutoraţi), iar în decurs de 11 zile ale 
lunii septembrie 1940 au ucis 1000 de 
români... Au fost unele procese şi condam-
nări. Insuficiente, şi majoritatea pedepse-
lor au rămas pe hârtie. Care Institut se 
preocupă de recuperarea bunurilor şi 
averilor confiscate românilor închişi, 
condamnaţi sau ucişi până la 1918 de către 
tirania ungurească? de restituirea 
(despăgubirea) bisericilor distruse cu 
tunurile austriece comandate de generalul 
Bukow?
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Evenimentele din 1989, vidul de putere 
iniţial şi instaurarea lentă a regimului 
democratic, libertatea excesivă şi 
agresivă de exprimare, explozia presei de 
extremă politică, lipsa de pregătire şi de 
reacţie a majorităţii intelectualităţii 
româneşti în previzionarea şi împie-
dicarea unor acţiuni agresive, xenofobe, 
şovine, dar şi nepăsarea, incompetenţa şi 
trădarea intereselor naţionale în 
detrimentul celor personale şi de grup de 
către noii sau mai vechii politicieni 
români şi funcţionari ai statului, au dat un 
impuls nemaiîntâlnit forţelor şovine şi 
revizioniste antiromâneşti. [...]

Astăzi, pe fondul acestei atmosfere de 
„non combat” din partea celor datori a 
apăra statul unitar şi cetăţenii acestei ţări, 
faţă de manifestările organizaţiilor 
paramilitare maghiare organizate pe 
teritoriul românesc, a declaraţiilor 
agresive ale politicienilor maghiari aflaţi 
la guvernarea ţării vecine, a pierderii 
complete a autorităţii statului român în 
judeţele Covasna, Harghita şi parţial 
Mureş în favoarea organizaţiilor politico-
culturale maghiare, românii de aici au 
ajuns practic în situaţia de a fi total 
marginalizaţi din viaţa politică, socială, 
economică şi culturală a regiunii sud-est 
transilvane, noţiunea de „toleraţi în 
propria ţară” reflectând cel mai bine 
situaţia actuală în care trăiesc. Conştienţi 
de neputinţele politicienilor şi incapa-
citatea autorităţilor statului, românilor de 
pe aceste meleaguri le-au rămas două 
soluţii de salvare a fiinţei lor fizice şi 
naţionale: soluţia rezistenţei împletită cu 
acţiunea civică împotriva discriminărilor 

de tot felul şi la tot pasul şi soluţia 
apelului la solidarizare cu lupta lor, de 
menţinere a valorilor naţionale în această 
zonă, a celei mai mari părţi a poporului 
român. De aici, necesitatea organizării 
unor instituţii cultural-spirituale proprii 
(Muzeul Spiritualităţii Româneşti, 
Episcopia Ortodoxă Covasna -Harghita, 
Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, 
Centrul Ecleziastic de Docu-mentare 
,,Mitropolit Nicolae Colan”, Centrul de 
Cultură Topliţa, Editura Eurocarpatica), 
organizaţii culturale, civice şi neguver-
namentale proprii, acţiuni cu participarea 
românilor din spaţiul românesc, dar şi 
implicări şi participări ale membrilor 
societăţii civice româneşti din zonă la cât 
mai multe acţiuni organizate la nivel 
regional şi naţional. 

În scopul păstrării şi dezvoltării 
identităţii naţionale a românilor din sud-
estul Transilvaniei au luat naştere o 
seamă de ONG-uri (ligi, asociaţii, 
fundaţii). [...] 

S-a constituit, la 27 mai 2005, Forumul 
Civic al Românilor din Harghita şi 
Covasna, formă de organizare care a 
însemnat o treaptă superioară în evoluţia 
rezistenţei, păstrării şi dezvoltării 
identităţii româneşti în zonă. [...] De la 
înfiinţarea sa Forumul a monitorizat 
permanent atât cazurile de discriminare a 
românilor de către autorităţile locale, cât 
şi manifestaţiile anticonstituţionale 
vizând obţinerea autonomiei pe criterii 
etnice şi enclavizarea aşa-zisului ,,ţinut 
secuiesc”, luând de fiecare dată poziţie 
publică de dezaprobare şi condamnare a 
acestor acţiuni şi de conştientizare a 

opiniei publice şi autorităţilor statale 
asupra  per iculoz i tă ţ i i  lo r  ş i  a  
consecinţelor acestora, contribuind astfel 
la contracararea acestora.[...]

Merite deosebite [...] le au conducerile 
executive ale asociaţiilor menţionate şi 
cei care au ocupat funcţiile de preşedinţi 
ale acestora sau al Forumului: av. Ioan 
Solomon, dr. Ioan Lăcătuşu, dr. Codrin 
Munteanu, publiciştii Eugen Popescu şi 
Dorin Suciu, prof. Ilie Şandru, prof. univ. 
dr. Ioan Sabău Pop. 

Chiar dacă răspunsul autorităţilor 
centrale ale statului roman a fost, de cele 
mai multe ori, departe de aşteptările 
românilor din această parte de ţără, şi de 
priorităţile interesului naţional, demer-
surile întreprinse de reprezentanţii 
societăţii civile româneşti din judeţele 
Covasna, Harghita şi Mureş au zădărnicit 
instituţionalizarea autonomiei pe criteriu 
etnic în Arcul Intracarpatic. Acţiunea 
civică responsabilă desfăşurată în aceşti 
ani, poate constitui o baza de perfecţio-
nare a formelor de acţiune viitoare şi de 
afirmare a solidarităţii naţionale cu 
românii din singurele judeţe ale ţării, 
unde aceştia sunt numeric minoritari. 

Notă : Prezentul referat a fost susţinut la 
Simpozionul care a avut loc la Albac în 28 
februarie 2015, în cadrul Festivalului 
cultural-patriotic „Ţara Crăişorului” 
ediţia a VIII-a (Pentru textul integral, 
care totalizează împreună cu anexele 18 
pagini, vezi www.taraiancului.ro)

Forme şi modalităţi de acţiune folosite de societatea civilă românească
din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş

pentru păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale
în sud-estul Transilvaniei.

- (Fragment.Pentru textul integral vezi www.taraiancului.ro) -
     Autori : Dr. Ioan LĂCĂTUŞU şi Prof. Vasile STANCU

Care Institut şi care for legislativ, cu ce 
fonduri, se ocupă la noi pentru a fi 
descoperite gropile comune ale românilor 
masacraţi de pe tot cuprinsul Ardealului, 
unde numai între 1848 şi 1849 au fost ucişi 
peste 40.000 de români, din care într-un 
singur loc şi într-o singură zi, la Târnava de 
Criş, şi-au adus jertfa supremă 1.000 de 
români... Iar cei ucişi sau maltrataţi merită 
măcar scuze! Exemplul ne este oferit chiar 
de către Papalitate, care şi-a cerut scuze 
pentru toate nenorocirile provocate de 
cruciaţi, precum şi pentru persecuţia în 
decursul vremurilor a unor savanţi cum a 
fost Galileo Galilei. Iată câteva exemple 
asupra cărora Academia pentru drepturi şi 
probleme ale românilor ardeleni, visată 
testamentar de Avram Iancu, ar putea să îşi 
intre în atribuţii.
Avem în ziua de astăzi libertate pe multe 
coordonate şi sub multe aspecte. Revoluţia 
Libertăţii de la 1989 ne-a oferit libertatea 
bisericii, a liberei circulaţii, libertatea 
învăţământului, a presei, a exprimării 
gîndurilor etc. Este oare suficient??? Fără 
redobândirea  unor drepturi de proprietate 
sau de folosinţă/exploatare asupra unor 

terenuri, păduri, mine, facilităţi în exploa-
tarea meşteşugărească a minelor, nisipu-
rilor  aurifere şi a pădurilor; fără un sistem 
economic, administrativ, organizatoric, 
juridic, consolidat şi bine pus la punct cu o 
bună şi riguroasă fundamentare legisla-
tivă, electorală, guvernamentală şi parla-
mentară, celelalte libertăţi cetăţeneşti sunt 
în pericol. 
3.2. Dreptul românilor de a-şi cunoaşte 
eroii şi martirii, de a le pune o cruce la 
căpătâi şi de a fi înălţat un monument-
Mausoleu la Ţebea, de către  oficiali şi 
guvernanţi (vezi „Proclamaţia dela 
Ţebea“ din 12 dec. 2009 - Rev. Ţara 
Iancului nr. 3/2009).
Este necesară o listă oficială a eroilor şi 
martirilor României din toate timpurile, 
votată de către Parlamentul României. 
Cine sunt eroii şi martirii noştri şi cine sunt 
criminalii? Arătaţi-i pe toţi pe Liste 
nominale oficiale. Este regretabil că 
Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor 
(ONCE), aflat în subordinea MAPN, nu 
are prevăzut în statutul său  preocuparea 
(cu un compartiment adecvat) şi pentru 
eroii neamului daco-românesc multi-

milenar de dinaintea formării  Statului 
Român, (inclusiv pleiada de domnitori, 
voievozi, eroi ca Avram Iancu, Tudor 
Vladimirescu, Horea şi zecile de mii de 
martiri-voluntari  din armatele lor), dar a 
căror jertfă e stâncă de fundament  pentru 
întregul şi fericirea Naţiunii române de azi. 
Fără o cunoaştere, o recunoaştere şi o 
asumare a problemelor tuturor categoriilor 
etnice şi confesionale din Ardeal, a 
problemelor şi drepturilor fiecărei părţi, 
fără renunţarea la glasuri înveninate şi 
steaguri războinice, fără un dialog sincer, 
nepătimaş lucrurile nu se pot rezolva. 
Desigur că demersuri benefice şi 
hotărâtoare ar putea întreprinde acea 
Academie de drepturi şi probleme dispusă 
testamentar de Avram Iancu şi încă 
nerealizată.
3.3. Alte drepturi: Vezi temele de 
revendicare dezbătute la Simpozionul din 
Albac în 27-28 februarie 2015 (pag. 8-9 
din actuala revistă), precum şi mesajele şi 
scrisorile noastre adresate românilor şi 
celor care conduc ţara.

Ioan Paul Mărginean
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Activităţi ale Asociaţiei Ţara Iancului-Iubirea Mea şi ale
Clubului său de elevi voluntari „Crăişorii” între anii 2008-2015

Ediţia I – 2008 cu tema „160 de ani de la 
Revoluţia Română din Transilvania şi 90 
de ani de la Unirea Transilvaniei cu Ţara 
Mamă”: Brad (HD) – 7 mai: Şcoala 
Generală „Horia, Cloşca şi Crişan”; Ribiţa 
(HD) – 10 octombrie: Şcoala Generală 
„Preot Iosif Comşa”; Cricău (AB) – 12 
octombrie: Şcoala Generală „Decebal”; 
Baia de Criş (HD) – 14 octombrie: Şcoala 
Generală „Avram Iancu”; Sântimbru (AB) 
– 15 octombrie: Şcoala Generală „Ioan de 
Hunedoara”; Tomeşti (HD) – 17 octombrie: 
Şcoala Generală cls. I-VIII.
Ediţia a II-a 2009, cu tema „Moţii şi Ţara 
Zarandului, îndatoriri şi drepturi de 
astăzi, izvorâte din lupta şi jertfa de 
ieri”: Ţebea (HD) – 28 februarie: Biserica 
Ortodoxă Română; Hălmagiu (AR) – 4 
aprilie: Grupul Şcolar „Moga Voievod”; 
Brad (HD) – 10 aprilie: Şcoala Generală 
„Mircea Sântimbreanu”; Blăjeni (HD) – 30 
aprilie: Şcoala Generală cls. I.VIII; Buceş 
(HD) – 23 mai: Şcoala Generală „Ion 
Buteanu”; Brad (HD) – 10 octombrie: 
Catedrala Ortodoxă Română.
Ediţia a III-a  2010 cu tema: „225 de ani 
de la martiriul lui Horea, Cloşca şi 
Crişan”.
Partea I, 27 februarie: Ţebea (HD) Pan-
theon; Abrud (AB); Horea(AB) Şcoala 

Generală „Horea” şi comuna Vadu Moţilor 
la Şcoala Generală cls. I-IV
Partea a II-a, 28 februarie: la Liceul 
Tehnologic „Ţara Moţilor” şi Primăria 
comunei Albac (AB)
Ediţia a IV-a 2011 cu tema: „Naţiunea 
română multimilenară din Ardeal 
numeric majoritară, în drepturi încă 
minoritară, la 600 de ani de la atestarea 
documentară a comunei Crişcior (HD); 
Lupta şi armele sale din trecut, prezent şi 
viitor” 
Partea I, 19 mai: La Biserica Ortodoxă ,. la 
Şcoala Gimnazială şi la Primăria comunei 
Crişcior (HD)
Partea a II-a, 20 mai: În Pantheonul de la 
Ţebea(HD)
Ediţia a V-a 2012  
Partea I, 21 mai - în Pantheonul de la 
Ţebea cu tema: „Ardelenii şi ţara lor la 140 
de ani de la moartea eroului naţional Avram 
Iancu”  
Partea a II-a, 2 noiembrie – La Şcoala 
Gimnazială din comuna Crişcior (HD) cu 
tema „Revoluţia de la 1784-1785, treaptă 
de culme a revendicărilor şi luptei moţilor şi 
românilor ardeleni pentru drepturi naţiona-
le, sociale, politice, umanitare” 

Ediţia a VI-a 2013 cu tema „165 de ani de 
la începerea Revoluţiei şi Războiului de 
autoapărare al românilor din Transil-
vania sub conducerea lui Avram Iancu”
Secţiunea I, 11 mai pe Câmpia Libertăţii de 
la Blaj (AB)
Secţiunea a II-a, 25 – 26 mai la Ţebea şi la 
Liceul „Ioan Buteanu” din comuna 
Gurahonţ (AR)
Secţiunea a III-a, 07 iulie: la Buceş, 
Dupăpiatră – Cheia (HD)
Ediţia a VII-a 2014 cu tema: „Luptele şi 
suferinţele românilor ardeleni pentru 
drepturi şi dreptate, evocate în anul 
jubiliar Avram Iancu – 190”
Partea I, 02 mai:  Ţebea (HD), Roşia 
Montană (AB), Abrud (AB) şi Zlatna (AB)
Partea a II-a, 03 mai : Câmpeni, Avram 
Iancu, Horea,  Albac (AB)
Ediţia a VIII-a 2015, Albac(AB), 27 - 28 
febr. 2015, cu tema: „2015 – an jubiliar 
pentru Ardealul daco-românesc multi-
milenar” Evocări şi revendicări:  şi 230 de 
ani de la martiriul eroilor neamului Horea, 
Cloşca şi Crişan.

I. FESTIVALUL CULTURAL-PATRIOTIC „ŢARA CRĂIŞORULUI”

II. SERBAREA „Veniţi la Ţebea, veniţi să colindaţi cu noi, pentru străbuni, eroi şi pentru voi!

Ediţia I – 14 decembrie 2008; Ediţia a II-a – 12 decembrie 2009; Ediţia a III-a – 17 decembrie 2010; Ediţia a IV-a - 17 decembrie 2011; 
Ediţia a V-a–15 decembrie 2012; Ediţia a VI-a-14 decembrie 2013; Ediţia a VII-a – 13 decembrie 2014; Ediţia a VIII-a - 12 decembrie 2015

Anul 2008:
• 7 noiembrie: Simpozion la Colegiul 
Naţional „Avram Iancu” Brad
• 13 iulie: Manifestările de la „Crucea 
Iancului“ - Mărişel Fântânele (CJ)
Anul 2009
• 11-12 iulie: Excursie tematică „Pe 
drumurile Iancului - Brad, Valea Arieşului, 
Mărişel Fântânele“
•12 iulie: Manifestările de la „Crucea 
Iancului“ - Mărişel Fântânele (CJ)
Anul 2010: 
•15 ianuarie: deschiderea cursului „Micii 
aurari de la Buceş – Stănija” 
•13 mai : Ţebea, Pantheon- Ziua Eroilor 
•12 septembrie: Ţebea - Serbările Naţionale 
de la Ţebea, 
• 25 – 26 septembrie – Excursie tematică     
la Cluj Napoca, Treznea şi Ip, Porolissum, 
Şimleul Silvaniei, Castelul şi Muzeul 
„Octavian Goga” de la Ciucea 
• 29 septembrie: - Vaţa de Sus: 100 de ani de 
la naşterea parintelui ieromonah Arsenie 
Boca - placă granit de aniversare 
• 6 noiembrie  – Excursie tematică  „Pe 
urmele lui Horea”: sat Crişan, Comuna 
Crişcior, sat Buceş, Abrud, Zlatna, Alba
• 7 noiembrie: - Târnava de Criş(HD)  
 Anul 2011:
• 4 septembrie - Vaţa de Sus(HD):  101 ani 
de la naşterea părintelui Arsenie Boca
• 9 septembrie - Crişcior, jud. Hunedoara, la 

IV. ALTE  ACŢIUNI  ale Asociaţiei „Ţara Iancului – iubirea mea” şi  Clubului  „Crăişorii”

Biserica Adormirea Maicii Domnului:  
• 11 septembrie - Ţebea  jud. Hunedoara :   
Serbările Naţionale 
• 17 septembrie - Excursie la obiective 
culturale din judeţul Hunedoara
• 15 Octombrie: Pe urmele luptătorilor, 
martirilor şi eroilor neamului românesc de 
la 1759-1761, 1784-1785, 1848-1849, 
1916-1919, 1940-1945, împreună cu 
Asociaţia Ofiţerilor de Geniu, Construcţii şi 
Căi Ferate în Rezervă şi Retragere “General 
C. N. Hârjeu" – Bucureşti  
• 28 Octombrie – Hălmagiu: Participarea la 
Serbarea “bobocilor” 
• 6 Noiembrie – Târnava de Criş: Memorial 
„Târnava de Criş – 1848”, ediţia a V-a,                            
• 8 Noiembrie - Crişcior: Participare la 
slujba de hram în paraclisul Grupului 
Şcolar „Crişan” din comuna Crişcior
 Anul 2012: 
• 9 martie- Brad: La Biblioteca Municipală 
„Gheorghe Pârvu” 
• 2 aprilie - Baia de Criş (HD): Şc. Gen. cls. 
I-VIII „Avram Iancu” -  „Şcoala altfel”   
• 15 mai - Deva: în incinta Complexului 
„Mall”, lansare de carte   
• 1 iulie - Comuna Buceş, sat Dupăpiatră - 
Cheia (HD): „Întâlnirea moţilor cu istoria, 
Dupăpiatră (Ediţia 40) - (1972-2012)“        
• 9 septembrie - Ţebea, jud. Hunedoara: 
Participare la Serbările Naţionale 

III. PLĂCI ŞI   MONUMENTE  de  comemorare - aniversare - omagiere - identificare, din granit sau marmură
iniţiativă, concepţie, confecţionare, montare, organizare, dezvelire, sfinţire - Total 41 de buc, în 4 judeţe şi 14 localităţi

Anul 2013 :
• 25 mai: Muzeul „Aurel Vlaicu” şi Muzeul 
Aurului din Brad
• 6 şi 7 iulie: Sarmisegetusa Regia, Ulpia 
Traiana Sarmizegetusa, Castelul Corvi-
nilor, oraşul Abrud şi Roşia Montană
• 18 – 19 iulie: Zilele „Miron Cristea” din 
Topliţa Română, jud. Harghita;
• 19 octombrie: Marea Adunare de la 
Câmpeni, jud. Alba;
• 13 iunie - Ziua Eroilor - Buceş, Montare şi 
dezvelire placă de marmură
Anul 2014:
• 6 februarie: Câmpeni (AB) – Simpozion şi 
lansare carte ing. geolog Aurel Sîntimbrean 
„Aurul şi argintul Roşiei Montane” ediţia a 
III-a
• 7 septembrie: participare la Serbările 
Naţionale Ţebea
• 8-9 noiembrie: Patriarhul României la 
Deva – participare
Anul 2015:
• 15 ianuarie: ziua marelui Mihai Eminescu, 
la Hălmagiu şi Gurahonţ
• 5 iulie: Buceş, Dupăpiatră – Cheia: 
„Întâlnirea moţilor cu istoria”
• 21 august: în emisiune  la Hunedoara TV -
„Crăişori de nota 10“
• 13 septembrie: Ţebea, Serbările Naţionale 
2015
• 20 sept. 2015: excursie tematică „Pe 
urmele lui Avram Iancu”, Brad - Vidra de 
Sus
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Pentru a vorbi despre 
veșnicia satului românesc trebuie să ne 
întoarcem la „începuturi”, aproape de 
timpul mitic al creației, in illo tempore, 
cum ar spune Mircea Eliade. De ce atât de 
departe? Pentru că cercetători străini cum 
ar fi: William Schiller, Marija Gimbutas, 
Albert Armand, Minoru Nabara și mulți 
alții afirmă că teritoriul Daciei a fost 
leagănul civilizației europene. Una dintre 
aceste afirmații este următoarea: 
„Civilizația a apărut acolo unde trăiește 
astăzi poporul român, cu cca 13 – 15.000 
de ani în urmă.” (W. Schiller, Dacia, 
2014, p.56)

Tot mai numeroasele descoperiri 
arheologice vin să susțină aceste 
afirmații. Astfel, pe teritoriul României s-
au descoperit cele mai vechi rămășițe 
umane din Europa, în Peștera cu Oase din 
apropierea Aninei. Analizele demon-
strează că Ion, așa cum a fost numit, a trăit 
în urmă cu 40.000 de ani, iar Maria și 
Vasile în urmă cu 35.000 de ani. De 
asemenea, cele mai vechi urme de pași 
umani se găsesc în peștera Izbuc-Ciur 
(30.000 de ani), iar cele mai vechi picturi 
rupestre (35.000 de ani) în peștera 
Coliboaia (Bihor).

La clisura Dunării, pe ambele maluri, 
avem cea mai veche așezare stabilă din 
Europa, cu o vechime de 10.000 de ani, și 
anume, Schela Cladovei-Lepenski Vir. 
Se pare că pe meleagurile noastre a fost 
domesticit câinele, porcul, s-a inventat 
plugul, secera şi vagonetul de mină.

Tot pe teritoriul României se găsește cea 
mai veche și avansată cultură a Europei. 
Este vorba de cultura Cucuteni-Tripolie, 
aceasta fiind atestată ca prima civilizație 
urbană cu așezări care se întindeau pe 
sute de hecatre, cu locunințe ce aveau 
unul sau două etaje, iar numărul total de 
locuitori în aceste așezări ajungea la 10-
15.000. Civilizația Cucuteni se dezvolta 
și înflorea pe teritoriul României de 
astăzi, în zona Moldovei, în urmă cu 
7.000 de ani.Nu trebuie uitat nici faptul 
că în Ardeal, la Tărtăria, în anul 1961, 
istoricul Ioan Vlassa descoperea cele trei 
plăcuțe de lut cu incizii care reprezintă 
dovada celei mai vechi scrieri din lume.

Iar recent, Gânditorul de la Hamangia a 
fost inclus pe lista primelor 10 artefacte, 
cele mai valoroase din istoria umanității.

Toate aceste simple și sumare enumerări 
vin să dovedească faptul că satul 
românesc poartă cu adevărat „pe umerii” 
săi veșnicia, aducând până astăzi prin 
tradițiile și obiceiurile sale (colindul, 
Capra, Drăgaica, Paparuda, Caloianul, 
Călușerul), prin dansuri (hore, învârtite, 
țarini), prin cântece (horea cu noduri, 
doina), prin creațiile folclorice (balade, 
strigături, colinde, descântece, basme, 
ghicitori), prin arhitectură (biserici, 
case), tehnică (mori, șteampuri, pive, 
vâltori), prin arta populară (costum 
popular, țesături, icoane, mobilier, 
ceramică), dar și organizarea socială, o 
spiritualitate care își are bine înfipte 
rădăcinile într-o stră-stră-străveche 
cultură existentă cu mii de ani în urmă pe 
aceste locuri.

Civilizația noastră sătească este în primul 
rând continuatoarea și păstrătoarea 
culturii traco-dace care s-a dezvoltat și a 
ființat pe un spațiu întins între Nipru, 
Adriatica, Carpații Nordici și Câmpia 
Tesaliei, un spațiu al cărui nucleu îl forma 
România de astăzi. Chiar Herodot 
subliniază faptul că neamul tracilor este 
cel mai numeros după inzi, iar Lucian 
Blaga spune: „Noi n-am venit de nicăieri. 
Noi nu ne găsim nici la apus nici la Soare-
răsare. Noi suntem unde suntem…”   
(Blaga, Dacia, 2014, p. 56)

Noi suntem unde suntem de mii și mii de 
ani, ceea ce pentru mulți istorici repre-
zintă un semn de întrebare, un miracol. 
Pentru că este într-adevăr miraculoasă 
dăinuirea noastră „nealtera-tă” pe aceste 
locuri, în condițiile în care istoria s-a 
dovedit extrem de nemiloasă cu noi. Un 
mileniu întreg am fost trecuți prin ciurul 
și dârmonul popoarelor migratoare, ce s-
au zvânturat peste țară ca o urgie de foc și 
prăpăd, iar apoi am stat ca un dumicat 
mereu nemestecat în gâtul atâtor imperii 
hrăpărețe și nemiloase, dominate de 
veșnice gânduri expansioniste și 
anexioniste.

De aceea, s-a vorbit de multe ori de 
miracolul românesc, miracol care constă 
tocmai în eroismul fără seamăn al acestui 
popor, căci tot acest eroism a fost însoțit 
în timp de jertfe numeroase de un 
nesfârșit tragism. Și toată jertfa și 
răbdarea nelimitată a poporului român a 
fost înfăptuită pentru a nu pierde acest 
spațiu binecuvântat de Dumnezeu, 
această terra mirrabilis, cum o numea 
Mihail Diaconescu într-unul din eseurile 
sale, un spațiu moștenit din străvechime.

Satul, satul românesc, a fost nucleul 
acestei rezistențe jertfelnice. Țăranul 
nostru la fiecare nouă năvălire barbară și-
a luat bruma de avut ce-i permitea 
supraviețuirea și o existență ascetică (am 
putea spune) și pornea spre munte sau 
codru. Muntele și codrul îi erau sprijin și 
ocrotire în vreme de restriște, iar la 
nevoie schimba coarnele plugului sau 
mânerul coasei cu cel al sabiei.

Se poate spune că țăranul român a 
reconstruit mereu ceea ce alții au pustiit, 
au distrus în pofta lor nemăsurată de 
cucerire și stăpânire. În fiecare român a 
trăit un meșter Manole ce a reconstruit 
după fiecare nouă invazie și pustiire. 
România întreagă poate fi considerată o 
catedrală în zidurile căreia sunt prinși toți 
eroii știuți și neștiuți ai acestui neam.

Întreg neamul nostru își are originile în 
satul românesc, supraviețuind în timp 
prin intermediul aceluiași sat. Pentru că 
așa cum spune și Ernest Bernea, satul 
reprezintă chiar civilizația noastră 
românească,(…) iar viața satelor noastre 
este cel mai bogat document al neamului. 
(E. Bernea, Civilizația română sătească, 
2006, p.11)

Marele nostru poet și filozof, Lucian 
Blaga, situa satul în Centrul Universului, 
subliniind faptul că el se prelungește în 
mit. [...]
Notă: Acest  eseu a fost prezentat (indirect), la 
Simpozionul care a avut loc la Albac în 28 
februarie 2015, în cadrul Festivalului 
cultural-patriotic „Ţara Crăişorului” ediţia 
a VIII-a (Pentru textul integral vezi 
www.taraiancului.ro)

Veşnicia satului românesc

Motto: „Sufletul satului fâlfâie pe lângă noi / ca un miros de iarbă tăiată,/ ca o cădere de 
fum din streșini de paie, ca un joc de iezi pe morminte înalte.”   Lucian Blaga           

- de prof. Monica Duşan – 

Eu vin în Ţara Moţilor mereu,
Aici mă simt în largul meu Acasă,
Aici e mai aproape Dumnezeu
De pâinea şi de vinul de pe masă,

Aici, lângă Ponoare şi Râmeţi,
Printre ciobanii mei cu ţundra sură,
Mai doare încă slova sub peceţi,
Horea şi Cloşca mai îndură

Pe Dealul unde nu răsare grâu
Ci iarbă numai şi durere multă,
Doineşte Moţul cu şerpar la brâu,
Pădurile stau în genunchi şi-ascultă

Acolo-n Munţii roşi de îndoială
Şi Arieşul murmură pelin;
Prin gândul meu e zvon de catedrală,
Eu vin în Ţara Moţilor şi vin

Acestor oameni, încă drepţi şi vii,
Acestor locuri sfinte să mă-nchin,
De jertfa lor îndură-te, Părinte,
Acum şi-n vecii vecilor. Amin.

Eu vin în Ţara Moţilor mereu,
Aici mă simt în largul meu Acasă,
Aici e mai aproape Dumnezeu
De vinul şi de pâinea de pe masă.

Eu vin în Ţara Moţilor mereu...

de Nicoară Nicolae-Horia 
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Activităţi ale Asociaţiei Ţara Iancului-Iubirea Mea şi ale
Clubului său de elevi voluntari „Crăişorii” între anii 2008-2015

Ediţia I – 2008 cu tema „160 de ani de la 
Revoluţia Română din Transilvania şi 90 
de ani de la Unirea Transilvaniei cu Ţara 
Mamă”: Brad (HD) – 7 mai: Şcoala 
Generală „Horia, Cloşca şi Crişan”; Ribiţa 
(HD) – 10 octombrie: Şcoala Generală 
„Preot Iosif Comşa”; Cricău (AB) – 12 
octombrie: Şcoala Generală „Decebal”; 
Baia de Criş (HD) – 14 octombrie: Şcoala 
Generală „Avram Iancu”; Sântimbru (AB) 
– 15 octombrie: Şcoala Generală „Ioan de 
Hunedoara”; Tomeşti (HD) – 17 octombrie: 
Şcoala Generală cls. I-VIII.
Ediţia a II-a 2009, cu tema „Moţii şi Ţara 
Zarandului, îndatoriri şi drepturi de 
astăzi, izvorâte din lupta şi jertfa de 
ieri”: Ţebea (HD) – 28 februarie: Biserica 
Ortodoxă Română; Hălmagiu (AR) – 4 
aprilie: Grupul Şcolar „Moga Voievod”; 
Brad (HD) – 10 aprilie: Şcoala Generală 
„Mircea Sântimbreanu”; Blăjeni (HD) – 30 
aprilie: Şcoala Generală cls. I.VIII; Buceş 
(HD) – 23 mai: Şcoala Generală „Ion 
Buteanu”; Brad (HD) – 10 octombrie: 
Catedrala Ortodoxă Română.
Ediţia a III-a  2010 cu tema: „225 de ani 
de la martiriul lui Horea, Cloşca şi 
Crişan”.
Partea I, 27 februarie: Ţebea (HD) Pan-
theon; Abrud (AB); Horea(AB) Şcoala 

Generală „Horea” şi comuna Vadu Moţilor 
la Şcoala Generală cls. I-IV
Partea a II-a, 28 februarie: la Liceul 
Tehnologic „Ţara Moţilor” şi Primăria 
comunei Albac (AB)
Ediţia a IV-a 2011 cu tema: „Naţiunea 
română multimilenară din Ardeal 
numeric majoritară, în drepturi încă 
minoritară, la 600 de ani de la atestarea 
documentară a comunei Crişcior (HD); 
Lupta şi armele sale din trecut, prezent şi 
viitor” 
Partea I, 19 mai: La Biserica Ortodoxă ,. la 
Şcoala Gimnazială şi la Primăria comunei 
Crişcior (HD)
Partea a II-a, 20 mai: În Pantheonul de la 
Ţebea(HD)
Ediţia a V-a 2012  
Partea I, 21 mai - în Pantheonul de la 
Ţebea cu tema: „Ardelenii şi ţara lor la 140 
de ani de la moartea eroului naţional Avram 
Iancu”  
Partea a II-a, 2 noiembrie – La Şcoala 
Gimnazială din comuna Crişcior (HD) cu 
tema „Revoluţia de la 1784-1785, treaptă 
de culme a revendicărilor şi luptei moţilor şi 
românilor ardeleni pentru drepturi naţiona-
le, sociale, politice, umanitare” 

Ediţia a VI-a 2013 cu tema „165 de ani de 
la începerea Revoluţiei şi Războiului de 
autoapărare al românilor din Transil-
vania sub conducerea lui Avram Iancu”
Secţiunea I, 11 mai pe Câmpia Libertăţii de 
la Blaj (AB)
Secţiunea a II-a, 25 – 26 mai la Ţebea şi la 
Liceul „Ioan Buteanu” din comuna 
Gurahonţ (AR)
Secţiunea a III-a, 07 iulie: la Buceş, 
Dupăpiatră – Cheia (HD)
Ediţia a VII-a 2014 cu tema: „Luptele şi 
suferinţele românilor ardeleni pentru 
drepturi şi dreptate, evocate în anul 
jubiliar Avram Iancu – 190”
Partea I, 02 mai:  Ţebea (HD), Roşia 
Montană (AB), Abrud (AB) şi Zlatna (AB)
Partea a II-a, 03 mai : Câmpeni, Avram 
Iancu, Horea,  Albac (AB)
Ediţia a VIII-a 2015, Albac(AB), 27 - 28 
febr. 2015, cu tema: „2015 – an jubiliar 
pentru Ardealul daco-românesc multi-
milenar” Evocări şi revendicări:  şi 230 de 
ani de la martiriul eroilor neamului Horea, 
Cloşca şi Crişan.

I. FESTIVALUL CULTURAL-PATRIOTIC „ŢARA CRĂIŞORULUI”

II. SERBAREA „Veniţi la Ţebea, veniţi să colindaţi cu noi, pentru străbuni, eroi şi pentru voi!

Ediţia I – 14 decembrie 2008; Ediţia a II-a – 12 decembrie 2009; Ediţia a III-a – 17 decembrie 2010; Ediţia a IV-a - 17 decembrie 2011; 
Ediţia a V-a–15 decembrie 2012; Ediţia a VI-a-14 decembrie 2013; Ediţia a VII-a – 13 decembrie 2014; Ediţia a VIII-a - 12 decembrie 2015

Anul 2008:
• 7 noiembrie: Simpozion la Colegiul 
Naţional „Avram Iancu” Brad
• 13 iulie: Manifestările de la „Crucea 
Iancului“ - Mărişel Fântânele (CJ)
Anul 2009
• 11-12 iulie: Excursie tematică „Pe 
drumurile Iancului - Brad, Valea Arieşului, 
Mărişel Fântânele“
•12 iulie: Manifestările de la „Crucea 
Iancului“ - Mărişel Fântânele (CJ)
Anul 2010: 
•15 ianuarie: deschiderea cursului „Micii 
aurari de la Buceş – Stănija” 
•13 mai : Ţebea, Pantheon- Ziua Eroilor 
•12 septembrie: Ţebea - Serbările Naţionale 
de la Ţebea, 
• 25 – 26 septembrie – Excursie tematică     
la Cluj Napoca, Treznea şi Ip, Porolissum, 
Şimleul Silvaniei, Castelul şi Muzeul 
„Octavian Goga” de la Ciucea 
• 29 septembrie: - Vaţa de Sus: 100 de ani de 
la naşterea parintelui ieromonah Arsenie 
Boca - placă granit de aniversare 
• 6 noiembrie  – Excursie tematică  „Pe 
urmele lui Horea”: sat Crişan, Comuna 
Crişcior, sat Buceş, Abrud, Zlatna, Alba
• 7 noiembrie: - Târnava de Criş(HD)  
 Anul 2011:
• 4 septembrie - Vaţa de Sus(HD):  101 ani 
de la naşterea părintelui Arsenie Boca
• 9 septembrie - Crişcior, jud. Hunedoara, la 

IV. ALTE  ACŢIUNI  ale Asociaţiei „Ţara Iancului – iubirea mea” şi  Clubului  „Crăişorii”

Biserica Adormirea Maicii Domnului:  
• 11 septembrie - Ţebea  jud. Hunedoara :   
Serbările Naţionale 
• 17 septembrie - Excursie la obiective 
culturale din judeţul Hunedoara
• 15 Octombrie: Pe urmele luptătorilor, 
martirilor şi eroilor neamului românesc de 
la 1759-1761, 1784-1785, 1848-1849, 
1916-1919, 1940-1945, împreună cu 
Asociaţia Ofiţerilor de Geniu, Construcţii şi 
Căi Ferate în Rezervă şi Retragere “General 
C. N. Hârjeu" – Bucureşti  
• 28 Octombrie – Hălmagiu: Participarea la 
Serbarea “bobocilor” 
• 6 Noiembrie – Târnava de Criş: Memorial 
„Târnava de Criş – 1848”, ediţia a V-a,                            
• 8 Noiembrie - Crişcior: Participare la 
slujba de hram în paraclisul Grupului 
Şcolar „Crişan” din comuna Crişcior
 Anul 2012: 
• 9 martie- Brad: La Biblioteca Municipală 
„Gheorghe Pârvu” 
• 2 aprilie - Baia de Criş (HD): Şc. Gen. cls. 
I-VIII „Avram Iancu” -  „Şcoala altfel”   
• 15 mai - Deva: în incinta Complexului 
„Mall”, lansare de carte   
• 1 iulie - Comuna Buceş, sat Dupăpiatră - 
Cheia (HD): „Întâlnirea moţilor cu istoria, 
Dupăpiatră (Ediţia 40) - (1972-2012)“        
• 9 septembrie - Ţebea, jud. Hunedoara: 
Participare la Serbările Naţionale 

III. PLĂCI ŞI   MONUMENTE  de  comemorare - aniversare - omagiere - identificare, din granit sau marmură
iniţiativă, concepţie, confecţionare, montare, organizare, dezvelire, sfinţire - Total 41 de buc, în 4 judeţe şi 14 localităţi

Anul 2013 :
• 25 mai: Muzeul „Aurel Vlaicu” şi Muzeul 
Aurului din Brad
• 6 şi 7 iulie: Sarmisegetusa Regia, Ulpia 
Traiana Sarmizegetusa, Castelul Corvi-
nilor, oraşul Abrud şi Roşia Montană
• 18 – 19 iulie: Zilele „Miron Cristea” din 
Topliţa Română, jud. Harghita;
• 19 octombrie: Marea Adunare de la 
Câmpeni, jud. Alba;
• 13 iunie - Ziua Eroilor - Buceş, Montare şi 
dezvelire placă de marmură
Anul 2014:
• 6 februarie: Câmpeni (AB) – Simpozion şi 
lansare carte ing. geolog Aurel Sîntimbrean 
„Aurul şi argintul Roşiei Montane” ediţia a 
III-a
• 7 septembrie: participare la Serbările 
Naţionale Ţebea
• 8-9 noiembrie: Patriarhul României la 
Deva – participare
Anul 2015:
• 15 ianuarie: ziua marelui Mihai Eminescu, 
la Hălmagiu şi Gurahonţ
• 5 iulie: Buceş, Dupăpiatră – Cheia: 
„Întâlnirea moţilor cu istoria”
• 21 august: în emisiune  la Hunedoara TV -
„Crăişori de nota 10“
• 13 septembrie: Ţebea, Serbările Naţionale 
2015
• 20 sept. 2015: excursie tematică „Pe 
urmele lui Avram Iancu”, Brad - Vidra de 
Sus
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Pentru a vorbi despre 
veșnicia satului românesc trebuie să ne 
întoarcem la „începuturi”, aproape de 
timpul mitic al creației, in illo tempore, 
cum ar spune Mircea Eliade. De ce atât de 
departe? Pentru că cercetători străini cum 
ar fi: William Schiller, Marija Gimbutas, 
Albert Armand, Minoru Nabara și mulți 
alții afirmă că teritoriul Daciei a fost 
leagănul civilizației europene. Una dintre 
aceste afirmații este următoarea: 
„Civilizația a apărut acolo unde trăiește 
astăzi poporul român, cu cca 13 – 15.000 
de ani în urmă.” (W. Schiller, Dacia, 
2014, p.56)

Tot mai numeroasele descoperiri 
arheologice vin să susțină aceste 
afirmații. Astfel, pe teritoriul României s-
au descoperit cele mai vechi rămășițe 
umane din Europa, în Peștera cu Oase din 
apropierea Aninei. Analizele demon-
strează că Ion, așa cum a fost numit, a trăit 
în urmă cu 40.000 de ani, iar Maria și 
Vasile în urmă cu 35.000 de ani. De 
asemenea, cele mai vechi urme de pași 
umani se găsesc în peștera Izbuc-Ciur 
(30.000 de ani), iar cele mai vechi picturi 
rupestre (35.000 de ani) în peștera 
Coliboaia (Bihor).

La clisura Dunării, pe ambele maluri, 
avem cea mai veche așezare stabilă din 
Europa, cu o vechime de 10.000 de ani, și 
anume, Schela Cladovei-Lepenski Vir. 
Se pare că pe meleagurile noastre a fost 
domesticit câinele, porcul, s-a inventat 
plugul, secera şi vagonetul de mină.

Tot pe teritoriul României se găsește cea 
mai veche și avansată cultură a Europei. 
Este vorba de cultura Cucuteni-Tripolie, 
aceasta fiind atestată ca prima civilizație 
urbană cu așezări care se întindeau pe 
sute de hecatre, cu locunințe ce aveau 
unul sau două etaje, iar numărul total de 
locuitori în aceste așezări ajungea la 10-
15.000. Civilizația Cucuteni se dezvolta 
și înflorea pe teritoriul României de 
astăzi, în zona Moldovei, în urmă cu 
7.000 de ani.Nu trebuie uitat nici faptul 
că în Ardeal, la Tărtăria, în anul 1961, 
istoricul Ioan Vlassa descoperea cele trei 
plăcuțe de lut cu incizii care reprezintă 
dovada celei mai vechi scrieri din lume.

Iar recent, Gânditorul de la Hamangia a 
fost inclus pe lista primelor 10 artefacte, 
cele mai valoroase din istoria umanității.

Toate aceste simple și sumare enumerări 
vin să dovedească faptul că satul 
românesc poartă cu adevărat „pe umerii” 
săi veșnicia, aducând până astăzi prin 
tradițiile și obiceiurile sale (colindul, 
Capra, Drăgaica, Paparuda, Caloianul, 
Călușerul), prin dansuri (hore, învârtite, 
țarini), prin cântece (horea cu noduri, 
doina), prin creațiile folclorice (balade, 
strigături, colinde, descântece, basme, 
ghicitori), prin arhitectură (biserici, 
case), tehnică (mori, șteampuri, pive, 
vâltori), prin arta populară (costum 
popular, țesături, icoane, mobilier, 
ceramică), dar și organizarea socială, o 
spiritualitate care își are bine înfipte 
rădăcinile într-o stră-stră-străveche 
cultură existentă cu mii de ani în urmă pe 
aceste locuri.

Civilizația noastră sătească este în primul 
rând continuatoarea și păstrătoarea 
culturii traco-dace care s-a dezvoltat și a 
ființat pe un spațiu întins între Nipru, 
Adriatica, Carpații Nordici și Câmpia 
Tesaliei, un spațiu al cărui nucleu îl forma 
România de astăzi. Chiar Herodot 
subliniază faptul că neamul tracilor este 
cel mai numeros după inzi, iar Lucian 
Blaga spune: „Noi n-am venit de nicăieri. 
Noi nu ne găsim nici la apus nici la Soare-
răsare. Noi suntem unde suntem…”   
(Blaga, Dacia, 2014, p. 56)

Noi suntem unde suntem de mii și mii de 
ani, ceea ce pentru mulți istorici repre-
zintă un semn de întrebare, un miracol. 
Pentru că este într-adevăr miraculoasă 
dăinuirea noastră „nealtera-tă” pe aceste 
locuri, în condițiile în care istoria s-a 
dovedit extrem de nemiloasă cu noi. Un 
mileniu întreg am fost trecuți prin ciurul 
și dârmonul popoarelor migratoare, ce s-
au zvânturat peste țară ca o urgie de foc și 
prăpăd, iar apoi am stat ca un dumicat 
mereu nemestecat în gâtul atâtor imperii 
hrăpărețe și nemiloase, dominate de 
veșnice gânduri expansioniste și 
anexioniste.

De aceea, s-a vorbit de multe ori de 
miracolul românesc, miracol care constă 
tocmai în eroismul fără seamăn al acestui 
popor, căci tot acest eroism a fost însoțit 
în timp de jertfe numeroase de un 
nesfârșit tragism. Și toată jertfa și 
răbdarea nelimitată a poporului român a 
fost înfăptuită pentru a nu pierde acest 
spațiu binecuvântat de Dumnezeu, 
această terra mirrabilis, cum o numea 
Mihail Diaconescu într-unul din eseurile 
sale, un spațiu moștenit din străvechime.

Satul, satul românesc, a fost nucleul 
acestei rezistențe jertfelnice. Țăranul 
nostru la fiecare nouă năvălire barbară și-
a luat bruma de avut ce-i permitea 
supraviețuirea și o existență ascetică (am 
putea spune) și pornea spre munte sau 
codru. Muntele și codrul îi erau sprijin și 
ocrotire în vreme de restriște, iar la 
nevoie schimba coarnele plugului sau 
mânerul coasei cu cel al sabiei.

Se poate spune că țăranul român a 
reconstruit mereu ceea ce alții au pustiit, 
au distrus în pofta lor nemăsurată de 
cucerire și stăpânire. În fiecare român a 
trăit un meșter Manole ce a reconstruit 
după fiecare nouă invazie și pustiire. 
România întreagă poate fi considerată o 
catedrală în zidurile căreia sunt prinși toți 
eroii știuți și neștiuți ai acestui neam.

Întreg neamul nostru își are originile în 
satul românesc, supraviețuind în timp 
prin intermediul aceluiași sat. Pentru că 
așa cum spune și Ernest Bernea, satul 
reprezintă chiar civilizația noastră 
românească,(…) iar viața satelor noastre 
este cel mai bogat document al neamului. 
(E. Bernea, Civilizația română sătească, 
2006, p.11)

Marele nostru poet și filozof, Lucian 
Blaga, situa satul în Centrul Universului, 
subliniind faptul că el se prelungește în 
mit. [...]
Notă: Acest  eseu a fost prezentat (indirect), la 
Simpozionul care a avut loc la Albac în 28 
februarie 2015, în cadrul Festivalului 
cultural-patriotic „Ţara Crăişorului” ediţia 
a VIII-a (Pentru textul integral vezi 
www.taraiancului.ro)

Veşnicia satului românesc

Motto: „Sufletul satului fâlfâie pe lângă noi / ca un miros de iarbă tăiată,/ ca o cădere de 
fum din streșini de paie, ca un joc de iezi pe morminte înalte.”   Lucian Blaga           

- de prof. Monica Duşan – 

Eu vin în Ţara Moţilor mereu,
Aici mă simt în largul meu Acasă,
Aici e mai aproape Dumnezeu
De pâinea şi de vinul de pe masă,

Aici, lângă Ponoare şi Râmeţi,
Printre ciobanii mei cu ţundra sură,
Mai doare încă slova sub peceţi,
Horea şi Cloşca mai îndură

Pe Dealul unde nu răsare grâu
Ci iarbă numai şi durere multă,
Doineşte Moţul cu şerpar la brâu,
Pădurile stau în genunchi şi-ascultă

Acolo-n Munţii roşi de îndoială
Şi Arieşul murmură pelin;
Prin gândul meu e zvon de catedrală,
Eu vin în Ţara Moţilor şi vin

Acestor oameni, încă drepţi şi vii,
Acestor locuri sfinte să mă-nchin,
De jertfa lor îndură-te, Părinte,
Acum şi-n vecii vecilor. Amin.

Eu vin în Ţara Moţilor mereu,
Aici mă simt în largul meu Acasă,
Aici e mai aproape Dumnezeu
De vinul şi de pâinea de pe masă.

Eu vin în Ţara Moţilor mereu...

de Nicoară Nicolae-Horia 
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Împreună pe drumul testamentar al Iancului:
„să-mi văd naţiunea mea fericită“

I. FORMAŢIILE CLUBULUI DE ELEVI-VOLUNTARI „CRĂIŞORII”
din cadrul Asociaţiei noastre, active în anul şcolar 2015 - 2016:

Detaşamentul nr. 12 „Căpitan Ursu - 
1784” – VADU MOŢILOR, jud. Alba  • 
Îndrumător: Director prof. Crişan 
Semidia • Comandant detaşament: 
eleva  Hristea Denisa
Echipaj 12.1 – îndrumător: prof. 
Potinteu Viorica
Ana Scrob Dănuţ - şef echipaj, Bordea 
Alessia Manuela, Bordea Emanuel Raul, 
Hanes Roxana, Paşca Valentina-Diana, 
Paven Andrei-Dan, Petrea Claudia-
Nicoleta, Popa Călin Ioan, Vulturar 
Andreea Georgiana, Dobra Iuliana, Fîţ 
Andreea Daniela, Hanes Georgiana 
Echipaj 12.2 – îndrumător: prof. Paşca 
Violeta şi prof. Coroiu Virginia Felicia
Hristea Denisa - şef echipaj, Bota Andrei, 
Lup Cătălin, Todea Ilie, Vulturar Ciprian 
Cosmin, Bodea Alin, Buş Marinela, 
Dobra Valentin, , Paven Nicolae, Scrob 
Ionuţ, Trif Valentin
Detaşamentul nr. 13 „Căpitan Nicolae 
Pleşa - 1784” - SCĂRIŞOARA, jud. 
Alba • Îndrumător: Director prof. 
Cioara Ovidiu Vasile • Comandant 
detaşament: eleva Pantea Teodora
Echipaj 13.1 – îndrumător: prof. Ivan 
Dorin 
Pantea Teodora – şef echipaj, Paşca 
Petronela, Todea Denisa, Jurj Georgiana, 
Paşca Georgiana, Suciu Ana Maria, 
Dobra Mădălina, Lazea Alexandra
Echipaj 13.2 – îndrumător: prof. Gaja 
Ioan
Jurj Bogdan - şef Echipaj, Matei Mihaela, 
Jurj Iuliana, Ştefănuţ Ionela, Lazea Ioan, 
Jurj Mihaela, Vîrciu Dorina, Jurj 
Gheorghe 
Detaşamentul nr. 14 „Horea” - 
HOREA, jud. Alba • Îndrumători: 
Director prof. Mateş Marin Emil şi 
prof. Oneţ Adina Liliana • Comandant 
detaşament: elev Costea Marcel
Costea Marcel, Costea Mihail, Oneţ Ana 
Maria, Oneţ Antonia Nicoleta,  Creţ 
Maria Magdalena, Mateş Raluca, Nicoară 
Claudiu Sorin, Neag Andreea Ioana, 
Oneţiu Sanda Elena, Paşca Denisa Maria, 
Grecu Ştefan, Mateş Robert Ioan
Detaşamentul nr. 15 „Arieşeni” - 
ARIEŞENI , jud. Alba •  Îndrumător: 
director prof. Bîte Marin • Comandant 
detaşament: eleva Briciu Emanuela 
Andrada
Echipaj 15.1 – îndrumător: prof. 
Cîmpean Laura 
Pantea Denisa - şef echipaj, Lazea 
Emanuela, Neag Larisa, Suciu Maria 
Elena, Jurj Ioana  Marina, Bricu Ioana 
Mălina, Lazea Bianca, Paşca Mălina, 
Suciu Ioan, Suciu Adrian, Vlăzan Anda, 
Briciu Emanuela Andrada
Echipaj 15.2 – îndrumător: prof. Ţara 
Constantin Gelu
Petruse Alina - şef echipaj, Lazea Cosmin, 
Gligor Raul, Gligor Ioana Maria, Dobra 

Detaşamentul nr. 1 „Moga Voievod”  
HĂLMAGIU, jud. Arad
Îndrumători: dir. prof. Popovici Ioan şi 
prof. Sirban Cosmina • Comandant 
detaşament: elev Duşan Andrei
Echipaj 1.1, îndrumător: prof. Indreca 
Floare
Dărăştean Bianca - şef echipaj, Brăneţiu 
Dalina, Briciu Natalia, Nicoară Alexan-
dru, Tosca Adelina, Nan Darius
Echipaj 1.2, îndrumător: prof. Duşan 
Mugurel
Duşan Andrei - şef echipaj, Indreica 
Andreea, Tat Ioana, Onc Naomi, Lăstun 
Cristina, Rad Cristian Ioan
Echipaj 1.3, îndrumător: prof. Florea 
Jeni-Angela
Tulia Andreea - şef echipaj, Mateş 
Mădălina, Sirban Cristina, Goia Bogdan, 
Bogdan Andreea, Morcan Raul
Detaşamentul nr. 3 „Preot Ioan Oncu”, 
TOMEŞTI, jud. HD
Îndrumători: Director prof. Gornic 
Vasile şi prof. Meltiş Amalia; 
Comandant detaşament: elev Nistor 
Mirel
Nistor Mirel, Cetinesc Alexandra, 
Conaloş Bianca, Vasiu Ionel, Buică 
Alexandra,  Soia Marius,  Nedea 
Alexandra, Nagy Şheila, Lucaciu Florin
Detaşamentul nr. 8  „Ioan Buteanu” – 
Gurahonţ, jud. Arad
Îndrumător: Director prof. Păiuşan 
Teodor Gheorghe, Comandant deta-
şament : elev Busuioc Cristian
Echipaj 8.1. – îndrumător: prof. Tulea 
Corina
Tulea Mihael - șef echipaj, Tulea Gabriel, 
Lupei Denisa, Bisorca Valentina, Moţ 
Dorinela, Moţ Diana, Luca Lavinia
Echipaj 8.2. – îndrumător: prof. 
Brînda Nicoleta
Avram Mădălina - șef echipaj, Fărcaş 
Maria, Mariş Roberta, Avasilcăi Cosmina, 
Avram Radu, Busuioc Cristian, Şerb Ana 
Maria
Detaşamentul nr. 10 „Simion Groza” – 
CRIŞCIOR, jud. Hunedoara
Îndrumători: Director prof. Jurca 
Cosmin Florin şi prof Oros Corina • 
Comandant detaşament: eleva Pârva 
Diana Laura
Echipaj 10.1. – îndrumători: prof. 
Fruja Liliana, prof. Crâsnic Mirela
Şortan Paula Maria - șef echipaj, Jorza 
Radu Mihai, Mic-Duna Daniel Alexan-
dru, Pârva Diana Laura, Botoş Leonard 
Mihai, Duca Bogdan George, Fărcaş 
Alexia Maria, Guran Răzvan Robert, Iga 
Andreea Ioana, Sturza Alexandra 
Cerasela 
Echipaj 10.2. – îndrumători: prof. 
Stanciu Felicia, prof. Oros Corina
Jorza Manuela Maria-șef echipaj, Mihai 

Andrei, Nechifor Ariana Elena, Tuhuț 
Gabriela Maria, Jorza Ionuţ Traian, Sturza 
Ana Maria Sorana, Buda Anamaria, Circo 
Cristina Gabriela, Pavel Roxana Nicoleta, 
Stângă Denisa Florina
Detaşamentul nr. 11 „Ţara Moţilor” - 
ALBAC, jud. Alba • Îndrumător: 
Director prof. Chiriţescu Marinel, 
Locţiitor: prof. înv. primar Paşca Igna 
Maria • Comandant detaşament: elevă 
Jurj Cosmina Elena
Echipaj 11.1. – îndrumător: prof. 
Costea Angela
Cristea Florin - şef echipaj, Petrea 
Anamaria, Scrob Daria, Pleşa Alina 
Crinela, Pleşa Mihaela Gabriela, Culda 
Anca Maria, Crişan Gabriel, Bădău 
Răzvan Dumitru
Echipaj 11.2. – îndrumător: prof. 
Bucea Magdalena Elena
Petrea Robert – sef echipaj, Pătruşel 
Andreea, Mocan Andra, Mihalache 
Bogdan, Pleşa Cătălina, Maxim Ionica, 
Popa Paul Dănuţ, Zgaibă Ioana                                     
Echipaj 11.3. – îndrumător: prof. Han 
Ioan
Todea Claudia - şef echipaj, Gaiţă 
Loredana Mădălina, Corcheş Iulian, 
Mateş Ioan Andrei, Zgaibă Mariana, 
Todea Adriana, Pleşa Daniel, Jurj Ioan 
Dan 
Echipaj 11.4. – îndrumător: prof. Han 
Ana Adela
Dobra Adriana - şef echipaj, Pleşa 
Georgiana, Pleşa Gabriela, Oneţiu-Paven 
Alexandru, Bîlc Ioana, Bîlc Iuliana, Junc 
Diana Lavinia, Petrea Constantin
Echipaj 11.5. – îndrumător: prof. 
Culda Voichiţa Laura
Nicola Bianca Nicoleta - şef echipaj, 
Nicola Nicolae Andrei, Nicola Ramona 
Andreea, Bumb Ionuţ Nicuşor, Budae 
Codruţa Florina, Corcheş Cătălin Mihai, 
Matei Gheorghe, Nicola Vasile 
Echipaj 11.6. – îndrumător: bibl. Chi-
riţescu Simona Maria
Şteop Lenuţa - şef echipaj, Neag Bogdan 
Ioan, Corcheş Codruţa Maria, Petraşcu 
Anamaria, Neag Giorgiana, Bădău Sergiu 
Ştelian, Trif Robert, Todea Georgeta 
Valentina  
Echipaj 11.7. – îndrumător: înv. Gaiu 
Eugenia Marinela
Han Gheorghe - şef echipaj, Jurj Cosmina 
Elena, Candrea Olimpiu, Oarga Ilie, 
Scrob Nicoleta, Oarga Irina, Oarga 
Mihaela, Dobra Petronela
Echipaj 11.8. – îndrumător: prof. înv. 
primar Paşca-Igna Maria
Chiriţescu Teodora Mariela - şef echipaj, 
Scrob Karina Iuliana, Costea Enculescu 
Alexandru,  Olar Iuliana Andreea, Popa 
Alexandru, Petrusel Ilie, Petrusel Raluca, 
Han Andra 
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Emanuela, Costea Rareş, Pantea Daniel, 
Matei Denisa, Beleiu Nicoleta, Stan 
Ancuţa, Beleiu Cătălin, Paşca Maria 
Magdalena 
Detaşamentul nr. 16 „Avram Iancu” – 
COVASNA, jud. CV •  Îndrumător: 
Director prof. Olărescu Henorel, locţi-
itor prof. Teacă Florentina • Coman-
dant detaşament: elev Manea Darius
Echipaj 16.1 – îndrumător:prof. Teacă 
Florentina
Sorescu Alexia - şef echipaj, Muntean 
Eliana, Uţă Maria, Furtună Cantemir, 
Oană Alina, Manea Darius, Şulea Cezar, 
Şulea Jasmine 
Echipaj 16.2 – îndrumător: prof. Bota 
Adriana
Sandulea Ana - şef echipaj, Cojanu Tudor, 
Posoiu Ştefania, Poteică Răzvan, 
Cimpoiaş Maria, Bârlă Riana, Papuc 
Horea, Popica Elena 

• Membrii fondatori, membrii de onoare şi membrii 
Asociaţiei”Ţara Iancului Iubirea Mea” şi ai Clubului „Crăişorii”.

• Locuitorii comunelor participante la acţiunile noastre

• Consiliile Judeţene şi Inspectoratele şcolare din judeţele 
Hunedoara, Alba şi Arad.

• Primăriile, Consiliile Locale din: Hălmagiu (ing. Adrian Ţoca), 
Tomeşti (Octavian Tămaş), Baia de Criş (prof. Horia Romeo 
Fărcaş), Ribiţa (Ioan Faur), Crişcior (Ovidiu Ilie Furdui), Albac 
(jr. Petru Tiberiu Todea), Horea (Marin Nicola); Vadu Moţilor 
(Nicolae Lazea), Gurahonţ (Ana Lenuţa Moţica) ş.a.

• Preoţii: Preasfinţitul Părinte Episcop al Devei şi Hunedoarei 
Gurie Georgiu, părinte exarh arhimandrit Visarion Neag; 
consilier pr. Florin Dobrei; inspector pr. Miron Pârva; protopop 
Ioan Jorza (Brad); paroh Mirel Petrică (Ţebea); pr. Arsenie Ilieş 
(Ţebea); paroh Cioara-Trif Traian (Crişcior); paroh Viorel Porcar 
(Zlatna); paroh Tiberiu Pavel (Tomeşti); paroh Moţ Crăciun 
Dorel (Gurahonţ); paroh Viorel Nan (Hălmagiu); preot Eugen 
Goia (Câmpeni).

• Asociaţii şi instituţii de colaborare şi/sau partenere: Asociaţia 
Cultural-Creştină „Justinian Teculescu“ Covasna; Forumul Civic 
al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş; Asociaţia „Datina 
Străbună“; Fundaţia Culturală „Miron Cristea“ Topliţa; Fundaţia 
„Alba Iulia-1918 pentru Unitatea şi Integritatea României“ - 
Alba Iulia; Asociaţiile Veteranilor de Război - Filialele Piteşti şi 
Gorj; Asociaţia Cultul Eroilor - „Regina Maria“ - Filiala Piteşti; 
Aso-ciaţia Ofiţerilor de Geniu, Construcţii şi Căi Ferate, în 
Rezervă şi Retragere – Bucureşti, Hunedoara TV.

Mulţi alţi colaboratori dintre care amintim: ing. Aurel 
Sîntimbrean (Sântimbru); Doru Decebal Feldiorean şi ziarul 
„Condeiul ardelean“ (Sfântu Gheorghe, jud. Covasna); dr. Gelu 
Neamţu (Cluj-Napoca), ing. Liviu Luţa (Bucureşti); Mircea Popa 
(Bucureşti); prof. Nicolae Cristea (Arad); ec. Ioan Străjan (Alba 
Iulia); ec Melania Forosigan; poet Nicolae-Horia Nicoară 
(Arad); dr. Ioachim Lazăr (Deva); Virginia Lucaciu (Deva); 
Istina Sima (Alba Iulia); Spătariu Dorin (Arad); Bogdan Brişcu 
(Cluj-Napoca), col.(r) Nicolae Dincă (Simeria); ing. Daniel Radu 
(Simeria), Adrian Pitar (Simeria); Niculiţă Dărăştean 
(Timişoara).

Detaşamentul nr. 18 „Cloşca - 1784” – 
Gîrda de Sus, jud. Alba • Îndrumător: 
Director prof. Mariş Ana Maria • 
Comandant detaşament: eleva Petruse 
Voichiţa
Echipaj 18.1 – îndrumător: prof. 
Mucea Aurica
Barna Rareş-şef echipaj, Petruse Voichiţa, 
Dig Maria, Jurj Ana-Maria, Costea Raul, 
Paşca Valentina, Dig Andreea 
Echipaj 18.2 – îndrumător: prof. Paşca 
Georgeta
Bâte Ancuţa -şef echipaj, Paşca Darius, 
Bota Emanuel, Mocan Anton, Avram 
Maria, Lazea Andreea, Lazea Teodora, 
Negrea Claudia, Mândru Crina

II. ALŢI COLABORATORI ŞI SPRIJINITORI:

a fost media generală la învăţătură a 
celor 232 de elevi-voluntari din  detaşa-
mentele active ale Clubului „Crăişorii”  
în anul şcolar 2014-2015 formate în 
cadrul  unităţilor şcolare din localită-
ţile: Hălmagiu(AR), Tomeşti (HD),  
Gurahonţ (AR), Crişcior (HD), 
Albac(AB),  Vadu Moţilor(AB),  
S c ă r i ş o a r a ( A B ) ,  H o r e a ( A B ) ,  
Arieşeni(AB), Gîrda de Sus (AB), 
Covasna(CV) - liceu şi şcoală(CV).
Felicitări pentru elevi, cadre didactice şi 
părinţi. Succese în continuare !

9,40

1. Tragedia şi victimele de la Club Colectiv 
–Bucureşti a fost picătura care a declanşat 
energii contra-sistem, contra-mafie, contra-
politicieni corupţi şi neapărat pentru 
SCHIMBARE!

2. Exprimăm sincere condoleanţe pentru cei 
dispăruţi, compasiune pentru cei îndureraţi, 
fiind înmărmuriţi de dezastrul uman şi 
carnagiul produs din cauza corupţiei, nepăsării 
şi atâtor nereguli !

3[...] 4 [...]

5. Acţiunile de acum ale Forţei Străzii, ale  
Societăţii Civile ar trebui urgent finalizate cu 
măsuri pragmatice. Spre binele Cetăţeanului şi 
al Democraţiei, considerăm necesar să se 
convină între Presedintele ţării, clasa politică şi 
Parlament să fie adoptate de urgenţă două 
măsuri simple, clare şi eficiente şi anume:

5.1. În cadrul guvernului, Ministrul delegat 
pentru dialog social să fie desemnat din rândul 
Societăţii Civile cu denumirea de Ministru 
pentru dialog cu Societatea Civilă şi Cetăţeni; 

5.2.În Camera Deputaţilor să existe 22 deputaţi 
ai Societăţii Civile (câte 1 deputat la 2 judeţe 
+Bucureşti), prin schimbarea Legii Electorale, 
şi care să beneficieze de aceeaşi protecţie 
pozitivă de care se bucură acum cele 18 ONG-
uri ale unor minorităţi naţionale dintre care 12 
reprezintă mai puţin de 20.000 cetăţeni români  

fiecare. Ori sunt ONG-uri (studenţi, tineret, 
cadre didactice, pensionari, medici ş.a) care 
numără acum mult mai mulţi membri, ca de 
exemplu rutenii (sub 300 cetăţeni români), dar 
care au un deputat în Camera Deputaţilor.

Societatea Civilă trebuie să intre în Guvernul 
României şi Parlamentul României nu ca 
reprezentanţi a unor noi partide politice ci ca 
persoane sau O.N.G.-uri, modificând în acest 
scop şi legile dacă e cazul, inclusiv Legea 
electorală. De societatea Civilă e nevoie per-
manent într-o democraţie şi nu doar sporadic. 

Nu trebuie să fie nici un filtru în calea ideilor 
lor, nici măcar al preşedintelui. Aşa cum 18 
ONG-uri sunt în Parlament şi beneficiază de 
protecţie pozitivă în alegeri, aşa trebuie să 
existe măcar tot atâtea ONG-uri din Societatea 
civilă care să aibă aceleaşi drepturi electorale 
ca şi cele care există acum în Parlament pentru 
grupurile minoritar etnice neromâneşti. Ne 
lămureşte şi Domnul Klaus Johannis  în cartea 
Domniei Sale, „Pas cu pas” (pag.33), care a 
fost propulsat în funcţii de către Forumul 
German…: „[…]Trebuie spus din capul 
locului că Forumul Democrat al Germanilor 
din România nu este un partid politic..., Foru-
mul Democrat al Germanilor este organizaţia 
germanilor din România. Există 18 astfel de 
formaţiuni ale minorităţilor din România, care 
sunt reprezentate în Parlamentul României 

după aceeaşi schemă de discriminare pozitivă. 
În plus, există mai multe formaţiuni ale 
minorităţilor maghiare, care, prin numărul 
mare de etnici maghiari, ajung în Parlament 
prin mecanismele simple de vot, şi nu prin 
mecanismele de discriminare pozitivă. Astfel 
de formaţiuni nu sunt partide politice, ci sunt 
definite ca organizaţii nonguvernamentale de 
interes public. Însă, în conformitate cu 
legislaţia românească, ele pot prezenta în 
alegeri candidaţi şi liste de candidaţi la fel ca 
partidele politice. Fără ca acest lucru să le 
transforme în partide politice. Toate aceste 
formaţiuni – evident, şi FDGR – apără intere-
sele minorităţii respective în raport cu orice 
alte entităţi cu care intră legal în contact. Este 
o situaţie foarte specială, constituindu-se într-
o discriminare pozitivă a statului român faţă 
de minorităţi, şi reprezintă un exemplu foarte 
bun în Europa despre cum poate un stat să-şi 
trateze minorităţile…”  [...]

Doamne-ajută !

Preşedinte fondator, Ioan Paul Mărginean

Deva, 8 noiembrie 2015

Notă: prezenta Scrisoare a fost transmisă în 8 
noiembrie 2015 Preşedinţiei României, către 
opt reprezentanţi ai Societăţii Civile, dintre cei 
convocaţi la Cotroceni, şi a fost publicată în 
„Condeiul ardelean” din 13 noiembrie 2015.

SCRISOARE DESCHISĂ către Români, Forţa Străzii, Societatea Civilă
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Împreună pe drumul testamentar al Iancului:
„să-mi văd naţiunea mea fericită“

I. FORMAŢIILE CLUBULUI DE ELEVI-VOLUNTARI „CRĂIŞORII”
din cadrul Asociaţiei noastre, active în anul şcolar 2015 - 2016:

Detaşamentul nr. 12 „Căpitan Ursu - 
1784” – VADU MOŢILOR, jud. Alba  • 
Îndrumător: Director prof. Crişan 
Semidia • Comandant detaşament: 
eleva  Hristea Denisa
Echipaj 12.1 – îndrumător: prof. 
Potinteu Viorica
Ana Scrob Dănuţ - şef echipaj, Bordea 
Alessia Manuela, Bordea Emanuel Raul, 
Hanes Roxana, Paşca Valentina-Diana, 
Paven Andrei-Dan, Petrea Claudia-
Nicoleta, Popa Călin Ioan, Vulturar 
Andreea Georgiana, Dobra Iuliana, Fîţ 
Andreea Daniela, Hanes Georgiana 
Echipaj 12.2 – îndrumător: prof. Paşca 
Violeta şi prof. Coroiu Virginia Felicia
Hristea Denisa - şef echipaj, Bota Andrei, 
Lup Cătălin, Todea Ilie, Vulturar Ciprian 
Cosmin, Bodea Alin, Buş Marinela, 
Dobra Valentin, , Paven Nicolae, Scrob 
Ionuţ, Trif Valentin
Detaşamentul nr. 13 „Căpitan Nicolae 
Pleşa - 1784” - SCĂRIŞOARA, jud. 
Alba • Îndrumător: Director prof. 
Cioara Ovidiu Vasile • Comandant 
detaşament: eleva Pantea Teodora
Echipaj 13.1 – îndrumător: prof. Ivan 
Dorin 
Pantea Teodora – şef echipaj, Paşca 
Petronela, Todea Denisa, Jurj Georgiana, 
Paşca Georgiana, Suciu Ana Maria, 
Dobra Mădălina, Lazea Alexandra
Echipaj 13.2 – îndrumător: prof. Gaja 
Ioan
Jurj Bogdan - şef Echipaj, Matei Mihaela, 
Jurj Iuliana, Ştefănuţ Ionela, Lazea Ioan, 
Jurj Mihaela, Vîrciu Dorina, Jurj 
Gheorghe 
Detaşamentul nr. 14 „Horea” - 
HOREA, jud. Alba • Îndrumători: 
Director prof. Mateş Marin Emil şi 
prof. Oneţ Adina Liliana • Comandant 
detaşament: elev Costea Marcel
Costea Marcel, Costea Mihail, Oneţ Ana 
Maria, Oneţ Antonia Nicoleta,  Creţ 
Maria Magdalena, Mateş Raluca, Nicoară 
Claudiu Sorin, Neag Andreea Ioana, 
Oneţiu Sanda Elena, Paşca Denisa Maria, 
Grecu Ştefan, Mateş Robert Ioan
Detaşamentul nr. 15 „Arieşeni” - 
ARIEŞENI , jud. Alba •  Îndrumător: 
director prof. Bîte Marin • Comandant 
detaşament: eleva Briciu Emanuela 
Andrada
Echipaj 15.1 – îndrumător: prof. 
Cîmpean Laura 
Pantea Denisa - şef echipaj, Lazea 
Emanuela, Neag Larisa, Suciu Maria 
Elena, Jurj Ioana  Marina, Bricu Ioana 
Mălina, Lazea Bianca, Paşca Mălina, 
Suciu Ioan, Suciu Adrian, Vlăzan Anda, 
Briciu Emanuela Andrada
Echipaj 15.2 – îndrumător: prof. Ţara 
Constantin Gelu
Petruse Alina - şef echipaj, Lazea Cosmin, 
Gligor Raul, Gligor Ioana Maria, Dobra 

Detaşamentul nr. 1 „Moga Voievod”  
HĂLMAGIU, jud. Arad
Îndrumători: dir. prof. Popovici Ioan şi 
prof. Sirban Cosmina • Comandant 
detaşament: elev Duşan Andrei
Echipaj 1.1, îndrumător: prof. Indreca 
Floare
Dărăştean Bianca - şef echipaj, Brăneţiu 
Dalina, Briciu Natalia, Nicoară Alexan-
dru, Tosca Adelina, Nan Darius
Echipaj 1.2, îndrumător: prof. Duşan 
Mugurel
Duşan Andrei - şef echipaj, Indreica 
Andreea, Tat Ioana, Onc Naomi, Lăstun 
Cristina, Rad Cristian Ioan
Echipaj 1.3, îndrumător: prof. Florea 
Jeni-Angela
Tulia Andreea - şef echipaj, Mateş 
Mădălina, Sirban Cristina, Goia Bogdan, 
Bogdan Andreea, Morcan Raul
Detaşamentul nr. 3 „Preot Ioan Oncu”, 
TOMEŞTI, jud. HD
Îndrumători: Director prof. Gornic 
Vasile şi prof. Meltiş Amalia; 
Comandant detaşament: elev Nistor 
Mirel
Nistor Mirel, Cetinesc Alexandra, 
Conaloş Bianca, Vasiu Ionel, Buică 
Alexandra,  Soia Marius,  Nedea 
Alexandra, Nagy Şheila, Lucaciu Florin
Detaşamentul nr. 8  „Ioan Buteanu” – 
Gurahonţ, jud. Arad
Îndrumător: Director prof. Păiuşan 
Teodor Gheorghe, Comandant deta-
şament : elev Busuioc Cristian
Echipaj 8.1. – îndrumător: prof. Tulea 
Corina
Tulea Mihael - șef echipaj, Tulea Gabriel, 
Lupei Denisa, Bisorca Valentina, Moţ 
Dorinela, Moţ Diana, Luca Lavinia
Echipaj 8.2. – îndrumător: prof. 
Brînda Nicoleta
Avram Mădălina - șef echipaj, Fărcaş 
Maria, Mariş Roberta, Avasilcăi Cosmina, 
Avram Radu, Busuioc Cristian, Şerb Ana 
Maria
Detaşamentul nr. 10 „Simion Groza” – 
CRIŞCIOR, jud. Hunedoara
Îndrumători: Director prof. Jurca 
Cosmin Florin şi prof Oros Corina • 
Comandant detaşament: eleva Pârva 
Diana Laura
Echipaj 10.1. – îndrumători: prof. 
Fruja Liliana, prof. Crâsnic Mirela
Şortan Paula Maria - șef echipaj, Jorza 
Radu Mihai, Mic-Duna Daniel Alexan-
dru, Pârva Diana Laura, Botoş Leonard 
Mihai, Duca Bogdan George, Fărcaş 
Alexia Maria, Guran Răzvan Robert, Iga 
Andreea Ioana, Sturza Alexandra 
Cerasela 
Echipaj 10.2. – îndrumători: prof. 
Stanciu Felicia, prof. Oros Corina
Jorza Manuela Maria-șef echipaj, Mihai 

Andrei, Nechifor Ariana Elena, Tuhuț 
Gabriela Maria, Jorza Ionuţ Traian, Sturza 
Ana Maria Sorana, Buda Anamaria, Circo 
Cristina Gabriela, Pavel Roxana Nicoleta, 
Stângă Denisa Florina
Detaşamentul nr. 11 „Ţara Moţilor” - 
ALBAC, jud. Alba • Îndrumător: 
Director prof. Chiriţescu Marinel, 
Locţiitor: prof. înv. primar Paşca Igna 
Maria • Comandant detaşament: elevă 
Jurj Cosmina Elena
Echipaj 11.1. – îndrumător: prof. 
Costea Angela
Cristea Florin - şef echipaj, Petrea 
Anamaria, Scrob Daria, Pleşa Alina 
Crinela, Pleşa Mihaela Gabriela, Culda 
Anca Maria, Crişan Gabriel, Bădău 
Răzvan Dumitru
Echipaj 11.2. – îndrumător: prof. 
Bucea Magdalena Elena
Petrea Robert – sef echipaj, Pătruşel 
Andreea, Mocan Andra, Mihalache 
Bogdan, Pleşa Cătălina, Maxim Ionica, 
Popa Paul Dănuţ, Zgaibă Ioana                                     
Echipaj 11.3. – îndrumător: prof. Han 
Ioan
Todea Claudia - şef echipaj, Gaiţă 
Loredana Mădălina, Corcheş Iulian, 
Mateş Ioan Andrei, Zgaibă Mariana, 
Todea Adriana, Pleşa Daniel, Jurj Ioan 
Dan 
Echipaj 11.4. – îndrumător: prof. Han 
Ana Adela
Dobra Adriana - şef echipaj, Pleşa 
Georgiana, Pleşa Gabriela, Oneţiu-Paven 
Alexandru, Bîlc Ioana, Bîlc Iuliana, Junc 
Diana Lavinia, Petrea Constantin
Echipaj 11.5. – îndrumător: prof. 
Culda Voichiţa Laura
Nicola Bianca Nicoleta - şef echipaj, 
Nicola Nicolae Andrei, Nicola Ramona 
Andreea, Bumb Ionuţ Nicuşor, Budae 
Codruţa Florina, Corcheş Cătălin Mihai, 
Matei Gheorghe, Nicola Vasile 
Echipaj 11.6. – îndrumător: bibl. Chi-
riţescu Simona Maria
Şteop Lenuţa - şef echipaj, Neag Bogdan 
Ioan, Corcheş Codruţa Maria, Petraşcu 
Anamaria, Neag Giorgiana, Bădău Sergiu 
Ştelian, Trif Robert, Todea Georgeta 
Valentina  
Echipaj 11.7. – îndrumător: înv. Gaiu 
Eugenia Marinela
Han Gheorghe - şef echipaj, Jurj Cosmina 
Elena, Candrea Olimpiu, Oarga Ilie, 
Scrob Nicoleta, Oarga Irina, Oarga 
Mihaela, Dobra Petronela
Echipaj 11.8. – îndrumător: prof. înv. 
primar Paşca-Igna Maria
Chiriţescu Teodora Mariela - şef echipaj, 
Scrob Karina Iuliana, Costea Enculescu 
Alexandru,  Olar Iuliana Andreea, Popa 
Alexandru, Petrusel Ilie, Petrusel Raluca, 
Han Andra 
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Emanuela, Costea Rareş, Pantea Daniel, 
Matei Denisa, Beleiu Nicoleta, Stan 
Ancuţa, Beleiu Cătălin, Paşca Maria 
Magdalena 
Detaşamentul nr. 16 „Avram Iancu” – 
COVASNA, jud. CV •  Îndrumător: 
Director prof. Olărescu Henorel, locţi-
itor prof. Teacă Florentina • Coman-
dant detaşament: elev Manea Darius
Echipaj 16.1 – îndrumător:prof. Teacă 
Florentina
Sorescu Alexia - şef echipaj, Muntean 
Eliana, Uţă Maria, Furtună Cantemir, 
Oană Alina, Manea Darius, Şulea Cezar, 
Şulea Jasmine 
Echipaj 16.2 – îndrumător: prof. Bota 
Adriana
Sandulea Ana - şef echipaj, Cojanu Tudor, 
Posoiu Ştefania, Poteică Răzvan, 
Cimpoiaş Maria, Bârlă Riana, Papuc 
Horea, Popica Elena 

• Membrii fondatori, membrii de onoare şi membrii 
Asociaţiei”Ţara Iancului Iubirea Mea” şi ai Clubului „Crăişorii”.

• Locuitorii comunelor participante la acţiunile noastre

• Consiliile Judeţene şi Inspectoratele şcolare din judeţele 
Hunedoara, Alba şi Arad.

• Primăriile, Consiliile Locale din: Hălmagiu (ing. Adrian Ţoca), 
Tomeşti (Octavian Tămaş), Baia de Criş (prof. Horia Romeo 
Fărcaş), Ribiţa (Ioan Faur), Crişcior (Ovidiu Ilie Furdui), Albac 
(jr. Petru Tiberiu Todea), Horea (Marin Nicola); Vadu Moţilor 
(Nicolae Lazea), Gurahonţ (Ana Lenuţa Moţica) ş.a.

• Preoţii: Preasfinţitul Părinte Episcop al Devei şi Hunedoarei 
Gurie Georgiu, părinte exarh arhimandrit Visarion Neag; 
consilier pr. Florin Dobrei; inspector pr. Miron Pârva; protopop 
Ioan Jorza (Brad); paroh Mirel Petrică (Ţebea); pr. Arsenie Ilieş 
(Ţebea); paroh Cioara-Trif Traian (Crişcior); paroh Viorel Porcar 
(Zlatna); paroh Tiberiu Pavel (Tomeşti); paroh Moţ Crăciun 
Dorel (Gurahonţ); paroh Viorel Nan (Hălmagiu); preot Eugen 
Goia (Câmpeni).

• Asociaţii şi instituţii de colaborare şi/sau partenere: Asociaţia 
Cultural-Creştină „Justinian Teculescu“ Covasna; Forumul Civic 
al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş; Asociaţia „Datina 
Străbună“; Fundaţia Culturală „Miron Cristea“ Topliţa; Fundaţia 
„Alba Iulia-1918 pentru Unitatea şi Integritatea României“ - 
Alba Iulia; Asociaţiile Veteranilor de Război - Filialele Piteşti şi 
Gorj; Asociaţia Cultul Eroilor - „Regina Maria“ - Filiala Piteşti; 
Aso-ciaţia Ofiţerilor de Geniu, Construcţii şi Căi Ferate, în 
Rezervă şi Retragere – Bucureşti, Hunedoara TV.

Mulţi alţi colaboratori dintre care amintim: ing. Aurel 
Sîntimbrean (Sântimbru); Doru Decebal Feldiorean şi ziarul 
„Condeiul ardelean“ (Sfântu Gheorghe, jud. Covasna); dr. Gelu 
Neamţu (Cluj-Napoca), ing. Liviu Luţa (Bucureşti); Mircea Popa 
(Bucureşti); prof. Nicolae Cristea (Arad); ec. Ioan Străjan (Alba 
Iulia); ec Melania Forosigan; poet Nicolae-Horia Nicoară 
(Arad); dr. Ioachim Lazăr (Deva); Virginia Lucaciu (Deva); 
Istina Sima (Alba Iulia); Spătariu Dorin (Arad); Bogdan Brişcu 
(Cluj-Napoca), col.(r) Nicolae Dincă (Simeria); ing. Daniel Radu 
(Simeria), Adrian Pitar (Simeria); Niculiţă Dărăştean 
(Timişoara).

Detaşamentul nr. 18 „Cloşca - 1784” – 
Gîrda de Sus, jud. Alba • Îndrumător: 
Director prof. Mariş Ana Maria • 
Comandant detaşament: eleva Petruse 
Voichiţa
Echipaj 18.1 – îndrumător: prof. 
Mucea Aurica
Barna Rareş-şef echipaj, Petruse Voichiţa, 
Dig Maria, Jurj Ana-Maria, Costea Raul, 
Paşca Valentina, Dig Andreea 
Echipaj 18.2 – îndrumător: prof. Paşca 
Georgeta
Bâte Ancuţa -şef echipaj, Paşca Darius, 
Bota Emanuel, Mocan Anton, Avram 
Maria, Lazea Andreea, Lazea Teodora, 
Negrea Claudia, Mândru Crina

II. ALŢI COLABORATORI ŞI SPRIJINITORI:

a fost media generală la învăţătură a 
celor 232 de elevi-voluntari din  detaşa-
mentele active ale Clubului „Crăişorii”  
în anul şcolar 2014-2015 formate în 
cadrul  unităţilor şcolare din localită-
ţile: Hălmagiu(AR), Tomeşti (HD),  
Gurahonţ (AR), Crişcior (HD), 
Albac(AB),  Vadu Moţilor(AB),  
S c ă r i ş o a r a ( A B ) ,  H o r e a ( A B ) ,  
Arieşeni(AB), Gîrda de Sus (AB), 
Covasna(CV) - liceu şi şcoală(CV).
Felicitări pentru elevi, cadre didactice şi 
părinţi. Succese în continuare !

9,40

1. Tragedia şi victimele de la Club Colectiv 
–Bucureşti a fost picătura care a declanşat 
energii contra-sistem, contra-mafie, contra-
politicieni corupţi şi neapărat pentru 
SCHIMBARE!

2. Exprimăm sincere condoleanţe pentru cei 
dispăruţi, compasiune pentru cei îndureraţi, 
fiind înmărmuriţi de dezastrul uman şi 
carnagiul produs din cauza corupţiei, nepăsării 
şi atâtor nereguli !

3[...] 4 [...]

5. Acţiunile de acum ale Forţei Străzii, ale  
Societăţii Civile ar trebui urgent finalizate cu 
măsuri pragmatice. Spre binele Cetăţeanului şi 
al Democraţiei, considerăm necesar să se 
convină între Presedintele ţării, clasa politică şi 
Parlament să fie adoptate de urgenţă două 
măsuri simple, clare şi eficiente şi anume:

5.1. În cadrul guvernului, Ministrul delegat 
pentru dialog social să fie desemnat din rândul 
Societăţii Civile cu denumirea de Ministru 
pentru dialog cu Societatea Civilă şi Cetăţeni; 

5.2.În Camera Deputaţilor să existe 22 deputaţi 
ai Societăţii Civile (câte 1 deputat la 2 judeţe 
+Bucureşti), prin schimbarea Legii Electorale, 
şi care să beneficieze de aceeaşi protecţie 
pozitivă de care se bucură acum cele 18 ONG-
uri ale unor minorităţi naţionale dintre care 12 
reprezintă mai puţin de 20.000 cetăţeni români  

fiecare. Ori sunt ONG-uri (studenţi, tineret, 
cadre didactice, pensionari, medici ş.a) care 
numără acum mult mai mulţi membri, ca de 
exemplu rutenii (sub 300 cetăţeni români), dar 
care au un deputat în Camera Deputaţilor.

Societatea Civilă trebuie să intre în Guvernul 
României şi Parlamentul României nu ca 
reprezentanţi a unor noi partide politice ci ca 
persoane sau O.N.G.-uri, modificând în acest 
scop şi legile dacă e cazul, inclusiv Legea 
electorală. De societatea Civilă e nevoie per-
manent într-o democraţie şi nu doar sporadic. 

Nu trebuie să fie nici un filtru în calea ideilor 
lor, nici măcar al preşedintelui. Aşa cum 18 
ONG-uri sunt în Parlament şi beneficiază de 
protecţie pozitivă în alegeri, aşa trebuie să 
existe măcar tot atâtea ONG-uri din Societatea 
civilă care să aibă aceleaşi drepturi electorale 
ca şi cele care există acum în Parlament pentru 
grupurile minoritar etnice neromâneşti. Ne 
lămureşte şi Domnul Klaus Johannis  în cartea 
Domniei Sale, „Pas cu pas” (pag.33), care a 
fost propulsat în funcţii de către Forumul 
German…: „[…]Trebuie spus din capul 
locului că Forumul Democrat al Germanilor 
din România nu este un partid politic..., Foru-
mul Democrat al Germanilor este organizaţia 
germanilor din România. Există 18 astfel de 
formaţiuni ale minorităţilor din România, care 
sunt reprezentate în Parlamentul României 

după aceeaşi schemă de discriminare pozitivă. 
În plus, există mai multe formaţiuni ale 
minorităţilor maghiare, care, prin numărul 
mare de etnici maghiari, ajung în Parlament 
prin mecanismele simple de vot, şi nu prin 
mecanismele de discriminare pozitivă. Astfel 
de formaţiuni nu sunt partide politice, ci sunt 
definite ca organizaţii nonguvernamentale de 
interes public. Însă, în conformitate cu 
legislaţia românească, ele pot prezenta în 
alegeri candidaţi şi liste de candidaţi la fel ca 
partidele politice. Fără ca acest lucru să le 
transforme în partide politice. Toate aceste 
formaţiuni – evident, şi FDGR – apără intere-
sele minorităţii respective în raport cu orice 
alte entităţi cu care intră legal în contact. Este 
o situaţie foarte specială, constituindu-se într-
o discriminare pozitivă a statului român faţă 
de minorităţi, şi reprezintă un exemplu foarte 
bun în Europa despre cum poate un stat să-şi 
trateze minorităţile…”  [...]

Doamne-ajută !

Preşedinte fondator, Ioan Paul Mărginean

Deva, 8 noiembrie 2015

Notă: prezenta Scrisoare a fost transmisă în 8 
noiembrie 2015 Preşedinţiei României, către 
opt reprezentanţi ai Societăţii Civile, dintre cei 
convocaţi la Cotroceni, şi a fost publicată în 
„Condeiul ardelean” din 13 noiembrie 2015.

SCRISOARE DESCHISĂ către Români, Forţa Străzii, Societatea Civilă
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1. Cuvânt din partea Municipiului Deva, Episcopiei Devei şi Hunedoarei şi a 
Consiliului Judeţean Hunedoara 
2. Mesaje ale Asociaţiei şi Clubului „Crăişorii”, membrilor lor şi ale 
colaboratorilor
3. Festivalul cultural-patriotic „Ţara Crăişorului”, ediţia a VIII-a, etapa 
Albac, februarie 2015 cu tema „2015 - An jubiliar pentru Ardealul daco-românesc   
multimilenar – Evocări şi Revendicări”
3.1. Dezbateri şi Simpozion
 - Program şi teme 
 - Deschidere şi lucrări prezentate
 - Aspecte (foto) 
3.2.Festivităţi (foto) 
- Te Deum, parastas, placă de comemorare, cetăţeni şi membri de onoare,  
program artistic
4. Ultima voinţă a lui Avram Iancu şi drepturi ale românilor ardeleni clădite 
pe jertfă, obstrucţionate şi neglijate azi
6. Forme şi modalităţi de acţiune folosite de societatea civilă românească din 
jud. CV, HR şi MS pentru păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale
6. Veşnicia satului românesc
7. Activităţi ale Asociaţiei „Ţara Iancului – Iubirea Mea” şi Clubului de elevi-
voluntari „Crăişorii” între anii 2008-2015
8. Împreună pe drumul testamentar al Iancului
9. Noutăţi şi recomandări editoriale
10. Colectiv de redacţie şi Conducere operativă 
11. Coperta 1: aspect de la programul artistic
12. Coperta 2: Serbarea „Veniţi la Ţebea, veniţi să colindaţi cu noi, pentru străbuni, 
eroi şi pentru voi” ediţia a VII-a, 2014 (foto)
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16. prof. Mariş Ana Maria–Gîrda de Sus
17. prof. Mucea Aurica – Gîrda de Sus, AB
CONSULTANŢI
1. Sîntimbrean Aurel – Sântimbru 
2. Ispas Constantin-   Gorj
3. Zaharcu Steluţa – Bucureşti
4. Dobrei Florin – Deva
5. Duşan Monica- Ribiţa

CONDUCEREA OPERATIVĂ a Clubului de 
elevi-voluntari «Crăişorii» din cadrul 
Asociaţiei «Ţara Iancului – Iubirea Mea»:
1. Preşedinte: ing. Mărginean Ioan Paul
2. Secretar: Zamfir Mihaela Aurora
3. pr. Ioan Jorza – Brad, HD 
4. prof. Zaharcu Steluţa – Bucureşti
5. general (r) Ispas Constantin - Tg. Jiu(GJ)
6. ing. Luţa Liviu – Bucureşti
7. col. (r) Ilea Teodor Alexandru - Constanţa(CT)
8. prof. Jurca Cosmin Florin – Crişcior, HD
9. prof. Popa Nicolaie – Crişcior, HD
10. prof. Oros Corina – Crişcior, HD
11. prof. Chiriţescu Marinel – Albac, AB
12. prof. Păiuşan Teodor Gheorghe – Gurahonţ
13. prof. Tulea Corina – Gurahonţ, AR
14. prof. Olărescu Henorel – Covasna, CV
15. prof. Teacă Florentina – Covasna, CV
16. prof. Mateş Marin Emil -  Horea, AB
17. prof. Oneţ Adina Liliana – Horea, AB
18. prof. Bîte Marin – Arieşeni, AB
19. prof. Crişan Semidia  – Vadu Moţilor, AB
20. prof. Cioara Ovidiu Vasile – Scărişoara, AB
21. prof. Popovici Ioan – Hălmagiu, AR
22. prof. Sirban Cosmina – Hălmagiu, AR
23. prof. Mariş Ana Maria – Gîrda de Sus, AB
24. prof. Mucea Aurica – Gîrda de Sus, AB

1. Ec. Iessenski–Leucean Rodica din 
Galaţi, membru fondator al Asociaţiei, 
absolventă a Liceului „Avram Iancu” din 
Brad;

2. Prof. Păcurariu Nicolae Liviu din 
Bucureşti, membru al Asociaţiei, 
absolvent al Liceului „Avram Iancu” din 
Brad;

3. General (r) Vesa Nicolae din 
Bucureşti, membru şi donator al 
Asociaţiei;

4. Colonel (r) poet şi publicist Dărăbanţ 
Nicolae din Braşov, membru al Asociaţiei

5. Jurnalist. scriitor, publicist, editor  
Mustaţă Constantin din Cluj- Napoca, 
colaborator şi donator al Asociaţiei

Bunul Dumnezeu să-i odihnească în pace în lumea drepţilor!

Pios Omagiu  
Prietenilor, colaboratorilor şi sprijinitorilor  Asociaţiei „Ţara Iancului – Iubirea Mea” şi 

Clubului de elevi-voluntari „Crăişorii” care nu mai sunt printre noi
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orice compromisuri: să-şi trădeze limba, 
fiinţa naţională şi credinţa!
• Îi acuz pe cei care nesocotesc moştenirea de 
milenii a românilor! 
• Îi acuz pe cei care, sub scut etnic, sapă la 
temelia statală, semănând dezordine şi 
dezbinare, pretinzând, în numele „drepturi-
lor omului”, tratamente specifice „raselor 
superioare”!
• Îi acuz pe cei care au încredinţat lupilor 
misiunea de a fi paznici de oi, şi abia 
alfabetizaţilor, pe cea de dascăli!
• Îi acuz pe cei care rescriu şi ne falsifică 
istoria!
• Îi acuz pe cei aleşi de români să conducă 
ţara, pentru transformarea ei în proprie feudă 
şi trădarea Jurământului!
*Textul este anonim. El a fost oferit autorului la 
una din întâlnirile care au avut loc cu cititorii din 
aşa-zisul „Ţinut Secuiesc” !

 ACUZ ! *
•Îi acuz pe cei care se joacă de-a Ţara!
• Îi acuz pe cei care n-au păzit cu demnitate şi 
chiar cu preţul vieţii harta Ţării!
• Îi acuz pe cei care au trădat destine 
româneşti, fără să răspundă cu preţul propriei 
libertăţi!
• Îi acuz pe cei ce-au trădat, vândut şi vând 
încă Ţara, cu agoniseala ei de milenii, 
lăsând-o batjocorită şi mutilată de interese 
străine!
• Îi acuz pe cei care n-au înţeles nimic din 
„Lecţia Wiesenthal”, lăsându-i pe criminali 
să mişune în voie, după ce au ucis vieţi şi 
destine ale românilor, în vremea Diktatului 
de la Viena!
• Îi acuz pe cei care au făcut şi fac legi spre a 
le sluji interesele şi orgoliile!
•Îi acuz pe cei care, pentru a-şi împlini 
interese meschine, sunt gata să recurgă la 

Cităm spre neuitare din cartea  ilustrului şi regretatului prieten al „Crăişorilor”, 
Constantin Mustaţă: „Teroare în Ardeal - Imposibila uitare”- vol. III:
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Revista „Ţara Iancului“, nr. 9 / 2015

Colectivul jud. Argeş care, la iniţiativa D-
stră a luat parte la manifestările prilejuite cu 
ocazia Festivalului cultural-patriotic ,,Tara 
Crăişorului” ediţia a VIII-a, sub genericul 
,,2015 – an jubiliar pentru Ardealul daco– 
românesc multimilenar – evocări şi 
revendicări” din 28 februarie 2015, când s-
au împlinit 230 de ani de la martiriul eroilor 
Ţării Moţilor: Horea, Cloşca şi Crişan.

Noi, am rămas profund impresionaţi de 
modul cum am fost primiţi de organele 
locale, de respectul acordat, de programul 
prezentat, dar şi de cultul patriotic al 
locuitorilor şi respectul faţă de înaintaşii 
care s-au jertfit pe altarul Patriei, pentru 

libertate, luptând până la sacrificiul vieţii.

Pildă de eroism faţă de nelegiuirile cotro-
pitorilor străini, au dovedit-o marii revolu-
ţionari, precum cei sărbătoriţi sau Crăişorul 
Munţilor Apuseni – Avram Iancu.

Suntem profund mişcaţi de perseverenţa 
locuitorilor din ALBAC, de modul 
omenesc, prietenesc şi grija pe care o 
acordă celor care poposesc pe meleagurile 
Apusenilor la sărbătorirea diferitelor 
evenimente în ,,Ţara Iancului”.

Noi, argeşenii şi muscelenii, cu stimă şi 
respect, nu vom uita niciodată primirea 

caldă, ospitalitatea MOŢILOR, programul 
prezentat de toţi care au contribuit la marele 
eveniment închinat martirilor, eroilor 
acestui popor român.

Piteşti, 4 martie 2015
A.N. Cultul Eroilor,,Regina Maria” Filiala 
Argeş

Ec. Ştefan Alexandrescu, preşedinte

Sing. Nuşa Cantemir, vicepreşedinte 

A.N. Veteranilor de Război, Filiala Argeş

General. Bg.(r) Stan Niţu

Scrisoarea Asociaţiilor Naţionale Filiala Argeş: Cultul Eroilor,,Regina Maria” şi Veteranilor de Război,
către Asociaţia „Ţara Iancului - Iubirea Mea“ Deva
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1. Cuvânt din partea Municipiului Deva, Episcopiei Devei şi Hunedoarei şi a 
Consiliului Judeţean Hunedoara 
2. Mesaje ale Asociaţiei şi Clubului „Crăişorii”, membrilor lor şi ale 
colaboratorilor
3. Festivalul cultural-patriotic „Ţara Crăişorului”, ediţia a VIII-a, etapa 
Albac, februarie 2015 cu tema „2015 - An jubiliar pentru Ardealul daco-românesc   
multimilenar – Evocări şi Revendicări”
3.1. Dezbateri şi Simpozion
 - Program şi teme 
 - Deschidere şi lucrări prezentate
 - Aspecte (foto) 
3.2.Festivităţi (foto) 
- Te Deum, parastas, placă de comemorare, cetăţeni şi membri de onoare,  
program artistic
4. Ultima voinţă a lui Avram Iancu şi drepturi ale românilor ardeleni clădite 
pe jertfă, obstrucţionate şi neglijate azi
6. Forme şi modalităţi de acţiune folosite de societatea civilă românească din 
jud. CV, HR şi MS pentru păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale
6. Veşnicia satului românesc
7. Activităţi ale Asociaţiei „Ţara Iancului – Iubirea Mea” şi Clubului de elevi-
voluntari „Crăişorii” între anii 2008-2015
8. Împreună pe drumul testamentar al Iancului
9. Noutăţi şi recomandări editoriale
10. Colectiv de redacţie şi Conducere operativă 
11. Coperta 1: aspect de la programul artistic
12. Coperta 2: Serbarea „Veniţi la Ţebea, veniţi să colindaţi cu noi, pentru străbuni, 
eroi şi pentru voi” ediţia a VII-a, 2014 (foto)

CUPRINS

.............................................................................2

Revista „Ţara Iancului“, nr. 9 / 2015

Sediul: Deva, Str. Roci, Nr. 52-54,
Jud. Hunedoara, cod poştal 330053

Nr. de înreg. în Reg. Special 5/A/2008, 
CIF: 23597413
Cont curent:

RO06 BTRL 0220 1205 J426 45XX 
Banca Transilvania Deva

Persoană de contact:
Mărginean Ioan Paul

- preşedinte-fondator -
Tel.:  0254 213 461;

Mobil: 0722 282 374; 0755 798 414
e-mail: marginean_deva@yahoo.com

site: www.taraiancului.ro

Asociaţia non-profit şi apolitică
„ŢARA IANCULUI – IUBIREA MEA”

şi Clubului de elevi-voluntari
«Crăişorii» din cadrul Asociaţiei

Codul de identificare al Centrului Naţional ISSN 
Revista Ţara Iancului(Deva): ISSN: 2067- 2659

DTP şi tipar la Indesign S.R.L. – Deva, 2015

Editura “Tulnicul” Deva

Revista se distribuie gratuit

COLECTIVUL DE REDACŢIE:
1.Mărginean Ioan Paul – Deva, HD
2. Zamfir Mihaela Aurora – Deva, HD
3. prof. Jurca Cosmin Florin – Crişcior, HD
4. prof. Oros Corina – Crişcior, HD
5. prof. Chiriţescu Marinel – Albac, AB
6. prof. Păiuşan Teodor Gh. – Gurahonţ, AR
7. prof. Tulea Corina – Gurahonţ, AR
8. prof. Teacă Florentina – Covasna, CV
9. prof. Mateş Marin Emil -  Horea, AB
10. prof. Oneţ Adina Liliana – Horea, AB
11. prof. Bîte Marin – Arieşeni, AB
12. prof. Crişan Semidia–Vadu Moţilor, AB
13. prof. Cioara Ovidiu V. – Scărişoara, AB
14. prof. Popovici Ioan – Hălmagiu, AR
15. prof. Sirban Cosmina – Hălmagiu, AR
16. prof. Mariş Ana Maria–Gîrda de Sus
17. prof. Mucea Aurica – Gîrda de Sus, AB
CONSULTANŢI
1. Sîntimbrean Aurel – Sântimbru 
2. Ispas Constantin-   Gorj
3. Zaharcu Steluţa – Bucureşti
4. Dobrei Florin – Deva
5. Duşan Monica- Ribiţa

CONDUCEREA OPERATIVĂ a Clubului de 
elevi-voluntari «Crăişorii» din cadrul 
Asociaţiei «Ţara Iancului – Iubirea Mea»:
1. Preşedinte: ing. Mărginean Ioan Paul
2. Secretar: Zamfir Mihaela Aurora
3. pr. Ioan Jorza – Brad, HD 
4. prof. Zaharcu Steluţa – Bucureşti
5. general (r) Ispas Constantin - Tg. Jiu(GJ)
6. ing. Luţa Liviu – Bucureşti
7. col. (r) Ilea Teodor Alexandru - Constanţa(CT)
8. prof. Jurca Cosmin Florin – Crişcior, HD
9. prof. Popa Nicolaie – Crişcior, HD
10. prof. Oros Corina – Crişcior, HD
11. prof. Chiriţescu Marinel – Albac, AB
12. prof. Păiuşan Teodor Gheorghe – Gurahonţ
13. prof. Tulea Corina – Gurahonţ, AR
14. prof. Olărescu Henorel – Covasna, CV
15. prof. Teacă Florentina – Covasna, CV
16. prof. Mateş Marin Emil -  Horea, AB
17. prof. Oneţ Adina Liliana – Horea, AB
18. prof. Bîte Marin – Arieşeni, AB
19. prof. Crişan Semidia  – Vadu Moţilor, AB
20. prof. Cioara Ovidiu Vasile – Scărişoara, AB
21. prof. Popovici Ioan – Hălmagiu, AR
22. prof. Sirban Cosmina – Hălmagiu, AR
23. prof. Mariş Ana Maria – Gîrda de Sus, AB
24. prof. Mucea Aurica – Gîrda de Sus, AB

1. Ec. Iessenski–Leucean Rodica din 
Galaţi, membru fondator al Asociaţiei, 
absolventă a Liceului „Avram Iancu” din 
Brad;

2. Prof. Păcurariu Nicolae Liviu din 
Bucureşti, membru al Asociaţiei, 
absolvent al Liceului „Avram Iancu” din 
Brad;

3. General (r) Vesa Nicolae din 
Bucureşti, membru şi donator al 
Asociaţiei;

4. Colonel (r) poet şi publicist Dărăbanţ 
Nicolae din Braşov, membru al Asociaţiei

5. Jurnalist. scriitor, publicist, editor  
Mustaţă Constantin din Cluj- Napoca, 
colaborator şi donator al Asociaţiei

Bunul Dumnezeu să-i odihnească în pace în lumea drepţilor!

Pios Omagiu  
Prietenilor, colaboratorilor şi sprijinitorilor  Asociaţiei „Ţara Iancului – Iubirea Mea” şi 

Clubului de elevi-voluntari „Crăişorii” care nu mai sunt printre noi

......................................................................................................3

...................................................................8
.....................................................................................8
.....................................................................................8

.............................................................10
.........................................................................................11

...............................................................................................13

......................................................................15

....................17

................................................................................18

.............................................................19

.....................................................20
...................................................................... 22

.................................................. 23

orice compromisuri: să-şi trădeze limba, 
fiinţa naţională şi credinţa!
• Îi acuz pe cei care nesocotesc moştenirea de 
milenii a românilor! 
• Îi acuz pe cei care, sub scut etnic, sapă la 
temelia statală, semănând dezordine şi 
dezbinare, pretinzând, în numele „drepturi-
lor omului”, tratamente specifice „raselor 
superioare”!
• Îi acuz pe cei care au încredinţat lupilor 
misiunea de a fi paznici de oi, şi abia 
alfabetizaţilor, pe cea de dascăli!
• Îi acuz pe cei care rescriu şi ne falsifică 
istoria!
• Îi acuz pe cei aleşi de români să conducă 
ţara, pentru transformarea ei în proprie feudă 
şi trădarea Jurământului!
*Textul este anonim. El a fost oferit autorului la 
una din întâlnirile care au avut loc cu cititorii din 
aşa-zisul „Ţinut Secuiesc” !

 ACUZ ! *
•Îi acuz pe cei care se joacă de-a Ţara!
• Îi acuz pe cei care n-au păzit cu demnitate şi 
chiar cu preţul vieţii harta Ţării!
• Îi acuz pe cei care au trădat destine 
româneşti, fără să răspundă cu preţul propriei 
libertăţi!
• Îi acuz pe cei ce-au trădat, vândut şi vând 
încă Ţara, cu agoniseala ei de milenii, 
lăsând-o batjocorită şi mutilată de interese 
străine!
• Îi acuz pe cei care n-au înţeles nimic din 
„Lecţia Wiesenthal”, lăsându-i pe criminali 
să mişune în voie, după ce au ucis vieţi şi 
destine ale românilor, în vremea Diktatului 
de la Viena!
• Îi acuz pe cei care au făcut şi fac legi spre a 
le sluji interesele şi orgoliile!
•Îi acuz pe cei care, pentru a-şi împlini 
interese meschine, sunt gata să recurgă la 

Cităm spre neuitare din cartea  ilustrului şi regretatului prieten al „Crăişorilor”, 
Constantin Mustaţă: „Teroare în Ardeal - Imposibila uitare”- vol. III:

22

NOUTĂŢI ŞI RECOMANDĂRI EDITORIALE

Cărţi, publicaţii, filme, articole şi documente on-line pe www.taraiancului.ro

Revista „Ţara Iancului“, nr. 9 / 2015

Colectivul jud. Argeş care, la iniţiativa D-
stră a luat parte la manifestările prilejuite cu 
ocazia Festivalului cultural-patriotic ,,Tara 
Crăişorului” ediţia a VIII-a, sub genericul 
,,2015 – an jubiliar pentru Ardealul daco– 
românesc multimilenar – evocări şi 
revendicări” din 28 februarie 2015, când s-
au împlinit 230 de ani de la martiriul eroilor 
Ţării Moţilor: Horea, Cloşca şi Crişan.

Noi, am rămas profund impresionaţi de 
modul cum am fost primiţi de organele 
locale, de respectul acordat, de programul 
prezentat, dar şi de cultul patriotic al 
locuitorilor şi respectul faţă de înaintaşii 
care s-au jertfit pe altarul Patriei, pentru 

libertate, luptând până la sacrificiul vieţii.

Pildă de eroism faţă de nelegiuirile cotro-
pitorilor străini, au dovedit-o marii revolu-
ţionari, precum cei sărbătoriţi sau Crăişorul 
Munţilor Apuseni – Avram Iancu.

Suntem profund mişcaţi de perseverenţa 
locuitorilor din ALBAC, de modul 
omenesc, prietenesc şi grija pe care o 
acordă celor care poposesc pe meleagurile 
Apusenilor la sărbătorirea diferitelor 
evenimente în ,,Ţara Iancului”.

Noi, argeşenii şi muscelenii, cu stimă şi 
respect, nu vom uita niciodată primirea 

caldă, ospitalitatea MOŢILOR, programul 
prezentat de toţi care au contribuit la marele 
eveniment închinat martirilor, eroilor 
acestui popor român.

Piteşti, 4 martie 2015
A.N. Cultul Eroilor,,Regina Maria” Filiala 
Argeş

Ec. Ştefan Alexandrescu, preşedinte

Sing. Nuşa Cantemir, vicepreşedinte 

A.N. Veteranilor de Război, Filiala Argeş

General. Bg.(r) Stan Niţu

Scrisoarea Asociaţiilor Naţionale Filiala Argeş: Cultul Eroilor,,Regina Maria” şi Veteranilor de Război,
către Asociaţia „Ţara Iancului - Iubirea Mea“ Deva



La mulţi ani cu bucurii! An nou fericit, 2016!

Serbarea „Veniţi la Ţebea, Veniţi să colindaţi cu noi,
pentru străbuni, eroi şi pentru Voi“

Ediţia a VII-a, 13 decembrie 2014

Albac Arieşeni Covasna

Gurahonţ Hălmagiu Baia de Criş

Horea Scărişoara Ribiţa

Ediţia a VIII-a a serbării de colinde „Veniţi la Ţebea, veniţi să colindaţi cu noi, pentru străbuni, eroi şi pentru voi”, va 
avea loc la 12 decembrie 2015 (odată cu lansarea prezentei reviste) şi s-a bucurat de sprijinul financiar acordat de 
către  Consiliul Judeţean Hunedoara (contract 7669/2015), S.C. Carpatcement Holding S.A. Chişcădaga 
(contract 731/2015), Fam. ing. Roşca, prof. Steluţa Zaharcu şi alţi donatori. (vezi www.taraiancului.ro )

Acţiunea a fost finanţată nerambursabil (90%) de către Primăria şi Consiliul Local al municipiului Deva (contract 34066/2014) şi
Consiliul Judeţean Hunedoara (contract 3511/2014)

Coroană şi colinzi pe mormântul lui Avram Iancu În Biserica ortodoxă cu tricolor de la Ţebea


