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1. Membri fondatori ai Asociaţiei „Ţara 
Iancului – Iubirea Mea” (ord.alf.):

1.1. Faur Catiţa (născ. Demian) – Deva, 
(absolventă Liceul „Avram Iancu” din Brad)

1.2. Iessenski Rodica Maria (+) - Galaţi, 
(absolventă Liceul „Avram Iancu” din Brad)

1.3. Luţa Puiu Liviu – Bucureşti, (absolvent 
Liceul „Avram Iancu” din Brad)

1.4. Mărginean Ioan Paul – Deva, (absolvent 
Liceul „Avram Iancu” din Brad)

1.5. Paul Bădescu Aurel – Piteşti, (absolvent 
Liceul „Avram Iancu” din Brad)

1.6. Zamfir Mihaela Aurora – Deva, 
(absolventă Liceul din Călan)

2. Membri fondatori ai Clubului de elevi-
voluntari „CRĂIŞORII” din cadrul 
Asociaţiei „Ţara Iancului - Iubirea Mea” 
(ord. alf.):

2.1. Balint Olimpia – S.U.A., (absolventă 
Liceul Horia, Cloşca şi Crişan” din Alba 
Iulia)

2.2. Jorza Ioan – Brad (absolvent Liceul 
„Horia, Cloşca şi Crişan” din Abrud)

2.3. Lucaciu Virginia – Deva, (absolventă 
Liceul „Horia, Cloşca şi Crişan” din Abrud)

2.4. Luţa Puiu Liviu – Bucureşti, (absolvent 
Liceul „Avram Iancu” din Brad)

2.5. Mărginean Ioan Paul – Deva, (absolvent 
Liceul „Avram Iancu” din Brad)

2.6. Todea Petru Tiberiu – Albac, (absolvent 
Liceul „Horia, Cloşca şi Crişan” din Abrud)

2.6. Zamfir Mihaela Aurora – Deva, 
(absolventă Liceul din Călan)
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1. S.C. „MARMOSIM” S.A. Simeria

Director General, ing. FELICIA SAMACHISA,

Manager Economic, ec. ADELA ROF (în anii 2008 şi 2009)

2. S.C. „QUASAR” S.R.L. Deva

Manager ing. HORIA DANIEL FAUR (în anul 2008)

3. BANCA TRANSILVANIA Deva

Director Coordonator ec. VIRGINIA LUCACIU (în anul 2008)

4. S.C. SAVA EXIM” S.R.L Deva

Administrator VALERIA SAVA (în anul 2009)

5. S.C. CONSULT GRUP CONF. Bucureşti

Administrator ing. LIVIU LUŢA (în anul 2009)

6. BALINT OLIMPIA S.U.A.

Persoană fizică, membru fondator „Crăişori” (în anul 2009)

7. S.C. SILOG 8. ELECTRONICS S.R.L. Deva

Asociat unic DANA VOIVOD (în anul 2009)

8. BANCA TRANSILVANIA Deva

Director ec. SORIN BUREŢA ( în anul 2009)

9. S.C. „Dacia Service” S.A. Deva

Director General ŞTEFAN FĂRCAŞ (în anul 2008)

SPONSORI ÎN ANII 2008-2009:
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1. Toţi elevii-crăişori din şcolile generale 
clasele I-VIII din localităţile Vaţa de Jos, 
Tomeşti, Baia de Criş, Ribiţa, „Mircea 
Sântimbreanu” Brad, Buceş, Blăjeni, 
Bucureşci, Crişcior, precum şi pe cei din 
Grupurile Şcolare „Moga Voievod” 
Hălmagiu şi „Ţara Moţilor” Albac pentru 
faptul că în anul şcolar 2008/2009 au avut 
rezultate deosebite la învăţătură astfel încât 
Media Generală Anuală 2008/2009 pe 
Clubul „Crăişorii” = 9,244.
Îi felicităm şi le dorim succes în continuare

2. Sponsorii din anii 2008-2009 (lista 
alăturată)

3. Contribuabilii cu 2% - Declaraţia 230 
(vezi www.taraiancului.ro)

4. Toţi cei care au fost alături de noi (pag. 
21)

5. Formaţiile de crăişori care s-au distins în 
cadrul Festivalului cultural-patriotic „Ţara 
Crăişorului” precum şi în alte activităţi 
organizate în anul 2009:

5.1. Detaşamentul nr. 1 „Moga Voievod” – 
HĂLMAGIU, condus de:
Îndrumători detaşament: prof. David Victor 
Gheorghe şi prof. Sirban Cosmina
Îndrumători echipaje: prof. Codrean Flavia, 
prof. Duşan Mugurel, prof. Banci Mihaela 
Comandant detaşament: elev Florea Florin

5.2. Detaşamentul nr. 6 „Mircea Sântim-
breanu” - BRAD, condus de:
Îndrumător detaşament: prof. Letea Irina
Îndrumător echipaje: prof. Colpoş Iancu
Comandant detaşament: elev Mare Răzvan

5.3. Detaşamentul nr. 7 „Ion Buteanu” – 
BUCEŞ, condus de:
Îndrumător detaşament: prof. Ancuţa Ioan
Îndrumător echipaje: prof. Rus Cristian 
Nicolae
Comandant detaşament: elev Bota Alin 
Ionuţ

În anii 2008 şi 2009 atât în cadrul Festivalului - concurs „Ţara Crăişorului” cât şi prin Simpozioane, depuneri de coroane şi 
flori ş.a., am iniţiat comemorarea sau aniversarea unor evenimente importante pentru Ţara celor 15 legiuni ale Iancului, cum ar fi:

Asociaţia „Ţara Iancului – Iubirea Mea”
şi Clubul de elevi-voluntari „Crăişorii”,
pe drumul crezului nebiruitului Iancu:

„unicul dor al vieţii mele fiind să-mi văd naţiunea mea fericită”

» 410 de ani de la intrarea victorioasă a lui Mihai Viteazul 
în Alba Iulia (1599);

» 250 de ani de la Proclamaţia de la Brad, dată de Sfântul 
călugăr Sofronie de la Cioara (6 oct. 1759);

» 225 de ani de la începerea Răscoalei condusă de Horea, 
Cloşca şi Crişan (1784;

» 185 de ani de la Naşterea Eroului Naţional Avram Iancu 
(1824);

» 160 de ani de la Revoluţia Română din Transilvania 
condusă de Craiul Munţilor, Avram Iancu (1848-
1849);

» 140 de ani de la deschiderea la Brad a cursurilor 
primului Gimnaziu ortodox român din Zarand, în 
prezenţa Eroului Naţional Avram Iancu (1 sept.1869);

» 115 de ani de la Procesul Memorandumului de la Cluj 
Napoca (25.04 - 07.05.1894);

» 90 de ani de la Marea Unire (1918) şi de la înfiinţarea 
batalionului de voluntari moţi „Horea”, participant în 
prima linie alături de Armata Română, pentru 
dezrobirea Ardealului de Nord şi intrarea glorioasă în 
capitala tiraniei ungureşti Budapesta, pe atunci 
bolşevică (1919);

» 70 de ani de la sfinţirea Catedralei Ortodoxe Române 
din Brad de către un sobor de preoţi conduşi de Î.P.S. 
Părintele Mitropolit dr. Nicolae Bălan (14 oct. 1939);

» 65 de ani de la eliberarea Ardealului de Nord (1944);
» 20 de ani de la Revoluţia Libertăţii (1989).

Cine nu a participat măcar la una din 
acţiunile noastre, departe de zarva şi 
festivismul politicului, nu poate să îşi 
imagineze gradul de înălţare sufletească, 
sinceră şi dezinteresată a participanţilor 
la evocarea plină de nobleţe patriotică a 
faptelor înaintaşilor noştri.
Îmbrăcaţi în costume naţionale cu 
flamură românească tricoloră, intonând 
„Marşul lui Iancu” sau cântece specifice 
momentului, echipajele de elevi-
voluntari „Crăişorii”, cei mai buni 
elevi din clasele I-VIII aparţinând 
şcolilor din comunele Buceş, Blăjeni, 
Bucureşci, Crişcior, Brad - „Mircea 
Sântimbreanu”, Ribiţa, Baia de Criş, 
Tomeşti, Vaţa de Jos precum şi cei din 
Grupurile Şcolare Hălmagiu şi Albac, 
au participat la Festivalul cultural-
patriotic „Ţara Crăişorului”; la 
montarea şi sfinţirea a 17 plăci 
comemorative din marmură şi granit; la 
depunere de coroane şi flori la 
monumentele de la Cheia-După Piatră, 
Mărişel, Cluj-Napoca şi Ţebea, în 
memoria celor 40.000 de martiri şi eroi 
ucişi de tirania ungurească în Revoluţia 
Română condusă de Craiul Munţilor 
Avram Iancu, precum şi la o serie de 
simpozioane şi momente aniversare.
La multe acţiuni i-am avut alături şi pe 
elevii şi dascălii de la Colegiul Naţional 
„Avram Iancu” din Brad, iar în anul 
2008 şi pe cei din Şcolile Generale 
„Horia, Cloşca şi Crişan” din Brad; 
„Iancu de Hunedoara” din Sântimbru 
(Alba) şi „Decebal” din Cricău (Alba).
Protopopiatul  Ortodox Brad  

împreună cu parohiile ortodoxe, 
Primăriile şi Consiliile Locale din 
localităţile în care s-au desfăşurat 
acţiunile noastre ne-au sprijinit alături 
de numeroşi sponsori, şi tuturor le 
mulţumim încă o dată pe această cale.
Ca o sinteză a activităţilor noastre, 
redăm în paginile care urmează o serie 
de fotografii realizate cu aceste ocazii.
Firul roşu sub auspiciile cărora s-au 
desfăşurat acţiunile noastre a fost 
desprins din crezul înălţător al Craiului 
Munţilor, Avram Iancu: 
vieţii mele fiind să-mi văd naţiunea 
mea fericită”
Concluziile acestor acţiuni pot fi redate 
credem cel mai bine nu prin cuvintele 
noastre sau ale distinşilor dascăli, preoţi 
şi elevi participanţi, susţinători de teme, 
referate şi concursuri, ci prin vorbele 
unor personalităţi de seamă dinaintea 
noastră, dar de mare actualitate şi astăzi, 
pe care le redăm mai jos:

1. CĂLUGĂRUL SOFRONIE DE LA 
CIOARA ( 1759):
„Toate neamurile au legea lor şi trăiesc 
în pace, iar noi suntem prigoniţi pentru 
credinţa noastră. Noi suntem gata la 
toate obligaţiile, dar religia noastră nu o 
părăsim până trăim.”

2. ION BUTEANU - primul prefect 
român al Zarandului în scrisoarea 
adresată maghiarilor conduşi de 
Kossuth (aprilie 1849):
„A trecut timpul, credeţi, de a mai 
subjuga popoare… Nu v’aţi putut 

„unicul dor al 

desmetici nici într’atâta, ca să ştiţi că 
aveţi nevoie de simpatia Românilor? 
Elementul românesc de la Tisa până la 
Marea Neagră e cu mult mai compact, 
decât al vostru şi nu poate pieri din şirul 
popoarelor.
Ar fi bine de v’aţi gândi a câştiga 
dragostea Românilor, pentru că, zău, de 
aceasta aveţi nevoie, iar nu să omorâţi 
oameni neînarmaţi, femei cu copii, să 
aprindeţi satele, să duceţi la sapă de 
lemn poporul şi să prefaceţi toată ţara 
într’un cimitir pustiu. Aceasta este în 
contrazicere cu drepturile umanităţii, 
naturei şi ale popoarelor; ... acuşi veţi da 
seama înaintea Europei civilizate... 
Până atunci noi vom lupta până la 
moarte ca să nu cadă asupra noastră 
blestemul nepoţilor noştri...”

3. Dr. IOAN SUCIU (1934) - cel care 
alături de prietenii săi Vasile Goldiş şi 
Ştefan Cicio Pop pregătiseră Marea 
Adunare Naţională de la 1 Decembrie 
1918 de la Alba Iulia, iar ca ministru al 
Consiliului Dirigent (primul guvern 
românesc al Transilvaniei), a organizat 
în 1919 Regimentul „Horia” de 
voluntari de pe văile Crişului şi 
Arieşului şi care la cei 72 de ani ai săi 
rostea la Hălmagiu în anul 1934, la 
dezvelirea Monumentului Eroilor, un 
discurs-confesiune din care spicuim:
„Simt o răscolire a simţămintelor mele 
când vorbesc în faţa voastră, de astă 
dată. Se bate în mine inima mea cu  
mintea mea: inima care mă îndeamnă să 
spun tot, să învinuiesc pe cine-i de vină 
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1. Toţi elevii-crăişori din şcolile generale 
clasele I-VIII din localităţile Vaţa de Jos, 
Tomeşti, Baia de Criş, Ribiţa, „Mircea 
Sântimbreanu” Brad, Buceş, Blăjeni, 
Bucureşci, Crişcior, precum şi pe cei din 
Grupurile Şcolare „Moga Voievod” 
Hălmagiu şi „Ţara Moţilor” Albac pentru 
faptul că în anul şcolar 2008/2009 au avut 
rezultate deosebite la învăţătură astfel încât 
Media Generală Anuală 2008/2009 pe 
Clubul „Crăişorii” = 9,244.
Îi felicităm şi le dorim succes în continuare

2. Sponsorii din anii 2008-2009 (lista 
alăturată)

3. Contribuabilii cu 2% - Declaraţia 230 
(vezi www.taraiancului.ro)

4. Toţi cei care au fost alături de noi (pag. 
21)

5. Formaţiile de crăişori care s-au distins în 
cadrul Festivalului cultural-patriotic „Ţara 
Crăişorului” precum şi în alte activităţi 
organizate în anul 2009:

5.1. Detaşamentul nr. 1 „Moga Voievod” – 
HĂLMAGIU, condus de:
Îndrumători detaşament: prof. David Victor 
Gheorghe şi prof. Sirban Cosmina
Îndrumători echipaje: prof. Codrean Flavia, 
prof. Duşan Mugurel, prof. Banci Mihaela 
Comandant detaşament: elev Florea Florin

5.2. Detaşamentul nr. 6 „Mircea Sântim-
breanu” - BRAD, condus de:
Îndrumător detaşament: prof. Letea Irina
Îndrumător echipaje: prof. Colpoş Iancu
Comandant detaşament: elev Mare Răzvan

5.3. Detaşamentul nr. 7 „Ion Buteanu” – 
BUCEŞ, condus de:
Îndrumător detaşament: prof. Ancuţa Ioan
Îndrumător echipaje: prof. Rus Cristian 
Nicolae
Comandant detaşament: elev Bota Alin 
Ionuţ

În anii 2008 şi 2009 atât în cadrul Festivalului - concurs „Ţara Crăişorului” cât şi prin Simpozioane, depuneri de coroane şi 
flori ş.a., am iniţiat comemorarea sau aniversarea unor evenimente importante pentru Ţara celor 15 legiuni ale Iancului, cum ar fi:

Asociaţia „Ţara Iancului – Iubirea Mea”
şi Clubul de elevi-voluntari „Crăişorii”,
pe drumul crezului nebiruitului Iancu:

„unicul dor al vieţii mele fiind să-mi văd naţiunea mea fericită”

» 410 de ani de la intrarea victorioasă a lui Mihai Viteazul 
în Alba Iulia (1599);

» 250 de ani de la Proclamaţia de la Brad, dată de Sfântul 
călugăr Sofronie de la Cioara (6 oct. 1759);

» 225 de ani de la începerea Răscoalei condusă de Horea, 
Cloşca şi Crişan (1784;

» 185 de ani de la Naşterea Eroului Naţional Avram Iancu 
(1824);

» 160 de ani de la Revoluţia Română din Transilvania 
condusă de Craiul Munţilor, Avram Iancu (1848-
1849);

» 140 de ani de la deschiderea la Brad a cursurilor 
primului Gimnaziu ortodox român din Zarand, în 
prezenţa Eroului Naţional Avram Iancu (1 sept.1869);

» 115 de ani de la Procesul Memorandumului de la Cluj 
Napoca (25.04 - 07.05.1894);

» 90 de ani de la Marea Unire (1918) şi de la înfiinţarea 
batalionului de voluntari moţi „Horea”, participant în 
prima linie alături de Armata Română, pentru 
dezrobirea Ardealului de Nord şi intrarea glorioasă în 
capitala tiraniei ungureşti Budapesta, pe atunci 
bolşevică (1919);

» 70 de ani de la sfinţirea Catedralei Ortodoxe Române 
din Brad de către un sobor de preoţi conduşi de Î.P.S. 
Părintele Mitropolit dr. Nicolae Bălan (14 oct. 1939);

» 65 de ani de la eliberarea Ardealului de Nord (1944);
» 20 de ani de la Revoluţia Libertăţii (1989).

Cine nu a participat măcar la una din 
acţiunile noastre, departe de zarva şi 
festivismul politicului, nu poate să îşi 
imagineze gradul de înălţare sufletească, 
sinceră şi dezinteresată a participanţilor 
la evocarea plină de nobleţe patriotică a 
faptelor înaintaşilor noştri.
Îmbrăcaţi în costume naţionale cu 
flamură românească tricoloră, intonând 
„Marşul lui Iancu” sau cântece specifice 
momentului, echipajele de elevi-
voluntari „Crăişorii”, cei mai buni 
elevi din clasele I-VIII aparţinând 
şcolilor din comunele Buceş, Blăjeni, 
Bucureşci, Crişcior, Brad - „Mircea 
Sântimbreanu”, Ribiţa, Baia de Criş, 
Tomeşti, Vaţa de Jos precum şi cei din 
Grupurile Şcolare Hălmagiu şi Albac, 
au participat la Festivalul cultural-
patriotic „Ţara Crăişorului”; la 
montarea şi sfinţirea a 17 plăci 
comemorative din marmură şi granit; la 
depunere de coroane şi flori la 
monumentele de la Cheia-După Piatră, 
Mărişel, Cluj-Napoca şi Ţebea, în 
memoria celor 40.000 de martiri şi eroi 
ucişi de tirania ungurească în Revoluţia 
Română condusă de Craiul Munţilor 
Avram Iancu, precum şi la o serie de 
simpozioane şi momente aniversare.
La multe acţiuni i-am avut alături şi pe 
elevii şi dascălii de la Colegiul Naţional 
„Avram Iancu” din Brad, iar în anul 
2008 şi pe cei din Şcolile Generale 
„Horia, Cloşca şi Crişan” din Brad; 
„Iancu de Hunedoara” din Sântimbru 
(Alba) şi „Decebal” din Cricău (Alba).
Protopopiatul  Ortodox Brad  

împreună cu parohiile ortodoxe, 
Primăriile şi Consiliile Locale din 
localităţile în care s-au desfăşurat 
acţiunile noastre ne-au sprijinit alături 
de numeroşi sponsori, şi tuturor le 
mulţumim încă o dată pe această cale.
Ca o sinteză a activităţilor noastre, 
redăm în paginile care urmează o serie 
de fotografii realizate cu aceste ocazii.
Firul roşu sub auspiciile cărora s-au 
desfăşurat acţiunile noastre a fost 
desprins din crezul înălţător al Craiului 
Munţilor, Avram Iancu: 
vieţii mele fiind să-mi văd naţiunea 
mea fericită”
Concluziile acestor acţiuni pot fi redate 
credem cel mai bine nu prin cuvintele 
noastre sau ale distinşilor dascăli, preoţi 
şi elevi participanţi, susţinători de teme, 
referate şi concursuri, ci prin vorbele 
unor personalităţi de seamă dinaintea 
noastră, dar de mare actualitate şi astăzi, 
pe care le redăm mai jos:

1. CĂLUGĂRUL SOFRONIE DE LA 
CIOARA ( 1759):
„Toate neamurile au legea lor şi trăiesc 
în pace, iar noi suntem prigoniţi pentru 
credinţa noastră. Noi suntem gata la 
toate obligaţiile, dar religia noastră nu o 
părăsim până trăim.”

2. ION BUTEANU - primul prefect 
român al Zarandului în scrisoarea 
adresată maghiarilor conduşi de 
Kossuth (aprilie 1849):
„A trecut timpul, credeţi, de a mai 
subjuga popoare… Nu v’aţi putut 

„unicul dor al 

desmetici nici într’atâta, ca să ştiţi că 
aveţi nevoie de simpatia Românilor? 
Elementul românesc de la Tisa până la 
Marea Neagră e cu mult mai compact, 
decât al vostru şi nu poate pieri din şirul 
popoarelor.
Ar fi bine de v’aţi gândi a câştiga 
dragostea Românilor, pentru că, zău, de 
aceasta aveţi nevoie, iar nu să omorâţi 
oameni neînarmaţi, femei cu copii, să 
aprindeţi satele, să duceţi la sapă de 
lemn poporul şi să prefaceţi toată ţara 
într’un cimitir pustiu. Aceasta este în 
contrazicere cu drepturile umanităţii, 
naturei şi ale popoarelor; ... acuşi veţi da 
seama înaintea Europei civilizate... 
Până atunci noi vom lupta până la 
moarte ca să nu cadă asupra noastră 
blestemul nepoţilor noştri...”

3. Dr. IOAN SUCIU (1934) - cel care 
alături de prietenii săi Vasile Goldiş şi 
Ştefan Cicio Pop pregătiseră Marea 
Adunare Naţională de la 1 Decembrie 
1918 de la Alba Iulia, iar ca ministru al 
Consiliului Dirigent (primul guvern 
românesc al Transilvaniei), a organizat 
în 1919 Regimentul „Horia” de 
voluntari de pe văile Crişului şi 
Arieşului şi care la cei 72 de ani ai săi 
rostea la Hălmagiu în anul 1934, la 
dezvelirea Monumentului Eroilor, un 
discurs-confesiune din care spicuim:
„Simt o răscolire a simţămintelor mele 
când vorbesc în faţa voastră, de astă 
dată. Se bate în mine inima mea cu  
mintea mea: inima care mă îndeamnă să 
spun tot, să învinuiesc pe cine-i de vină 
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şi mintea care îmi spune să nu răscolesc 
lucrurile ce au fost…
Venim aici să lăudăm pe eroii de la 
1784. 1848 şi 1919, dar cu cât îi lăudăm 
mai mult, să ne simţim fiecare vinovăţia 
noastră şi să ne spunem, că aproape 
nimic nu s-a făcut pentru urmaşii eroilor 
Munţilor Apuseni.
La 1919, Consiliul Dirigent, ocupându-
se în mai multe şedinţe de soarta 
Moţilor, a vrut să reînfiinţeze Comitatul 
Zarandului, anexându-i toate ţinuturile 
Munţilor Apuseni, pentru ca să poată 
Moţii, ei de ei, să se ajute pentru binele 
lor şi al ţării.
Era timpul scurt, şi nici bani n-aveam în 
vremurile acelea. Venit-au alte guverne 
şi fiecare a început să studieze 
chestiunea Moţilor, ca să vină apoi alt 
guvern, cu noi studieri, de am ajuns 
astfel să vedem că au trecut ani de zile de 
atunci fără să se facă nimic. Nu acuz, 
împrejurările au vrut aşa.
Dar dacă venim să sfinţim acest 
monument, fiecare atom dintrânsul să ne 
aducă aminte că nu merge la nesfârşit 
cu făgăduieli şi că trebuie să facem 
totul pentru acest popor.
E timpul suprem !”

4.  ROMAN CIOROGARIU  -  
EPISCOP AL ORADIEI - discurs în 
Senatul României  (extras) - 18 nov. 
1923
Domnilor senatori,
„(…) S-a făcut o atmosferă în 
străinătate, o atmosferă duşmănoasă 
României…
Greşeala cea iniţială este că atunci, când 
am început să ne clădim România Nouă, 
am uitat să ne facem un program de stat, 
un program bisericesc, un program 
cultural, un program economic, un 
program care să cuprindă întreaga viaţă 
de stat şi întreaga viaţă socială…
Însufleţirea cea mare, în generozitatea 
aceea de a da tuturor toate drepturile, noi 
am uitat că înainte trebuie să ne facem 
acest program care program şi-l face 
fiecare ţară, pentru că mai înainte de 
toate trebuie să avem în vedere ţara şi pe 
urmă pe particulari. Trebuie să ne facem 
acest program care să domineze fără 
considerente la schimbările de guvern, 
programul Statului Român, care stă 
peste programele de partid.
Trebuia să se facă un astfel de program, 
pe baza căruia să stea fiecare guvern 
care se succedează şi dacă am avea acest 
program făcut, atunci este indiferent de 
schimbarea de guverne, căci fiecare 

guvern vine şi continuă mai departe 
programul naţional stabilit odată pentru 
toţi şi pentru totdeauna.
Închei cu dorinţa ca acum când se pun în 
discuţiune legile, cari au să normeze 
noua viaţă politică, să se pună pe baze 
naţionale.
A intrat frica în noi ? Nu mai cutezăm să 
vorbim despre naţionalism ? 
D-lor senatori, când viu eu şi zic că ideea 
naţională trebuie să străbată ca o suflare 
Dumnezeiască toate instituţiile noastre, 
nu înţeleg prin aceasta şovinismul, căci 
aceasta e o degenerare a naţiona-
lismului, ci sub ideea naţională înţeleg 
conştiinţa naţională, care este generoasă, 
dreaptă, care stimează pe om, care 
stimează libertatea fiecăruia, ori de ce 
limbă şi lege ar fi. De această idee 
naţională nu are să-i fie frică nimănui, 
pentru că în această idee naţională este 
generozitate, dreptate pentru toţi şi se 
cuprinde şi ideea, că ţara românească 
românii au susţinut-o de mii de ani, 
românii au făcut-o, nu pentru alţii, decât 
pentru a rămâne a românilor (aplauze 
prelungite). Aceasta este ideea naţională 
şi aici, d-lor, este conflictul cel mare 
între noi şi internaţionali. D-lor, eu nu 
sunt şovinist, nu urăsc pe nimeni pe faţa 
pământului, dar îmi iubesc neamul meu 
şi ţara mea şi iubesc şi pe acei cari sunt 
concetăţenii mei. Străbunii noştri 
romani cu ce au cucerit lumea? Cine a 
ajuns în Roma s-a sfiit oare să înveţe 
limba latină? Nu. Când vom susţine şi 
noi această idee naţională nepângărită 
de urâciuni, atunci şi la noi se va simţi 
fiecare fericit să se numească civis 
romanus, într-o Românie a Românilor.”

5. PETRU E. PAPP - „Din trecutul 
Beiuşului”- (Beiuş - 1928):
„(…) În 1926 venind din nou la putere 
Partidul Poporului am fost ales deputat 
pe lista acestui partid. Şi Beiuşul ca toate 
centrele din ţară e firimiţat în diferite 
partide politice. Multe partide, ispravă 
puţină. Politica ne-a spulberat clipele de 
vrajă ale înfăptuirii României Mari. Prea 
iute, prea brusc. 
Ura şi cearta îşi ridică capul în tot locul. 
Ea se înstăpâneşte grozav în sufletele 
fraţilor de un sânge şi de o lege.
Şi mă doare şi sunt cuprins de adâncă 
mâhnire !
De ce nu ştim să ne călcăm pe inimă şi să 
ne servim ţara, tronul cu tot sufletul, cu 
toată inima, cu toată dragostea şi toată 
credinţa ?!
Duşmanul ne pândeşte !”

6. Î.P.S. Mitropolitul Ardealului dr. 
NICOLAE BĂLAN ( Ţebea, 1924):
„Ne-am adunat în jurul acestui mormânt 
pentru ca să aducem prinosul de 
admiraţie, al nostru şi al întregului 
popor, eroului naţional Avram Iancu.
Ne plecăm frunţile înaintea mărimei 
sufleteşti a bărbatului care sintetizând în 
fiinţa sa aspiraţiile după libertate ale 
poporului său, s-a făcut într-un mod atât 
de strălucit, cu jertfa vieţii sale, 
purtătorul lor….
Nici sfârşitul tragic al lui Horia, nici 
mulţimea duşmanului, nici lipsurile şi 
mizeriile de tot felul n-au fost în stare să-
i înfrângă curajul şi să abată din calea 
biruinţelor sale pe acest mare suflet de 
viteaz. Atunci s-a dovedit că dragostea 
de neam e cea mai înaltă şcoală a 
strategiei, iar spiritul de jertfă şi 
devotamentul către dreptatea cauzei 
apărate sunt arme mai puternice decât 
plumbul puştilor şi decât oţelul 
tunurilor...
Duhul lui Iancu rămână de-a pururi în 
inima poporului nostru, ca o întărire 
pentru cei şovăielnici, ca o neînfricată 
împintenare spre jertfă a tuturora şi ca o 
călăuză bună în vremile grele de care nu 
este scutită soarta nici unui popor. Cu el 
ne umplem inimile şi închinându-ne 
înaintea umbrei marelui erou, să-i zicem 
: Iancule mare/Bravule tare/Cu noi să 
fii !“

7. Î.P.S. Mitropolitul Primar, Dr. 
MIRON CRISTEA (Ţebea, 1924):
„Dintre toate ţinuturile şi dintre toţi 
„codrii verzi de brad şi câmpurile de 
mătase” ale pitorescului nostru Ardeal, 
Munţii Apuseni , merită în cea mai largă 
măsură întreaga luare aminte a 
poporului român şi a cercurilor lui 
conducătoare (…)
Demnitatea de neam a Românilor 
ardeleni nicăieri şi niciodată n-a fost 
ridicată la o înălţime mai mare, ca prin 
sabia lui Iancu şi prin bravura ostaşilor 
săi. Iancu a întărit aceşti munţi , nu cu 
ziduri , ci cu entuziasmul fiilor săi, într-o 
cetate neînvinsă a românismului (…)
…………………………
Graţie legilor  de unificare, graţie legii 
agrare şi voinţei de muncă a poporului, 
devenit stăpân pe ţara sa, şi situaţiunea 
materială a poporului român din Ardeal 
s-a întărit mult. Şi această întărire ar fi 
progresat cu paşi mai hotărâţi, dacă 
atâţia nepoţi nevrednici ai lui Iancu, 
fără suflet şi fără Dumnezeu, nu ar fi 
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preferat, necinstind moartea lui  
Iancu şi a tuturor mucenicilor unirii 
neamului, îmbogăţirea proprie pe 
socoteala celor mai vitale interese ale 
neamului şi în favorul celor ce 
totdeauna ne-au dorit pieirea, iar nu 
binele.
Îndeosebi ni se cerneşte sufletul de 
îngrijorare, când în faţa memoriei 
eroului, care a fost Craiul Munţilor şi 
apărătorul gliei strămoşeşti şi a tuturor 
bogăţiilor ţării, trebuie să constatăm că 
în multe părţi ale ţării bogăţiile mai 
mari au ajuns pe uşor şi aproape în 
întregime pe mâini străine şi de neam, 
şi de ţară şi de sufletul ei.
Codrii seculari şi romantici, care ne-au 
adăpostit strămoşii şi ne-au salvat 
sufletul neamului, în lipsa unor 
cooperative naţionale se exploatează de 
întregi colonii neromâneşti, şi din alte 
ţări, care au dat la ţinuturi întregi un 
caracter înstrăinat din toate punctele de 
vedere.
Pe această cale în era românească viaţa 
neromânească s-a întărit în multe 
ţinuturi, cu paşi uriaşi şi nu la 
minorităţile băştinaşe ale ţării cu care 
împreună împărţim bucuros pământul şi 
bunătăţile lui şi cu care voim a trăi în 
frăţească armonie, şi la bine şi la rău, ci 

oamenii venetici din toată lumea găsesc 
la noi neturburaţi teren cald de a ne duce 
belşugul acolo unde le-o fi şi sufletul. În 
faţa acestei situaţii buciumul Moţilor 
trebuie să repete pentru toată ţara tot mai 
des şi mai intensiv refrenul lor: Munţii 
noştri de-aur plini, / Iar noi slugi pe la 
străini.
Acest memento, care a rămas tot 
actual cere grabnice remedii. Şi nu 
există un singur român cu inimă şi cu 
ochii observatori care să nu simtă că 
această situaţie înăbuşă în ţinuturi 
întregi viaţa poporului autohton şi 
prezintă pericolul  grav care 
culminează într-un început de a se 
înstrăina şi sufletul ţării. Iată pentru ce, 
cea mai patriotică dorinţă ne cere a găsi 
momente pentru signalizarea răului.
Desigur probleme multiple şi grele bat la 
poarta vieţii noastre publice, aşteptând 
de la noi cei de sus rezolvarea. Aceştia 
însă, oricare ar fi ei, şi oricât de bune 
intenţii, şi oricât de largă bunăvoinţă ar 
avea, nu sunt în stare a le cuprinde 
singuri toate. Mântuirea poate veni 
dacă toţi câţi au cădere şi răspundere 
întru împlinirea poruncilor de sus, fie 
mic, fie mare, vor fi la locul lor 
stârpind şi îndreptând incorecţiile şi 
relele, slujind neamul.

Dea cerul ca festivităţile acestor zile şi 
memoria faptelor măreţe ale înaintaşilor, 
reîmprospătate să răscolească conştiinţa 
tuturor, îndreptând munca, faptele şi 
energia noastră în albia care să reverse 
tot belşugul ţării asupra aşezămintelor 
ei, chemate a consolida întări şi conduce 
scumpa ţară românească spre ţinta 
istoricei sale meniri.  Amin!“

Ing. Ioan Paul Mărginean

Preşedintele Asociaţiei „Ţara 
Iancului – Iubirea Mea” 

şi a Clubului de elevi-voluntari 
„Crăişorii”
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şi mintea care îmi spune să nu răscolesc 
lucrurile ce au fost…
Venim aici să lăudăm pe eroii de la 
1784. 1848 şi 1919, dar cu cât îi lăudăm 
mai mult, să ne simţim fiecare vinovăţia 
noastră şi să ne spunem, că aproape 
nimic nu s-a făcut pentru urmaşii eroilor 
Munţilor Apuseni.
La 1919, Consiliul Dirigent, ocupându-
se în mai multe şedinţe de soarta 
Moţilor, a vrut să reînfiinţeze Comitatul 
Zarandului, anexându-i toate ţinuturile 
Munţilor Apuseni, pentru ca să poată 
Moţii, ei de ei, să se ajute pentru binele 
lor şi al ţării.
Era timpul scurt, şi nici bani n-aveam în 
vremurile acelea. Venit-au alte guverne 
şi fiecare a început să studieze 
chestiunea Moţilor, ca să vină apoi alt 
guvern, cu noi studieri, de am ajuns 
astfel să vedem că au trecut ani de zile de 
atunci fără să se facă nimic. Nu acuz, 
împrejurările au vrut aşa.
Dar dacă venim să sfinţim acest 
monument, fiecare atom dintrânsul să ne 
aducă aminte că nu merge la nesfârşit 
cu făgăduieli şi că trebuie să facem 
totul pentru acest popor.
E timpul suprem !”

4.  ROMAN CIOROGARIU  -  
EPISCOP AL ORADIEI - discurs în 
Senatul României  (extras) - 18 nov. 
1923
Domnilor senatori,
„(…) S-a făcut o atmosferă în 
străinătate, o atmosferă duşmănoasă 
României…
Greşeala cea iniţială este că atunci, când 
am început să ne clădim România Nouă, 
am uitat să ne facem un program de stat, 
un program bisericesc, un program 
cultural, un program economic, un 
program care să cuprindă întreaga viaţă 
de stat şi întreaga viaţă socială…
Însufleţirea cea mare, în generozitatea 
aceea de a da tuturor toate drepturile, noi 
am uitat că înainte trebuie să ne facem 
acest program care program şi-l face 
fiecare ţară, pentru că mai înainte de 
toate trebuie să avem în vedere ţara şi pe 
urmă pe particulari. Trebuie să ne facem 
acest program care să domineze fără 
considerente la schimbările de guvern, 
programul Statului Român, care stă 
peste programele de partid.
Trebuia să se facă un astfel de program, 
pe baza căruia să stea fiecare guvern 
care se succedează şi dacă am avea acest 
program făcut, atunci este indiferent de 
schimbarea de guverne, căci fiecare 

guvern vine şi continuă mai departe 
programul naţional stabilit odată pentru 
toţi şi pentru totdeauna.
Închei cu dorinţa ca acum când se pun în 
discuţiune legile, cari au să normeze 
noua viaţă politică, să se pună pe baze 
naţionale.
A intrat frica în noi ? Nu mai cutezăm să 
vorbim despre naţionalism ? 
D-lor senatori, când viu eu şi zic că ideea 
naţională trebuie să străbată ca o suflare 
Dumnezeiască toate instituţiile noastre, 
nu înţeleg prin aceasta şovinismul, căci 
aceasta e o degenerare a naţiona-
lismului, ci sub ideea naţională înţeleg 
conştiinţa naţională, care este generoasă, 
dreaptă, care stimează pe om, care 
stimează libertatea fiecăruia, ori de ce 
limbă şi lege ar fi. De această idee 
naţională nu are să-i fie frică nimănui, 
pentru că în această idee naţională este 
generozitate, dreptate pentru toţi şi se 
cuprinde şi ideea, că ţara românească 
românii au susţinut-o de mii de ani, 
românii au făcut-o, nu pentru alţii, decât 
pentru a rămâne a românilor (aplauze 
prelungite). Aceasta este ideea naţională 
şi aici, d-lor, este conflictul cel mare 
între noi şi internaţionali. D-lor, eu nu 
sunt şovinist, nu urăsc pe nimeni pe faţa 
pământului, dar îmi iubesc neamul meu 
şi ţara mea şi iubesc şi pe acei cari sunt 
concetăţenii mei. Străbunii noştri 
romani cu ce au cucerit lumea? Cine a 
ajuns în Roma s-a sfiit oare să înveţe 
limba latină? Nu. Când vom susţine şi 
noi această idee naţională nepângărită 
de urâciuni, atunci şi la noi se va simţi 
fiecare fericit să se numească civis 
romanus, într-o Românie a Românilor.”

5. PETRU E. PAPP - „Din trecutul 
Beiuşului”- (Beiuş - 1928):
„(…) În 1926 venind din nou la putere 
Partidul Poporului am fost ales deputat 
pe lista acestui partid. Şi Beiuşul ca toate 
centrele din ţară e firimiţat în diferite 
partide politice. Multe partide, ispravă 
puţină. Politica ne-a spulberat clipele de 
vrajă ale înfăptuirii României Mari. Prea 
iute, prea brusc. 
Ura şi cearta îşi ridică capul în tot locul. 
Ea se înstăpâneşte grozav în sufletele 
fraţilor de un sânge şi de o lege.
Şi mă doare şi sunt cuprins de adâncă 
mâhnire !
De ce nu ştim să ne călcăm pe inimă şi să 
ne servim ţara, tronul cu tot sufletul, cu 
toată inima, cu toată dragostea şi toată 
credinţa ?!
Duşmanul ne pândeşte !”

6. Î.P.S. Mitropolitul Ardealului dr. 
NICOLAE BĂLAN ( Ţebea, 1924):
„Ne-am adunat în jurul acestui mormânt 
pentru ca să aducem prinosul de 
admiraţie, al nostru şi al întregului 
popor, eroului naţional Avram Iancu.
Ne plecăm frunţile înaintea mărimei 
sufleteşti a bărbatului care sintetizând în 
fiinţa sa aspiraţiile după libertate ale 
poporului său, s-a făcut într-un mod atât 
de strălucit, cu jertfa vieţii sale, 
purtătorul lor….
Nici sfârşitul tragic al lui Horia, nici 
mulţimea duşmanului, nici lipsurile şi 
mizeriile de tot felul n-au fost în stare să-
i înfrângă curajul şi să abată din calea 
biruinţelor sale pe acest mare suflet de 
viteaz. Atunci s-a dovedit că dragostea 
de neam e cea mai înaltă şcoală a 
strategiei, iar spiritul de jertfă şi 
devotamentul către dreptatea cauzei 
apărate sunt arme mai puternice decât 
plumbul puştilor şi decât oţelul 
tunurilor...
Duhul lui Iancu rămână de-a pururi în 
inima poporului nostru, ca o întărire 
pentru cei şovăielnici, ca o neînfricată 
împintenare spre jertfă a tuturora şi ca o 
călăuză bună în vremile grele de care nu 
este scutită soarta nici unui popor. Cu el 
ne umplem inimile şi închinându-ne 
înaintea umbrei marelui erou, să-i zicem 
: Iancule mare/Bravule tare/Cu noi să 
fii !“

7. Î.P.S. Mitropolitul Primar, Dr. 
MIRON CRISTEA (Ţebea, 1924):
„Dintre toate ţinuturile şi dintre toţi 
„codrii verzi de brad şi câmpurile de 
mătase” ale pitorescului nostru Ardeal, 
Munţii Apuseni , merită în cea mai largă 
măsură întreaga luare aminte a 
poporului român şi a cercurilor lui 
conducătoare (…)
Demnitatea de neam a Românilor 
ardeleni nicăieri şi niciodată n-a fost 
ridicată la o înălţime mai mare, ca prin 
sabia lui Iancu şi prin bravura ostaşilor 
săi. Iancu a întărit aceşti munţi , nu cu 
ziduri , ci cu entuziasmul fiilor săi, într-o 
cetate neînvinsă a românismului (…)
…………………………
Graţie legilor  de unificare, graţie legii 
agrare şi voinţei de muncă a poporului, 
devenit stăpân pe ţara sa, şi situaţiunea 
materială a poporului român din Ardeal 
s-a întărit mult. Şi această întărire ar fi 
progresat cu paşi mai hotărâţi, dacă 
atâţia nepoţi nevrednici ai lui Iancu, 
fără suflet şi fără Dumnezeu, nu ar fi 
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preferat, necinstind moartea lui  
Iancu şi a tuturor mucenicilor unirii 
neamului, îmbogăţirea proprie pe 
socoteala celor mai vitale interese ale 
neamului şi în favorul celor ce 
totdeauna ne-au dorit pieirea, iar nu 
binele.
Îndeosebi ni se cerneşte sufletul de 
îngrijorare, când în faţa memoriei 
eroului, care a fost Craiul Munţilor şi 
apărătorul gliei strămoşeşti şi a tuturor 
bogăţiilor ţării, trebuie să constatăm că 
în multe părţi ale ţării bogăţiile mai 
mari au ajuns pe uşor şi aproape în 
întregime pe mâini străine şi de neam, 
şi de ţară şi de sufletul ei.
Codrii seculari şi romantici, care ne-au 
adăpostit strămoşii şi ne-au salvat 
sufletul neamului, în lipsa unor 
cooperative naţionale se exploatează de 
întregi colonii neromâneşti, şi din alte 
ţări, care au dat la ţinuturi întregi un 
caracter înstrăinat din toate punctele de 
vedere.
Pe această cale în era românească viaţa 
neromânească s-a întărit în multe 
ţinuturi, cu paşi uriaşi şi nu la 
minorităţile băştinaşe ale ţării cu care 
împreună împărţim bucuros pământul şi 
bunătăţile lui şi cu care voim a trăi în 
frăţească armonie, şi la bine şi la rău, ci 

oamenii venetici din toată lumea găsesc 
la noi neturburaţi teren cald de a ne duce 
belşugul acolo unde le-o fi şi sufletul. În 
faţa acestei situaţii buciumul Moţilor 
trebuie să repete pentru toată ţara tot mai 
des şi mai intensiv refrenul lor: Munţii 
noştri de-aur plini, / Iar noi slugi pe la 
străini.
Acest memento, care a rămas tot 
actual cere grabnice remedii. Şi nu 
există un singur român cu inimă şi cu 
ochii observatori care să nu simtă că 
această situaţie înăbuşă în ţinuturi 
întregi viaţa poporului autohton şi 
prezintă pericolul  grav care 
culminează într-un început de a se 
înstrăina şi sufletul ţării. Iată pentru ce, 
cea mai patriotică dorinţă ne cere a găsi 
momente pentru signalizarea răului.
Desigur probleme multiple şi grele bat la 
poarta vieţii noastre publice, aşteptând 
de la noi cei de sus rezolvarea. Aceştia 
însă, oricare ar fi ei, şi oricât de bune 
intenţii, şi oricât de largă bunăvoinţă ar 
avea, nu sunt în stare a le cuprinde 
singuri toate. Mântuirea poate veni 
dacă toţi câţi au cădere şi răspundere 
întru împlinirea poruncilor de sus, fie 
mic, fie mare, vor fi la locul lor 
stârpind şi îndreptând incorecţiile şi 
relele, slujind neamul.

Dea cerul ca festivităţile acestor zile şi 
memoria faptelor măreţe ale înaintaşilor, 
reîmprospătate să răscolească conştiinţa 
tuturor, îndreptând munca, faptele şi 
energia noastră în albia care să reverse 
tot belşugul ţării asupra aşezămintelor 
ei, chemate a consolida întări şi conduce 
scumpa ţară românească spre ţinta 
istoricei sale meniri.  Amin!“

Ing. Ioan Paul Mărginean

Preşedintele Asociaţiei „Ţara 
Iancului – Iubirea Mea” 

şi a Clubului de elevi-voluntari 
„Crăişorii”
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nr. 3 / 2008 - 2009 5



Moment Aniversar
„ de la începerea Revoluţiei Române

condusă de Avram Iancu”
„Horia, Cloşca şi Crişan”

(Director, prof. Emilian Teofil Radovici)
la Biblioteca „Gh. Pârvu” (Director, prof. Rodica Cristea)

în Municipiul Brad,

160 de ani 

cu Şcoala Generală 

 7 mai 2008 

Festivalul Concurs „Ţara Crăişorului”
Ediţia I - 2008

160 de ani de la Revoluţia Română din Transilvania şi
90 de ani de la Unirea Transilvaniei cu Ţara Mamă

la Şcoala Generală cls. I-VIII „Preot Iosif Comşa”
(Director, prof. Mihai Bogdan Ştefan)

Ribiţa, 10 octombrie 2008 
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Cricău, jud. Alba, 12 octombrie 2008

la Şcoala Generală cls. I-VIII „Avram Iancu”
(Director, prof. Violeta Fărcaş)

Baia de Criş, jud. Hunedoara • 14 octombrie 2008 
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la Şcoala Generală cls. I-VIII „Ioan de Hunedoara”
(Director, Maria Conţan)
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Ţebea, 14 decembrie 2008,
Biserica Ortodoxă cu Tricolor (Paroh Pr. Arsenie Ilieş):

1. „Veniţi la Ţebea, Veniţi să colindaţi cu noi,
pentru străbuni şi pentru Voi” - Ediţia I - 2008

2. Te Deum, slujbă de mulţumire pentru binefăcători, parastas
3. Dezvelire şi sfinţire Plăci de comemorare luptători,

martiri şi eroi

Simpozion
160 de ani de la Revoluţia Română din Transilvania şi

90 de ani de la Unirea Transilvaniei cu Ţara Mamă

la Colegiul Naţional „Avram Iancu”
(Director, prof. Gavrilă Paşcu)

Brad • 07 noiembrie 2008 
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Festivalul Concurs „Ţara Crăişorului” Ediţia II - 2009:
la Biserica Ortodoxă cu Tricolor de la Ţebea

(Protopop Pr. Ioan Jorza, Paroh Pr. Arsenie Ilieş)

- Înfiinţarea Clubului de Elevi Voluntari „Crăişorii”
- Dezvelire şI sfinţire plăci comemorative

la Grupul Şcolar 
(Director Prof. Victor Gheorghe David)

din comuna Hălmagiu, jud. Arad, 04 aprilie 2009 

„Moga Voievod”
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Festivalul Cultural Patriotic „Ţara Crăişorului” Ediţia a II-a - 2009

la Şcoala Generală cls. I-VIII 

(Director, prof. Ovidiu Suciu) 

Brad, jud. Hunedoara 10 aprilie 2009 

„Mircea Sântimbreanu”
la Şcoala Generală cls. I-VIII
(Director, prof. Erica Hrczeg)

din comuna Blăjeni, jud. Hunedoara
30 aprilie 2009 
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„Biserica Ortodoxă şi Preoţii, Şcoala şi Dascălii -
Stâlpii de Jertfă şi Lumină

ai Vieţii Româneşti Multiseculare din Zarand”
municipiul Brad, jud. Hunedoara 10 octombrie 2009 

Festivalul Cultural Patriotic „Ţara Crăişorului”
Ediţia a II-a - 2009

la Şcoala Generală cls. I-VIII 
(Director, prof. Ioan Ancuţa)

din comuna Buceş, jud. Hunedoara
23 mai 2009 

„Ion Buteanu”
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GIMNAZIUL ORTODOX DIN BRAD LA 1869 –
„UN SOARE NOU VIVIFICATOR” *

La 1 septembrie 1869, şi la 20 de ani de la 
Revoluţia condusă de Avram Iancu, într-o 
clădire din centrul Bradului cumpărată 
special în acest scop, se deschideau cursurile 
Gimnaziului Ortodox din Brad. Gimnaziul 
era proprietatea protopopiatelor Brad şi 
Hălmagiu şi se conducea de reprezentanţa 
gimnazială compusă din 72 de membri care 
numeau şi directorul Gimnaziului.
Primul Director al gimnaziului a fost numit, 
conform Statutului, protopopul Ortodox de 
Brad, Moise Lazăr.
Averea gimnaziului la data înfiinţării era de 
peste 76.000 de florini din care clădirea 
valora doar 2.000 de florini (2,6%), iar con-
tribuţia celor 92 de sate zărăndene fondatoare 
din plasele Brad, Băiţa, Baia de Criş şi 
Hălmagiu însemnau peste 77%.
Ce a reprezentat Gimnaziul Ortodox din 
Brad pentru moţi? Ne-o spun oameni de 
seamă.
Ne-o spune însuşi Avram Iancu, membru al 
celei dintâi reprezentanţe a gimnaziului, 
primul intelectual din Zarand care a lansat 
liste de subscripţie pentru adunarea 
fondurilor de înfiinţare a gimnaziului; cel 
care cu 2 decenii în urmă, la 24 de ani ai săi 
devenea cel mai îndrăgit fiu al Ţării Apuseni-
lor; cel care la festivitatea de deschidere a 
gimnaziului în 1870, cu doi ani înainte de a 
muri rostea următoarele: „Astăzi, fraţilor 
români, a răsărit în mijlocul nostru, în 
falnicul Zarand, un soare nou, strălucitor. 
Razele lui vivificatoare vor străbate munţii 
plini de metale nobile şi vor cuprinde 
întreaga suflare românească, din Nord de la 
Tisa, până la Dunăre şi Mare”.
Cât adevăr! Mii şi mii de absolvenţi ai şcolii 
din Brad în decursul timpului s-au răspândit 
în toată ţara şi în lume, ducând cu ei sămânţa 
de lumină a şcolii brădene, fiind adevărate 
raze de soare pe ogorul patriei române. O 
confirmă Nicolae Iorga care în călătoria sa 
clandestină prin Apuseni, în 1906, la vederea 
Gimnaziului din Brad exclama:
„Gimnaziul se află într-o casă de târgoveţ, 
cumpărată anume pentru acest scop. Văd un 
muzeu bunişor, o bibliotecă adunată cu gust 
şi pricepere. Salele de clasă sunt încăpătoare 
şi luminoase, înzestrate cu pupitre de cel mai 
nou model. E o plăcere să vezi şirurile de 
copii frumoşi, curaţi şi deosebit de cuminţi, 
cari învaţă carte românească în acest unghi 
de pământ strămoşesc stăpânit de străini. Un 
astfel de aşezământ face mai mult pentru 
interesele cele mai mari ale neamului nostru 
decât două duzini de deputaţi naţionalişti în 
Camera din Budapesta.”
Şi mai apoi o confirmă marele istoric Vasile 
Netea:
„…gimnaziul a fost pentru Munţii Apuseni 
universitate, bibliotecă românească, teatru 
naţional, operă şi societate corală, ateneu 
popular, sală de expoziţii, cu un cuvânt, prin 
el s-a realizat tot ce s-a iniţiat în această 
regiune din punct de vedere cultural şi 
artistic”. …Aşa ar trebui să fie şi astăzi !

Cum a fost posibilă această izbândă a 
românilor când doar cu 20 de ani înainte, 
numărul moţilor ucişi de tirania ungurească 
în anii 1848-1849 trecea de 40.000, iar 
numărul de sate practic rase de pe faţa 
pământului de aceeaşi tirani trecea de 200?
Tocmai jertfa de luptă, sânge şi viaţă a 
moţilor conduşi de Craiul Munţilor în cea 
mai sângeroasă Revoluţie europeană a fost 
piatra unghiulară, piatra de temelie a acţiuni-
lor viitoare în context naţional şi european, 
iar Avram Iancu a rămas şi rămâne peste 
veacuri simbolul sacrificiului permanent şi a 
luptei continue a moţilor cu scopul testamen-
tar de a avea o naţiune fericită.
În recenta sa carte, tânăra cercetătoare Ionela 
Simona Mircea spunea:
„Numele lui Avram Iancu este un program, 
programul naţiunii române de dincoace de 
Carpaţi, un drapel sub care au luptat românii 
transilvăneni, drapelul sub care se adună 
românii adevăraţi.
Iancu a fost o epocă în istoria noastră 
naţională. Geniul lui a dat o nouă direcţie 
istoriei în această parte de lume.”
Sub acelaşi drapel numit „Avram Iancu”, 
moţii s-au regrupat în momentele grele ale 
istoriei noastre jertfelnice.
Anii memorandumului i-au găsit prezenţi pe 
străzile Clujului acum 115 ani în 1895, soli-
dară cu cei care luptau pentru drepturile lor.
În anul 1906 a început o nouă luptă, o nouă 
ofensivă: strângerea fondurilor pentru 
construirea clădirii actualului Colegiu 
Naţional „Avram Iancu”. 
În 1914 construcţia actuală a Liceului 
ajunsese la acoperiş trebuind să stagneze o 
vreme din pricina evenimentelor (războiul, 
unirea etc.)
Călăuziţi de duhul Iancului, moţii au plecat 
spre Marea Adunare Naţională de la Alba 
Iulia din anul 1918 în scopul Unirii cu ţara, în 
fruntea delegaţiilor de la Brad aflându-se 
protopopul Vasile Damian, şi directorul 
gimnaziului dr. Ioan Radu.
La 8 noiembrie 1918, pe terenul de sport al 
Liceului, se constituie Comitetul Naţional 
Zărăndean, Garda Naţională şi, mai apoi, 
Regimentul de voluntari „Horia”, având în 
frunte profesori şi intelectuali ai Gimna-
ziului.
În 1919, imediat după legiferarea Unirii, 
când trupele ungureşti nu se retrăgeau, 
staţionând undeva în zona Ociu – Hălmagiu, 
ameninţând cu reocuparea Ardealului, moţii 
au venit într-un suflet sub comanda dr. Ioan 
Suciu, ministru în Consiliul Dirigent al 
Transilvaniei, şi s-au înrolat în Batalionul de 
voluntari „Horia” depunând jurământ de 
credinţă pe steagul tricolor împlântat pe 
mormântul Iancului la Ţebea. Printre 
voluntari se afla şi tânărul profesor Candin 
Ciocan, viitor director al liceului, plecat cu 
arma-n mână pe frontul dezrobirii 
Ardealului.
Anul 1923, a fost primul an în care s-au  
desfăşurat cursurile în actuala clădire a 
Colegiului Naţional .

Nu a fost eveniment întâmplat în graniţele 
Ţării Moţilor ca elevi şi profesori ai Gimna-
ziului sau ai Liceului Brădean să nu urmeze 
pilda de jertfă şi luptă a înaintaşilor lor .
Aşa a fost şi în anii 1940, 1944, în anii 
comunismului, în 1989 etc. Stau mărturie 
cruci, morminte, scrieri.
În toate aceste perioade, o pleiadă de distinşi 
profesori şi elevi ai Gimnaziului şi Liceului 
au fost şi sunt exemple vii de urmat, fruntaşi 
în toate domeniile vieţii.
Spaţiul e prea mic şi numai pentru a-i 
enumera! Să nu le uităm exemplul, sacrificiul 
şi lupta.
Azi când cea mai mare criză a ţării este lipsa 
de unitate, de moralitate şi de voinţă politică, 
lipsa luptei eficiente, lipsa sacrificiului unor 
conducători înspre binele ţării, ne întrebăm:
Pentru ce s-au jertfit, fără a pretinde nimic în 
schimb, zecile şi zecile de mii de români ai 
Apusenilor din toate timpurile, de pe vremea  
lui Sofronie la 1759-1760, a lui Horea, 
Cloşca şi Crişan la 1784, a lui Iancu la 1848-
49, a luptătorilor voluntari şi a celor de la 
1919 şi 1944 care, dezrobind Ardealul, au 
înălţat în două rânduri stindardul tricolor ro-
mânesc pe Parlamentul Ungariei teroriste?!
Căci, dacă în vremea Iancului ne înrobeau, 
înjoseau şi ne omorau tiranii unguri, azi ne 
înnegurează viaţa şi moralitatea noasră multe 
cunoscute şi necunoscute ale „civilizaţiei” 
cotidiene, majoritatea de import.
Câţi oameni vor mai popula oare Apusenii în 
viitor, când iată în douăzeci de ani mineritul 
aurifer, tradiţie moţească multimilenară, 
practic nu mai există, cu repercusiuni sociale 
încă de neimaginat?! S-au desfiinţat mine, 
cariere, fabrici, flotaţii, uzine miniere, s-a 
desfiinţat linia ferată Deva – Brad, Brad – 
Crişcior, Abrud – Turda, sunt în paragină şi 
părăsire zeci şi zeci de sectoare industriale, 
meşteşugăreşti, culturale şi sociale, altădată 
vii. Şi toate întâmplate fără nişte studii 
aprofundate prealabile şi fără introducerea 
unor dezlegări şi prevederi legislative menite 
să faciliteze preluarea acestor activităţi în 
principal de către moţi.
Sunt ei astăzi moţii fericiţi? Este îndeplinită 
voinţa testamentară a lui Iancu de a-şi vedea 
naţiunea fericită ? Sigur că nu deplin. Sigur 
că lupta moţilor cu arma legii trebuie să 
continue de către generaţiile de azi şi de 
mâine, în primul rând pentru salvarea vieţii în 
Apuseni. Pentru salvarea moralei şi 
demnităţii în Apuseni. Pentru o viaţă mai 
bună, a celor de azi şi a celor de mâine.

Ing. Mărginean Ioan Paul
Absolvent al Liceului „Avram Iancu” din 
Brad – promoţia 1960
Preşedintele Asociaţiei „Ţara Iancului – 
Iubirea Mea”

*extras din cuvântul rostit la Simpozionul
care a avut loc la Colegiul „Avram Iancu”
din Brad, în 16 oct. 2009
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Stâlpii de Jertfă şi Lumină

ai Vieţii Româneşti Multiseculare din Zarand”
municipiul Brad, jud. Hunedoara 10 octombrie 2009 

Festivalul Cultural Patriotic „Ţara Crăişorului”
Ediţia a II-a - 2009

la Şcoala Generală cls. I-VIII 
(Director, prof. Ioan Ancuţa)

din comuna Buceş, jud. Hunedoara
23 mai 2009 

„Ion Buteanu”
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GIMNAZIUL ORTODOX DIN BRAD LA 1869 –
„UN SOARE NOU VIVIFICATOR” *

La 1 septembrie 1869, şi la 20 de ani de la 
Revoluţia condusă de Avram Iancu, într-o 
clădire din centrul Bradului cumpărată 
special în acest scop, se deschideau cursurile 
Gimnaziului Ortodox din Brad. Gimnaziul 
era proprietatea protopopiatelor Brad şi 
Hălmagiu şi se conducea de reprezentanţa 
gimnazială compusă din 72 de membri care 
numeau şi directorul Gimnaziului.
Primul Director al gimnaziului a fost numit, 
conform Statutului, protopopul Ortodox de 
Brad, Moise Lazăr.
Averea gimnaziului la data înfiinţării era de 
peste 76.000 de florini din care clădirea 
valora doar 2.000 de florini (2,6%), iar con-
tribuţia celor 92 de sate zărăndene fondatoare 
din plasele Brad, Băiţa, Baia de Criş şi 
Hălmagiu însemnau peste 77%.
Ce a reprezentat Gimnaziul Ortodox din 
Brad pentru moţi? Ne-o spun oameni de 
seamă.
Ne-o spune însuşi Avram Iancu, membru al 
celei dintâi reprezentanţe a gimnaziului, 
primul intelectual din Zarand care a lansat 
liste de subscripţie pentru adunarea 
fondurilor de înfiinţare a gimnaziului; cel 
care cu 2 decenii în urmă, la 24 de ani ai săi 
devenea cel mai îndrăgit fiu al Ţării Apuseni-
lor; cel care la festivitatea de deschidere a 
gimnaziului în 1870, cu doi ani înainte de a 
muri rostea următoarele: „Astăzi, fraţilor 
români, a răsărit în mijlocul nostru, în 
falnicul Zarand, un soare nou, strălucitor. 
Razele lui vivificatoare vor străbate munţii 
plini de metale nobile şi vor cuprinde 
întreaga suflare românească, din Nord de la 
Tisa, până la Dunăre şi Mare”.
Cât adevăr! Mii şi mii de absolvenţi ai şcolii 
din Brad în decursul timpului s-au răspândit 
în toată ţara şi în lume, ducând cu ei sămânţa 
de lumină a şcolii brădene, fiind adevărate 
raze de soare pe ogorul patriei române. O 
confirmă Nicolae Iorga care în călătoria sa 
clandestină prin Apuseni, în 1906, la vederea 
Gimnaziului din Brad exclama:
„Gimnaziul se află într-o casă de târgoveţ, 
cumpărată anume pentru acest scop. Văd un 
muzeu bunişor, o bibliotecă adunată cu gust 
şi pricepere. Salele de clasă sunt încăpătoare 
şi luminoase, înzestrate cu pupitre de cel mai 
nou model. E o plăcere să vezi şirurile de 
copii frumoşi, curaţi şi deosebit de cuminţi, 
cari învaţă carte românească în acest unghi 
de pământ strămoşesc stăpânit de străini. Un 
astfel de aşezământ face mai mult pentru 
interesele cele mai mari ale neamului nostru 
decât două duzini de deputaţi naţionalişti în 
Camera din Budapesta.”
Şi mai apoi o confirmă marele istoric Vasile 
Netea:
„…gimnaziul a fost pentru Munţii Apuseni 
universitate, bibliotecă românească, teatru 
naţional, operă şi societate corală, ateneu 
popular, sală de expoziţii, cu un cuvânt, prin 
el s-a realizat tot ce s-a iniţiat în această 
regiune din punct de vedere cultural şi 
artistic”. …Aşa ar trebui să fie şi astăzi !

Cum a fost posibilă această izbândă a 
românilor când doar cu 20 de ani înainte, 
numărul moţilor ucişi de tirania ungurească 
în anii 1848-1849 trecea de 40.000, iar 
numărul de sate practic rase de pe faţa 
pământului de aceeaşi tirani trecea de 200?
Tocmai jertfa de luptă, sânge şi viaţă a 
moţilor conduşi de Craiul Munţilor în cea 
mai sângeroasă Revoluţie europeană a fost 
piatra unghiulară, piatra de temelie a acţiuni-
lor viitoare în context naţional şi european, 
iar Avram Iancu a rămas şi rămâne peste 
veacuri simbolul sacrificiului permanent şi a 
luptei continue a moţilor cu scopul testamen-
tar de a avea o naţiune fericită.
În recenta sa carte, tânăra cercetătoare Ionela 
Simona Mircea spunea:
„Numele lui Avram Iancu este un program, 
programul naţiunii române de dincoace de 
Carpaţi, un drapel sub care au luptat românii 
transilvăneni, drapelul sub care se adună 
românii adevăraţi.
Iancu a fost o epocă în istoria noastră 
naţională. Geniul lui a dat o nouă direcţie 
istoriei în această parte de lume.”
Sub acelaşi drapel numit „Avram Iancu”, 
moţii s-au regrupat în momentele grele ale 
istoriei noastre jertfelnice.
Anii memorandumului i-au găsit prezenţi pe 
străzile Clujului acum 115 ani în 1895, soli-
dară cu cei care luptau pentru drepturile lor.
În anul 1906 a început o nouă luptă, o nouă 
ofensivă: strângerea fondurilor pentru 
construirea clădirii actualului Colegiu 
Naţional „Avram Iancu”. 
În 1914 construcţia actuală a Liceului 
ajunsese la acoperiş trebuind să stagneze o 
vreme din pricina evenimentelor (războiul, 
unirea etc.)
Călăuziţi de duhul Iancului, moţii au plecat 
spre Marea Adunare Naţională de la Alba 
Iulia din anul 1918 în scopul Unirii cu ţara, în 
fruntea delegaţiilor de la Brad aflându-se 
protopopul Vasile Damian, şi directorul 
gimnaziului dr. Ioan Radu.
La 8 noiembrie 1918, pe terenul de sport al 
Liceului, se constituie Comitetul Naţional 
Zărăndean, Garda Naţională şi, mai apoi, 
Regimentul de voluntari „Horia”, având în 
frunte profesori şi intelectuali ai Gimna-
ziului.
În 1919, imediat după legiferarea Unirii, 
când trupele ungureşti nu se retrăgeau, 
staţionând undeva în zona Ociu – Hălmagiu, 
ameninţând cu reocuparea Ardealului, moţii 
au venit într-un suflet sub comanda dr. Ioan 
Suciu, ministru în Consiliul Dirigent al 
Transilvaniei, şi s-au înrolat în Batalionul de 
voluntari „Horia” depunând jurământ de 
credinţă pe steagul tricolor împlântat pe 
mormântul Iancului la Ţebea. Printre 
voluntari se afla şi tânărul profesor Candin 
Ciocan, viitor director al liceului, plecat cu 
arma-n mână pe frontul dezrobirii 
Ardealului.
Anul 1923, a fost primul an în care s-au  
desfăşurat cursurile în actuala clădire a 
Colegiului Naţional .

Nu a fost eveniment întâmplat în graniţele 
Ţării Moţilor ca elevi şi profesori ai Gimna-
ziului sau ai Liceului Brădean să nu urmeze 
pilda de jertfă şi luptă a înaintaşilor lor .
Aşa a fost şi în anii 1940, 1944, în anii 
comunismului, în 1989 etc. Stau mărturie 
cruci, morminte, scrieri.
În toate aceste perioade, o pleiadă de distinşi 
profesori şi elevi ai Gimnaziului şi Liceului 
au fost şi sunt exemple vii de urmat, fruntaşi 
în toate domeniile vieţii.
Spaţiul e prea mic şi numai pentru a-i 
enumera! Să nu le uităm exemplul, sacrificiul 
şi lupta.
Azi când cea mai mare criză a ţării este lipsa 
de unitate, de moralitate şi de voinţă politică, 
lipsa luptei eficiente, lipsa sacrificiului unor 
conducători înspre binele ţării, ne întrebăm:
Pentru ce s-au jertfit, fără a pretinde nimic în 
schimb, zecile şi zecile de mii de români ai 
Apusenilor din toate timpurile, de pe vremea  
lui Sofronie la 1759-1760, a lui Horea, 
Cloşca şi Crişan la 1784, a lui Iancu la 1848-
49, a luptătorilor voluntari şi a celor de la 
1919 şi 1944 care, dezrobind Ardealul, au 
înălţat în două rânduri stindardul tricolor ro-
mânesc pe Parlamentul Ungariei teroriste?!
Căci, dacă în vremea Iancului ne înrobeau, 
înjoseau şi ne omorau tiranii unguri, azi ne 
înnegurează viaţa şi moralitatea noasră multe 
cunoscute şi necunoscute ale „civilizaţiei” 
cotidiene, majoritatea de import.
Câţi oameni vor mai popula oare Apusenii în 
viitor, când iată în douăzeci de ani mineritul 
aurifer, tradiţie moţească multimilenară, 
practic nu mai există, cu repercusiuni sociale 
încă de neimaginat?! S-au desfiinţat mine, 
cariere, fabrici, flotaţii, uzine miniere, s-a 
desfiinţat linia ferată Deva – Brad, Brad – 
Crişcior, Abrud – Turda, sunt în paragină şi 
părăsire zeci şi zeci de sectoare industriale, 
meşteşugăreşti, culturale şi sociale, altădată 
vii. Şi toate întâmplate fără nişte studii 
aprofundate prealabile şi fără introducerea 
unor dezlegări şi prevederi legislative menite 
să faciliteze preluarea acestor activităţi în 
principal de către moţi.
Sunt ei astăzi moţii fericiţi? Este îndeplinită 
voinţa testamentară a lui Iancu de a-şi vedea 
naţiunea fericită ? Sigur că nu deplin. Sigur 
că lupta moţilor cu arma legii trebuie să 
continue de către generaţiile de azi şi de 
mâine, în primul rând pentru salvarea vieţii în 
Apuseni. Pentru salvarea moralei şi 
demnităţii în Apuseni. Pentru o viaţă mai 
bună, a celor de azi şi a celor de mâine.

Ing. Mărginean Ioan Paul
Absolvent al Liceului „Avram Iancu” din 
Brad – promoţia 1960
Preşedintele Asociaţiei „Ţara Iancului – 
Iubirea Mea”

*extras din cuvântul rostit la Simpozionul
care a avut loc la Colegiul „Avram Iancu”
din Brad, în 16 oct. 2009
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COMPLEXUL ISTORIC ŢEBEA
• Clasificarea monumentelor •

3. Gorunul Regelui Ferdinand, 
Gorunul Reginei Mari şi Gorunul 
Generalului Berthelot: plantaţi în anul 
1924, specia Quercus petraea, H=10m.

4. Gorunul eroilor: plantat de preşe-
dintele Băsescu în anul 2005 lângă cel al 
lui Horia, H=3,5 m.

1. Gorunul lui Horia:  vârsta 800 ani, 
mai există doar trunchiul de 9 m 
înălţime(h) având la bază circumferinţa 
de 12 m, cu scoarţă naturală de 10–15%, 
renovat în anul 2005.

2. Gorunul lui Iancu: vârsta 200 ani, 
specia Quercus robur, H = 12 m.

1. Mormântul lui Avram Iancu (în faţa 
bisericii) cu crucea originală din 1872, 
amenajat în 1924 cu zid de piatră, 
renovat ulterior cu grilaj şi placă de 
marmură, la care s-au adăugat 2 tunuri şi 
împrejmuirea cu zid betonat şi lanţuri 
(8,5 x 5,5 m).

2. Mormintele lui Ion Buteanu (1821-
1849) prefectul Zarandului în anii 
Revoluţiei, şi Simion Groza (1834-
1885) paroh în Rovina, tribun al 
Revoluţiei de la 1848/49.

3. Mormintele lui Sigismund Borlea 
(1827-1883) protonotar al comitatului 

Zarand şi deputat în dieta de la 
Budapesta; Teodor Pop (1833-1900) 
avocat în Baia de Criş, apărătorul 
studenţilor de la Cluj şi Sigismund 
Francisc Werner, ţăran din Ţebea, care 
şi-au donat averea pentru înfiinţarea 
Gimnaziului din Brad.

4. Mormintele soldaţilor din primul 
Război Mondial în număr de 75, căzuţi 
în Defileul Jiului pentru întregirea ţării, 
originari din toate provinciile ţării, aduşi 
aici în anul 1924 (în mijloc Lt. Bârsan 
Constantin din Medgidia şi soldat Bota 
Ilie, voluntar de Şteia, com. Tomeşti)

Revista „Ţara Iancului“

I. MONUMENTE ALE NATURII

II. MONUMENTE ISTORICE

III. MONUMENTE DE ARTĂ

3. Monumentul funerar Pavel Oprişa 
(1861-1937) - fost director al Liceului 
„Avram Iancu” Brad, mare om de 
cultură – format din coloane, capiteliu şi 
piedestaluri de marmură neagră.

4. Monumentul lui Avram Iancu 
(bust) la şosea, opera sculptorului I. 
Medruţ din Deva, inaugurat în 16 
septembrie 2006. Reprezintă bustul în 
bronz de 1,5 m pe un soclu de travertin 
de 2,3 m. situat pe un platou octogonal 
cu două trepte, în apropierea Complexu-
lui istoric.

1. Biserica Ortodoxă a satului, 
construită în anii 1893-1896 (pe locul 
alteia din lemn), având încă de atunci 
pictat pe tavan tricolorul românesc - 
unică în ţară - cu obiecte de preţ: 
clopotul vechii biserici, vitrina 
coroanelor cu tricolor, tabloul eroilor 
moţilor, podoabe diferite.

2. Căminul Cultural, construit în anii 
1980-1982, cu sala de spectacole şi 
camere pentru expoziţii, şedinţe, 
bibliotecă iar alături o anexă pentru 
organizarea de nunţi şi petreceri.

3. Halta C.F.R., construită în 1924 
pentru primirea trenului regal al M.S. 
Ferdinand I, este o construcţie frumoasă, 
în două ape cu intrare principală în trepte 
spre sala de aşteptare, urmată de locuinţa 
cantonierului. O alee de 300m leagă 
halta direct de Complexul Istoric. În 
halta C.F.R. a fost realizată în 1934 
Statuia lui Avram Iancu (bust bronz 1 m, 
soclu de granit 2 m) operă a sculptorului 
Radu Moga, profesor la Liceul din Brad, 
statuie care în prezent a fost transferată 
la Şcoala Generală „Avram Iancu” din 
Baia de Criş.

IV. MONUMENTE DE ARHITECTURĂ

1. Troiţa din lemn a lui George 
Camber, învăţător emerit, locotenent în 
Armata Română, căzut în al II-lea 
Război Mondial, lucrată cu multă 
măiestrie în stil ardelenesc de cca. 4 m, 
ridicată de soţie şi săteni.

2. Crucea din lemn din Gorunul lui 
Horia, realizată de Consiliul Local Baia 
de Criş la 30 aprilie 2006, de 2,3 m. 
înălţime, păstrată într-o vitrină – 
mărturie a perenităţii arborelui secular.
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VI. MONUMENTE OMAGIALE

1. Crucea din 1877, înaltă de 3 m. 
simbolul fraternităţii zărăndenilor cu 
românii din Regat, în Războiul de 
Independenţă cărora le-am acordat 
sprijin material, financiar şi voluntari 
locali .

2. Crucea eroilor locali din primul 
Război Mondial cu 46 de nume de 
ţebeni căzuţi pe câmpul de luptă în afara 
ţării, are scris un epitaf emoţionant: 
„Sângele morţilor luptă în inima viilor”.

3. Crucea eroilor locali din cel de-al 
II-lea Război Mondial cu 13 nume de 
ţebeni, căzuţi la datorie, trecute pe o 
placă de marmură neagră cu cruce albă, 
realizată în 1993.

4. Piedestale cu plăci omagiale nr. 1 şi 
2 – realizate de către Asociaţia „Ţara 
Iancului – Iubirea Mea” şi Clubul „Crăi-
şorii” al aceleiaşi Asociaţii, amplasate 
imediat după intrarea în curtea Com-
plexului Istoric, din zidărie de moloane 
şi plăci de andezit, cu trotuar din granit, 
având fixate următoarele plăci omagiale 
şi comemorative:

4.1. Piedestal nr. 1, dezvelit şi sfinţit la 
14 dec.2008 – are 5 plăci de marmură 
albă de Ruşchiţa din care 4 pe feţele 
laterale şi una la partea superioară cu 
următoarele inscripţii gravate cu litere 
aurii:

– placă superioară: 
celor peste 40.000 de martiri şi eroi din 
Transilvania ucişi de tirania ungurească 
în anii revoluţiei de la 1848 -1849. 
Glorie şi recunoştinţă eternă tuturor 
celor care au luptat şi s-au jertfit pentru 
apărarea şi păstrarea gliei, credinţei şi 
limbii străbune, pentru unitatea şi 
fericirea neamului românesc multi-
milenar”

– spre alee: „unicul dor al vieţii mele 
fiind ca să-mi văd naţiunea mea fericită 
…voiesc dară … după moartea mea … 
înfiinţarea unei academii de drepturi… 
drepturile naţiunii mele.” Avram Iancu 
– „Ultima mea voinţă” (fragment) 
Câmpeni 20.12.1850

– spre mormântul lui Avram Iancu: „noi 
preferăm moartea unei vieţi pe care o 
indurăm. Noi vom muri fericiţi că 
exemplul nostru va garanta urmaşilor 
noştri drepturile umanităţii.” - Horea, 
Cloşca şi Crişan,   Tibru 12/23 noi. 1874

– spre drum: „tu, Iancule, şi moţii tăi, 
aţi trăit şi aţi murit pentru dreptate şi 
libertate. Idealul acesta rămâne la 
temelia vieţii noastre naţionale”                 
Vasile Goldiş – 1924

„glorie veşnică 

4.2. Piedestal nr. 2, realizat cu două 
plăci de acoperiş de andezit gravate cu 
litere roşii, iar la 12 dec.2009 s-a ataşat o 
placă verticală de marmură gravată cu 
litere aurii având următoarele texte:

– înclinată la 45 
grade spre alee:

„PLACĂ DE COMEMORARE ŞI 
CINSTIRE. GLORIE ŞI POMENIRE 
VEŞNICĂ PENTRU LUPTĂTORII, 
MARTIRII ŞI EROII CARE S-AU 
JERTFIT PENTRU UN ARDEAL 

ROMÂNESC LIBER ŞI FERICIT ÎN 
ANII

1784 – (225 DE ANI)

1849 – (160 DE ANI)

1919 – (90 DE ANI)

1944 – (65 DE ANI)

1989 – (20 DE ANI)„

– Placă de acoperiş înclinată la 45 
grade spre Baia de Criş:

„Placă ridicată de ONG Ţara Iancului - 
Iubirea Mea Deva, cu ocazia sfinţirii 
drapelului elevilor-voluntari din şcoli 
zărăndene, reuniţi în Clubul „CRĂIŞO-
RII”, care au depus legământ de credinţă 
la mormântul lui Avram Iancu nebiruitul 
Crai al Munţilor, aidoma voluntarilor de 
acum 90 de ani din Batalionul „Horea”, 
care alături de Armata Română au 
alungat din Ardealul românesc tirania 
ungurească până în Budapesta, pe atunci 
bolşevică. - Ţebea 28.02.2009”

– Placă laterală spre mormântul 
Iancului: „NO, GATA?!  NO, HAI!” – 
AVRAM IANCU

– Placă laterală spre drum: „NIHIL 
SINE DEO !”

– placă de marmură albă, spre alee, 
montată vertical la 14.12.2009 cu litere 
aurii:

„Spre cinstirea şi pomenirea faptei 
studenţilor Coriolan Steer, George 
Novacovici şi Ioan Scurtu de la 
Universitatea din Cluj, care la 31 
decembrie 1899 au depus la Ţebea, pe 
mormântul Craiului Munţilor o cunună 
de lauri cu flamura tricolorului 
românesc, având inscripţia „Dormi în 
pace ! Noi veghem ! Tinerimea română 
lui Avram Iancu”, cu riscul prigoanei, 
ameninţărilor, temniţei şi exmatriculării 
la care au fost supuşi ulterior de către 
oficialităţile ungureşti, după trei ani de 
anchete şi procese umilitoare. Clubul de 
elevi-voluntari „Crăişorii” şi Asociaţia 
„Ţara Iancului – Iubirea Mea” Deva. 
www.taraiancului.ro“

Placă de acoperiş 

4.3. Piedestale omagiale şi de 
identificare (3 buc): dezvelite şi sfinţite 
în 12 decembrie 2009, realizate fiecare 
din câte o placă de granit negru înclinată 
la 45 grade, fixată şi rigidizată în  plăci 
de bază din andezit gri amplasate la baza 
gorunilor respectiv (după cum arată şi 
inscripţiile gravate şi scrise cu litere 
aurii pe fiecare ansamblu în parte): 
„Gorunul Craiului Munţilor Avram 
Iancu”; „Gorunul Regelui Ferdinand” şi 
„Gorunul Reginei Maria”. Sunt aşezate 
pe un strat de mozaic alb de marmură 
granulat. Pe triunghiul lateral din ande-
zit este inscripţionat „Donaţie Clubul 
„Crăişorii” – www.taraiancului.ro

Clasificare:
Prof. Nicolae Cristea – Arad 

Text:
prof. Nicolae Cristea

ing. Paul I. Mărginean
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3. Gorunul Regelui Ferdinand, 
Gorunul Reginei Mari şi Gorunul 
Generalului Berthelot: plantaţi în anul 
1924, specia Quercus petraea, H=10m.

4. Gorunul eroilor: plantat de preşe-
dintele Băsescu în anul 2005 lângă cel al 
lui Horia, H=3,5 m.

1. Gorunul lui Horia:  vârsta 800 ani, 
mai există doar trunchiul de 9 m 
înălţime(h) având la bază circumferinţa 
de 12 m, cu scoarţă naturală de 10–15%, 
renovat în anul 2005.

2. Gorunul lui Iancu: vârsta 200 ani, 
specia Quercus robur, H = 12 m.

1. Mormântul lui Avram Iancu (în faţa 
bisericii) cu crucea originală din 1872, 
amenajat în 1924 cu zid de piatră, 
renovat ulterior cu grilaj şi placă de 
marmură, la care s-au adăugat 2 tunuri şi 
împrejmuirea cu zid betonat şi lanţuri 
(8,5 x 5,5 m).

2. Mormintele lui Ion Buteanu (1821-
1849) prefectul Zarandului în anii 
Revoluţiei, şi Simion Groza (1834-
1885) paroh în Rovina, tribun al 
Revoluţiei de la 1848/49.

3. Mormintele lui Sigismund Borlea 
(1827-1883) protonotar al comitatului 

Zarand şi deputat în dieta de la 
Budapesta; Teodor Pop (1833-1900) 
avocat în Baia de Criş, apărătorul 
studenţilor de la Cluj şi Sigismund 
Francisc Werner, ţăran din Ţebea, care 
şi-au donat averea pentru înfiinţarea 
Gimnaziului din Brad.

4. Mormintele soldaţilor din primul 
Război Mondial în număr de 75, căzuţi 
în Defileul Jiului pentru întregirea ţării, 
originari din toate provinciile ţării, aduşi 
aici în anul 1924 (în mijloc Lt. Bârsan 
Constantin din Medgidia şi soldat Bota 
Ilie, voluntar de Şteia, com. Tomeşti)
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I. MONUMENTE ALE NATURII

II. MONUMENTE ISTORICE

III. MONUMENTE DE ARTĂ

3. Monumentul funerar Pavel Oprişa 
(1861-1937) - fost director al Liceului 
„Avram Iancu” Brad, mare om de 
cultură – format din coloane, capiteliu şi 
piedestaluri de marmură neagră.

4. Monumentul lui Avram Iancu 
(bust) la şosea, opera sculptorului I. 
Medruţ din Deva, inaugurat în 16 
septembrie 2006. Reprezintă bustul în 
bronz de 1,5 m pe un soclu de travertin 
de 2,3 m. situat pe un platou octogonal 
cu două trepte, în apropierea Complexu-
lui istoric.

1. Biserica Ortodoxă a satului, 
construită în anii 1893-1896 (pe locul 
alteia din lemn), având încă de atunci 
pictat pe tavan tricolorul românesc - 
unică în ţară - cu obiecte de preţ: 
clopotul vechii biserici, vitrina 
coroanelor cu tricolor, tabloul eroilor 
moţilor, podoabe diferite.

2. Căminul Cultural, construit în anii 
1980-1982, cu sala de spectacole şi 
camere pentru expoziţii, şedinţe, 
bibliotecă iar alături o anexă pentru 
organizarea de nunţi şi petreceri.

3. Halta C.F.R., construită în 1924 
pentru primirea trenului regal al M.S. 
Ferdinand I, este o construcţie frumoasă, 
în două ape cu intrare principală în trepte 
spre sala de aşteptare, urmată de locuinţa 
cantonierului. O alee de 300m leagă 
halta direct de Complexul Istoric. În 
halta C.F.R. a fost realizată în 1934 
Statuia lui Avram Iancu (bust bronz 1 m, 
soclu de granit 2 m) operă a sculptorului 
Radu Moga, profesor la Liceul din Brad, 
statuie care în prezent a fost transferată 
la Şcoala Generală „Avram Iancu” din 
Baia de Criş.

IV. MONUMENTE DE ARHITECTURĂ

1. Troiţa din lemn a lui George 
Camber, învăţător emerit, locotenent în 
Armata Română, căzut în al II-lea 
Război Mondial, lucrată cu multă 
măiestrie în stil ardelenesc de cca. 4 m, 
ridicată de soţie şi săteni.

2. Crucea din lemn din Gorunul lui 
Horia, realizată de Consiliul Local Baia 
de Criş la 30 aprilie 2006, de 2,3 m. 
înălţime, păstrată într-o vitrină – 
mărturie a perenităţii arborelui secular.
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VI. MONUMENTE OMAGIALE

1. Crucea din 1877, înaltă de 3 m. 
simbolul fraternităţii zărăndenilor cu 
românii din Regat, în Războiul de 
Independenţă cărora le-am acordat 
sprijin material, financiar şi voluntari 
locali .

2. Crucea eroilor locali din primul 
Război Mondial cu 46 de nume de 
ţebeni căzuţi pe câmpul de luptă în afara 
ţării, are scris un epitaf emoţionant: 
„Sângele morţilor luptă în inima viilor”.

3. Crucea eroilor locali din cel de-al 
II-lea Război Mondial cu 13 nume de 
ţebeni, căzuţi la datorie, trecute pe o 
placă de marmură neagră cu cruce albă, 
realizată în 1993.

4. Piedestale cu plăci omagiale nr. 1 şi 
2 – realizate de către Asociaţia „Ţara 
Iancului – Iubirea Mea” şi Clubul „Crăi-
şorii” al aceleiaşi Asociaţii, amplasate 
imediat după intrarea în curtea Com-
plexului Istoric, din zidărie de moloane 
şi plăci de andezit, cu trotuar din granit, 
având fixate următoarele plăci omagiale 
şi comemorative:

4.1. Piedestal nr. 1, dezvelit şi sfinţit la 
14 dec.2008 – are 5 plăci de marmură 
albă de Ruşchiţa din care 4 pe feţele 
laterale şi una la partea superioară cu 
următoarele inscripţii gravate cu litere 
aurii:

– placă superioară: 
celor peste 40.000 de martiri şi eroi din 
Transilvania ucişi de tirania ungurească 
în anii revoluţiei de la 1848 -1849. 
Glorie şi recunoştinţă eternă tuturor 
celor care au luptat şi s-au jertfit pentru 
apărarea şi păstrarea gliei, credinţei şi 
limbii străbune, pentru unitatea şi 
fericirea neamului românesc multi-
milenar”

– spre alee: „unicul dor al vieţii mele 
fiind ca să-mi văd naţiunea mea fericită 
…voiesc dară … după moartea mea … 
înfiinţarea unei academii de drepturi… 
drepturile naţiunii mele.” Avram Iancu 
– „Ultima mea voinţă” (fragment) 
Câmpeni 20.12.1850

– spre mormântul lui Avram Iancu: „noi 
preferăm moartea unei vieţi pe care o 
indurăm. Noi vom muri fericiţi că 
exemplul nostru va garanta urmaşilor 
noştri drepturile umanităţii.” - Horea, 
Cloşca şi Crişan,   Tibru 12/23 noi. 1874

– spre drum: „tu, Iancule, şi moţii tăi, 
aţi trăit şi aţi murit pentru dreptate şi 
libertate. Idealul acesta rămâne la 
temelia vieţii noastre naţionale”                 
Vasile Goldiş – 1924

„glorie veşnică 

4.2. Piedestal nr. 2, realizat cu două 
plăci de acoperiş de andezit gravate cu 
litere roşii, iar la 12 dec.2009 s-a ataşat o 
placă verticală de marmură gravată cu 
litere aurii având următoarele texte:

– înclinată la 45 
grade spre alee:

„PLACĂ DE COMEMORARE ŞI 
CINSTIRE. GLORIE ŞI POMENIRE 
VEŞNICĂ PENTRU LUPTĂTORII, 
MARTIRII ŞI EROII CARE S-AU 
JERTFIT PENTRU UN ARDEAL 

ROMÂNESC LIBER ŞI FERICIT ÎN 
ANII

1784 – (225 DE ANI)

1849 – (160 DE ANI)

1919 – (90 DE ANI)

1944 – (65 DE ANI)

1989 – (20 DE ANI)„

– Placă de acoperiş înclinată la 45 
grade spre Baia de Criş:

„Placă ridicată de ONG Ţara Iancului - 
Iubirea Mea Deva, cu ocazia sfinţirii 
drapelului elevilor-voluntari din şcoli 
zărăndene, reuniţi în Clubul „CRĂIŞO-
RII”, care au depus legământ de credinţă 
la mormântul lui Avram Iancu nebiruitul 
Crai al Munţilor, aidoma voluntarilor de 
acum 90 de ani din Batalionul „Horea”, 
care alături de Armata Română au 
alungat din Ardealul românesc tirania 
ungurească până în Budapesta, pe atunci 
bolşevică. - Ţebea 28.02.2009”

– Placă laterală spre mormântul 
Iancului: „NO, GATA?!  NO, HAI!” – 
AVRAM IANCU

– Placă laterală spre drum: „NIHIL 
SINE DEO !”

– placă de marmură albă, spre alee, 
montată vertical la 14.12.2009 cu litere 
aurii:

„Spre cinstirea şi pomenirea faptei 
studenţilor Coriolan Steer, George 
Novacovici şi Ioan Scurtu de la 
Universitatea din Cluj, care la 31 
decembrie 1899 au depus la Ţebea, pe 
mormântul Craiului Munţilor o cunună 
de lauri cu flamura tricolorului 
românesc, având inscripţia „Dormi în 
pace ! Noi veghem ! Tinerimea română 
lui Avram Iancu”, cu riscul prigoanei, 
ameninţărilor, temniţei şi exmatriculării 
la care au fost supuşi ulterior de către 
oficialităţile ungureşti, după trei ani de 
anchete şi procese umilitoare. Clubul de 
elevi-voluntari „Crăişorii” şi Asociaţia 
„Ţara Iancului – Iubirea Mea” Deva. 
www.taraiancului.ro“

Placă de acoperiş 

4.3. Piedestale omagiale şi de 
identificare (3 buc): dezvelite şi sfinţite 
în 12 decembrie 2009, realizate fiecare 
din câte o placă de granit negru înclinată 
la 45 grade, fixată şi rigidizată în  plăci 
de bază din andezit gri amplasate la baza 
gorunilor respectiv (după cum arată şi 
inscripţiile gravate şi scrise cu litere 
aurii pe fiecare ansamblu în parte): 
„Gorunul Craiului Munţilor Avram 
Iancu”; „Gorunul Regelui Ferdinand” şi 
„Gorunul Reginei Maria”. Sunt aşezate 
pe un strat de mozaic alb de marmură 
granulat. Pe triunghiul lateral din ande-
zit este inscripţionat „Donaţie Clubul 
„Crăişorii” – www.taraiancului.ro

Clasificare:
Prof. Nicolae Cristea – Arad 

Text:
prof. Nicolae Cristea

ing. Paul I. Mărginean
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1. „Veniţi la Ţebea, Veniţi să colindaţi cu noi,
pentru străbuni şi pentru Voi” - Ediţia II 2009

la Biserica Ortodoxă
(Protopop Pr. Ioan Jorza, Paroh Pr. Arsenie Ilieş):

2. Te Deum, slujbă de mulţumire pentru binefăcători, parastas

3. Dezvelire şi sfinţire patru plăci de granit şi marmură

16

Aniversarea a 140 de ani de la începerea,
în data de 1 septembrie 1869,

a cursurilor primului Gimnaziu Ortodox Român din Brad
la Colegiul Naţional „Avram Iancu”

(Director Prof. Gavriă Paşcu)

- Delegaţia Clubului Crăişorii felicitând directorul colegiului;
Sfinţire plăci de comemorare; Simpozion -

Brad, Vineri 16 octombrie 2009

Am fost la Ţebea în 12 decembrie 2009, 
răspunzând invitaţiei d-lui ing. 
Mărginean Ioan Paul - preşedintele 
Asociaţiei „Ţara Iancului – Iubirea 
Mea” Deva, şi a Clubului de elevi-
voluntari „Crăişorii  pentru a prezenta în 
faţa „crăişorilor” (Veniţi la Ţebea de la 
10 şcoli din Apuseni să colinde la 
mormintele eroilor) importanţa şi 
semnificaţia monumentelor din Com-
plexul istoric precum şi de a evoca 
acţiunea celor trei studenţi clujeni care 
au „îndrăznit” acum 110 ani să sfideze 
regimul austro-ungar prin depunerea 
unei coroane la mormântul lui Avram 
Iancu.
Am participat cu plăcere la această 
activitate cultural-patriotică organi-zată 
sub genericul „Veniţi la Ţebea, Veniţi să 
colindaţi cu noi, pentru străbuni, eroi şi 
pentru Voi!” fiind şi eu dascăl, 
cunoscând şcolile şi pe dascălii lor. Am 
apreciat special iniţiativa Asociaţiei prin 
faptul că la mormântul Iancului, în 
decursul timpului, s-a cântat, s-a recitat 
dar până în prezent nu s-a colindat. Ce 
frumos: să colindăm Iancului! în 
contrast cu viaţa eroului care a colindat 
la propriu, per pedes, locurile noastre, 
însoţit de fluierul său fermecat.
Slujba religioasă şi evocările făcute cu 
această ocazie de către protopopul de 
Brad  Ioan Jorza şi preotul paroh de 
Ţebea Arsenie Ilieş au fost un arc peste 
timp cu accent pe luna decembrie: 1 
Decembrie –Ziua Naţională a României, 
15 Decembrie – arestarea lui Iancu la 
Hălmagiu, 31 Decembrie – cununa 
s tudenţ i lor  d in  Cluj  (Scur tu ,  
Novacovici, Stere) pentru care în mod 
simbolic elevii din Clubul ”Crăişorii” au 
depus o coroană cu acelaşi text  de acum 
110 ani „Dormi în pace, Noi veghem. 
Tinerimea română lui Avram Iancu!”
În continuare s-au dezvelit şi sfinţit 
plăcile aşezate prin grija Clubului 
„Crăişorii” la tulpina gorunilor 
(monumente istorice şi ale naturii) pe 
care erau înscrise denumirile date de  
popor ”Gorunul Craiului Munţilor, 
Avram Iancu”; „Gorunul Regelui 
Ferdinand” şi „Gorunul Reginei Maria”. 
Crăişorii însoţiţi de către profesori- 
îndrumătorii lor au intrat apoi în 
„Biserica cu tricolor” care are expuse, în 
vitrină coroanele speciale din 1899, 
1924 şi 1941. Aici s-a ţinut un TE-
DEUM, s-au premiat detaşamentele de 
„crăişori” şi s-a colindat exemplar de 
către formaţiile participante de la Albac 

PENTRU  UN  MAUSOLEU  LA  ŢEBEA
„Puneţi tineretul în faţa mormintelor 

şi atunci veţi învăţa adevărata istorie!”
 Nicolae Iorga 

(jud. Alba), Baia de Criş, Vaţa de Jos, 
Tomeşti, Ribiţa, Brad, Crişcior, 
Bucureşci, Buceş, formându-se un 
veritabil dialog cultural – artistic.
Un important moment a fost prezentarea 
şi adoptarea de către toţi cei prezenţi a 
„Proclamaţiei de la Ţebea” prin care 
Asociaţia Ţara Iancului - Iubirea Mea, 
face un apel „către întreaga Naţiune 
Română, ca o datorie de onoare, a 
noastră, a tuturor” pentru construirea 
unui Mausoleu la Ţebea pentru zecile de 
mii de luptători, martiri şi eroi, căzuţi 
pentru libertatea şi fericirea unui Ardeal 
românesc multimilenar în graniţele unei 
patrii reîntregite, unite şi prospere!
Sunt printre susţinătorii acestui proiect 
de anvergură, pentru că Avram Iancu, 
Ion Buteanu şi  Simion Groza 
înmormântaţi lângă biserica cu tricolor 
de la Ţebea merită să aibă nu departe 
mormintele celor 40.000 de martiri şi 
eroi ucişi de tirania ungurească şi risipiţi 
cu sau fără morminte pe tot cuprinsul 
Ardealului; pentru că Ţebea merită mult 
mai mult decât Serbările Naţionale 
(anuale) cu obişnuitele cuvântări ale 
politicienilor şi comerţul gen iarmaroc.
Noul Mausoleu se preconizează a se 
realiza în afara dar în apropierea 
Complexului istoric actual (cimitirul 
eroilor şi al satului  urmând să rămână 
aşa cum este acum). Mausoleul nou ar 
urma să fie amplasat, în vecinătatea 
incintei actualei biserici, pe locul 
actualei tribune şi a terenului învecinat 
cu drumul spre mină, fiind o construcţie 
monumentală, impozantă şi complexă, 
cu valoare arhitecturală, istorică, artisti-
că, turistică, urbanistică, comercială.
Într-un asemenea Mausoleu şi-ar găsi 
„locul” onorific şi omagial toţi eroii 
moţilor răspândiţi prin localităţile 
Munţilor Apuseni unde monumentele 
locale îi menţionează fie nominal, fie 
numai evenimentul petrecut. Şi sunt 
mulţi, foarte mulţi! predominând cei de 
pe văile Crişului Alb şi Arieşului. Să ne 
gândim doar la cei 87 căpitani ai 
Răscoalei din 1784; cei 29 căpitani 
săteşti numiţi de Horea şi Cloşca sau de 
popor (la moţi) la care se adaugă sutele 
de ţărani ucişi (împuşcaşi, ghilotinaţi, 
spânzuraţi) din satele care au participat 
la răscoală.
Cel mai mare sacrificiu popular s-a 
petrecut însă în timpul Revoluţiei de la 
1848 /49. Un sumar bilanţ tragic ar 
consemna: 4 prefecţi (între care Ion 
Buteanu – prefectul Zarandului 

spânzurat la Iosăşel) , 10 tribuni (ex. 
Andreica Mihai – prefectul care i-a 
urmat lui Buteanu în Zarand, Cândea 
Alexandru spânzurat la Hălmagiu, 
Nemeş Ioan spânzurat la Baia de Criş), 
a p r o a p e  1 0 0  d e  c e n t u r i o n i  
(Mihailoviciu, Moga, Frâncu, Stan, 
Todoran, Ardelean, Pop, Vinţan, ş.a.) şi 
peste 100 de preoţi printre care 
evidenţiem: Moldovan Ştefan – preot şi 
viceprefect căzut în 1849, Pop Vasile – 
teolog, spânzurat în 1848, Turcu Vasile – 
protopop spânzurat în 1848, Roman 
Constantin – profesor omorât în 1849 şi 
lista ar putea continua). La acestea se 
adaugă sacrificiile,  majoritatea 
anonime, a celor 40.000 de ţărani ucişi şi 
peste 200 de sate arse sau distruse de 
către tirania ungurească (numai la 
Târnava de Criş – Salca Roşie au căzut 
1200 de moţi la 8 noiembrie1848 şi au 
fost incendiate satele învecinate).
Merită să mai amintim miile de eroi din 
războaie dintre care exemplificam: eroul 
zărăndean de la Plevna 1877 Adam 
Henţiu din Rişca, eroii din primul război 
mondial din Galiţia, Italia sau Vârfurile 
(1919), eroii din al doilea război 
mondial rămaşi fără morminte (la loc de 
cinste locot. George Camber – învăţător 
din Ţebea, fondatorul editurii Zarandul). 
Să nu uităm delegaţii Cercurilor 
Electorale la Unirea cea Mare din 1918: 
Dr. Radu Ioan, Dr. Suciu Traian, Bârna 
Ilie, Radu Aron, protopop Damian 
Vasile, Ghişa Ioan (cercul Brad), Dr. 
Robu Nicolae, Dr. Glava Cornel, 
protopop Balboacă Nicolae, Bolcu 
Adam, Rişcuţa Petru, Pârva Petru, 
(cercul Baia de Criş) a căror amintire 
aproape că s-a stins în timp. …   Şi câte 
şi câţi nu ar mai fi de amintit?
Toţi s-ar regăsi aici la Ţebea, într-un 
Mausoleu, cu muzeu şi alte instituţii 
conexe, constituind un templu al eroilor 
martirilor şi luptătorilor pentru păstrarea 
limbii şi credinţei străbune într-un 
Ardeal românesc multimilenar liber şi 
fericit. 

 Prof. Nicolae CRISTEA, pensionar
născut şi crescut în satul Ţebea

abolvent al Liceului „Avram Iancu“ Brad
Fost cadru didactic la Baia de Criş

şi ghid la Complexul Ţebea,
Iniţiator al Casei Memoriale „Avram Iancu“ 

din Baia de Criş,
Corespondent la diverse publicaţii
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Aniversarea a 140 de ani de la începerea,
în data de 1 septembrie 1869,

a cursurilor primului Gimnaziu Ortodox Român din Brad
la Colegiul Naţional „Avram Iancu”

(Director Prof. Gavriă Paşcu)

- Delegaţia Clubului Crăişorii felicitând directorul colegiului;
Sfinţire plăci de comemorare; Simpozion -

Brad, Vineri 16 octombrie 2009

Am fost la Ţebea în 12 decembrie 2009, 
răspunzând invitaţiei d-lui ing. 
Mărginean Ioan Paul - preşedintele 
Asociaţiei „Ţara Iancului – Iubirea 
Mea” Deva, şi a Clubului de elevi-
voluntari „Crăişorii  pentru a prezenta în 
faţa „crăişorilor” (Veniţi la Ţebea de la 
10 şcoli din Apuseni să colinde la 
mormintele eroilor) importanţa şi 
semnificaţia monumentelor din Com-
plexul istoric precum şi de a evoca 
acţiunea celor trei studenţi clujeni care 
au „îndrăznit” acum 110 ani să sfideze 
regimul austro-ungar prin depunerea 
unei coroane la mormântul lui Avram 
Iancu.
Am participat cu plăcere la această 
activitate cultural-patriotică organi-zată 
sub genericul „Veniţi la Ţebea, Veniţi să 
colindaţi cu noi, pentru străbuni, eroi şi 
pentru Voi!” fiind şi eu dascăl, 
cunoscând şcolile şi pe dascălii lor. Am 
apreciat special iniţiativa Asociaţiei prin 
faptul că la mormântul Iancului, în 
decursul timpului, s-a cântat, s-a recitat 
dar până în prezent nu s-a colindat. Ce 
frumos: să colindăm Iancului! în 
contrast cu viaţa eroului care a colindat 
la propriu, per pedes, locurile noastre, 
însoţit de fluierul său fermecat.
Slujba religioasă şi evocările făcute cu 
această ocazie de către protopopul de 
Brad  Ioan Jorza şi preotul paroh de 
Ţebea Arsenie Ilieş au fost un arc peste 
timp cu accent pe luna decembrie: 1 
Decembrie –Ziua Naţională a României, 
15 Decembrie – arestarea lui Iancu la 
Hălmagiu, 31 Decembrie – cununa 
s tudenţ i lor  d in  Cluj  (Scur tu ,  
Novacovici, Stere) pentru care în mod 
simbolic elevii din Clubul ”Crăişorii” au 
depus o coroană cu acelaşi text  de acum 
110 ani „Dormi în pace, Noi veghem. 
Tinerimea română lui Avram Iancu!”
În continuare s-au dezvelit şi sfinţit 
plăcile aşezate prin grija Clubului 
„Crăişorii” la tulpina gorunilor 
(monumente istorice şi ale naturii) pe 
care erau înscrise denumirile date de  
popor ”Gorunul Craiului Munţilor, 
Avram Iancu”; „Gorunul Regelui 
Ferdinand” şi „Gorunul Reginei Maria”. 
Crăişorii însoţiţi de către profesori- 
îndrumătorii lor au intrat apoi în 
„Biserica cu tricolor” care are expuse, în 
vitrină coroanele speciale din 1899, 
1924 şi 1941. Aici s-a ţinut un TE-
DEUM, s-au premiat detaşamentele de 
„crăişori” şi s-a colindat exemplar de 
către formaţiile participante de la Albac 

PENTRU  UN  MAUSOLEU  LA  ŢEBEA
„Puneţi tineretul în faţa mormintelor 

şi atunci veţi învăţa adevărata istorie!”
 Nicolae Iorga 

(jud. Alba), Baia de Criş, Vaţa de Jos, 
Tomeşti, Ribiţa, Brad, Crişcior, 
Bucureşci, Buceş, formându-se un 
veritabil dialog cultural – artistic.
Un important moment a fost prezentarea 
şi adoptarea de către toţi cei prezenţi a 
„Proclamaţiei de la Ţebea” prin care 
Asociaţia Ţara Iancului - Iubirea Mea, 
face un apel „către întreaga Naţiune 
Română, ca o datorie de onoare, a 
noastră, a tuturor” pentru construirea 
unui Mausoleu la Ţebea pentru zecile de 
mii de luptători, martiri şi eroi, căzuţi 
pentru libertatea şi fericirea unui Ardeal 
românesc multimilenar în graniţele unei 
patrii reîntregite, unite şi prospere!
Sunt printre susţinătorii acestui proiect 
de anvergură, pentru că Avram Iancu, 
Ion Buteanu şi  Simion Groza 
înmormântaţi lângă biserica cu tricolor 
de la Ţebea merită să aibă nu departe 
mormintele celor 40.000 de martiri şi 
eroi ucişi de tirania ungurească şi risipiţi 
cu sau fără morminte pe tot cuprinsul 
Ardealului; pentru că Ţebea merită mult 
mai mult decât Serbările Naţionale 
(anuale) cu obişnuitele cuvântări ale 
politicienilor şi comerţul gen iarmaroc.
Noul Mausoleu se preconizează a se 
realiza în afara dar în apropierea 
Complexului istoric actual (cimitirul 
eroilor şi al satului  urmând să rămână 
aşa cum este acum). Mausoleul nou ar 
urma să fie amplasat, în vecinătatea 
incintei actualei biserici, pe locul 
actualei tribune şi a terenului învecinat 
cu drumul spre mină, fiind o construcţie 
monumentală, impozantă şi complexă, 
cu valoare arhitecturală, istorică, artisti-
că, turistică, urbanistică, comercială.
Într-un asemenea Mausoleu şi-ar găsi 
„locul” onorific şi omagial toţi eroii 
moţilor răspândiţi prin localităţile 
Munţilor Apuseni unde monumentele 
locale îi menţionează fie nominal, fie 
numai evenimentul petrecut. Şi sunt 
mulţi, foarte mulţi! predominând cei de 
pe văile Crişului Alb şi Arieşului. Să ne 
gândim doar la cei 87 căpitani ai 
Răscoalei din 1784; cei 29 căpitani 
săteşti numiţi de Horea şi Cloşca sau de 
popor (la moţi) la care se adaugă sutele 
de ţărani ucişi (împuşcaşi, ghilotinaţi, 
spânzuraţi) din satele care au participat 
la răscoală.
Cel mai mare sacrificiu popular s-a 
petrecut însă în timpul Revoluţiei de la 
1848 /49. Un sumar bilanţ tragic ar 
consemna: 4 prefecţi (între care Ion 
Buteanu – prefectul Zarandului 

spânzurat la Iosăşel) , 10 tribuni (ex. 
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urmat lui Buteanu în Zarand, Cândea 
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a p r o a p e  1 0 0  d e  c e n t u r i o n i  
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protopop spânzurat în 1848, Roman 
Constantin – profesor omorât în 1849 şi 
lista ar putea continua). La acestea se 
adaugă sacrificiile,  majoritatea 
anonime, a celor 40.000 de ţărani ucişi şi 
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fericit. 

 Prof. Nicolae CRISTEA, pensionar
născut şi crescut în satul Ţebea

abolvent al Liceului „Avram Iancu“ Brad
Fost cadru didactic la Baia de Criş

şi ghid la Complexul Ţebea,
Iniţiator al Casei Memoriale „Avram Iancu“ 

din Baia de Criş,
Corespondent la diverse publicaţii
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Casa Majestăţii Sale Regelui Mihai I de 
România
- Secretar General al Casei Majestăţii Sale 
Regelui Constanţa Iorga – 23.01.2010
„…Ideea realizării unui Mausoleu la Ţebea, 
în semn de profund omagiu adus jertfelor 
înaintaşilor noştri, are toată încurajarea 
Majestăţii Sale. Regele vă felicită pentru 
activităţile desfăşurate în numele Asociaţiei 
…”

Consiliul Judeţean Cluj – preşedinte Alin 
Tişe – 12.01.2010
„…Consiliul Judeţean Cluj apreciază în mod 
deosebit iniţiativa dumneavoastră de 
construire a unui monument închinat cinstirii 
miilor de luptători, martiri şi eroi, căzuţi 
pentru libertatea românilor transil-văneni în 
timpul revoluţiei paşoptiste sau a celor două 
războaie mondiale şi consideră că, într-
adevăr, acest demers reprezintă un gest de o 
deosebită importanţă morală şi spirituală 
pentru cinstirea jertfei acestor martiri ai 
neamului…”

Consiliul Judeţean Bihor – Preşedinte 
Radu Ţîrle – 19.01.2010
„În primul rând dorim să vă asigurăm de 
întreaga noastră apreciere adresându-vă 
totodată sincere felicitări pentru implicarea 
dumneavoastră şi eforturile pe care le 

depuneţi pentru realizarea unor astfel de 
proiecte menite să eternizeze memoria 
înaintaşilor noştri, să cultive ataşamentul şi 
respectul faţă de simbolurile naţionale…”

Instituţia prefectului judeţului Arad – p. 
prefect subprefect Nicolae Radu Stoian
 – 27.01.2010
„… vă comunicăm că Instituţia prefectului 
sprijină moral şi juridic iniţiativa 
dumneavoastră de a realiza un mausoleu la 
Ţebea în cinstea eroilor căzuţi pentru 
libertatea Ardealului…”

Instituţia Prefectului Judeţului Alba – 
prefect CORNEL ŞTEFAN BARDAN- 
28.01.2010
„ Am primit adresa dumneavoastră şi ne 
bucură preocuparea asociaţiei pe care o 
reprezentaţi de cinstire a memoriei 
înaintaşilor…”

Asociaţia „Datina Străbună” – Oradea – 
director Bogdan Brişcu – 10.01.2010
 „ Dragi prieteni,
Asociaţia Cultural-Patriotică "Ţara Iancului" 
(www.taraiancului.ro) din Deva, cu al cărui 
preşedinte, domnul Paul Mărginean, am 
colaborat excepţional în ultimii doi ani, eu 
fiind membru fondator al Asociaţiei 
păstrătoare de tradiţii Datina Străbună din 

OPINII DESPRE PROIECTUL „MAUSOLEUL DE LA ŢEBEA”
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Oradea, a iniţiat un program prin care se 
doreşte realizarea la Ţebea a unui Mausoleu 
închinat tuturor românilor care au căzut 
pentru libertatea Transilva-niei în timpul 
evenimentelor din anii 1784, 1848-1849, 
primul şi al doilea război mondial. 
Gestul se doreşte a fi un semn de recunoştinţă 
pentru cei mulţi care au făcut sacrificiul 
suprem pentru libertatea noastră de azi.
Alte naţiuni au de multă vreme, de peste 150 
ani, monumente similare dedicate eroilor lor 
naţionali, ca gesturi de recunoaştere şi 
păstrare a memoriei înaintaşilor lor.
Nouă ne lipseşte un astfel de monument, le 
avem doar pe cele dedicate eroilor din primul 
război mondial, dintre care cel mai cunoscut 
este, poate, cel de la Mărăşeşti...
Vom fi şi în cazul acestui proiect turma de 
români ignoranţi şi indiferenţi la ce se 
întâmplă în jurul nostru, cu care ne-am 
obişnuit atât de mult, sau vom contribui 
fiecare după puţinele noastre puteri şi 
priceperi, arătând generaţiilor viitoare că nu 
suntem mai prejos decât strămoşii şi că 
faptele ţăranilor lui Horea de la 1784, ale 
moţilor lui Iancu de la 1848, ale tuturor 
românilor din cele două războiae mondiale 
nu vor fi uitate prin grija şi respectul nostru 
faţă de înaintaşii noştri? Răspunsul zace în 
sufletul fiecăruia dintre noi.“

Eu vin în Ţara Moţilor mereu...

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.

În noaptea asta m-am visat cu ei,
Cu Munţii mei, aceia de Acasă,

Erau mâhniţi puţin, tăcuţi şi grei
De Aurul şi-argintul ce-i apasă...

Şi-Acolo sus, pe vârfurile lor
Trecea un cal durut, fără stăpân,

Galopul lui era aşa uşor
Şi-amirosea prin Visul meu a fân...

Dar unde-i Călăreţul şi ce face?
E sub Gorun, sărmanul şi nu doarme-

Cine, Doamne, nu mi-l lasă-n pace
De-i tulbură suspinul cu sudalme?!

Iar Celălalt, pe-un Deal de furci anume
Stă dezbrăcatul, pironit pe frig,

Şi Roata lui se-nvârte peste lume,
Prin Somnul meu am început să strig...

..............................................................
În noaptea asta am vorbit cu ei,

Cu Munţii mei, rămaşi mereu Acasă,
Erau mâhniţi puţin, de gânduri grei

Din Ţara mea de piatră, preafrumoasă!

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.

Poezii
de Nicoară Nicolae Horia

E noapte, nici o candelă aprinsă
13 septembrie, mereu...

E noapte, nici o candelă aprinsă
La Ţebea pe Mormântul Celui Viu!

Durută, ca o lacrimă neplânsă,
Inima ta, mereu, aşa o ştiu...

Prin fluier trece vântul şi suspină,
Pe sub gorun se-aud păreri de rău,

E sărbătoare-aici şi ei se-nchină
Unui dor străin de Dorul tău!

Ei, patrioţii noştri de o Clipă,
Luându-te blazon în pieptul lor,
IANCULE- duruta mea risipă,

Tu lasă-mă în locul tău să mor...

Mă tulbură nespusa ta Poveste
Şi Munţii-n veşnicia ei se mută-
Aici, Acum, atâta lipsă-mi este

De Numele rămas pe crucea mută!

..............................................................
În noaptea asta am vorbit cu ei,

Cu Munţii mei, rămaşi mereu Acasă,
Erau mâhniţi puţin, de gânduri grei

Din Ţara mea de piatră, preafrumoasă!

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.

Apusenii

Nicolae Horia Nicoară este moţ; s-a născut în localitatea Sohodol,
satul Nicoreşti, judeţul Alba, în anul 1951.

la Biserica Ortodoxă (Protopop Pr. Ioan Jorza, Paroh Pr. Arsenie Ilieş)
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Oradea, a iniţiat un program prin care se 
doreşte realizarea la Ţebea a unui Mausoleu 
închinat tuturor românilor care au căzut 
pentru libertatea Transilva-niei în timpul 
evenimentelor din anii 1784, 1848-1849, 
primul şi al doilea război mondial. 
Gestul se doreşte a fi un semn de recunoştinţă 
pentru cei mulţi care au făcut sacrificiul 
suprem pentru libertatea noastră de azi.
Alte naţiuni au de multă vreme, de peste 150 
ani, monumente similare dedicate eroilor lor 
naţionali, ca gesturi de recunoaştere şi 
păstrare a memoriei înaintaşilor lor.
Nouă ne lipseşte un astfel de monument, le 
avem doar pe cele dedicate eroilor din primul 
război mondial, dintre care cel mai cunoscut 
este, poate, cel de la Mărăşeşti...
Vom fi şi în cazul acestui proiect turma de 
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românilor din cele două războiae mondiale 
nu vor fi uitate prin grija şi respectul nostru 
faţă de înaintaşii noştri? Răspunsul zace în 
sufletul fiecăruia dintre noi.“

Eu vin în Ţara Moţilor mereu...

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.

În noaptea asta m-am visat cu ei,
Cu Munţii mei, aceia de Acasă,

Erau mâhniţi puţin, tăcuţi şi grei
De Aurul şi-argintul ce-i apasă...

Şi-Acolo sus, pe vârfurile lor
Trecea un cal durut, fără stăpân,

Galopul lui era aşa uşor
Şi-amirosea prin Visul meu a fân...

Dar unde-i Călăreţul şi ce face?
E sub Gorun, sărmanul şi nu doarme-

Cine, Doamne, nu mi-l lasă-n pace
De-i tulbură suspinul cu sudalme?!

Iar Celălalt, pe-un Deal de furci anume
Stă dezbrăcatul, pironit pe frig,

Şi Roata lui se-nvârte peste lume,
Prin Somnul meu am început să strig...

..............................................................
În noaptea asta am vorbit cu ei,

Cu Munţii mei, rămaşi mereu Acasă,
Erau mâhniţi puţin, de gânduri grei

Din Ţara mea de piatră, preafrumoasă!

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.

Poezii
de Nicoară Nicolae Horia

E noapte, nici o candelă aprinsă
13 septembrie, mereu...

E noapte, nici o candelă aprinsă
La Ţebea pe Mormântul Celui Viu!

Durută, ca o lacrimă neplânsă,
Inima ta, mereu, aşa o ştiu...

Prin fluier trece vântul şi suspină,
Pe sub gorun se-aud păreri de rău,

E sărbătoare-aici şi ei se-nchină
Unui dor străin de Dorul tău!

Ei, patrioţii noştri de o Clipă,
Luându-te blazon în pieptul lor,
IANCULE- duruta mea risipă,

Tu lasă-mă în locul tău să mor...

Mă tulbură nespusa ta Poveste
Şi Munţii-n veşnicia ei se mută-
Aici, Acum, atâta lipsă-mi este

De Numele rămas pe crucea mută!

..............................................................
În noaptea asta am vorbit cu ei,

Cu Munţii mei, rămaşi mereu Acasă,
Erau mâhniţi puţin, de gânduri grei

Din Ţara mea de piatră, preafrumoasă!

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.

Apusenii

Nicolae Horia Nicoară este moţ; s-a născut în localitatea Sohodol,
satul Nicoreşti, judeţul Alba, în anul 1951.

la Biserica Ortodoxă (Protopop Pr. Ioan Jorza, Paroh Pr. Arsenie Ilieş)
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1. Almăşan Paula Anca– Herepeia (Veţel) 
2. Amititeloaie Adina – Deva 
3. Ancuţa Ioan – Crişcior
4. Angelica Viorica - Buceş-Stănija
5. Anghel Ioan - Alba Iulia
6. Ardean Agaftia – Alba Iulia
7. Ardean Georgeta – Alba Iulia 
8. Armaşu  Cezar Iulian – Bucureşti
9. Armaşu Ramona – Bucureşti
10. Badea Ion – Piteşti 
11. Badiu Aurel – Bucureşci
12. Balaj Oana Maria – Hunedoara
13. Banciu Liorean Gheorghe – Şteia
14. Basa Gabriel – Simeria
15. Bedelean Aura – Cluj Napoca
16. Bedelean Horia – Cluj Napoca
17. Besoi Simion – Alba Iulia
18. Birău Ioan Dănuţ – Bucureşci
19. Birăuţă Maria – Sântimbru
20. Biriş Corina Camelia – Deva 
21. Biscaru Elena – Brad
22. Biscaru Elena – Brad
23. Blaj Ioan – Nojag
24. Blaj Valeria – Nojag
25. Bodea Elena Simona – Vadu Moţilor 
26. Boroş Helga – Deva 
27. Borza Sorin - Buceş-Stănija
28. Borza Teodor – Abrud
29. Borza Traian - Buceş-Stănija
30. Bradea Viorel-Cornel – Stănija - Buceş
31. Bradu Laura Ioana – Deva 
32. Brişcu Bogdan – Oradea
33. Bucur Vasile – Buceş-Vulcan
34. Bufnea Viorica – Câmpeni 
35. Bulz Roxana – Deva 
36. Bun Aurica – Arad 
37. Bun Dorin – Arad 
38. Bun Ioan – Arad   
39. Călinescu Mirela – Piteşti 
40. Cândea Rodica Steluţa – Bucureşti
41. Căta Damaris – Deva   
42. Catalina Dorin – Buceş-Stănija
43. Cătălina Ioan – Buceş-Stănija
44. Chiriţescu Marinel – Albac
45. Chiţu Emil – Piteşti 
46. Chiţu Viorica – Piteşti 
47. Ciobanu Viorel – Deva
48. Ciobota Georgeta  - Alba Iulia 
49. Ciopa Ana Claudia – Romoşel 
50. Ciornei Andreea – Deva
51. Ciornei Sandu – Deva
52. Ciornei Simona – Deva
53. Ciortea Eugenia – Deva 
54. Cîrnaru Ioan – Zlatna
55. Ciucian Viorica – Deva 
56. Clej Cristian – Deva
57. Clej Laura – Deva
58. Clej Ramona Maria – Ribiţa
59. Clonţa Ioan – Zlatna 
60. Clonţa Iuliana – Zlatna 
61. Codrean Ioan – Brad
62. Codrin Gheorghe – Bucureşci
63. Corodeanu Ioan  – Alba Iulia
64. Coroiu Virginia Florica – Vadu Moţilor  
65. Corpade Ana – Zlatna 
66. Corpade Angela – Zlatna  
67. Corpade Ioan – Zlatna 
68. Corpade Ionuţ – Zlatna 
69. Costea Dan – Alba Iulia
70. Costinaş Cornel – Stănija - Buceş
71. Coza Adriana – Vaţa de Jos
72. Crăciun Elena - Buceş-Stănija
73. Crăciun Ioan - Buceş-Stănija
74. Crăciunesc Sonia – Deva 
75. Crainic Dănuţ Alexandru – Simeria
76. Crişan Carmen – Deva
77. Crişan Crina – Deva 
78. Crişan Semidia – Vadu Moţilor 
79. Cristea Daciana - Arad
80. Cristea Nicolae - Arad 
81. Cristoi Eduard Claudiu – Deva
82. Cristoi Elena Pia – Deva
83. Croitoru Eugenia – Zlatna 
84. Croitoru Florin – Sântimbru
85. Croitoru Sergiu – Zlatna  
86. Csato Andreea Ioana – Deva
87. Dan Lavinia Ioana – Trestia  
88. Dărăştean Niculiţă – Timişoara
89. David Victor Gheorghe – Hălmagiu
90. Dimitriu Diana – Hărău 
91. Dragoşa Viorel – Brad
92. Dubariu Monica – Şoimuş 
93. Dumbravă Elena – Deva   
94. Dura Ioana – Deva
95. Duşan Cecilia Monica – Ribiţa
96. Faur Catiţa – Deva
97. Faur Ioan Mugur – Brad
98. Felea Nicoleta – Brad

99. Filimon Iosif - Zlatna
100. Filimon Maria – Zlatna
101. Filimon Nadia – Satu Mare 
102. Filimon Nicolae – Satu Mare
103. Florean Flavia – Deva 
104. Forosigan Aurelia Melania – Zlatna  
105. Furdui Elena – Abrud 
106. Furdui Ioana – Şimleu Silvaniei
107. Furduiu Ilie – Alba Iulia
108. Gaiu Marinela Eugenia – Albac 
109. Galdea Ioan – Alba Iulia
110. Gecui Pompiliu – Piteşti
111. Gecui Silvia – Piteşti
112. Ghirca Ana – Deva
113. Ghirca Ştefan – Deva
114. Giura Andreea Roxana – Veţel 
115. Gjerej Plani – Deva
116. Golda Cătălin – Deva
117. Gornic Dorina – Ociu
118. Gornic Vasile Ionel – Ociu
119. Gottschling Cristina Katherina - Deva 
120. Gruia Felicia – Deva
121. Han Ana Adela – Albac
122. Han Ioan – Albac
123. Hîrîci Patricia Ioana – Deva  
124. Holhoş Amelia Anca – Deva 
125. Hudescu Roxana I. – Peştişu Mic
126. Iacob Dorin – Simeria 
127. Iancău Elena – Deva
128. Iancău Ovidiu – Simeria
129. Iancu Angela Maria – Deva
130. Iancu Mirela Lenuţa – Buceş
131. Ilie Dionisie – Alba Iulia
132. Ilieş Arsenie – Ţebea
133. Ilieş Cornelia Lucia – Deva  
134. Ilieş Cristina Maria – Buceş
135. Ilieş Florin – Deva 
136. Indrei Doinel – Deva
137. Indrei Elena – Deva
138. Ionescu-Itu  Raluca – Canada
139. Ionescu-Itu Ciprian – Canada
140. Iovănesc Andreea Roxana – Călan
141. Irimie Lenuţa Livia – Bălata 
142. Itu Angela – Bucureşti 
143. Itu Dorin – Bucureşti 
144. Jorza Ioan – Brad
145. Jula Gheorghe – Vaţa de Jos
146. Jurca Rodica Elvira – Deva  
147. Jurji Claudiu Emanuel – Deva 
148. Koroly Andrada – Simeria  
149. Lac Diana Cristina – Deva
150. Lăsconi Andra Monica – Deva 
151. Lazăr Adina Elena – Mihăileni – Buceş
152. Lazăr Liviu – Deva 
153. Lazăr Viorica – Deva
154. Lăzărean Dumitru – Zdrapţi – Crişcior
155. Lazea Sanda – Vadu Moţilor 
156. Letea Irina – Brad
157. Lucaciu Florin Ioan – Deva
158. Lucaciu Virginia – Deva
159. Lupşa Bianca – Gurasada 
160. Lupşa Elena – Deva
161. Luţa Liviu – Bucureşti
162. Macovei Micu – Zlatna 
163. Macovei Nicoleta – Zlatna 
164. Macovei Viorica - Zlatna
165. Marcu Andorina – Buceş
166. Mărginean Ioan – Alba Iulia
167. Mărginean Ioan Paul – Deva
168. Marin Florin Cristian – Mărăcineni – AG. 
169. Martin Anca Simona – Băţălar 
170. Matei Amalia Laura – Deva
171. Matei Viorel – Mărăcineni – AG.
172. Mihuleţ Mircea Marius – Deva
173. Mihuţ Alexandra Mihaela – Şoimuş 
174. Minişca Maria – Deva
175. Mîrza Iulia – Lunca (Băiţa)
176. Moiceanu Dorel – Piteşti 
177. Mota Anca Maria – Orăştie
178. Mureşan Alin Marius – Deva 
179. Mureşan Anca – Cluj Napoca 
180. Mureşan Emilia – Alba Iulia 
181. Mureşan Ioan – Zlatna 
182. Mureşan Ioana – Alba Iulia 
183. Mureşan Maria – Alba Iulia 
184. Mureşan Maria – Zlatna   
185. Muste Carmen – Deva
186. Mut Liviu – Bucureşti
187. Neag Sorin Ioan – Blăjeni
188. Neaga Cosmin – Deva
189. Negruţ Teodor – Deva
190. Nemes Cornel – Alba Iulia
191. Nicoară Monica – Ocişor
192. Nistor Mioara – Deva 
193. Niţescu Olivia Elena – Deva
194. Novăţean Ana – Zlatna  
195. Novăţean Ioan – Zlatna 
196. Oancea Iulian Aurelian – Brad

TABEL NOMINAL  CU SUSŢINĂTORII
Proclamaţiei din 12 decembrie 2009 de la Ţebea de a se construi un Mausoleu al luptătorilor, martirilor şi eroilor care s-au 
jertfit pentru un Ardeal românesc, liber şi fericit, noi care suntem de acord şi cu promovarea unei legi, în baza art. 74 din 

Constituţia României, privind construirea acestui Mausoleu la Ţebea, valabil la 31 ianuarie 2010

197. Oancea Otilia Elena – Bucureşci
198. Olosu – Itu Andrada – Bucureşti 
199. Olosu – Itu Eugenia – Bucureşti 
200. Onc Maria Mihaela – Hălmagiu
201. Oncu Elena Ana – Deva 
202. Oprea Cristina  – Deva
203. Pag Teodor - Cluj Napoca
204. Pârvănescu Geta Marcela – Deva 
205. Paşca Salvina – Baia de Criş
206. Pascu Andrada – Deva 
207. Paul Bădescu Aurel – Piteşti
208. Paul Bădescu Aurel – Piteşti 
209. Paul Bădescu Cecilia – Piteşti
210. Paul Bădescu Cezar – Bucureşti
211. Paul Bădescu Florinela – Bucureşti
212. Paul Constantina – Piteşti
213. Paul Dorel – Piteşti
214. Paul Răzvan Alexandru – Piteşti
215. Petculescu Leontina – Deva 
216. Petraşcu Elena – Deva
217. Petraşcu Nicolae – Deva
218. Petrea Adela – Câmpeni 
219. Petrescu Alexandru – Bucureşti
220. Petruţ Claudia – Deva 
221. Pitar Adrian - Simeria
222. Piţu Lucian – Deva
223. Pleşa Ioan – Alba Iulia
224. Pleşa Viorica – Bucureşci
225. Plopa Catiţa – Mărăcineni – AG. 
226. Poiană Emilian – Deva 
227. Poiană Laura – Deva 
228. Polhac Monica – Abrud 
229. Popa Daniel - Buceş-Stănija
230. Popa Ioan Iancu – Sântimbru
231. Popeiu Minodora – Baia de Arieş
232. Popescu Ioan – Zlatna
233. Popescu Ioan Dorin – Alba Iulia
234. Popescu Maria – Zlatna
235. Popescu Zăzvan – Piteşti            
236. Potinteu Viorica – Câmpeni 
237. Potopva Octavian – Deva
238. Precup Ioan Sorin – Buceş
239. Purcel Ancuţa Rodica – Gîrda de Sus 
240. Puşcău Elena – Zlatna 
241. Puşcău Ioan – Zlatna 
242. Raţiu Ioana – Brad
243. Roman Manuela – Ormindea 
244. Roman Rodica – Deva
245. Rus Cristina – Buceş
246. Rus Dumitru – Deva 
247. Rusu Ana – Alba Iulia  
248. Sandu Daniela – Piteşti 
249. Schvartz Eugen – Deva  
250. Sicoe Constantin Sorin – Buceş – Vulcan
251. Sîna Andreea Elena – Deva  
252. Sîntimbrean Aurel – Sântimbru
253. Sîntimbrean Mircea – Cluj Napoca
254. Sîntimbrean Ovidiu – Cluj Napoca
255. Sîntimbrean Rodica – Sântimbru
256. Sirban Cosmina Georgeta – Hălmagiu
257. Sorescu Iulia-Maria – Deva 
258. Ştefan Mărioara-Viorica – Buceş
259. Ştefan Maximiliana – Brad
260. Ştefan Mircea Vasile – Buceş
261. Stoica Viorel – Muceşti – AG.
262. Stoiculescu Viorel – Piteşti 
263. Stolniceanu Dan Sebastian – Deva
264. Străjan Ioan – Alba Iulia
265. Suba Bianca Lorena – Zdrapţi - Crişcior
266. Suciu Elena – Zlatna
267. Sumedrea Mihaela – Piteşti 
268. Tănăsescu Nicolae – Piteşti 
269. Ţein Liliana – Zlatna 
270. Ţein Vasile – Zlatna 
271. Teodoru Daniela – Deva 
272. Tihuţ Adrian Nicoale – Ciuruleasa
273. Tincu Octavian – Bucureşti
274. Titel Călin Sorin – Deva
275. Titel Corina Simona – Deva
276. Todea Cosmin – Deva 
277. Todea Petru Tiberiu – Albac
278. Tri Mircea – Alba Iulia
279. Trifa Letiţia – Ribiţa
280. Troancheş Elena – Zlatna  
281. Troancheş Iosif – Zlatna  
282. Truţa Emil – Alba Iulia
283. Ungureanu C-tin Rareş – Alba Iulia 
284. Ungureanu Septimia – Alba Iulia
285. Uţan Alex George – Deva
286. Varga Iacob – Deva
287. Vargas Marius – Deva 
288. Vasilescu Luis – Hunedoara
289. Visirin Doris – Deva
290. Vulturar Viorel – Brad
291. Zamfir Mihaela Aurora – Deva
292. Zdru Ioan – Bucureşti
293. Zsok Yvonne Danielle - Deva

ALĂTURI DE NOI ÎN ANII 2008 – 2009

I.a. ÎN ANUL 2008:
» Colectivele din Şcolile Generale: 
„Horia, Cloşca şi Crişan” – Brad 
(director prof. Teofil Emilian Radovici); 
„Preot Iosif Comşa” – Ribiţa (Director 
prof. Ştefan Bogdan Mihai); „Decebal” 
– Cricău jud. Alba (Director prof. Ionela 
Blagu”; „Avram Iancu” – Baia de Criş 
(Director prof. Violeta Fărcaş); „Ioan de 
Hunedoara” – Sântimbru jud. Alba 
(Director prof. Maria Conţan); Tomeşti 
(Director prof. Laurenţiu Herbeiu); 
Grupul Şcolar „Moga Voievod” 
Hălmagiu jud. Arad (Director prof. 
Victor Gheorghe David) şi Colegiul 
Naţional „Avram Iancu” – Brad 
(Director prof. Gavrilă Paşcu).
S-au remarcat colectivele din unităţile 
şcolare care au contribuit alături de noi 
la organizarea acţiunilor pe care le-am 
iniţiat, dintre care nominalizăm:
– la Şcoala Generală cls. I-VIII „Horia, 

Cloşca şi Crişan” – Brad: director, 
prof. Teofil Emilian Radovici; prof. 
Voichiţa Bota; prof. Stela Tabac; înv. 
Florina Ţendea; prof. George 
Holobâcă; înv. Mihaela Nistora; înv. 
Mariana Circo; prof. Liorean Banciu, 
partener Biblioteca Municipală 
„Gheorghe Pârvu” – Brad, Director 
prof. Rodica Cristea;

– la Şcoala Generală „Preot Iosif 
Comşa” – Ribiţa: director, prof. 
Ştefan Bogdan Mihai; prof. Monica 
Duşan; prof. Ramona Clej; partener 
Căminul Cultural (director Faur 
Mărioara Lenuţa )

– la Şcoala Generală „ Decebal” – 
Cricău: director, prof. Ionela Blagu; 
înv. Viorica Muntean; prof. Dorina 
Lazăr; Irina Tatoian; instr. Nicolae 
Dârlea; partener Căminul Cultural 
(Veronica Suciu )

– la Şcoala Generală „Avram Iancu” – 
Baia de Criş: director, prof. Violeta 
Fărcaş; prof. Horia Romeo Fărcaş; 
prof. Salvina Paşca; înv. Carmen 

Jurca; prof. Viorel Dragoşa; înv. Elena 
Opric (Anica Laza)

– la Şcoala Generală „Ioan de 
Hunedoara” – Sântimbru: director, 
prof. Maria Conţan; înv. Nicolae Bec; 
prof. Felicia Moldovan ; partener 
Caminul Cultural (Felicica Popa.)

– la Şcoala Generală – Tomeşti: director, 
prof. Laurenţiu Herbeiu; înv. Mariana 
Herbeiu; înv. Gornic Vasile; înv. 
Aluna Coza; înv. Elena Borza; 
partener Caminul Cultural( Ioan 
Cioara.)

– la Colegiul Naţional „Avram Iancu” – 
Brad: director, prof. Gavrilă Paşcu; 
prof. dr. Florin Ştefan; prof. Livia 
Coroi; prof. Angela Jeni Florea şi 
Floare Indreca de la Grup Şcolar 
Hălmagiu

» Preoţii: protopop de Brad Ioan Jorza, 
paroh Arsenie Ilieş (Ţebea), paroh 
Alexandru Letea (Ribiţa) ; paroh Miron 
Brusturean (Baia de Criş); paroh Tiberiu 
Pavel (Tomeşti); paroh Petru Medruţ 
(Cricău); paroh Florin Croitoru(Sântim)
» Locuitorii comunelor participante la 
acţiunile noastre, reprezentate prin 
Primării, Consilii Locale, Case de 
Cultură, Biblioteci. S-au remarcat 
primarii: Horia Romeo Fărcaş (Baia de 
Criş), Ioan Faur (Ribiţa); Octavian 
Tămaş (Tomeşti); Iancu Ioan Popa 
(Sântimbru); Emil Lupşan „Cricău) 
» Asociaţia „Datina Străbună” Oradea  - 
(Bogdan Brişcu)   
» Membrii fondatori şi membrii 
Asociaţiei noastre. 
I.b. ÎN ANUL 2009:
» Colectivele de elevi şi profesori din 
unităţile şcolare: Grupul Şcolar „Moga 
Voievod” – Hălmagiu (director, prof. 
Victor Gheorghe David);Şcoala 
Generală „Mircea Sântimbreanu” – 
Brad (director Ovidiu Suciu); Şcoala 
Generală – Blăjeni (director, prof. Erica 
Herczeg);Şcoala Generală „Ion 
Buteanu” – Buceş (director, prof. Ioan 

Ancuţa); Şcoala Generală „Preot Iosif 
Comşa” – Ribiţa (Director prof. Ştefan 
Bogdan Mihai); Şcoala Generală 
„Avram Iancu” – Baia de Criş (Director 
prof. Violeta Fărcaş); Şcoala Generală 
Tomeşti (Director prof. Liorean 
Banciu);Şcoala Generală Vaţa (director, 
prof. Adriana Coza); Şcoala Generală 
„Sabin Oprean” – Bucureşci (director, 
prof, Gheorghe Codrin); Şcoala 
Generală nr.1 Crişcior (director, prof. 
Ioan Crăciun), Grupul Şcolar „Ţara 
Moţilor” - Albac (director, prof. Ioan 
Han) şi Colegiul Naţional „Avram 
Iancu” – Brad (Director prof. Gavrilă 
Paşcu)
» Preoţii: Prea Sfinţitul Arhiepiscop dr. 
Timotei Seviciu; PreaCucernicul Părinte 
Vicar, preot Iacob Bupte; Prea Cuviosul 
Părinte protosinghel Visarion Neag; 
protopop Ioan Jorza, paroh Arsenie Ilieş 
(Ţebea), paroh Alexandru Letea 
(Ribiţa); paroh Teodor Faur (Brad) 
paroh Gheorghe Stan (Brad); preot 
militar Gabriel Mateş (U.M. – Brad); 
paroh Viorel Nan (Hălmagiu); paroh 
Petru Coroi (Mihăileni); paroh Ioan 
Crăciun (Buceş); paroh Ioan-Gabor 
David (Dupăpiatră);
» Locuitorii comunelor participante la 
acţiunile noastre, reprezentate prin 
Primăriile, Consiliile Locale, Casele de 
Cultură, Bibliotecile din: Hălmagiu, 
Vaţa de Jos, Tomeşti, Baia de Criş, 
Ţebea, Ribiţa, Brad, Crişcior, Bucureşci, 
Buceş, Blăjeni; Albac. S-au remarcat: 
primarii: Horia Romeo Fărcaş, Traian 
Achim Mărcuş; Adrian Ţoca; Nicolae 
Raţ; Ioan Faur;  Octavian Tămaş;
» Asociaţia „Datina Străbună” Oradea  - 
Bogdan Brişcu  
» U.M 01099 Vânători de Munte  
„Avram Iancu” Brad:Comandant 
Lt.Col.dr.Teofil Ispas ; Preot militar 
Mateş Gabriel
» Membrii fondatori şi membrii 
Asociaţiei noastre. 

I. SUSŢINĂTORI, PARTENERI ŞI COLABORATORI AI ACŢIUNILOR NOASTRE:

21nr. 3 / 2008 - 2009

Mulţi alţii dintre care amintim: ing. 
Aurel Sîntimbrean  (Sântimbru); ec.  
Ioan Străjan (Alba Iulia); prof. Romulus 
Neag (Brad); ing. diplomat Petru Olosu 
(Bucureşti); scriitor şi publicist 
Constantin Mustaţă (Cluj); ec. Titel 
Simona (Deva);  prof.  Melania 
Forosigan (Zlatna); înv. Viorel Dolha; 
prof. Ilie Furduiu (Alba Iulia); prof. 
Vasile Bud (Câmpeni); prof. Ciur 

II. ALŢI COLABORATORI ŞI SPRIJINITORI ÎN ANII 2008 şi 2009:
Gheorghe (Brad); prof. Voichiţa Paşcu 
(Brad); prof. Nicolae Cristea (Arad); 
prof. univ. Gheorghe Ţigu (Arad); preot 
Eugen Goia (Câmpeni); masterand 
Mihai Bogdan Godja (Arad); prof. 
Monica Nicoară (Vaţa); prof. Marinela 
Tat (Ineu); prof. Mirela Crâsnic 
(Crişcior); col. Dincă Nicolae (Simeria); 
ing. Mut Liviu Dan (Bucureşti); Brişcu 
Bogdan (Oradea); Opriş Mariana (Baia 

de Criş); inst. Carmen Jurca (Baia de 
Criş); ing. Radu Daniel (Simeria), 
Braica Liviu (Deva); Locota Valentin 
(Deva); Chira Ştefan (Deva); Pitar 
Adrian (Simeria); Dărăştean Niculiţă 
(Timişoara); Contribuabilii care au 
redirijat 2% din impozitul lor anual 
pentru acţiunile Asociaţiei noastre şi 
Clubului „Crăişorii” în anii 2008 şi 
2009.
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1. Almăşan Paula Anca– Herepeia (Veţel) 
2. Amititeloaie Adina – Deva 
3. Ancuţa Ioan – Crişcior
4. Angelica Viorica - Buceş-Stănija
5. Anghel Ioan - Alba Iulia
6. Ardean Agaftia – Alba Iulia
7. Ardean Georgeta – Alba Iulia 
8. Armaşu  Cezar Iulian – Bucureşti
9. Armaşu Ramona – Bucureşti
10. Badea Ion – Piteşti 
11. Badiu Aurel – Bucureşci
12. Balaj Oana Maria – Hunedoara
13. Banciu Liorean Gheorghe – Şteia
14. Basa Gabriel – Simeria
15. Bedelean Aura – Cluj Napoca
16. Bedelean Horia – Cluj Napoca
17. Besoi Simion – Alba Iulia
18. Birău Ioan Dănuţ – Bucureşci
19. Birăuţă Maria – Sântimbru
20. Biriş Corina Camelia – Deva 
21. Biscaru Elena – Brad
22. Biscaru Elena – Brad
23. Blaj Ioan – Nojag
24. Blaj Valeria – Nojag
25. Bodea Elena Simona – Vadu Moţilor 
26. Boroş Helga – Deva 
27. Borza Sorin - Buceş-Stănija
28. Borza Teodor – Abrud
29. Borza Traian - Buceş-Stănija
30. Bradea Viorel-Cornel – Stănija - Buceş
31. Bradu Laura Ioana – Deva 
32. Brişcu Bogdan – Oradea
33. Bucur Vasile – Buceş-Vulcan
34. Bufnea Viorica – Câmpeni 
35. Bulz Roxana – Deva 
36. Bun Aurica – Arad 
37. Bun Dorin – Arad 
38. Bun Ioan – Arad   
39. Călinescu Mirela – Piteşti 
40. Cândea Rodica Steluţa – Bucureşti
41. Căta Damaris – Deva   
42. Catalina Dorin – Buceş-Stănija
43. Cătălina Ioan – Buceş-Stănija
44. Chiriţescu Marinel – Albac
45. Chiţu Emil – Piteşti 
46. Chiţu Viorica – Piteşti 
47. Ciobanu Viorel – Deva
48. Ciobota Georgeta  - Alba Iulia 
49. Ciopa Ana Claudia – Romoşel 
50. Ciornei Andreea – Deva
51. Ciornei Sandu – Deva
52. Ciornei Simona – Deva
53. Ciortea Eugenia – Deva 
54. Cîrnaru Ioan – Zlatna
55. Ciucian Viorica – Deva 
56. Clej Cristian – Deva
57. Clej Laura – Deva
58. Clej Ramona Maria – Ribiţa
59. Clonţa Ioan – Zlatna 
60. Clonţa Iuliana – Zlatna 
61. Codrean Ioan – Brad
62. Codrin Gheorghe – Bucureşci
63. Corodeanu Ioan  – Alba Iulia
64. Coroiu Virginia Florica – Vadu Moţilor  
65. Corpade Ana – Zlatna 
66. Corpade Angela – Zlatna  
67. Corpade Ioan – Zlatna 
68. Corpade Ionuţ – Zlatna 
69. Costea Dan – Alba Iulia
70. Costinaş Cornel – Stănija - Buceş
71. Coza Adriana – Vaţa de Jos
72. Crăciun Elena - Buceş-Stănija
73. Crăciun Ioan - Buceş-Stănija
74. Crăciunesc Sonia – Deva 
75. Crainic Dănuţ Alexandru – Simeria
76. Crişan Carmen – Deva
77. Crişan Crina – Deva 
78. Crişan Semidia – Vadu Moţilor 
79. Cristea Daciana - Arad
80. Cristea Nicolae - Arad 
81. Cristoi Eduard Claudiu – Deva
82. Cristoi Elena Pia – Deva
83. Croitoru Eugenia – Zlatna 
84. Croitoru Florin – Sântimbru
85. Croitoru Sergiu – Zlatna  
86. Csato Andreea Ioana – Deva
87. Dan Lavinia Ioana – Trestia  
88. Dărăştean Niculiţă – Timişoara
89. David Victor Gheorghe – Hălmagiu
90. Dimitriu Diana – Hărău 
91. Dragoşa Viorel – Brad
92. Dubariu Monica – Şoimuş 
93. Dumbravă Elena – Deva   
94. Dura Ioana – Deva
95. Duşan Cecilia Monica – Ribiţa
96. Faur Catiţa – Deva
97. Faur Ioan Mugur – Brad
98. Felea Nicoleta – Brad

99. Filimon Iosif - Zlatna
100. Filimon Maria – Zlatna
101. Filimon Nadia – Satu Mare 
102. Filimon Nicolae – Satu Mare
103. Florean Flavia – Deva 
104. Forosigan Aurelia Melania – Zlatna  
105. Furdui Elena – Abrud 
106. Furdui Ioana – Şimleu Silvaniei
107. Furduiu Ilie – Alba Iulia
108. Gaiu Marinela Eugenia – Albac 
109. Galdea Ioan – Alba Iulia
110. Gecui Pompiliu – Piteşti
111. Gecui Silvia – Piteşti
112. Ghirca Ana – Deva
113. Ghirca Ştefan – Deva
114. Giura Andreea Roxana – Veţel 
115. Gjerej Plani – Deva
116. Golda Cătălin – Deva
117. Gornic Dorina – Ociu
118. Gornic Vasile Ionel – Ociu
119. Gottschling Cristina Katherina - Deva 
120. Gruia Felicia – Deva
121. Han Ana Adela – Albac
122. Han Ioan – Albac
123. Hîrîci Patricia Ioana – Deva  
124. Holhoş Amelia Anca – Deva 
125. Hudescu Roxana I. – Peştişu Mic
126. Iacob Dorin – Simeria 
127. Iancău Elena – Deva
128. Iancău Ovidiu – Simeria
129. Iancu Angela Maria – Deva
130. Iancu Mirela Lenuţa – Buceş
131. Ilie Dionisie – Alba Iulia
132. Ilieş Arsenie – Ţebea
133. Ilieş Cornelia Lucia – Deva  
134. Ilieş Cristina Maria – Buceş
135. Ilieş Florin – Deva 
136. Indrei Doinel – Deva
137. Indrei Elena – Deva
138. Ionescu-Itu  Raluca – Canada
139. Ionescu-Itu Ciprian – Canada
140. Iovănesc Andreea Roxana – Călan
141. Irimie Lenuţa Livia – Bălata 
142. Itu Angela – Bucureşti 
143. Itu Dorin – Bucureşti 
144. Jorza Ioan – Brad
145. Jula Gheorghe – Vaţa de Jos
146. Jurca Rodica Elvira – Deva  
147. Jurji Claudiu Emanuel – Deva 
148. Koroly Andrada – Simeria  
149. Lac Diana Cristina – Deva
150. Lăsconi Andra Monica – Deva 
151. Lazăr Adina Elena – Mihăileni – Buceş
152. Lazăr Liviu – Deva 
153. Lazăr Viorica – Deva
154. Lăzărean Dumitru – Zdrapţi – Crişcior
155. Lazea Sanda – Vadu Moţilor 
156. Letea Irina – Brad
157. Lucaciu Florin Ioan – Deva
158. Lucaciu Virginia – Deva
159. Lupşa Bianca – Gurasada 
160. Lupşa Elena – Deva
161. Luţa Liviu – Bucureşti
162. Macovei Micu – Zlatna 
163. Macovei Nicoleta – Zlatna 
164. Macovei Viorica - Zlatna
165. Marcu Andorina – Buceş
166. Mărginean Ioan – Alba Iulia
167. Mărginean Ioan Paul – Deva
168. Marin Florin Cristian – Mărăcineni – AG. 
169. Martin Anca Simona – Băţălar 
170. Matei Amalia Laura – Deva
171. Matei Viorel – Mărăcineni – AG.
172. Mihuleţ Mircea Marius – Deva
173. Mihuţ Alexandra Mihaela – Şoimuş 
174. Minişca Maria – Deva
175. Mîrza Iulia – Lunca (Băiţa)
176. Moiceanu Dorel – Piteşti 
177. Mota Anca Maria – Orăştie
178. Mureşan Alin Marius – Deva 
179. Mureşan Anca – Cluj Napoca 
180. Mureşan Emilia – Alba Iulia 
181. Mureşan Ioan – Zlatna 
182. Mureşan Ioana – Alba Iulia 
183. Mureşan Maria – Alba Iulia 
184. Mureşan Maria – Zlatna   
185. Muste Carmen – Deva
186. Mut Liviu – Bucureşti
187. Neag Sorin Ioan – Blăjeni
188. Neaga Cosmin – Deva
189. Negruţ Teodor – Deva
190. Nemes Cornel – Alba Iulia
191. Nicoară Monica – Ocişor
192. Nistor Mioara – Deva 
193. Niţescu Olivia Elena – Deva
194. Novăţean Ana – Zlatna  
195. Novăţean Ioan – Zlatna 
196. Oancea Iulian Aurelian – Brad

TABEL NOMINAL  CU SUSŢINĂTORII
Proclamaţiei din 12 decembrie 2009 de la Ţebea de a se construi un Mausoleu al luptătorilor, martirilor şi eroilor care s-au 
jertfit pentru un Ardeal românesc, liber şi fericit, noi care suntem de acord şi cu promovarea unei legi, în baza art. 74 din 

Constituţia României, privind construirea acestui Mausoleu la Ţebea, valabil la 31 ianuarie 2010

197. Oancea Otilia Elena – Bucureşci
198. Olosu – Itu Andrada – Bucureşti 
199. Olosu – Itu Eugenia – Bucureşti 
200. Onc Maria Mihaela – Hălmagiu
201. Oncu Elena Ana – Deva 
202. Oprea Cristina  – Deva
203. Pag Teodor - Cluj Napoca
204. Pârvănescu Geta Marcela – Deva 
205. Paşca Salvina – Baia de Criş
206. Pascu Andrada – Deva 
207. Paul Bădescu Aurel – Piteşti
208. Paul Bădescu Aurel – Piteşti 
209. Paul Bădescu Cecilia – Piteşti
210. Paul Bădescu Cezar – Bucureşti
211. Paul Bădescu Florinela – Bucureşti
212. Paul Constantina – Piteşti
213. Paul Dorel – Piteşti
214. Paul Răzvan Alexandru – Piteşti
215. Petculescu Leontina – Deva 
216. Petraşcu Elena – Deva
217. Petraşcu Nicolae – Deva
218. Petrea Adela – Câmpeni 
219. Petrescu Alexandru – Bucureşti
220. Petruţ Claudia – Deva 
221. Pitar Adrian - Simeria
222. Piţu Lucian – Deva
223. Pleşa Ioan – Alba Iulia
224. Pleşa Viorica – Bucureşci
225. Plopa Catiţa – Mărăcineni – AG. 
226. Poiană Emilian – Deva 
227. Poiană Laura – Deva 
228. Polhac Monica – Abrud 
229. Popa Daniel - Buceş-Stănija
230. Popa Ioan Iancu – Sântimbru
231. Popeiu Minodora – Baia de Arieş
232. Popescu Ioan – Zlatna
233. Popescu Ioan Dorin – Alba Iulia
234. Popescu Maria – Zlatna
235. Popescu Zăzvan – Piteşti            
236. Potinteu Viorica – Câmpeni 
237. Potopva Octavian – Deva
238. Precup Ioan Sorin – Buceş
239. Purcel Ancuţa Rodica – Gîrda de Sus 
240. Puşcău Elena – Zlatna 
241. Puşcău Ioan – Zlatna 
242. Raţiu Ioana – Brad
243. Roman Manuela – Ormindea 
244. Roman Rodica – Deva
245. Rus Cristina – Buceş
246. Rus Dumitru – Deva 
247. Rusu Ana – Alba Iulia  
248. Sandu Daniela – Piteşti 
249. Schvartz Eugen – Deva  
250. Sicoe Constantin Sorin – Buceş – Vulcan
251. Sîna Andreea Elena – Deva  
252. Sîntimbrean Aurel – Sântimbru
253. Sîntimbrean Mircea – Cluj Napoca
254. Sîntimbrean Ovidiu – Cluj Napoca
255. Sîntimbrean Rodica – Sântimbru
256. Sirban Cosmina Georgeta – Hălmagiu
257. Sorescu Iulia-Maria – Deva 
258. Ştefan Mărioara-Viorica – Buceş
259. Ştefan Maximiliana – Brad
260. Ştefan Mircea Vasile – Buceş
261. Stoica Viorel – Muceşti – AG.
262. Stoiculescu Viorel – Piteşti 
263. Stolniceanu Dan Sebastian – Deva
264. Străjan Ioan – Alba Iulia
265. Suba Bianca Lorena – Zdrapţi - Crişcior
266. Suciu Elena – Zlatna
267. Sumedrea Mihaela – Piteşti 
268. Tănăsescu Nicolae – Piteşti 
269. Ţein Liliana – Zlatna 
270. Ţein Vasile – Zlatna 
271. Teodoru Daniela – Deva 
272. Tihuţ Adrian Nicoale – Ciuruleasa
273. Tincu Octavian – Bucureşti
274. Titel Călin Sorin – Deva
275. Titel Corina Simona – Deva
276. Todea Cosmin – Deva 
277. Todea Petru Tiberiu – Albac
278. Tri Mircea – Alba Iulia
279. Trifa Letiţia – Ribiţa
280. Troancheş Elena – Zlatna  
281. Troancheş Iosif – Zlatna  
282. Truţa Emil – Alba Iulia
283. Ungureanu C-tin Rareş – Alba Iulia 
284. Ungureanu Septimia – Alba Iulia
285. Uţan Alex George – Deva
286. Varga Iacob – Deva
287. Vargas Marius – Deva 
288. Vasilescu Luis – Hunedoara
289. Visirin Doris – Deva
290. Vulturar Viorel – Brad
291. Zamfir Mihaela Aurora – Deva
292. Zdru Ioan – Bucureşti
293. Zsok Yvonne Danielle - Deva

ALĂTURI DE NOI ÎN ANII 2008 – 2009

I.a. ÎN ANUL 2008:
» Colectivele din Şcolile Generale: 
„Horia, Cloşca şi Crişan” – Brad 
(director prof. Teofil Emilian Radovici); 
„Preot Iosif Comşa” – Ribiţa (Director 
prof. Ştefan Bogdan Mihai); „Decebal” 
– Cricău jud. Alba (Director prof. Ionela 
Blagu”; „Avram Iancu” – Baia de Criş 
(Director prof. Violeta Fărcaş); „Ioan de 
Hunedoara” – Sântimbru jud. Alba 
(Director prof. Maria Conţan); Tomeşti 
(Director prof. Laurenţiu Herbeiu); 
Grupul Şcolar „Moga Voievod” 
Hălmagiu jud. Arad (Director prof. 
Victor Gheorghe David) şi Colegiul 
Naţional „Avram Iancu” – Brad 
(Director prof. Gavrilă Paşcu).
S-au remarcat colectivele din unităţile 
şcolare care au contribuit alături de noi 
la organizarea acţiunilor pe care le-am 
iniţiat, dintre care nominalizăm:
– la Şcoala Generală cls. I-VIII „Horia, 

Cloşca şi Crişan” – Brad: director, 
prof. Teofil Emilian Radovici; prof. 
Voichiţa Bota; prof. Stela Tabac; înv. 
Florina Ţendea; prof. George 
Holobâcă; înv. Mihaela Nistora; înv. 
Mariana Circo; prof. Liorean Banciu, 
partener Biblioteca Municipală 
„Gheorghe Pârvu” – Brad, Director 
prof. Rodica Cristea;

– la Şcoala Generală „Preot Iosif 
Comşa” – Ribiţa: director, prof. 
Ştefan Bogdan Mihai; prof. Monica 
Duşan; prof. Ramona Clej; partener 
Căminul Cultural (director Faur 
Mărioara Lenuţa )

– la Şcoala Generală „ Decebal” – 
Cricău: director, prof. Ionela Blagu; 
înv. Viorica Muntean; prof. Dorina 
Lazăr; Irina Tatoian; instr. Nicolae 
Dârlea; partener Căminul Cultural 
(Veronica Suciu )

– la Şcoala Generală „Avram Iancu” – 
Baia de Criş: director, prof. Violeta 
Fărcaş; prof. Horia Romeo Fărcaş; 
prof. Salvina Paşca; înv. Carmen 

Jurca; prof. Viorel Dragoşa; înv. Elena 
Opric (Anica Laza)

– la Şcoala Generală „Ioan de 
Hunedoara” – Sântimbru: director, 
prof. Maria Conţan; înv. Nicolae Bec; 
prof. Felicia Moldovan ; partener 
Caminul Cultural (Felicica Popa.)

– la Şcoala Generală – Tomeşti: director, 
prof. Laurenţiu Herbeiu; înv. Mariana 
Herbeiu; înv. Gornic Vasile; înv. 
Aluna Coza; înv. Elena Borza; 
partener Caminul Cultural( Ioan 
Cioara.)

– la Colegiul Naţional „Avram Iancu” – 
Brad: director, prof. Gavrilă Paşcu; 
prof. dr. Florin Ştefan; prof. Livia 
Coroi; prof. Angela Jeni Florea şi 
Floare Indreca de la Grup Şcolar 
Hălmagiu

» Preoţii: protopop de Brad Ioan Jorza, 
paroh Arsenie Ilieş (Ţebea), paroh 
Alexandru Letea (Ribiţa) ; paroh Miron 
Brusturean (Baia de Criş); paroh Tiberiu 
Pavel (Tomeşti); paroh Petru Medruţ 
(Cricău); paroh Florin Croitoru(Sântim)
» Locuitorii comunelor participante la 
acţiunile noastre, reprezentate prin 
Primării, Consilii Locale, Case de 
Cultură, Biblioteci. S-au remarcat 
primarii: Horia Romeo Fărcaş (Baia de 
Criş), Ioan Faur (Ribiţa); Octavian 
Tămaş (Tomeşti); Iancu Ioan Popa 
(Sântimbru); Emil Lupşan „Cricău) 
» Asociaţia „Datina Străbună” Oradea  - 
(Bogdan Brişcu)   
» Membrii fondatori şi membrii 
Asociaţiei noastre. 
I.b. ÎN ANUL 2009:
» Colectivele de elevi şi profesori din 
unităţile şcolare: Grupul Şcolar „Moga 
Voievod” – Hălmagiu (director, prof. 
Victor Gheorghe David);Şcoala 
Generală „Mircea Sântimbreanu” – 
Brad (director Ovidiu Suciu); Şcoala 
Generală – Blăjeni (director, prof. Erica 
Herczeg);Şcoala Generală „Ion 
Buteanu” – Buceş (director, prof. Ioan 

Ancuţa); Şcoala Generală „Preot Iosif 
Comşa” – Ribiţa (Director prof. Ştefan 
Bogdan Mihai); Şcoala Generală 
„Avram Iancu” – Baia de Criş (Director 
prof. Violeta Fărcaş); Şcoala Generală 
Tomeşti (Director prof. Liorean 
Banciu);Şcoala Generală Vaţa (director, 
prof. Adriana Coza); Şcoala Generală 
„Sabin Oprean” – Bucureşci (director, 
prof, Gheorghe Codrin); Şcoala 
Generală nr.1 Crişcior (director, prof. 
Ioan Crăciun), Grupul Şcolar „Ţara 
Moţilor” - Albac (director, prof. Ioan 
Han) şi Colegiul Naţional „Avram 
Iancu” – Brad (Director prof. Gavrilă 
Paşcu)
» Preoţii: Prea Sfinţitul Arhiepiscop dr. 
Timotei Seviciu; PreaCucernicul Părinte 
Vicar, preot Iacob Bupte; Prea Cuviosul 
Părinte protosinghel Visarion Neag; 
protopop Ioan Jorza, paroh Arsenie Ilieş 
(Ţebea), paroh Alexandru Letea 
(Ribiţa); paroh Teodor Faur (Brad) 
paroh Gheorghe Stan (Brad); preot 
militar Gabriel Mateş (U.M. – Brad); 
paroh Viorel Nan (Hălmagiu); paroh 
Petru Coroi (Mihăileni); paroh Ioan 
Crăciun (Buceş); paroh Ioan-Gabor 
David (Dupăpiatră);
» Locuitorii comunelor participante la 
acţiunile noastre, reprezentate prin 
Primăriile, Consiliile Locale, Casele de 
Cultură, Bibliotecile din: Hălmagiu, 
Vaţa de Jos, Tomeşti, Baia de Criş, 
Ţebea, Ribiţa, Brad, Crişcior, Bucureşci, 
Buceş, Blăjeni; Albac. S-au remarcat: 
primarii: Horia Romeo Fărcaş, Traian 
Achim Mărcuş; Adrian Ţoca; Nicolae 
Raţ; Ioan Faur;  Octavian Tămaş;
» Asociaţia „Datina Străbună” Oradea  - 
Bogdan Brişcu  
» U.M 01099 Vânători de Munte  
„Avram Iancu” Brad:Comandant 
Lt.Col.dr.Teofil Ispas ; Preot militar 
Mateş Gabriel
» Membrii fondatori şi membrii 
Asociaţiei noastre. 

I. SUSŢINĂTORI, PARTENERI ŞI COLABORATORI AI ACŢIUNILOR NOASTRE:
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Mulţi alţii dintre care amintim: ing. 
Aurel Sîntimbrean  (Sântimbru); ec.  
Ioan Străjan (Alba Iulia); prof. Romulus 
Neag (Brad); ing. diplomat Petru Olosu 
(Bucureşti); scriitor şi publicist 
Constantin Mustaţă (Cluj); ec. Titel 
Simona (Deva);  prof.  Melania 
Forosigan (Zlatna); înv. Viorel Dolha; 
prof. Ilie Furduiu (Alba Iulia); prof. 
Vasile Bud (Câmpeni); prof. Ciur 

II. ALŢI COLABORATORI ŞI SPRIJINITORI ÎN ANII 2008 şi 2009:
Gheorghe (Brad); prof. Voichiţa Paşcu 
(Brad); prof. Nicolae Cristea (Arad); 
prof. univ. Gheorghe Ţigu (Arad); preot 
Eugen Goia (Câmpeni); masterand 
Mihai Bogdan Godja (Arad); prof. 
Monica Nicoară (Vaţa); prof. Marinela 
Tat (Ineu); prof. Mirela Crâsnic 
(Crişcior); col. Dincă Nicolae (Simeria); 
ing. Mut Liviu Dan (Bucureşti); Brişcu 
Bogdan (Oradea); Opriş Mariana (Baia 

de Criş); inst. Carmen Jurca (Baia de 
Criş); ing. Radu Daniel (Simeria), 
Braica Liviu (Deva); Locota Valentin 
(Deva); Chira Ştefan (Deva); Pitar 
Adrian (Simeria); Dărăştean Niculiţă 
(Timişoara); Contribuabilii care au 
redirijat 2% din impozitul lor anual 
pentru acţiunile Asociaţiei noastre şi 
Clubului „Crăişorii” în anii 2008 şi 
2009.



Revista „Ţara Iancului“

III. FORMAŢIILE DE ELEVI-VOLUNTARI „CRĂIŞORII”
din cadrul asociaţiei noastre,

care au participat la acţiunile pe care le-am iniţiat în anul 2009:

la Blăjeni în data de 30.04.2009; la Buceş 
în data de 23.05.2009;
- participă la acţiunile de la Baia de Criş în 
data de 12.09.2009; Brad în data de 
10.10.2009 
S-au remarcat: Îndrumători detaşament: 
prof. Fărcaş Violeta şi prof. Paşca Salvina. 
Comandant detaşament: elevă Fărcaş 
Laura; şefi echipaje elevii: Todor Patricia 
şi Tămaş Mădălina

5. Detaşamentul nr. 5 „Preot Iosif 
Comşa” - RIBIŢA
– participă activ la Festivalul Cultural 
Patriotic “Ţara Crăişorului” ediţia a II-a 
2009, etapa I-a la Ţebea în 28.02.2009 şi 
Etapa a II-a la: Hălmagiu în data de 
04.04.2009; la Brad în data de 10.04.2009; 
la Blăjeni în data de 30.04.2009; la Buceş 
în data de 23.05.2009;
– participă la acţiunile:
– „Veniţi la Ţebea, Veniţi să colindaţi cu 
noi, pentru străbuni, eroi şi pentru Voi!” 
Ediţia I-a 14 dec. 2008 şi Ediţia a II-a 12 
dec.2009
– „Biserica Ortodoxă şi preoţii, şcoala şi 
dascălii-stâlpi de jertfă şi lumină ai vieţii 
româneşti multiseculare din Zarand” la 
Catedrala Ortodoxă Română din Brad în 
10 oct.2009
– a organizat împreună cu asociaţia noastră 
şi cu şcoala din care face parte, program de 
colinzi la instituţiile publice ale judeţului 
în decembrie 2009: Episcopie, Prefectură 
şi Consiliu Judeţean
S-au remarcat: Îndrumători detaşament: 
prof. Ştefan Bogdan Mihai şi prof. Duşan 
Monica; îndrumători: prof. Clej Ramona şi 
înv. Pavel Elena; Comandant detaşament: 
elevă David Cristina; şefi echipaje elevii: 
Bordianu Monica şi Stanciu Ana - Maria

6. Detaşamentul nr. 6 „Mircea 
Sântimbreanu” - BRAD
– a organizat împreună cu asociaţia noastră 
şi cu şcoala din care face parte, Ediţia a II-a 
a Festivalul Cultural Patriotic “Ţara 
Crăişorului” care a avut loc la Brad în data 
de 10 aprilie 2009
– participă activ la Festivalul Cultural 
Patriotic “Ţara Crăişorului” ediţia a II-a 
2009, etapa I-a la Ţebea în 28.02.2009 şi 
Etapa a II-a la: Hălmagiu în data de 
04.04.2009; la Brad în data de 10.04.2009; 
la Blăjeni în data de 30.04.2009; la Buceş 
în data de 23.05.2009;
– participă la acţiunile:
– „Veniţi la Ţebea, Veniţi să colindaţi cu 
noi, pentru străbuni, eroi şi pentru Voi!” 
Ediţia I-a 14 dec. 2008 şi Ediţia a II-a 12 
dec.2009
– „Biserica Ortodoxă şi preoţii, şcoala şi 
dascălii-stâlpi de jertfă şi lumină ai vieţii 
româneşti multiseculare din Zarand” la 
Catedrala Ortodoxă Română din Brad în 
10 oct.2009 şi Colegiul Naţional „Avram 
Iancu” din Brad în 16 oct. 2009

S-au remarcat: Îndrumător detaşament 
prof. Letea Irina şi îndrumător prof. 
Colpoş Iancu Adrian; Comandant 
detaşament: elev Mare Răzvan; şefi 
echipaje elevii: Mare Răzvan şi David 
Sorin.

7. Detaşamentul nr. 7 „Ion Buteanu” - 
BUCEŞ
– a organizat împreună cu asociaţia noastră 
şi cu şcoala din care face parte, Ediţia a II-a 
a Festivalul Cultural Patriotic “Ţara 
Crăişorului” care a avut loc la Buceş în 
data de 23 mai 2009
– a organizat împreună cu asociaţia noastră 
şi cu unitatea şcolară din care face parte, 
Ediţia a II-a a Festivalul Cultural Patriotic 
“Ţara Crăişorului” care a avut loc la 
Hălmagiu în data de 4 aprilie 2009
– participă activ la Festivalul Cultural 
Patriotic “Ţara Crăişorului” ediţia a II-a 
2009, etapa I-a la Ţebea în 28.02.2009 şi 
Etapa a II-a la: Hălmagiu în data de 
04.04.2009; la Brad în data de 10.04.2009; 
la Blăjeni în data de 30.04.2009; la Buceş 
în data de 23.05.2009;
– participă la acţiunile
– „Veniţi la Ţebea, Veniţi să colindaţi cu 
noi, pentru străbuni, eroi şi pentru Voi!” 
Ediţia I-a 14 dec. 2008 şi Ediţia a II-a 12 
dec. 2009
– „Biserica Ortodoxă şi preoţii, şcoala şi 
dascălii-stâlpi de jertfă şi lumină ai vieţii 
româneşti multiseculare din Zarand” la 
Catedrala Ortodoxă Română din Brad în 
10 oct.2009
S-au remarcat: Îndrumător detaşament: 
prof. Ancuţa Ioan şi îndrumător prof. Rus 
Cristian Nicolae; Comandant detaşament: 
elev Bota Alin Ionuţ; şefi echipaje elevii: 
Igreţ Georgiana şi Bota Alin Ionuţ.

8. Detaşamentul nr. 8 „Micula Bibarţ” - 
BLĂJENI
– a organizat împreună cu asociaţia noastră 
şi cu şcoala din care face parte, Ediţia a II-a 
a Festivalul Cultural Patriotic “Ţara 
Crăişorului” care a avut loc la Blăjeni în 
data de 30 aprilie 2009
– a organizat împreună cu asociaţia noastră 
şi cu unitatea şcolară din care face parte, 
Ediţia a II-a a Festivalul 
Cultural Patriotic “Ţara Crăişorului” care a 
avut loc la Hălmagiu în data de 04 aprilie 
2009
– participă activ la Festivalul Cultural 
Patriotic “Ţara Crăişorului” ediţia a II-a 
2009, etapa I-a la Ţebea în 28.02.2009 şi 
Etapa a II-a la: Hălmagiu în data de 
04.04.2009; la Brad în data de 10.04.2009; 
la Blăjeni în data de 30.04.2009; la Buceş 
în data de 23.05.2009 ; 
– participă la acţiunea „Veniţi la Ţebea, 
Veniţi să colindaţi cu noi, pentru străbuni, 
eroi şi pentru Voi!” Ediţia I-a 14 dec.2008
S-au remarcat: Îndrumător detaşament: 
prof. Petric Călin şi îndrumător prof. 

1. Detaşamentul nr. 1 „Moga Voievod” – 
HĂLMAGIU
- participă activ la Festivalul Cultural 
Patriotic “Ţara Crăişorului” ediţia a II-a 
2009, etapa I-a la Ţebea în 28.02.2009 şi 
Etapa a II-a la: Hălmagiu în data de 
04.04.2009; la Brad în data de 10.04.2009; 
la Blăjeni în data de 30.04.2009; la Buceş 
în data de 23.05.2009; 
- participă la acţiunile de la Ţebea în data 
de 13.09.2009; Brad în data de  10 şi 
16.10.2009
S-au remarcat: Îndrumători detaşament: 
prof. David Victor Gheorghe şi prof. 
Sirban Cosmina; Comandant  detaşament: 
elev Florea Florin; îndrumător: prof. 
Codrean Flavia; şef echipaj elevă Colf 
Gabriela; îndrumător: prof. Duşan 
Mugurel; şef echipaj elev Florea Florin; 
îndrumător: prof. Banci Mihaela; şef 
echipaj elevă Codrean Teodora.

2. Detaşamentul nr. 2 „Arsenie Boca” – 
VAŢA
- participă activ la Festivalul Cultural 
Patriotic “Ţara Crăişorului” ediţia a II-a 
2009, etapa I-a la Ţebea în 28.02.2009 şi 
Etapa a II-a la: Hălmagiu în data de 
04.04.2009; la Brad în data de 10.04.2009; 
la Blăjeni în data de 30.04.2009; la Buceş 
în data de 23.05.2009;
- participă la acţiunea de la Brad în data de 
16.10.2009
S-au remarcat: Îndrumător detaşament: 
prof. Coza Adriana; îndrumători: prof. 
Crişan Sanda; prof. Onc Maria; prof. 
Stanciu Violeta şi instit. Toma Lelica 
Daniela; Comandant detaşament : elev 
Marc Sorina; şefi echipaje elevii: Marc 
Sorina; Udrescu Denisa; Toma Carmen; 
Frăţilă Ramona Claudia

3. Detaşamentul nr. 3 „Preot Ioan 
Oncu” - TOMEŞTI
- participă activ la  Festivalul Cultural 
Patriotic “Ţara Crăişorului” ediţia a II-a 
2009, etapa I-a la Ţebea în 28.02.2009 şi 
Etapa a II-a la: Hălmagiu în data de 
04.04.2009; la Brad în data de 10.04.2009; 
la Blăjeni în data de 30.04.2009; la Buceş 
în data de 23.05.2009; 
- participă la acţiunile de la După Piatră în 
data de 05.07.2009; la Ţebea în data de 
13.09.2009; la Brad în data de 10.10.2009 
S-au remarcat: Îndrumător detaşament: 
prof. Banciu Liorean; îndrumători: prof. 
Borza Larisa şi prof. Bâlc Simona; 
comandant detaşament: elev Indrieş 
Larisa; şefi echipaje elevii: Cioară Mario şi 
Indrieş Larisa.

4. Detaşament nr. 4 „Avram Iancu” 
BAIA DE CRIŞ
- participă activ la Festivalul Cultural 
Patriotic “Ţara Crăişorului” ediţia a II-a 
2009, etapa I-a la Ţebea în 28.02.2009 şi 
Etapa a II-a la: Hălmagiu în data de 
04.04.2009; la Brad în data de 10.04.2009; 
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Meşter Rafila; Comandant detaşament 
elevă Stânga Lavinia Ioana; şef echipaj 
eleva Stânga Lavinia Ioana

9. Detaşamentul nr. 9 „Sabin Oprean” - 
BUCUREŞCI
– participă activ la Festivalul Cultural 
Patriotic “Ţara Crăişorului” ediţia a II-a 
2009, etapa I-a la Ţebea în 28 februarie şi 
Etapa a II-a la: Hălmagiu în data de 4  
aprilie; la Brad în data de 10 aprilie; la 
Blăjeni în data de 30 aprilie; la Buceş în 
data de 23 mai, toate în anul 2009;
– participă la acţiunile:
– „Veniţi la Ţebea, Veniţi să colindaţi cu 
noi, pentru străbuni, eroi şi pentru Voi!” 
Ediţia I-a 14 dec. 2008 şi Ediţia a II-a 12 
dec. 2009
– „Biserica Ortodoxă şi preoţii, şcoala şi 
dascălii-stâlpi de jertfă şi lumină ai vieţii 
româneşti multiseculare din Zarand” la 
Catedrala Ortodoxă Română din Brad în 
10 oct. 2009
S-au remarcat: Îndrumător detaşament 
prof. Codrin Gheorghe; îndrumători: prof. 
Badiu Aurel şi prof. Pleşa Viorica; 
Comandant detaşament: elevă Demian 
Gianina Ioana; şefi echipaje elevii: 
Demian Gianina Ioana şi Pană Iuliana 
Constantina

10. Detaşamentul nr. 10 „Simion Groza” 
- CRIŞCIOR
– participă activ la Festivalul Cultural 
Patriotic “Ţara Crăişorului” ediţia a II-a 
2009, Etapa a II-a, la Buceş în data de 
23.05.2009;
– participă la acţiunile:
– „Veniţi la Ţebea, Veniţi să colindaţi cu 
noi, pentru străbuni, eroi şi pentru Voi!” 
Ediţia I-a 14 dec. 2008 şi Ediţia a II-a 12 
dec. 2009
– „Biserica Ortodoxă şi preoţii, şcoala şi 
dascălii-stâlpi de jertfă şi lumină ai vieţii 
româneşti multiseculare din Zarand” la 
Catedrala Ortodoxă Română din Brad în 
10 oct.2009
S-au remarcat: Îndrumător detaşament: 
prof. Ioan Crăciun; îndrumători: înv. Fruja 
Liliana şi prof. Duduman Doru; 
Comandant detaşament: elevă Marincesc 
Alexandra; şefi echipaje elevii: Marincesc 
Alexandra şi Stan Adriana

11. Detaşamentul nr. 11 „Ţara Moţilor” 
- Albac
– participă activ la  Festivalul Cultural 
Patriotic “Ţara Crăişorului” ediţia a II-a 
2009, Etapa a II-a, la Buceş în data de 
23.05.2009 ; Ţebea 12.12.2009 
– Participă la acţiunea:
– „Veniţi la Ţebea, Veniţi să colindaţi cu 
noi, pentru străbuni, eroi şi pentru Voi!” 
Ediţia a II-a 12 dec. 2009
S-au remarcat: Îndrumător detaşament: 
prof. Han Ioan; îndrumători: prof. 
Chiriţescu Marinel şi prof. Vîrciu Mirela; 
Comandant detaşament: elevă Todea 
Ioana; şefi echipaje elevii: Dobra Laura şi 
Petrea Loredana.
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Revista „Ţara Iancului“

III. FORMAŢIILE DE ELEVI-VOLUNTARI „CRĂIŞORII”
din cadrul asociaţiei noastre,

care au participat la acţiunile pe care le-am iniţiat în anul 2009:

la Blăjeni în data de 30.04.2009; la Buceş 
în data de 23.05.2009;
- participă la acţiunile de la Baia de Criş în 
data de 12.09.2009; Brad în data de 
10.10.2009 
S-au remarcat: Îndrumători detaşament: 
prof. Fărcaş Violeta şi prof. Paşca Salvina. 
Comandant detaşament: elevă Fărcaş 
Laura; şefi echipaje elevii: Todor Patricia 
şi Tămaş Mădălina

5. Detaşamentul nr. 5 „Preot Iosif 
Comşa” - RIBIŢA
– participă activ la Festivalul Cultural 
Patriotic “Ţara Crăişorului” ediţia a II-a 
2009, etapa I-a la Ţebea în 28.02.2009 şi 
Etapa a II-a la: Hălmagiu în data de 
04.04.2009; la Brad în data de 10.04.2009; 
la Blăjeni în data de 30.04.2009; la Buceş 
în data de 23.05.2009;
– participă la acţiunile:
– „Veniţi la Ţebea, Veniţi să colindaţi cu 
noi, pentru străbuni, eroi şi pentru Voi!” 
Ediţia I-a 14 dec. 2008 şi Ediţia a II-a 12 
dec.2009
– „Biserica Ortodoxă şi preoţii, şcoala şi 
dascălii-stâlpi de jertfă şi lumină ai vieţii 
româneşti multiseculare din Zarand” la 
Catedrala Ortodoxă Română din Brad în 
10 oct.2009
– a organizat împreună cu asociaţia noastră 
şi cu şcoala din care face parte, program de 
colinzi la instituţiile publice ale judeţului 
în decembrie 2009: Episcopie, Prefectură 
şi Consiliu Judeţean
S-au remarcat: Îndrumători detaşament: 
prof. Ştefan Bogdan Mihai şi prof. Duşan 
Monica; îndrumători: prof. Clej Ramona şi 
înv. Pavel Elena; Comandant detaşament: 
elevă David Cristina; şefi echipaje elevii: 
Bordianu Monica şi Stanciu Ana - Maria

6. Detaşamentul nr. 6 „Mircea 
Sântimbreanu” - BRAD
– a organizat împreună cu asociaţia noastră 
şi cu şcoala din care face parte, Ediţia a II-a 
a Festivalul Cultural Patriotic “Ţara 
Crăişorului” care a avut loc la Brad în data 
de 10 aprilie 2009
– participă activ la Festivalul Cultural 
Patriotic “Ţara Crăişorului” ediţia a II-a 
2009, etapa I-a la Ţebea în 28.02.2009 şi 
Etapa a II-a la: Hălmagiu în data de 
04.04.2009; la Brad în data de 10.04.2009; 
la Blăjeni în data de 30.04.2009; la Buceş 
în data de 23.05.2009;
– participă la acţiunile:
– „Veniţi la Ţebea, Veniţi să colindaţi cu 
noi, pentru străbuni, eroi şi pentru Voi!” 
Ediţia I-a 14 dec. 2008 şi Ediţia a II-a 12 
dec.2009
– „Biserica Ortodoxă şi preoţii, şcoala şi 
dascălii-stâlpi de jertfă şi lumină ai vieţii 
româneşti multiseculare din Zarand” la 
Catedrala Ortodoxă Română din Brad în 
10 oct.2009 şi Colegiul Naţional „Avram 
Iancu” din Brad în 16 oct. 2009

S-au remarcat: Îndrumător detaşament 
prof. Letea Irina şi îndrumător prof. 
Colpoş Iancu Adrian; Comandant 
detaşament: elev Mare Răzvan; şefi 
echipaje elevii: Mare Răzvan şi David 
Sorin.

7. Detaşamentul nr. 7 „Ion Buteanu” - 
BUCEŞ
– a organizat împreună cu asociaţia noastră 
şi cu şcoala din care face parte, Ediţia a II-a 
a Festivalul Cultural Patriotic “Ţara 
Crăişorului” care a avut loc la Buceş în 
data de 23 mai 2009
– a organizat împreună cu asociaţia noastră 
şi cu unitatea şcolară din care face parte, 
Ediţia a II-a a Festivalul Cultural Patriotic 
“Ţara Crăişorului” care a avut loc la 
Hălmagiu în data de 4 aprilie 2009
– participă activ la Festivalul Cultural 
Patriotic “Ţara Crăişorului” ediţia a II-a 
2009, etapa I-a la Ţebea în 28.02.2009 şi 
Etapa a II-a la: Hălmagiu în data de 
04.04.2009; la Brad în data de 10.04.2009; 
la Blăjeni în data de 30.04.2009; la Buceş 
în data de 23.05.2009;
– participă la acţiunile
– „Veniţi la Ţebea, Veniţi să colindaţi cu 
noi, pentru străbuni, eroi şi pentru Voi!” 
Ediţia I-a 14 dec. 2008 şi Ediţia a II-a 12 
dec. 2009
– „Biserica Ortodoxă şi preoţii, şcoala şi 
dascălii-stâlpi de jertfă şi lumină ai vieţii 
româneşti multiseculare din Zarand” la 
Catedrala Ortodoxă Română din Brad în 
10 oct.2009
S-au remarcat: Îndrumător detaşament: 
prof. Ancuţa Ioan şi îndrumător prof. Rus 
Cristian Nicolae; Comandant detaşament: 
elev Bota Alin Ionuţ; şefi echipaje elevii: 
Igreţ Georgiana şi Bota Alin Ionuţ.

8. Detaşamentul nr. 8 „Micula Bibarţ” - 
BLĂJENI
– a organizat împreună cu asociaţia noastră 
şi cu şcoala din care face parte, Ediţia a II-a 
a Festivalul Cultural Patriotic “Ţara 
Crăişorului” care a avut loc la Blăjeni în 
data de 30 aprilie 2009
– a organizat împreună cu asociaţia noastră 
şi cu unitatea şcolară din care face parte, 
Ediţia a II-a a Festivalul 
Cultural Patriotic “Ţara Crăişorului” care a 
avut loc la Hălmagiu în data de 04 aprilie 
2009
– participă activ la Festivalul Cultural 
Patriotic “Ţara Crăişorului” ediţia a II-a 
2009, etapa I-a la Ţebea în 28.02.2009 şi 
Etapa a II-a la: Hălmagiu în data de 
04.04.2009; la Brad în data de 10.04.2009; 
la Blăjeni în data de 30.04.2009; la Buceş 
în data de 23.05.2009 ; 
– participă la acţiunea „Veniţi la Ţebea, 
Veniţi să colindaţi cu noi, pentru străbuni, 
eroi şi pentru Voi!” Ediţia I-a 14 dec.2008
S-au remarcat: Îndrumător detaşament: 
prof. Petric Călin şi îndrumător prof. 

1. Detaşamentul nr. 1 „Moga Voievod” – 
HĂLMAGIU
- participă activ la Festivalul Cultural 
Patriotic “Ţara Crăişorului” ediţia a II-a 
2009, etapa I-a la Ţebea în 28.02.2009 şi 
Etapa a II-a la: Hălmagiu în data de 
04.04.2009; la Brad în data de 10.04.2009; 
la Blăjeni în data de 30.04.2009; la Buceş 
în data de 23.05.2009; 
- participă la acţiunile de la Ţebea în data 
de 13.09.2009; Brad în data de  10 şi 
16.10.2009
S-au remarcat: Îndrumători detaşament: 
prof. David Victor Gheorghe şi prof. 
Sirban Cosmina; Comandant  detaşament: 
elev Florea Florin; îndrumător: prof. 
Codrean Flavia; şef echipaj elevă Colf 
Gabriela; îndrumător: prof. Duşan 
Mugurel; şef echipaj elev Florea Florin; 
îndrumător: prof. Banci Mihaela; şef 
echipaj elevă Codrean Teodora.

2. Detaşamentul nr. 2 „Arsenie Boca” – 
VAŢA
- participă activ la Festivalul Cultural 
Patriotic “Ţara Crăişorului” ediţia a II-a 
2009, etapa I-a la Ţebea în 28.02.2009 şi 
Etapa a II-a la: Hălmagiu în data de 
04.04.2009; la Brad în data de 10.04.2009; 
la Blăjeni în data de 30.04.2009; la Buceş 
în data de 23.05.2009;
- participă la acţiunea de la Brad în data de 
16.10.2009
S-au remarcat: Îndrumător detaşament: 
prof. Coza Adriana; îndrumători: prof. 
Crişan Sanda; prof. Onc Maria; prof. 
Stanciu Violeta şi instit. Toma Lelica 
Daniela; Comandant detaşament : elev 
Marc Sorina; şefi echipaje elevii: Marc 
Sorina; Udrescu Denisa; Toma Carmen; 
Frăţilă Ramona Claudia

3. Detaşamentul nr. 3 „Preot Ioan 
Oncu” - TOMEŞTI
- participă activ la  Festivalul Cultural 
Patriotic “Ţara Crăişorului” ediţia a II-a 
2009, etapa I-a la Ţebea în 28.02.2009 şi 
Etapa a II-a la: Hălmagiu în data de 
04.04.2009; la Brad în data de 10.04.2009; 
la Blăjeni în data de 30.04.2009; la Buceş 
în data de 23.05.2009; 
- participă la acţiunile de la După Piatră în 
data de 05.07.2009; la Ţebea în data de 
13.09.2009; la Brad în data de 10.10.2009 
S-au remarcat: Îndrumător detaşament: 
prof. Banciu Liorean; îndrumători: prof. 
Borza Larisa şi prof. Bâlc Simona; 
comandant detaşament: elev Indrieş 
Larisa; şefi echipaje elevii: Cioară Mario şi 
Indrieş Larisa.

4. Detaşament nr. 4 „Avram Iancu” 
BAIA DE CRIŞ
- participă activ la Festivalul Cultural 
Patriotic “Ţara Crăişorului” ediţia a II-a 
2009, etapa I-a la Ţebea în 28.02.2009 şi 
Etapa a II-a la: Hălmagiu în data de 
04.04.2009; la Brad în data de 10.04.2009; 
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Meşter Rafila; Comandant detaşament 
elevă Stânga Lavinia Ioana; şef echipaj 
eleva Stânga Lavinia Ioana

9. Detaşamentul nr. 9 „Sabin Oprean” - 
BUCUREŞCI
– participă activ la Festivalul Cultural 
Patriotic “Ţara Crăişorului” ediţia a II-a 
2009, etapa I-a la Ţebea în 28 februarie şi 
Etapa a II-a la: Hălmagiu în data de 4  
aprilie; la Brad în data de 10 aprilie; la 
Blăjeni în data de 30 aprilie; la Buceş în 
data de 23 mai, toate în anul 2009;
– participă la acţiunile:
– „Veniţi la Ţebea, Veniţi să colindaţi cu 
noi, pentru străbuni, eroi şi pentru Voi!” 
Ediţia I-a 14 dec. 2008 şi Ediţia a II-a 12 
dec. 2009
– „Biserica Ortodoxă şi preoţii, şcoala şi 
dascălii-stâlpi de jertfă şi lumină ai vieţii 
româneşti multiseculare din Zarand” la 
Catedrala Ortodoxă Română din Brad în 
10 oct. 2009
S-au remarcat: Îndrumător detaşament 
prof. Codrin Gheorghe; îndrumători: prof. 
Badiu Aurel şi prof. Pleşa Viorica; 
Comandant detaşament: elevă Demian 
Gianina Ioana; şefi echipaje elevii: 
Demian Gianina Ioana şi Pană Iuliana 
Constantina

10. Detaşamentul nr. 10 „Simion Groza” 
- CRIŞCIOR
– participă activ la Festivalul Cultural 
Patriotic “Ţara Crăişorului” ediţia a II-a 
2009, Etapa a II-a, la Buceş în data de 
23.05.2009;
– participă la acţiunile:
– „Veniţi la Ţebea, Veniţi să colindaţi cu 
noi, pentru străbuni, eroi şi pentru Voi!” 
Ediţia I-a 14 dec. 2008 şi Ediţia a II-a 12 
dec. 2009
– „Biserica Ortodoxă şi preoţii, şcoala şi 
dascălii-stâlpi de jertfă şi lumină ai vieţii 
româneşti multiseculare din Zarand” la 
Catedrala Ortodoxă Română din Brad în 
10 oct.2009
S-au remarcat: Îndrumător detaşament: 
prof. Ioan Crăciun; îndrumători: înv. Fruja 
Liliana şi prof. Duduman Doru; 
Comandant detaşament: elevă Marincesc 
Alexandra; şefi echipaje elevii: Marincesc 
Alexandra şi Stan Adriana

11. Detaşamentul nr. 11 „Ţara Moţilor” 
- Albac
– participă activ la  Festivalul Cultural 
Patriotic “Ţara Crăişorului” ediţia a II-a 
2009, Etapa a II-a, la Buceş în data de 
23.05.2009 ; Ţebea 12.12.2009 
– Participă la acţiunea:
– „Veniţi la Ţebea, Veniţi să colindaţi cu 
noi, pentru străbuni, eroi şi pentru Voi!” 
Ediţia a II-a 12 dec. 2009
S-au remarcat: Îndrumător detaşament: 
prof. Han Ioan; îndrumători: prof. 
Chiriţescu Marinel şi prof. Vîrciu Mirela; 
Comandant detaşament: elevă Todea 
Ioana; şefi echipaje elevii: Dobra Laura şi 
Petrea Loredana.
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CUPRINS



Pământul Ardealului încă geme şi plânge de sângele şi trupurile jertfelnice a 
zecilor şi zecilor de mii de martiri şi eroi pentru care glia, credinţa străbună, limba, 
libertatea şi fericirea urmaşilor lor a fost crezul suprem, iar preţul - viaţa lor. 

Şi numai între 1848 – 1849, în anii Revoluţiei condusă de Avram Iancu au fost 
ucişi în Transilvania, de tirania ungurească, în luptă sau tribunale de sânge, peste 
patruzeci de mii de martiri şi eroi, aproape de două ori mai mult decât au pierit la 
Mărăşeşti în 1917. 

Dacă luptătorii Mărăşeştilor au pe bună dreptate un Mausoleu, se cuvine 
credem, să înălţăm recunoscători, pentru luptătorii, martirii şi eroii căzuţi în anii 
1784-1785, 1848-1849, 1918-1919, 1940-1945 şi nu numai, pentru un Ardeal 
Românesc liber şi fericit, un frumos Mausoleu aici, în inima Zarandului, la Ţebea. E 
o datorie de onoare a noastră, a tuturor !  

Lansăm de aceea, azi, de aici din Biserica de la Ţebea cu tricolor, în preajma 
mormintelor marilor eroi Avram Iancu, Ioan Buteanu, Simion Groza şi alţii, 
chemarea către toţi urmaşii lăncierilor lui Horia şi Iancu, către întreaga Naţie 
Română recunoscătoare, către toate forţele politice şi conducătoare ale românilor 
(Preşedinţie, Parlament, Guvern etc.), către unităţi bisericeşti şi şcolare, primării, 
consilii judeţene şi locale, prefecturi şi instituţii, presă şi sponsori, să contribuie, 
fiecare după posibilităţile sale, la ridicarea unui Mausoleu la Ţebea, pentru zecile de 
mii de  luptători, martiri şi eroi, căzuţi pentru libertatea şi fericirea unui Ardeal 
românesc multimilenar, în graniţele unei patrii reîntregite, unite şi prospere.

Comitetul de iniţiativă şi organizare pentru construirea Mausoleului de la 
Ţebea se va alătura sprijinului financiar pe care organele şi instituţiile centrale şi 
locale sperăm că îl vor acorda şi va iniţia o acţiune de colectă publică cu titlul generic: 
„Daţi un leu pentru Mausoleu", în paralel cu lansarea Concursului pentru 
elaborarea documentaţiei necesare şi a altor acţiuni legale.

Ştim că este un drum lung şi greu, dar mai grele au fost jertfele înaintaşilor 
noştri.

PROCLAMAŢIA PENTRU MAUSOLEUL DE  LA ŢEBEA

Ţebea, 12 decembrie 2009

Asociaţia non-profit şi apolitică  „ŢARA IANCULUI – IUBIREA MEA”
 330053 - Deva, Str. Roci, Nr. 52-54, jud. Hunedoara

C.I.F: 23597413; Nr. Registru Special: 5/A/18.03.2008
Cont:  RO34 UGBI 0000 3720 0067 2RON  deschis la GARANTI BANK – Deva  

Tel: 0254-231030, Fax: 0254-213461, mob. 0722-282374
site: www.taraiancului.ro; e-mail: marginean_deva@yahoo.com

Dumnezeu să ne ajute !

Notă:
1. Proclamaţia pentru Mausoleul de la Ţebea, a fost citită sub cupola cu tricolor a bisericii ortodoxe de 
la Ţebea în ziua de  12 decembrie 2009 în faţa a sute de susţinători veniţi de pe văile Crişului, 
Arieşului şi a Mureşului, care au aderat necondiţionat la conţinutul acesteia, fiind de faţă  părintele 
protopop de Brad, preot Ioan Jorza şi părintele paroh de Ţebea, preot Arsenie Ilieş;
2. Pentru o eventuală iniţiativă legislativă referitoare la construirea Mausoleului de la Ţebea, conform 
art. 74  din Constituţia României, cât şi pentru demararea proiectului, solicităm în continuare spijin şi 
semnături ale susţinătorilor.


