• Nr. 6 / 2012 •

Nihil sine Deo!

a Asociaþiei “Þara Iancului-Iubirea mea” ºi a Clubului de elevi-voluntari “Crãiºorii”

de la trecerea sa în nefiinţă

1824 - 1872
„Þie ne închinãm, Avram Iancu... Tu, Iancule, ºi moþii tãi aþi trãit
ºi aþi murit pentru dreptate ºi libertate. Idealul acesta rãmâne la temelia
vieþii noastre naþionale. Pentru izbândirea ºi desãvârºirea acestui ideal
vor trãi ºi vor muri generaþiile care te urmeazã“
Vasile Goldiº, Þebea, 1924
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Asociaţia non-profit şi apolitică „ŢARA IANCULUI – IUBIREA MEA”
1. Conducerea Operativă a Asociaţiei
„Ţara Iancului – Iubirea Mea”:
1.1. Mãrginean Ioan Paul – Deva, preşedinte
1.2. Zamfir Mihaela Aurora – secretar
1.3. Faur Catiţa - Deva
1.4. Lucaciu Virginia – Deva
1.5. Luţa Liviu – Bucureşti
1.6. Lascu Gheorghe Teofil – Cluj Napoca
1.7. Zaharcu Steluţa - Bucureşti

Cuvânt
cãtre cititori
Salut cu respect aparitia noului numar al
acestei reviste si sunt onorat sa ma
adresez cititorilor sai.
Consider ca aparitia acestei noi lucrari
dedicate „Craisorului muntilor” va completa cu un plus de valoare informatiile
aparute pâna acum, legate de viata sa.
Avram Iancu ramâne cel mai iubit erou
al acestor locuri si se constituie pentru
toate generatiile viitoare un exemplu
demn de urmat.
Nu pot decât sa ma bucur ca la aparitia
acestei lucrari a contribuit si Consiliul
Judetean Hunedoara, fapt ce consider ca
onoreaza pe toti locuitorii judetului
nostru.
Acum, în prag de sarbatori, urez tuturor
celor ce parcurg paginile acestei reviste
si familiilor lor, multa sanatate în 2013 si
împlinirea tuturor dorintelor.
La multi ani, dragi cititori !
Mircea Ioan Molot
Presedintele
Consiliului Judetean Hunedoara

2. Conducerea operativă a Clubului de
elevi-voluntari «Crăişorii» din cadrul
Asociaţiei «Ţara Iancului – Iubirea Mea»:
2.1. ing. Mărginean Ioan Paul – Deva
2.2. secretar Zamfir Mihaela Aurora – Deva
2.3. prot.pr. Jorza Ioan – Brad, HD
2.4. ec. Lucaciu Virginia – Deva, HD
2.5. ing. Luta Liviu – Bucuresti
2.6. prof. Balint Olimpia – Baia Mare, MM
2.7. prof. David Victor Gh. – Halmagiu, AR
2.8. prof. Sirban Cosmina – Halmagiu, AR
2.9. prof. Coza Adriana – Vata de Jos, HD
2.10. prof. Gornic Vasile – Tomesti, HD
2.11. prof. Suciu Angela – Baia de Cris, HD
2.12. prof. Clej Ramona – Ribita, HD
2.13. prof. Dusan Monica – Ribita, HD
2.14. prof. Suciu Ovidiu – Brad, jud. HD
2.15. prof. Oprea Gianina – Brad, HD
2.16. prof. Stefan Maximiliana – Buces, HD
2.17. prof. Paiusan Teodor – Gurahont, AR
2.18. prof. Tulea Corina – Gurahont, AR
2.19. prof. Nicoara C-tin – Bucuresci, HD
2.20. prof. Popa Nicolaie – Criscior, HD
2.21. prof. Benea Daniel C-tin – Criscior, HD
2.22. prof. Şchiop Aurelia – Albac, AB
2.23. prof. Chiritescu Marinel – Albac, AB
2.24. prof. Lazea Simona – Vadu Motilor
2.25. prof. Cioara Ovidiu V.–Scarisoara, AB
2.26. prof. Mates Petru – Horea, AB
2.27. prof. Bite Marin – Arieseni, AB
2.28. prof. Mocan Mirela – Arieşeni, AB

SPONSORI, DONATORI PRINCIPALI în anul 2012:
1) CONSILIUL JUDEŢEAN
HUNEDOARA
Preşedinte Mircea Ioan Moloţ
2) S.C. CARPATCEMENT
HOLDING S.A. - DEVA
Director ing. Mircea Bobora
3) S.C. BOROMIR IND S.R.L. Deva
Director General George Frîntu
Director vânzări Robert Dobrean
4) S.C. MARMOSIM S.A. Simeria
Dir. Gen. ing. Felicia Samachisa
Manager Economic ec. Adela Rof
5) S.C. OLIMPIA PRODSERVCO
S.R.L. Deva

6) S.C. CONSULT CONFAUR
S.R.L. Bucureşti
Administrator ing. Liviu Luţa
7) Virginia LUCACIU –Deva
8) Bogdan Briscu – Cluj Napoca
9) Adriana Miorita Rosca- Brasov
10) Pompei Rosca – Brasov
11) Steluta ZAHARCU, Bucuresti
12) Nicolae VESA – Bucuresti
13) Constantin Ispas – Tg.-Jiu
14) Dorin SPATARIU – Arad
15) Contribuabilii prin
formularele 230 (2%)

Sediul: Deva, Str. Roci, Nr. 52-54,
Jud. Hunedoara, cod poştal 330053
Nr. de înreg. în Reg. Special 5/A/2008,
CIF: 23597413
Cont curent:
RO06 BTRL 0220 1205 J426 45XX
Banca Transilvania Deva
Persoană de contact:
Mărginean Ioan Paul – preşedinte
Tel: 0254 231 030; Fax: 0254 213 461;
Mobil: 0722 282 374; 0755 798 414
e-mail: marginean_deva@yahoo.com
taraiancului@ymail.com
site: www.taraiancului.ro
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8. prof. Mocan M. Mirela – Arieseni
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10. prof. Pasca Salvina – Baia de Cris
11. prof. Opric Elena – Baia de Cris
12. prof. Cioara Ovidiu V. - Scarisoara
13. Indesign SRL Deva – DTP
CONSULTANŢI:
1. prof. dr. Lazar Ioachim - Deva
2. prof. Zaharcu Steluta – Bucuresti
3. general (r) Ispas Constantin – Gorj
4. ing. Sîntimbrean Aurel - Sântimbru
5. consilier Episcopal pr. Dobrei Florin
6. pr. Jorza Ioan – Brad
7. Briscu Bogdan – Cluj Napoca
8. Iancau Elena - Deva
9. general (r) Vesa Nicolae-Bucuresti
10. col.(r) Darabant Niculaie – Brasov
11. poet Nicoara Nicolae Horia - Arad
12. Darastean Niculita – Timisoara
13. pr. Petrica Mirel - Tebea
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ASOCIAŢIA „Ţara Iancului Iubirea Mea” ŞI CLUBUL SĂU „CRĂIŞORII”
LA 140 DE ANI DE LA TRECEREA ÎN NEFIINŢĂ
A MARELUI EROU NAŢIONAL AVRAM IANCU
Se împlinesc 5 ani de la înfiinţarea Asociaţiei „Ţara Iancului – Iubirea Mea” şi a Clubului de elevi-voluntari „Crăişorii”, apărute într-un
moment în care se simţea nevoia unei revigorări a simţului şi manifestărilor cultural-patriotice. În această perioadă cu sprijinul
membrilor săi, a celor peste 300 de elevi-voluntari „crăişori” şi îndrumătorii lor, a colaboratorilor şi sponsorilor am căutat ca prin cele
cinci ediţii ale Festivalului cultural-patriotic „Ţara Crăişorului”, simpozioane, aniversări, serbări şi comemorări să înteţim în sufletele şi
conştiinţele participanţilor şi mai ales a tinerilor, flacăra dragostei de ţară şi naţiune, a cunoaşterii şi cinstirii înaintaşilor, a transmiterii
ştafetei luptei pentru demnitate, dreptate şi drepturi preluată de la înaintaşii noştri.
Reuşita acţiunilor noastre a fost posibilă, deşi acestea s-au desfăşurat
de granit încrustate cu nume de eroi şi martiri urmând a se definitiva
într-o perioadă de criză şi frustrări, datorită faptului că duhul lui
prin Parohia Ortodoxă Ţebea, obţinerea Autorizaţiei de Construire şi
Iancu, Horia, Cloşca şi Crişan şi a miilor şi miilor de eroi şi martiri
realizarea lucrărilor.
căzuţi pe pământul Ardealului pentru dreptate, drepturi şi libertate,
Mausoleul propriu-zis se va putea realiza însă numai prin implicarea
este viu şi astăzi, transmis din generaţie în generaţie în inimile
unor Instituţii ale statului român: Guvern, Consilii Judeţene,
române care au luat parte şi care ne-au sprijinit în acţiunile noastre.
Episcopie, datorită fondurilor considerabile pe care le presupune.
Pe văile Crişului, Arieşului, Ampoiului, a Someşului şi a Mureşului
O altă latură a activităţii Asociaţiei noastre a fost şi aceea de a sensiau răsunat cu însufleţire înălţându-se spre cerurile de unde ne
biliza Instituţiile statului la problemele românilor ardeleni şi în
veghează eroii, martirii şi luptătorii naţiunii române ardelene,
special ale moţilor şi de a acorda unele facilităţi şi drepturi acestora,
cântecele patriotice din piepturile tinere şi curate ale „crăişorilor”
precum şi înaintarea unor propuneri de perfecţionare a unor legi şi
noştri , în semn de cinstire a înaintaşilor lor.
norme. În acest sens au fost înaintate scrisori, mesaje şi memorii la
Preşedintele ţării, Parlament, Camera Deputaţilor, Avocatul PoporuSlujbele de pomenire, rugăciunile şi Te Deum, parastasele ridicate şi
lui, partide politice, Consilii Judeţene, Primării etc. La aproape toate
oficiate de preoţii de la Ţebea, Brad, Baia de Criş, Abrud, Albac,
memoriile şi mesajele am primit răspuns dar faptele sunt majoritatea
Buceş, Bucureşci, Blăjeni, Crişcior, Hălmagiu, Horea, Ip, Treznea,
în aşteptare.
Ribiţa, Curechiu, Scărişoara, Tomeşti, Vadu Moţilor, Vaţa de Jos au
umplut de evlavie şi cinstire sufletele participanţilor. În aproape toate
Pentru generaţia de astăzi şi de mâine a moţilor şi a tuturor românilor
localităţile menţionate au fost dezvelite şi sfinţite peste 40 de plăci de
ardeleni, pe lângă evocarea permanentă a eroilor, martirilor şi luptămarmură şi granit care imortalizează momente de aniversare şi
torilor noştri, rămâne de îndeplinit ca o axiomă continuarea luptei de
comemorare ale luptei de veacuri a moţilor pentru drepturi, dreptate
revendicare, a luptei pentru drepturi şi dreptate, pentru că un mileniu
şi libertate.
de robie, de privaţiuni, umilinţe, confiscări şi genocid nu se poate
şterge în câteva decenii în care moţii sunt încă neglijaţi; ei nu sunt
Colinzile de Crăciun din Biserica ortodoxă cu tricolor şi Panteonul
evidenţiaţi nici măcar într-un recensământ oficial. Guvernanţii, parde la Ţebea vor rămâne peste ani pentru micii „crăişori” momente de
lamentarii, politicienii noştri şi europeni trebuie să nu uite vorbele lui
neuitat.
Octavian Goga: „Poporul român din Transilvania a slujit cu aur, a
Excursiile iniţiate şi organizate de către Asociaţia noastră la
slujit cu sânge o ingratitudine milenară; o mie de ani ne-au minţit”...
Sarmisegetusa dacică şi romană,la Roşia Montană, Ip, Treznea,
„Moţii apar cu o specială prerogativă în istoria noastră. Neamul lor
Şimleul Silvaniei, Porolissum, Aurel Vlaicu, Densuş, Alba Iulia,
vânjos adaposteste singura traditie de eroism pe care vremea vitrega
Cluj Napoca ş.a. au lărgit sfera cunoaşterii tinerilor „crăişori”.
nu
ni le-a putut înfrânge... Ei, motii, ne-au învatat mai întâi sa platim
Toate activităţile sus menţionate am încercat să le redăm succint în
cu sânge, nu cu lacrimi…“
paginile revistei de faţă, mare parte dintre ele regăsindu-se mai pe
Din retrocedările de bunuri transilvănene la diverşi urmaşi de grofi
larg expuse în paginile site-ului nostru www.taraiancului.ro
nu
s-a reţinut de către statul român cota de cinci zile robotă pe săptăNe-am bucurat să constatăm că acţiunile pline de vioiciune şi
mână
gratuită a românilor iobagi; nu s-a ţinut seama de confiscările
substanţă ale Asociaţiei şi „crăişorilor” noştri au dat un impuls
de averi ale zecilor de mii de români omorâţi, osândiţi sau deportaţi;
benefic în iniţierea şi organizarea unor manifestări cultural-patriotice
nu s-a ţinut seama de sutele de sate şi biserici româneşti distruse.
şi de către alte instituţii sau asociaţii.
Statul
român, guvernanţii şi politicienii nu ţin seama nici azi de duceŢebea a fost şi va rămâne un loc de referinţă în inimile moţilor,
rea la îndeplinire a două prevederi importante votate de Marea Aduardelenilor şi a tuturor românilor.
nare Naţională întrunită la Alba-Iulia la 1 Decembrie 1918 şi anume:
În jurul bisericuţei ortodoxe cu tricolor de la Ţebea străjuită de goru„în corpurile legiuitoare şi de guvernare fiecare popor(etnie n.n.) va
nii lui Horea, Avram Iancu, Regelui Ferdinand şi a Reginei Maria, şiprimi drept de reprezentare în corpurile legiuitoare şi la guvernarea
au plecat capetele în faţa mormintelor eroilor neamului Avram Iancu,
ţării în proporţie cu numărul indivizilor ce-l alcătuiesc”; şi a doua că
Ioan Buteanu, Simion Groza ş.a., conducătorii şi politicienii
„i se va face posibilă ţăranului să-şi creeze o proprietate (arător,
României de la 1918 încoace şi toţi românii de bună credinţă.
păşune, pădure) cel puţin cât să poată munci el cu familia lui”.
Ideea Asociaţiei noastre de a fi realizat un Mausoleu complex la
Statul român, guvernanţii şi politicienii nu au ţinut seama să împliŢebea considerăm că trebuie să rămână în atenţia tuturora, urmărind
nească ceea ce nepotul de tribun dr. Amos Frâncu le transmitea în
două componente principale, şi anume:
1918 moţilor chemaţi să se înroleze voluntari pe front (promisiuni
a) punerea în valoare a actualului Pantheon de la Ţebea fără a-l
venite de peste munţi): „Tot ce ne-au răpit regii Ungariei..., păduri,
modifica pe acesta;
păşuni şi băişaguri (mine de aur n.n.), ni le va da toate România... Ne
b) edificarea Mausoleului propriu-zis în apropiere, pe alt
vor da cu două mâini tot ce a cerut Horia şi Iancu... Porniţi din toate
amplasament.
satele cu arme şi merinde la Cluj şi Bălgrad sub căpitani aleşi...
Grijiţi pădurile şi băieşagurile ca ochii din cap! Ale voastre vor fi
Asociaţia noastră a contribuit la punerea în valoare la un nivel supeprin legea românească...”.
rior a actualului Pantheon de la Ţebea realizând ,dezvelind şi sfinţind
prin contribuţia sa proprie 15 plăci de granit şi marmură, iar cu ajutoSă ne înarmăm „cu arma legii“ şi să mergem înainte sub comanda
rul altor Asociaţii, Instituţii şi persoane încă două plăci şi recondiţio„No, hai!” pentru a împlini unicul dor al Iancului: „să-mi văd
narea a încă trei monumente importante.
naţiunea mea fericită”.
De asemeni am iniţiat şi realizat întocmirea şi aprobarea Certificatului de Urbanism (nr. 05/2012) pentru modernizarea împrejmuirii
Preşedinte Asociaţie,
de piatră a Pantheonului de la Ţebea, prin placarea acesteia cu plăci
Ioan Paul Mărginean
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MESAJE, MEMORII, SCRISORI ŞI INTERVENŢII ADRESATE DE CÃTRE
ASOCIAŢIA «ŢARA IANCULUI - IUBIREA MEA»
MESAJ Nr. 544 / 27. 02.2012 catre :
- Presedintia României, D-lui Presedinte Traian Basescu
- Senatul României, D-lui Presedinte
- Camera Deputatilor, D-nei Presedinte
- Guvernul României, D-lui Prim-ministru
- Partide politice si politicieni
Spre ştiinta : Mass-media s.a
Motto: a) ”…uniti-va cu poporul toti, preoti, nobili, cetateni, ostasi, învatati si va sfatuiti într-un cuget asupra mijloacelor
reînvierii nationale, pentru ca toti sunteti fii ai aceleiasi mame si cauza este comuna“.. (Simion Barnutiu – Blaj, 2/14 mai 1848)
b) „Unicul dor al vieţii mele fiind să-mi văd naţiunea mea fericită... tare crezând că luptătorii cu arma legii vor scoate drepturile
Naţiunii mele“ (Avram Iancu - „Ultima mea voinţă“–Câmpeni,1850)
1. Frământările şi crizele interne şi externe
- politice, economice, sociale şi morale nu ar trebui să abată atenţia de la obligaţia
societăţii noastre şi a fiecăruia dintre noi
de a cunoaşte şi de a cinsti cum se cuvine
eroii, martirii şi luptătorii din toate timpurile pentru binele neamului, de a celebra
evenimentele, faptele şi personalităţile
care au avut un rol hotărâtor în soarta
românilor şi a României.
2. În acest an, 2012 se vor împlini 140 de
ani de la moartea Eroului Naţional Avram
Iancu, iar peste doi ani, în 2014, vom
aniversa 190 de ani de la naşterea sa. A nul cunoaşte, sau a-l neglija pe Avram Iancu
şi oastea sa voluntară de apărare a gliei
străbune înseamnă a nu cunoaşte sau a
neglija Transilvania, iar a neglija Transilvania înseamnă a neglija cauza românilor
şi a României în general.
3. Spre Dumneavoastră - partide şi oameni politici, guvernanţi sau aleşi, aflaţi la
putere sau în opoziţie, în parlament, guvern, prefecturi, consilii, primării, institute, instituţii - îşi îndreaptă astăzi cetăţenii
şi întreaga Românie nădejdea spre mai
bine, de „a scoate cu arma legii” „drepturile Naţiunii”, unele neîmplinite de prea
multă vreme; nu ar trebui dezamăgiţi. De
aceea permiteţi-ne să Vă înaintăm spre
analiză, decizie, şi mai ales spre ducere la
împlinire, unele deziderate dintre care
menţionăm :
3.1 instituirea şi acordarea post-mortem lui Avram Iancu şi prefecţilor săi a
titlului de „Erou al Revoluţiei Române
de la 1848-1849 din Transilvania” ;
3.2. acordarea lui Avram Iancu, postmortem, a unor distincţii naţionale cum
ar fi Ordinul Steaua României; Ordinul
Mihai Viteazul.
3.3. realizarea celor 22 de propuneri
cuprinse în paginile 3, 4 şi 5 din Revista
nr.5 „Ţara Iancului”, pe care v-o înaintăm
alăturat prin poştă (sau vezi
www.taraiancului.ro).
4. Vă rugăm să binevoiţi a ne informa care
dintre propunerile menţionate la pct.3 de

mai sus le veţi cuprinde, în vederea
finalizării, în programul Dvs. electoral, de
guvernare şi/sau de iniţiativă legislativă.
5. Permiteţi-ne de asemenea să vă reamintim că în perioada 2012-2019 vom aniversa/comemora, celebra şi alte evenimente
importante ale românilor din Transilvania
şi nu numai, care desigur cer din timp pregătiri adecvate, unele presupunând un larg
consens naţional, dintre care enumerăm:
5.1. în anul 2012:
a) 220 de ani de la Supplex Libellus Valachorum Transilvaniae (II) înaintat împaratului Leopold al II-lea si Curtii din Viena
(30.03.1792);
b) 120 de ani de la Memorandumul
înaintat la Viena împaratului Franz Joseph
(28.V.1892) de catre o delegatie ce numara
300 de români.
5.2. în anul 2013:
a) 165 de ani de la începerea, sub conducerea lui Avram Iancu, a Revolutiei Române
si a Razboiului de aparare a Transilvaniei
împotriva invaziei abia înfiintatului stat
maghiar, cu pretul a 200 de sate distruse,a
nenumaratelor silnicii si a 40.000 de vieti
românesti jertfite;
b) 150 de ani de la moartea lui Simion Barnutiu (16/28.05.1863), prea devreme uitat,
a carei gândire, atitudine si opera ar trebui
bine cunoscute în scoli si politica.
5.3. în anul 2014:
a) 230 de ani de la începerea Revolutiei lui
Horia, Closca si Crisan (noi.1784);
b) 120 de ani de la faimosul Proces al Memorandumului (aprilie-mai 1894) în care
au fost condamnaţi pe nedrept 14 fruntasi
români la 32 de ani de temnita ungureasca;
b) 70 de ani de la Eliberarea Ardealului de
Nord (oct.1944);
5.4. în anul 2015: 230 de ani de la tragerea
pe roata a lui Horia, Closca si Crisan (febr.
1785)
5.5. în anul 2017: 580 de ani de la Unio
Trium Nationum (1437), alianta nobililor
maghiari, sasi si secui contra românilor
ardeleni, care desi numeric majoritari au

fost declarati oficial “tolerati”, fara drepturi civile (“durerile pe care le-a stors “unirea” le-am putea cunoaste numai daca s-ar
scula românii din morminte cu lacrimile
pe fata“ - Simion Barnutiu);
5.6. în anul 2018: 100 de ani de la Proclamarea Marii Uniri în Cetatea lui Mihai
Viteazul Unificatorul (1 dec.1918);
5.7. în anul 2019: 100 de ani de la înlaturarea din Ardeal a comunismului terorist
ungar a lui Bela Kun si de la cucerirea
Budapestei de catre armata româna si
voluntari, dupa lupte, jertfe si pierderi
deosebite. (martie – august 1919).
6. Dacă nu ar fi existat o luptă permanentă
de veacuri a cetăţenilor români de bună
credinţă (români, chiar saşi, secui şi
maghiari), pornind de la petiţii şi Memorandumuri la Răscoale, Revoluţii şi
Războaie, astăzi mai era Transilvania unită
cu România?? Să nu uităm însă că cei 90
de ani de Unire cu ţara nu pot compensa
tiraniile din lunga perioadă de sclavie de o
mie de ani a Ardealului şi românilor săi şi
nici să anihileze excesele rasiste şi autonomiste cotidiene ale unor maghiari nostalgici. Marea Unire nu s-a produs dintr-un
moft. Ea are în spate 1000 de ani de lupte şi
un milion de vieţi jertfite; politicienii şi
guvernanţii de toate culorile şi din toate
vremurile credem că ar trebui să cunoască,
să respecte, să împlinească şi să omagieze
cu sfinţenie lupta, principiile şi hotărârile
desfăşurate timp de secole care au constituit fundamentul Marii Uniri. Capul lui
Vodă Mihai Viteazul, retezat prin trădare şi
uneltiri străine, ne judecă şi ne îndeamnă şi
astăzi la vigilenţă şi înţelepciune. La fel
tragediile din 1940 de la Ip şi Treznea.
În aşteptarea atitudinii şi răspunsului
Dumneavoastră,
Vă mulţumim.
Cu aleasă consideraţie,
Preşedinte Asociaţie,
Ioan Paul Mărginean

Revista „Ţara Iancului“, nr. 6 / 2012 finanţat de Consiliul Judeţean Hunedoara
- SCRISOARE DESCHISĂ - nr. 1324 / 02.11.2010
Către,
Preşedintele României; Preşedintele Senatului; Preşedintele Camerei Deputaţilor;
Guvernul României; Banca Naţională a României; alte instituţii şi personalităţi
Vă trimitem alăturat un bob de aur nativ obţinut
prin spălarea aluviunilor de pe Valea Stănija,
afluent al Crişului Alb, comuna Buceş, de către
elevii-voluntari din Cercul „Micii Aurari” Clubul „Crăişorii”, cerc iniţiat şi organizat de
către Asociaţia noastră în parteneriat cu Primăria şi Şcoala din comuna Buceş şi instruiţi
practic la faţa locului de către dl. Ioan Catalina
(75 de ani, aurar autorizat din Stănija-Buceş).
Această metodă de obţinerea aurului era utilizată frecvent până prin anul 1935, asigurând fie
locuri de muncă permanente fie subsidiare
altor îndeletniciri ale localnicilor (creştere a
vitelor, meşteşugul lemnului, etc.)
Considerăm că şi azi s-ar putea obţine în beneficiul ţării şi al lucrătorilor, cantităţi însemnate
de aur prin metoda tradiţională de spălare a aurului, utilizând şaitrocul, trocuţa, hurca, jghiabul, ş.a. la o scară extinsă, rezultând posibilitatera creării unor locuri de muncă cu investiţii
minime. Numărul probabil al acestor locuri de
muncă rezultă dintr-un calcul simplu cunoscând producţia anuală medie de aur rezultat în
perioada interbelică prin metoda spălării pe tot
cuprinsul Ardealului (vezi anexa la prezenta)
de cca. „8 măgi/an” adică 800 kg/an = 800.000
grame/an şi randamentul mediu anual al unui
spălător de cca. 200-400 gr./an
Rezultă: = 800.000 grame/an/om: (200-400 gr/
an/om) = 4000 – 2000 locuri de muncă/an.
Acest lucru ar fi posibil în special în zona Munţilor Apuseni, cu sate izolate şi oameni cunoscători ai locurilor, mulţi foşti mineri, oameni
obişnuiţi cu munca grea şi traiul simplu. Spălarea aurului se poate practica de regulă doar 6
luni pe an, în perioada când apa de spălare are o

temperatură de peste +5oC, ceea ce în munţi
înseamnă lunile mai - octombrie.
Există însă în prezent (prin Legea minelor)
impedimentul unor prevederi legislative complicate şi costisitoare pentru un spălător de aur,
simplu, localnic (de multe ori cu 4–8 clase elementare) dar care ştie meşteşugul spălării aurului), care atunci când aude de documentaţii, de
concesionare, de permis de exploatare, de
autorizaţii de tot felul (mediu, protecţie muncii,
sănătate etc.) şi că toate acestea îl pot costa
între 2000 şi 5000 lei, sumă care abia ar putea
să o câştige într-un an din spălarea aurului,
sigur se lasă păgubaş.
Permiteţi-ne să Vă rugăm a interveni pentru
iniţierea unor reglementări legislative de încurajare a acestei activităţi de spălarea aurului în
comunele Ardealului, astfel încât orice localnic
să poată obţine dreptul de a spăla aur pe raza
comunei în care locuieşte numai printr-o simplă înregistrare la Primăria comunei respective
şi achitarea unei taxe care ar însemna un avans
de cca 300 de lei/an (625 lei/lună x 6luni/an x
16%x50%) beneficiind de facilităţi pensionarii
şi elevii, restul taxei reglându-se ulterior funcţie de producţie şi durata de lucru. Valorificarea
aurului obţinut desigur că ar urma să fie făcută
doar în puncte (laboratoare) specializate şi
coordonate de către Banca Naţională, la un preţ
corelat cu cel de pe piaţă şi achitat la predare.
Investiţia pentru orice spălător de aur se
rezumă la câteva unelte simple pe care şi le
poate procura singur.
Cu mulţumiri şi aleasă consideraţie,
Preşedinte Asociaţie, ing. Ioan Paul Mărginean
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Memoriu Nr. 4060/ 07.08.2011
Către Domnia Sa, Domnul Prim-ministru
al României, Emil Boc
Referitor: Sarmisegetusa Regia
1) Aţi condus recent, în vremuri grele, de
tumult şi criză, o delegaţie guvernamentală
în Munţii Orăştiei, la fosta capitală a lui
Decebal. [...]
2) Apreciem ideea Dvs. că „soluţia identificată de noi este de administrare specială a
zonei, după modelul Rezervaţiei Delta
Dunării şi de valorificare a cetăţilor dacice,
prin finanţare cu bani europeni”. [...]
3) În sensul celor de mai sus, Vă rugăm să
binevoiţi a primi trei sugestii :
3.1. Programul [...] să cuprindă valorile de
finanţare pe capitole de acţiuni care să se
regăsească în bugetul ţării şi să primească,
chiar ulterior, aprobarea Parlamentului
României, pentru ca eventuale succesiuni la
guvernare să nu-i oprească continuarea;
3.2. Să aveţi în vedere în cadrul Programului şi Proiectuluii European ideile pertinente
ale D-lui Andrei Vartic, fondator al Institutului Civilizaţiei Dace din Chişinău, comunicate de Domnia Sa în perioada 1995-1999
tuturor factorilor şi instituţiilor responsabile
din România(Ministere, Guvern, Academie,
Parlament, Preşedintele ţării). [...]
3.3. Să inventariaţi propunerile sau
recomandările existente în prezent pe
această temă, a Sarmisegetuzei, sau a
civilizaţiei dacice. [...]
Cu stimă,
Preşedinte Asociaţie,
Ioan Paul Mărginean

Cuvântarea-promisiune a D-lui prof. Ioan Mircea Moloţ, Preşedintele Consiliului Jud. Hunedoara
cu ocazia sfinţirii troiţei ridicată în memoria martirilor de la 1784 la poalele Cetăţii Deva, joi 18 noiembrie 2009
Preasfinţiile voastre, onoraţi invitaţi,
Doamnelor şi domnilor,
Evenimentul de astăzi este unul patriotic. Se
împlinesc 225 de ani de când aici, la poala
nord-estică a Cetăţii, albesc uitate osemintele a 117 martiri ai neamului, într-o groapă
comună, ţărani şi preoţi îndeolaltă, ridicaţi
de Horea la luptă pentru libertate, pamânt şi
dreptate. Printre aceştia, se numără şi 7
femei eroine care au schimbat furca de tors
cu furca devenită armă, braţele de alintat
copiii cu braţe de luptă. Tot aici, un moţ
iobag sau un preot cucernic citea ULTIMATUMUL lui Horea, adresat nobilimii
împre-surată în Cetate. Adevereşte cântecul
despre acele zile: „Când era Horea-mpărat,
/domnii nu s-au descălţat/ nici în pat nu s-au
culcat/ nici la masă n-au mâncat.“
Ultimatumul este întâia constituţie modernă
europeană, care a precedat-o pe cea a Revoluţiei franceze. Aici s-au scris multe pagini
de istorie, dar cea mai glorioasă şi mai sângeroasă aparţine oştenilor ţărani ai lui
Horea, Craiul munţilor. În noiembrie 1784
ei atacă Cetatea dinspre oraş. Nu au un plan
de bătaie, dar au dorul neostoit de dreptate
şi libertate. De pe creneluri, nobilii refugiaţi
aici aud glasul de tunet al unui preot devenit

oştean, al unui român în care s-a deşteptat
demnitatea de om, mândria de neam, setea
de pamânt: ,,Nobilii să nu mai fie... stăpânii
nobili să părăsească pentru totdeauna
moşiile... dânşii încă să plătească impozitele
întocmai ca poporul plebeu. Pământurile să
se împărţească între ţărani!” Surprinşi de
oştile chezaro-crăieşti, venite de la Orăştie
în sprijinul nobililor împresuraţi, ţăranii
sunt împinşi către Mureş. 117 ţărani cad în
luptă sau sunt deca-pitaţi într-o scenă de
groază, apocaliptică. În ziua de 7 şi în ziua
de 8 noiembrie au fost puşi cu capetele pe
bârnă deasupra unui şanţ. Capetele cădeau
în şanţ, iar trupurile erau împinse cu
piciorul de gâde, într-o groapă comună.
Scena supliciului era atât de cutremurătoare
încât condamnaţii fără judecată se
îmbulzeau să fie decapitaţi mai degrabă.
Acesta a fost doar începutul unui sir de
samavolnicii care va culmina cu chinurile
cristice ale conducătorilor răscoalei.
Doamnelor şi domnilor, se cuvine să amintim că doi mari români, cărturari şi istorici,
Francisc Hossu-Longin şi Nicolae
Densuşianu, după 100 de ani, aveau să
caute şi să găsească groapa comună în
partea de nord-est a Cetăţii. Autorităţile

vremii au interzis să fie cinstite osemintele
acestor martiri, oseminte care stau la temelia istoriei unui neam martirizat prin atâtea
vitrege şi însângerate istorii. „Veni-va
vremea ...“, pare că ar fi zis Nicolae
Densuşianu, autorul primei istorii a Răscoalei lui Horea, Cloşca şi Crişan. Iată că a
venit vremea când în libertate ne putem
cinsti înaintaşii, ne putem scrie istoria. Promitem că acele oseminte sacre vor fi sfinţite
după datină şi peste ele va veghea un
impunător monument.
Onorată asistentă, privesc în jur şi văd,
impresionat, atâtea feţe bisericeşti. Mă
aplec în faţa domniilor voastre, cucernici
părinţi, urmaşii acelor slujitori ai Bisericii
Ortodoxe care au lăsat crucifixul pentru a
lua în mână paloşul, securea ori coasa şi a
deveni căpitani într-o oştire cum n-a mai fost
alta. Din când în când, istoria ne obligă să
luăm pilda înaintaşilor la această mereu
tulburată răscruce de lumi.
Fie ca aceşti bravi martiri şi eroi să doarmă
în pacea de care nu au avut parte.
Să le fie ţărâna uşoară şi amintirea vie!
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Festivalul Cultural-Patriotic „Ţara Crăişorului”
Ediţia I - 2008, cu tema

Ediţia a II-a - 2009, cu tema

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

„Moţii şi Ţara Zarandului, îndatoriri şi drepturi de astăzi,
izvorâte din lupta şi jertfa de ieri“

Brad - 7 mai
Şcoala „Horia, Cloşca şi Crişan“

Ribiţa - 10 octombrie,
Şcoala Generalã “Preot Iosif Comşa”

Tomeşti - 17 octombrie,
Şcoala Generalã cls. I-VIII

Cricãu - 12 octombrie,
Şcoala Generalã “Decebal”

Baia de Criş - 14 octombrie
Şcoala Generalã “Avram Iancu”

Sântimbru - 15 octombrie,
Şc. Gen. “Ioan de Hunedoara”

Baia de Criş - 14 octombrie
Şcoala Generalã “Avram Iancu”

Sântimbru - 15 octombrie,
Şc. Gen. “Ioan de Hunedoara”

Ţebea - 28 februarie,
la Biserica Ortodoxã Românã

Hălmagiu - 4. aprilie,
la Grupul Şcolar "Moga Voievod"

Brad - 10 aprilie, la Şcoala Generală "Mircea Sântimbreanu"

Blăjeni – 30 aprilie,
la Şcoala Generală

Buceş - 23 mai,
la Şcoala Generală "Ion Buteanu"

Brad, Catedrala Ortodoxă - 10 octombrie
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Festivalul Cultural-Patriotic „Ţara Crăişorului”
Ediţia a III-a - 2010, cu tema
„225 de ani de la martiriul lui Horea, Cloşca şi Crişan“
Partea I - 27 februarie

Ţebea

Ediţia a IV-a - 2011, cu tema
„Naţiunea română multimilenară din Ardeal numeric majoritară,
în drepturi încă minoritară, la 600 de ani de la atestarea
documentară a comunei Crişcior; Lupta şi armele sale din trecut,
prezent şi viitor“
Ziua I - 19 mai, în com. Crişcior

oraşul Abrud (AB)

Ziua a II-a - 20 mai, în Pantheonul din Ţebea

Comuna Horea (AB)

com. Vadu Moţilor (AB), la Şc. Gen.

Partea a II-a - 28 februarie - com. Albac (AB)

Ziua a II-a - 20 mai, în Comuna Crişcior
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Alte acţiuni din anii 2008-2009
anul 2008

anul 2009

Mărişel-Fântânele - 13 iulie, la „Crucea Iancului“

Dezvelire şi sfinţire monument Ţebea, 28 februarie

Pe cărările Iancului, Dumbrava de Sus, 12 octombrie

Pe Valea Arieşului, 11 iulie

Colegiul Naţional „Avram Iancu“ Brad, 7 noiembrie

Cluj-Napoca, Monumentul memorandiştilor, 11 iulie

Dezvelire şi sfinţire monument Ţebea, 14 decembrie

Mărişel-Fântânele - 12 iulie, la „Crucea Iancului“
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Alte acţiuni din anii 2010-2011
anul 2010

anul 2011

Inaugurare Cerc „Micii aurari“, Buceş - 15 ianuarie

Serbările Naţionale de la Ţebea - 11 septembrie

Serbările Naţionale de la Ţebea - 12 septembrie

Excursie Sarmisegetusa dacică, 17 septembrie

Catedrala Reîntregirii Neamului, Alba Iulia - 6 noiembrie

Dezvelire placă la Gorunul lui Iancu, Ţebea 15 Octombrie

Comemorare la Târnava de Criş - 7 noiembrie

Comemorare la Târnava de Criş - 6 noiembrie
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Serbarea “Veniţi la Ţebea, Veniţi să colindaţi cu noi,
pentru străbuni, eroi şi pentru Voi!”
Ediţia I - 14 decembrie 2008

Ediţia a II-a - 12 decembrie 2009

Ediţia a III-a - 17 decembrie 2010

Dezvelire şi sfinţire placă de granit
cu „Ultima voinţă“ a lui Avram Iancu

Revista „Ţara Iancului“, nr. 6 / 2012 finanţat de Consiliul Judeţean Hunedoara

Serbarea “Veniţi la Ţebea, Veniţi să colindaţi cu noi,
pentru străbuni, eroi şi pentru Voi!”
Ediţia a IV-a - 17 decembrie 2011
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Festivalul Cultural-Patriotic „Ţara Crăişorului“, ediţia a V-a, 2012
cu tema: „Ardelenii şi ţara lor, la 140 de ani de la moartea Eroului Naţional Avram Iancu“

Partea I - Ţebea, 21 mai 2012
Participanţi: *formaţiile de ”elevi-crăişori” de pe Arieş (din localităţile Horea şi Vadu Moţilor, jud. Alba)
şi de pe Crişul Alb (din localităţile Buceş, Bucureşci, Crişcior, Brad, Ribiţa, Baia de Criş,
Vaţa de Jos, - Jud. Hunedoara, Gurahonţ-jud. Arad);
• oficialităţi • preoţi • numeroşi invitaţi •

Revista „Ţara Iancului“, nr. 6 / 2012 finanţat de Consiliul Judeţean Hunedoara

Festivalul Cultural-Patriotic „Ţara Crăişorului“, ediţia a V-a, 2012
cu tema: „Ardelenii şi ţara lor, la 140 de ani de la moartea Eroului Naţional Avram Iancu“

Partea I - Ţebea, 21 mai 2012
Participanţi: *formaţiile de ”elevi-crăişori” de pe Arieş (din localităţile Horea şi Vadu Moţilor, jud. Alba)
şi de pe Crişul Alb (din localităţile Buceş, Bucureşci, Crişcior, Brad, Ribiţa, Baia de Criş,
Vaţa de Jos, - Jud. Hunedoara, Gurahonţ-jud. Arad);
• oficialităţi • preoţi • numeroşi invitaţi •
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Festivalul Cultural-Patriotic „Ţara Crăişorului“, ediţia a V-a, 2012
cu tema: „Revoluţia de la 1784-1785, treaptă de culme a revendicărilor şi luptei moţilor şi
românilor ardeleni pentru drepturi naţionale, sociale, politice, umanitare“

Partea a II-a - Crişcior, jud. Hunedoara, 2 noiembrie 2012
Participanţi : *formaţiile de ”elevi-crăişori” din localităţile Crişcior, Buceş, Bucureşci, Brad
Vaţa de Jos - Jud. Hunedoara şi Gurahonţ din jud. Arad; • oficialităţi • preoţi • numeroşi invitaţi •
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Plăci de comemorare / aniversare
montate şi dezvelite prin grija şi aportul Asociaţiei „Ţara Iancului-iubirea mea“ şi Clubului „Crăişorii“
total 41 buc., din care în 2008 - 7; în 2009 - 13; în 2010 - 14; în 2011 - 4; în 2012 - 3
1. La Şc. Gen. Tomeşti - 17.10.2008
GLORIE VEªNICÃ CELOR 40.000 DE MARTIRI ªI EROI DIN
TOATÃ TRANSILVANIA,
INCLUSIV CEI DIN COMUNA TOMEªTI,
UCIªI DE TIRANIA UNGUREASCÃ ÎN ANII REVOLUÞIEI
1848-1849
- DEZVELITÃ AZI 17.X.2008 -

2. La C. N. „A. Iancu“, Brad, 7.11.2008
COMEMORARE
1848 - 2008 = 160 de ani
1918 - 2008 = 90 de ani
Dezvelitã azi, 07.11.2008 prin grija O.N.G „Þara Iancului Iubirea mea“ Deva ºi
C.N. „Avram Iancu“ Brad, membru de onoare

3. La Ţebea, la Pantheonul Naţional, 14 decembrie 2008 - piedestal 1
3.3. Spre mormântul
3.2. Spre şosea
3.1. Placă deasupra
lui Avram Iancu
Tu, Iancule ºi moþii tãi Noi preferãm moartea
GLORIE VEªNICÃ CELOR PESTE 40.000 DE MARTIRI ªI
aþi trãit ºi aþi murit
unei vieþi pe care o
EROI DIN TRANSILVANIA, UCIªI DE TIRANIA
pentru dreptate ºi
îndurãm. Noi vom muri
UNGUREASCÃ ÎN ANI REVOLUÞIEI DE LA 1848 - 1849
libertate. Idealul
fericiþi ca exemplul
GLORIE ªI RECUNOªTINÞÃ ETERNÃ TUTUROR CELOR CARE AU
acesta rãmâne la
nostru va garanta
LUPTAT ªI S-AU JERTFIT PENTRU APÃRAREA ªI PÃSTRAREA
temelia vieþii noastre
urmaºilor noºtri
GLIEI, CREDINÞEI ªI LIMBII STRÃBUNE, PENTRU UNITATEA ªI
naþionale.
drepturile umanitãþii.
FERICIREA NEAMULUI ROMÂNESC MULTIMILENAR
Vasile Goldiº, 1924
Horea, Cloºca ºi Criºan
Tibru 12/23 noi. 1874
3.4. Placă spre Baia de Criş
3.4. Placă în faţă
Dezvelitã azi, 14 decembrie 2008, prin grija ing. Ioan
Paul Mãrginean, preºedintele Asociaþiei Þara Iancului
„UNICUL DOR AL VIEÞII MELE FIIND CA SÃ-MI VÃD
- Iubirea mea din Deva ºi prof. Horia Romeo Fãrcaº,
NAÞIUNEA MEA FERICITÃ... VOIESC DARÃ... DUPÃ
primarul comunei Baia de Criº, sfinþitã fiind de un
MOARTEA MEA... ÎNFIINÞAREA UNEI ACADEMII DE
sobor de preoþi conduºi de preot Ioan Jorza,
DREPTURI... DREPTURILE NAÞIUNII MELE“
protopop de Brad, ºi preot Arsenie Ilieº, paroh.
Avram Iancu - „Ultima mea voinþã“ (fragment),
Câmpeni 20.12.1850
4. La Ţebea, la Pantheonul Naţional, 28 februarie 2009 - piedestal 2
4.1. Placă de acoperiş spre alee
4.4. Placă de acoperiş spre Baia de Criş
PLACÃ DE COMEMORARE ªI CINSTIRE, GLORIE ªI
Placã ridicatã de ONG Þara Iancului - Iubirea Mea
POMENIRE VEªNICÃ PENTRU LUPTÃTORII, MARTIRII ªI
Deva, cu ocazia sfinþiirii drapelului elevilor-voluntari
EROII CARE S-AU JERTFIT PENTRU UN ARDEAL
din ºcoli zãrãndene, reuniþi în Clubul „Crãiºorii“, care
ROMÂNESC, LIBER ªI FERICIT ÎN ANII:
au depus legãmânt de credinþã la mormântul lui
Avram Iancu, nebiruitul Crai al Munþilor, aidoma
1784 (225 de ani) 1849 (160 de ani) 1919 (90 de ani)
voluntarilor de acum 90 de ani din Batalionul „Horea“,
1944 (65 de ani) 1989 (20 de ani)
care, alãturi de Armata Românã, au alungat din
4.2. Placă acoperiş 4.3. Placă acoperiş
Ardealul românesc tirania ungureascã pânã în
spre mormântul
spre drum
Budapesta, pe atunci bolºevicã.
lui Avram Iancu
Þebea, 28.02.2009
„NO, GATA?!
NIHIL
NO, HAI!“
SINE
Avram Iancu
DEO
6. La Şcoala Generală cls. I-VIII „Mircea
5. La Grupul Şcolar „Moga Voievod“ din
comuna Hălmagiu, jud. Arad,
sâmbătă 4 aprilie 2009
PLACÃ DE COMEMORARE ªI CINSTIRE
A LUPTÃTORILOR, MARTIRILOR ªI EROILOR
din anii:
1359 = 650 de ani
1784 = 225 de ani
1849 = 160 de ani
1919 = 90 de ani
1944 = 65 de ani
1989 = 20 de ani
Ridicatã ºi sfinþitã azi, 4 aprilie 2009, prin grija ONG „Þara
Iancului - Iubirea mea“ Deva ºi Grup ªcolar „Moga Voievod“
Hãlmagiu

Sântimbreanu“ din mun. Brad, jud. Hd,
10 aprilie 2009
PLACÃ DE COMEMORARE ªI CINSTIRE
A LUPTÃTORILOR, MARTIRILOR ªI EROILOR
din anii:
1759 = 250 de ani
1784 = 225 de ani
1849 = 160 de ani
1919 = 90 de ani
1944 = 65 de ani
1989 = 20 de ani
Ridicatã ºi sfinþitã azi, 10 aprilie 2009, prin ªcoala Generalã
cls. I-VIII „Mircea Sântimbreanu“ din Brad ºi ONG „Þara
Iancului - Iubirea mea“ Deva

7. La Şcoala Generală cls. I-VIII din com.
Blăjeni – 30 aprilie 2009
PLACÃ DE COMEMORARE ªI CINSTIRE A LUPTÃTORILOR,
MARTIRILOR ªI EROILOR DIN ANII:

8. La Şcoala Generală cls. I-VIII
„Ion Buteanu” din comuna Buceş,
jud. Hunedoara – sâmbătă 23 mai 2009
PLACÃ DE COMEMORARE ªI CINSTIRE
A LUPTÃTORILOR, MARTIRILOR ªI EROILOR DIN ANII:

1784 = 225 de ani
1849 = 160 de ani
1919 = 90 de ani
1944 = 65 de ani
1989 = 20 de ani

1784 = 225 de ani
1849 = 160 de ani
1919 = 90 de ani
1944 = 65 de ani
1989 = 20 de ani

Ridicatã ºi sfinþitã azi 30 aprilie 2009, prin grija O.N.G. „Þara
Iancului – Iubirea Mea”- Deva, Primãria ºi ªcoala din com.
Blãjeni ºi Protopopiatul Ortodox Brad

Ridicatã ºi sfinþitã azi 23 mai 2009, prin grija Asociaþiei non
profit „Þara Iancului – Iubirea Mea”- Deva, Primãria ºi ªcoala
din com. Buceº ºi Protopopiatul Ortodox Brad

9. La Catedrala Ortodoxă Brad, 10.10.2009
PLACÃ ANIVERSARÃ PENTRU CINSTIREA ªI POMENIREA
URMÃTOARELOR EVENIMENTE ªI A FÃPTUITORILOR
LOR:
6 OCTOMBRIE 1759 = PROCLAMAÞIA DE LA BRAD A
CUVIOSULUI MÃRTURISITOR SOFRONIE, PENTRU
DÃINUIREA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
(250 DE ANI)
1 SEPTEMBRIE 1869 = DESCHIDEREA (ÎN PREZENÞA LUI
AVRAM IANCU) A CURSURILOR PRIMULUI GIMNAZIU
ORTODOX ROMÂN DIN BRAD, AVÂND CA MEMBRI
FONDATORI 92 DE COMUNE DIN COMITATUL ZARAND ªI
NUMEROªI SPONSORI (140 DE ANI)
14 OCTOMBRIE 1939 = SFINÞIREA CATEDRALEI
ORTODOXE ROMÂNE DIN BRAD DE CÃTRE UN SOBOR DE
PREOÞI CONDUªI DE Î.P.S. PÃRINTE ARHIEPISCOP ªI
MITROPOLIT DR. NICOLAE BÃLAN AL ARDEALULUI (70
DE ANI)
Ridicatã ºi sfinþitã azi 10 octombrie 2009 prin grija:
Asociaþiei„Þara Iancului – Iubirea Mea” Deva (Preºedinte ing. Ioan
Paul Marginean); Protopopiatului Ortodox Român din Brad
(protopop Ioan Jorza) ºi parohiei Brad (preot paroh Teodor Faur),
sub pãstorirea Î.P.S. Pãrinte Arhiepiscop Dr. TIMOTEI al Aradului ºi
Hunedoarei; Primãriei ºi Consiliului municipiului Brad (primar ec.
Florin Cazacu).
10. La Ţebea, Sâmbătă 12 decembrie 2009
GORUNUL
GORUNUL
GORUNUL
CRAIULUI MUNÞILOR
REGELUI
REGINEI
AVRAM IANCU
FERDINAND
MARIA
Spre cinstire ºi pomenire faptei studenþilor Ioan
Scurtu, George Novacovici ºi Ciprian Steer de la
Universitatea din Cluj care la 31 decembrie 1899 au
depus la Þebea pe mormântul Craiului Munþilor o
cununã de lauri cu flamura tricolorului românesc,
având inscripþia „Dormi în pace. Noi veghem !
Tinerimea românã lui Avram Iancu” cu riscul
prigoanei, ameninþãrilor, temniþei ºi exmatriculãrii la
care au fost supuºi ulterior de cãtre oficialitãþile
ungureºti, dupã 3 ani de anchete ºi procese
umilitoare.
Asociaþia „Þara Iancului – Iubirea Mea” Deva
ºi Clubul de elevi-voluntari „Crãiºorii”
www.taraiancului.ro
Decembrie 2009
9. Ţebea, Abrud şi Vadul Moţilor
Sâmbătă 27 februarie 2010
PLACÃ DE COMEMORARE
Pentru eroii, martirii ºi luptãtorii
Rãscoalei de la 1784, în frunte cu
HOREA, CLOªCA ªI CRIªAN
www.taraiancului.ro
febr. 2010
13. La Ţebea – 21 mai 2010
monumentele lui: Teodor Pop;
Zacharia Francisc Werner
şi Sigismund Borlea
MONUMENTE FUNERARE
RECONDIÞIONATE ÎN MAI 2010
DE CÃTRE
• ASOCIAÞIA „ÞARA IANCULUI-IUBIREA MEA”
• COLEGIUL NAÞIONAL „AVRAM IANCU” BRAD ªI
ABSOLVENÞI DIN PROMOÞIILE 1959 ªI 1960

10. La Primăria şi Consiliul Local din
comuna Albac, jud. Alba,
Duminică 28 februarie 2010

PLACÃ COMEMORATIVÃ
GLORIE ªI POMENIRE VEªNICÃ MIILOR DE LUPTÃTORI ªI
MARTIRI PARTICIPANÞI LA RÃSCAOLA ÞÃRANILOR IOBAGI
DE LA 1784 - 1785 CONDUªI DE MARELE EROU HORIA DIN
ALBAC, RÃPUS DE TIRANIA AUSTRO-UNGARÃ LA ALBA
IULIA ACUM 225 DE ANI PRIN TRAGERE PE ROATÃ.
„ICH STERBE FÜR DIE NATION“ (MOR PENTRU NAÞIUNE)
AU FOST ULTIMELE LUI CUVINTE.
Placã dezvelitã ºi sfinþitã azi 28 februarie 2010 prin grija
primarului Todea P. Tiberiu ºi a Asociaþiei „Þara Iancului iubirea mea“
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Avram Iancu-140 de ani de la trecerea în nefiinţă
Remember - prin scrieri, documente, discursuri
„Iancu, Avram (născut: 1824, Vidra de
Sus, azi Avram Iancu, judeţul Alba –
decedat: 10 septembrie 1872, Baia de Criş,
judeţul Hunedoara) A fost fiul lui
Alisandru Iancu şi al Mariei Gligor. A mai
avut un frate, Ioan. Nu a fost căsătorit şi nu
a avut urmaşi.
A făcut cursurile la şcoala primară din
satul natal, apoi a studiat la Câmpeni şi la
Zlatna. De aici a plecat la Cluj, unde a
studiat la Liceul Piarist. În anul 1846 a
absolvit dreptul la Cluj. După terminarea
studiilor superioare s-a angajat cancelist la
Tabla Regească de la Târgu Mureş, unde la surprins declanşarea revoluţiei paşoptiste din Transilvania. Încă din primele zile sa angajat în lupta pentru drepturi sociale şi
naţionale ale românilor din Transilvania. A

participat la organizarea tuturor celor trei
Adunări Naţionale ale românilor de la Blaj
din anul 1848, luând parte la toate. A fost
numit de către Comitetul Naţional Român
prefect (general) al Legiunii Auraria
Gemina, care şi-a subordonat administrativ şi militar centrul Munţilor Apuseni şi a
avut sediul la Câmpeni, fiind formată în
principal din moţi. După refugierea în
Muntenia a Comitetului de Pacificare a
rămas conducătorul „de facto” al rezistenţei româneşti din Transilvania. A câştigat
cele trei bătălii de la Abrud împotriva
trupelor maghiare, date în lunile mai şi
iunie 1849. După încheierea revoluţiei a
fost decorat de împăratul Imperiului
Habzburgic, dar a refuzat orice distincţie şi
răsplată, cerând ca acestea să fie acordate

În 1824 „la vremea cireşelor”, în satul Vidra de Sus, pe valea îngustă
a Arieşului, în inima Munţilor Apuseni, s-a născut viitorul „crai al
munţilor”, sau „crăişorul nostru”, cum îl vor numi în anii Revoluţiei
buciumanele Apusenilor. Revoluţionar înflăcărat, apărător dârz şi
slujitor devotat al naţiunii sale, Avram Iancu a căpătat o aureolă de
legendă încă din timpul Revoluţiei de la 1848. Un biograf
contemporan cu el l-a numit „cel dintâi om învăţat ieşit din opincă”.
Ridicat într-adevăr prin învăţătură dintre moţi, Iancu le-a înţeles
durerile şi năzuinţele, a refuzat să-i părăsească şi şi-a dedicat întreaga
viaţă viitorului lor.
Fiul lui Alexandru Iancu, jude sătesc şi paznic al pădurilor fiscului, şi
al Mariei Gligor, cel ce se considera nepot al marelui Horea –
înaintaşul său din 1784 în lumea moţilor – Avram, şi-a dovedit din
tinereţe ataşamentul pentru ideile înnoitoare şi ura faţă de rânduielile
feudale şi asuprirea naţiunii sale. „Tată ! – îi spunea el lui Alexandru
Iancu – nu-i bună rânduiala de acum ! Trebuie schimbată ! Unii să
moară de flămânzi, iar alţii să crape de sătui ?” Asistând la
dezbaterile Dietei de la Cluj şi constatând lipsa oricărei perspective
de îmbunătăţire a situaţiei ţărănimii transilvane, a rostit cuvintele
memorabile care aveau să-i devină un un adevărat îndreptar: „Nu cu
argumente filozofice şi umanitare vei putea convinge pe acei tirani,
ci cu lancea, ca Horea!”
După studii de drept şi filozofie, Avram Iancu, alături de alţi tineri

în schimb naţiunii române din Transilvania. A fost arestat în mod repetat de
autorităţile austriece, fiind persecutat
pentru refuzul său de a fi decorat de
împărat şi din cauză că insista pentru acordarea de drepturi românilor. A cutreierat
timp de mai mulţi ani Zarandul.... Încă din
anul 1850 şi-a lăsat prin testament toată
averea naţiunii române...
Bolnav, a murit în noaptea de 9 spre 10
septembrie 1872 pe prispa casei brutarului
Ioan Stupină din Baia de Criş. A fost
înmormântat la 13 septembrie în curtea
bisericii ortodoxe româneşti de la Ţebea,
judeţul Hunedoara, făcându-i-se funeralii
naţionale. Este cel mai mare erou naţional
al românilor din Transilvania.”
*Bibliografie, nr. 1

jurişti români şi-a desăvârşit practica de avocat printre „canceliştii”
Tabulei Regeşti (Curtea de Apel) din Târgu Mureş.
A cutreierat neobosit Munţii Apuseni, pregătind Adunarea de la Blaj
din 18/30 aprilie, la care a participat, împreună cu Ioan Buteanu. În
fruntea câtorva zeci de mii de moţi, s-a întors la Blaj, la măreaţa
adunare din 2-4/14-16 mai. Iancu era acum binecuvântat şi se bucura
de autoritate în rândul mulţimii. Lui i-a revenit sarcina de a organiza
poporul în cete şi, prin aceasta, de a-i înzeci forţele. „Uitaţi-vă pe
câmp, românilor – consemnează Alecu Russo, martor moldovean al
evenimentului, cuvintele Iancului -, suntem mulţi ca şi cucuruzul
brazilor, suntem mulţi şi tari că Dumnezeu este cu noi...” Iancu a fost
ales membru al Comitetului Naţional Român.
La 29 august /10 sptembrie 1872, inima lui Iancu a încetat să bată.
Trei zile mai târziu, poporul l-a condus pe ultimul drum. Iancu a fost
îngropat sub stejarul lui Horea, la Ţebea, cei doi eroi găsindu-se
astfel reuniţi simbolic peste veac. „Îl plânge Ardealul, scumpa sa
patrie şi poporul român, pentru al cărui nume, libertate şi existenţă a
purtat spada română şi a băgat frică şi respect în oasele boierilor şi ale
negrilor duşmani, şi naţiunea întreagă, de la Mare până la munţi, este
în doliu”, scria în acele zile ziarul Federaţiunea. „Eroul nepătat din
1848” – cum îl numea la moartea sa Iosif Vulcan – este păstrat şi
astăzi în inima naţiunii şi în cartea sa de aur. *Bibliografie, nr. 2

„Către I. Simonffy
Libertate, egalitate, frăţietate.
Fraţilor maghiari !
Ascultaţi cuvintele purcese din adîncul sufletului unui român sincer. Aceste sfinte principii ne
treziră din adîncirea, în care ne apăsară varvarii de sute de ani ....”
„...pe noi ne-a răsculat nerecunoaşterea naţionalităţii politice, tiraniile şi barbariile
conservativilor şi aristocraţilor transilvani, maghiari, cari, poporul în această epocă nu le-a
mai putut suferi, şi de cari inteligenţa s-a scîrbit cu totul – am fost siliţi a ridica arme, a le
purta în contra aceluia care mai departe ne tirăneşte, şi se vede a ne apăra existenţa politică
despre ce va mărturisi istoria, punînd vină, cui va fi drept...”
„...Ci voim a vă trezi pe voi, şi a vă arăta, că între voi este vermele care vă roade rădăcina şi
vă sapă temeiul unui viitor, pe care vi-l puteţi promite etern. În senatul vostru s-a ivit pizma
întrupată...”
„...Libertate, egalitate, frăţietate, aceste principii sînt deviza noastră, acestea tesaurul şi cel
mai sfînt obiect pentru care şi cu care trăind sîntem gata a da mîna cu cei mai nedumiriţi
duşmani ai noştri, şi a le promite cel mai sincer ajutor, ce se poate aştepta de la vreun popor
european, iară de aceste principii lipsiţi, cu cea mai bărbă-tească seriozitate sîntem hotărîţi
de la început, a ne băltui sîngele pînă la cel din urmă român...”
„...Pe scurt: voim iară a vă spune, şi exclamăm: de credeţi în cer un Dumnezeu şi pe pămînt o
patrie, luaţi alte mijloace de a trata cu noi, convingeţi-vă deplin, că între noi şi voi armele
niciodată nu pot hotărî... Avram Iancu, Câmpeni 15 iunie 1849

*Bibliografie, nr. 3

„...Urmaşul lui Horia a adus cu sine (pe
scena evenimentelor de la 1848, V.N.) mîndria aspră a moţilor, acea pornire furtunoasă de plată şi răsplată care înroşise o
dată crestele munţilor cu focul revoluţiei...
Firea lui Iancu, caracterul distinct şi unic al
ţăranului de la Vidra, a smuls de la început
mişcarea de la patruzeci şi opt din ogaşa
bătătorită a suplicaţiunilor seculare către
„prea înălţatul cezaro-crăiesc scaun” şi i-a
dat un caracter revoluţionar. Fiinţa lui a
dominat masele din primele clipe... Ce-a
urmat se ştie. E prima noastră afirmare a
ideii de libertate politică, cea dintîi campanie ostăşească în războiul de neatîrnare.
Avocatul Avram Iancu a pledat cu sabia în
mînă cauza românismului... Agerul prefect,
frumos, drept şi încrezător crai al munţilor,
se ivea pretutindeni pe calul lui alb ca un zeu
al luptei ...” Octavian Goga

*Bibliografie, nr. 4

Revista „Ţara Iancului“, nr. 6 / 2012 finanţat de Consiliul Judeţean Hunedoara
„Iancu nici decum n-a vânat popularitatea:
nu el a alergat după popor, ci acesta era fermecat de personalitatea lui. Iancu nu a fost
orator, în sensul modern, parlamentar(...)
vorbea foarte rar către mulţime, însă pare căl vedem acum înaintea ochilor că de câte ori
lua cuvântul, în faţa lui jucau razele unei
inspiraţiuni misterioase de care nici el nu-şi
putea da seama prin urmare, în momente de
acelea era peste putinţă ca să nu răpească cu
sine pe ascultători. Iancu era şi unul din junii
cei mai frumoşi ai timpului său, simpatic
prin natura sa, ... însă când îl irita cineva,
devenea teribil” - George Bariţiu

„...Dreaptă şi nepărtinitoare, istoria nu va
uita niciodată că, la îndemnul lui Bălcescu,
Avram Iancu a scris lui Kossuth, din
Cîmpeni la 3 august 1849, cînd revoluţia
ungară se prăbuşea şi cînd ar fi putut trage
foloase de la Habzburgi: „... pentru a vă
dovedi sentimentele noastre frăţeşti pe care
le nutrim faţă de naţiunea maghiară, am
hotărît să rămînem neutri faţă de armata
ungară în tot timpul acestor lupte, neatacîndo şi apărîndu-ne numai în cazul cînd am fi
atacaţi...”

Generalul Luders aprecia în mod deosebit
figura de erou a lui Avram Iancu, în acelaşi
timp în care-i dispreţuia profund pe ramoliţii
generali austrieci. Dealtfel, la intrarea sa în
Transilvania, el declara categoric că:
“Numai un general am aflat în ţară, pe
Iancu“
Dr. Gelu Neamţu, Revoluţia democraticã
de la 1848-1849 din Transilvania, cap.VIII

*Bibliografie, nr. 6

*Bibliografie, nr. 5
“…Demnitatea de neam a românilor ardeleni nicãieri şi niciodatã n-a
fost ridicatã la o înãlţime mai mare, ca prin sabia lui Iancu şi prin
bravura ostaşilor sãi. Iancu a întãrit aceşti munţi, nu cu ziduri ci cu
entuziasmul fiilor sãi, într-o cetate neînvinsã a românismului, cãruia
i-a dat hranã continuã întãrind pe toţi în nãdejdea unor zile mai bune,
de deplinã libertate, şi în conştiinţa naţionalã, care a creat România
întregitã, Unirea neamului.
Viaţa lui Iancu şi a soţilor sãi în munca de dezrobire a fraţilor, va
rãmânea pentru toate generaţiile viitoare ca o pildã de vecinicã
recunoştinţã.
Î.P.S. Sa Mitropolitul Primar, Dr. Miron Cristea –Ţebea, 1924

*Bibliografie, nr. 7
“Cu înaltã însufleţire am venit împreunã cu
familia Mea spre a ne închina împrejurul
legendarului gorun al lui Horia, la
mormântul lui Avram Iancu, marele luptãtor
pentru drepturile naţionale. Mi-a fost dat
Mie, Întâiul Rege al României întregite, sã
viu aici sã consfinţesc încheierea unui lung şi
dureros proces istoric, în care era vorba de
revendicarea celor mai elementare drepturi
de viaţã naţionalã şi de unitate sufleteascã a
celui mai vechi şi mai numeros popor din
ţara aceasta, care, pe lângã o muncã
cinstitã, dãduse din sânul stãpânitorilor de
pe vremuri atâtea vieţi, atâţia generali vestiţi
şi încã un mare rege. »...
Ferdinand I, Regele Românilor”, Ţebea,
1924

17

“Ne-am adunat în jurul acestui mormânt pentru ca sã aducem
prinosul de admiraţie, al nostru şi al întregului nostru popor, eroului
naţional Avram Iancu. Ne plecãm frunţile înaintea mãrimei sufleteşti
a bãrbatului care sintetizând în fiinţa sa aspiraţiile dupã libertate ale
poporului sãu, s-a fãcut în mod atât de strãlucit, cu jertfa vieţii sale,
purtãtorul lor…
...Duhul lui Iancu rãmâne de-a pururi în inima poporului nostru, ca
o întãrire pentru cei şovãielnici, ca o neînfricatã împintenare spre
jertfã a tuturora şi ca o cãlãuzã bunã în vremile grele de care nu este
scutitã soarta nici unui popor. Cu el sã ne umplem inimile şi
închinându-ne înaintea umbrei marelui erou, sã-I zicem:
Iancule mare/ Bravule tare/ Cu noi sã fii“ Î.P.S. Mitropolitul Ardealului Dr. Nicolae Bãlan, Ţebea 1924

*Bibliografie, nr. 7

“…Binecuvântat şi preaslãvit sã fie numele
tãu Avrame, Rege al munţilor noştri şi
mucenic al libertãţii noastre naţionale… » dr. Ioan Lupaş, membru al Academiei
Române-Ţebea 1924”

*Bibliografie, nr. 7
“…Munţii sunt nãscãtori şi crescãtori ai
sentimentului de libertate; munţii sunt şi adãpostitori ai dorului de libertate. Din munţi a
rãsãrit Avram Iancu, Fãt Frumosul neamului
românesc, munţii aceştia, leagãnul lui, şi i-a
apãrat munţii lui, i-a şi apãrat şi i-a ajurat cu
atâta destoinicie şi eroism, cã duşmanul n-a
putut strãbãtea în ei. Cu câtã sfinţenie a fost
numit el “Regele Munţilor”…

*Bibliografie, nr. 7

*Bibliografie, nr. 7
”…Înalta prevedere politicã a lui Şaguna şi cumpãtul diplomatic al
înţeleptului arhiereu, unite cu viziunea istoricã a lui Simion Bãrnuţiu
se completau admirabil cu acest om de acţiune, care în comitetul de
la Sibiu, într-o memorabilã şedinţã, prelungitã de calcule şi temeri, a
tãiat scurt discuţiile savante: “Domnilor, vorbiţi înainte, eu plec în
munţi sã fac revoluţie !”
*Bibliografie, nr. 7
„...Într-unul din ultimii ani ai vieţii sale, Iancu ar fi spus: Cîtă lume
am umblat eu, ţară mai bună, mai dulce, mai bogată, cu oameni mai
primitori ca Ţara Zarandului, n-am aflat. Dacă voi muri, numai aici
să mă îngropaţi...” Avram Iancu s-a stins tocmai pe locurile unde îşi
dorise sfârşitul“
*Bibliografie, nr. 8
“…Avram Iancu era “bãrbatul care ştia a folosi cele mai
convingãtoare argumente ce necesitatea reclamã momentan. Dupã
sfaturile ce românimea ţinuse la Blaj, în anul 1848 când argumentele
oratorice, logice şi morale se exhauriaserã (epuizaserã) pentru ca sã
arate mai elocvent cã momentul faptelor a sosit, Avram Iancu,
ridicându-se pe tribuna improvizatã, a desfãşurat acea grandioasã
idee a faptei, fãrã un singur cuvânt, ci cu o singurã descãrcãturã de
pistol, al cãrei splendid efect s-a arãtat în admirabila rezistenţã şi
bravurã ce au dezvoltat legiunile române în scurt timp.”

*Bibliografie, nr. 7

“…Avram Iancu nici pentru o clipitã nu a
fost al sãu şi pentru sine. El a fost
încarnaţiunea celui mai curat idealism,
altruism şi puritanism într-un înţeles cu
adevãrat biblic, cãruia nici aceea nu i s-a
hãrãzit, sã întemeieze familie, ci destinul i-a
fost, ca familia lui sã fie şi rãmânã întreg
neamul românesc. Mãrturie a idealismului,
altruismului şi puritanismului lui Avram
Iancu este viaţa, faptele şi testamentul lui….
Care român va fi pãgânul care sã uite
momentul atât de caracteristic pentru felul
de om al lui Avram Iancu, când împãratul
Francisc Iosif i-a solicitat o întâlnire la
Câmpeni, Iancu a rãspuns la invitaţie cu
vorbele: “Ce-ar avea sã-şi spunã un nebun şi
un mincinos ?...” Iustinian Pop,Ţebea 1924

*Bibliografie, nr. 7

“… Lupta sa a fost lupta luminii contra întunericului, lupta libertãţii
naţionale contra sclavismului antinaţional, lupta adevãrului contra
strâmbãtãţii … Luaţi exemplul strãlucit a fi mari în suferinţã, precum
Avram Iancu a fost, dar nu uitaţi niciodatã cu adoraţiune a consacra
tot viitorul vostru marii idei umanitare morale de care a fost adevãrat
însufleţit acest mare martir apostol naţional… George Secula,
Ţebea 1924
*Bibliografie, nr. 7
BIBLIOGRAFIE:
1. Moţii şi luptele lor de la 1848-1849 –Bogdan Brişcu (Editura Argonaut,
Cluj Napoca – 2012)
2. Portrete istorice ale românilor – Dan Berindei (Editura Compania,
Bucureşti – 2009)
3. Avram Iancu - Scrisori – Liviu Maior (Editura Dacia, Cluj – 1972)
4. Munţii Apuseni, muzeu istoric şi Pantheon al poporului român – Vasile
Netea (Editura Sport-Turism, Bucureşti – 1977)
5. Avram Iancu – Ioan Ranca (Editura Pax–Historica, Târgu Mureş – 1966)
6. Eroi au fost, eroi sunt încă – Dumitru Almaş (Editura politică, Bucucreşti
– 1968)
7. Avram Iancu în memoria posterităţii – Ioachim Lazăr, ş.a (Editura Emia,
Deva 2008)
8. Zarandul, chipuri şi fapte din trecut – Florian Dudaş (Editura Albatros,
Bucureşti – 1981)
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BILANŢUL ACŢIUNILOR în perioada 17 decembrie 2011 - 10 decembrie 2012
1. Ţebea, jud. Hunedoara - 17 decembrie 2011 (foto pag. 11):
Serbarea: „Veniti la Tebea, veniti sa colindati cu noi, pentru
strabuni, eroi si pentru voi !“ editia a IV-a.
Initiata si organizata de catre Asociatia noastra si Clubul de elevivoluntari “Craisorii” în parteneriat si/sau colaborare cu unitati
scolare de pe Cris si Aries , Protopopiatul Brad, Parohiile
Ortodoxe din Tebea si Halmagiu precum şi UM 01099-Vânãtori
de munte „Avram Iancu“ din Brad, sponsori si colaboratori.
Au colindat peste 300 de elevi-craisori si invitati de la unitati
scolare de pe Valea Crisului Alb (Halmagiu, Baia de Cris,
Tomesti, Criscior, Bucuresci, Buces) si Ariesului (Arieseni,
Scarisoara)
Te Deum-ul si slujba religioasa au fost oficiate de catre preotul
paroh de Tebea Arsenie Ilies, preotul paroh de Halmagiu Viorel
Nan si preotul de la U.M. 01099 – Brad, Gabriel Mates.
Premiile, cadourile si diplomele au fost oferite de catre Asociatia
“Ţara Iancului – Iubirea Mea” si sponsorii: S.C. Carpatcement
Holding S.A – Deva, S.C. Boromir Ind. S.R.L. – Deva, S.C.
Marmosim S.A. – Simeria, Banca Transilvania – Deva si D-na
prof. Steluta Zaharcu - Bucuresti.
2. Brad - 9 martie 2012 (foto pag. 24):
La Biblioteca Municipala „Gheorghe Pârvu” a avut loc
Concursul şi Simpozionul Judeţean „Românii între mit, traditie şi
existenţă reală” iniţiat şi organizat de cãtre Scoala Generala cls. IVIII „Mircea Sântimbreanu” din Brad (iniţiatori: prof. Gianina
Oprea, prof. Simona Mariş, prof. Elena Petruţ), în parteneriat cu
Inspectoratul Şcolar HD , Casa Corpului Didactic Deva, Colegiul
Naţional „Avram Iancu” Brad şi Asociaţia „Ţara Iancului-Iubirea
Mea” Deva.
3. Baia de Cris, jud. Hunedoara - 2 aprilie 2012 (foto pag. 24):
La Şcoala Generala cls. I-VIII „Avram Iancu” din Baia de Criş
(director prof. Salvina Pasca) în cadrul programului educaţional
„Şcoala altfel” au avut loc în parteneriat cu Asociaţia noastrã
urmãtoarele activitã?i:
3.1. Concursul cu premii „Eroii neamului – tema de inspiratie”
3.2. Lansarea cartilor D-lui prof. Nicolae Cristea, fost profesor al
şcolii: „Panteonul moţilor – Complexul istoric Ţebea” şi „Complexul monumental şi arhitectural Avram Iancu din Baia de Criş”
4. Deva, 15 mai 2012 (foto pag. 24):
În municipiul Deva în incinta Complexului „Mall” Asociaţia a
participat la evenimentul editorial organizat de cãtre Biblioteca
Judeţeanã „Ovid Densuşianu” Hunedoara-Deva (directormanager Ioan Sebastian Bara) privind lansarea a douã volume
dedicate vieţii şi operei istoricului dr. Ioachim Lazãr, membru al
Asociaţiei noastre, la a 70-a aniversare: „Studii de istorie a
Transilvaniei” şi „Studii de istorie moderna a Transilvaniei”
5. Ţebea, jud. Hunedoara - 21 mai 2012 (foto pag. 12-13):
Festivalului Cultural- Patriotic „Ţara Crãişorului” Editia a V-a
2012 initiat si organizat de catre Asociatia noastra si Clubul de
elevi – voluntari “Craisorii” în parteneriat cu Parohia Ortodoxa
Româna Tebea, având tema “ Ardelenii si tara lor, la 140 de ani de
la moartea Eroului National Avram Iancu – evocari, drepturi,
revendicari”.
Au participat peste 300 de elevi-craisori si invitati de la unitati
scolare de pe Valea Crisului Alb, Ariesului si Muresului, UM
01099 -Vânători de munte „Avram Iancu“ din Brad şi numeroşi
invitati
5.1. Sectiunea I:
În Panteonul National de la Tebea, Craisorii de pe Valea Crisului
Alb (Gurahont, jud. Arad, Vata de Jos, Baia de Cris, Ribita, Brad,
Criscior, Bucuresci, Buces, jud. Hunedoara) si Ariesului (Horea,
Vadu Motilor, jud. Alba) au intonat Imnul National, au depus coroane de flori, au pastrat un moment de reculegere şi recunoştinta şi au participat la Te Deum-ul şi parastasul care a avut loc în

cinstea Eroului National Avram Iancu, eroilor, martirilor şi
luptatorilor îngropati în Panteonul de la Tebea, precum şi a
camarazilor lor care s-au jertfit pentru un Ardeal liber, demn si
fericit. A fost sustinut un program de cântece patriotice, primire
de noi “craisori” de la Grupul Scolar din comuna Gurahont, jud.
Arad, s-au acordat diplome si premii.
5.2. Sectiunea II: Simpozion National cu tema “ Ardelenii si
ţara lor, la 140 de ani de la moartea Eroului National Avram
Iancu – evocari, drepturi, revendicari”.
6. Comuna Buces, sat Dupăpiatra - Cheia, jud. Hunedoara 1 iulie 2012 (foto pag. 24):
Participare la manifestarea „Întâlnirea Motilor Cu Istoria, Dupapiatrã (Editia 40) (1972-2012)“ şi depunere coroane de flori la
monumentul eroilor.
7. Ţebea, jud. Hunedoara, 9 septembrie 2012 (foto pag. 24):
Participare la Serbarile Nationale pentru glorificarea si cinstirea
celor 40.000 de români ucisi de tirania ungureasca cotropitoare
între anii 1848-1849, precum si a conducatorilor lor în frunte cu
Eroul National Avram Iancu de la a carei moarte s-au împlinit
140 de ani: organizate de catre Primaria Baia de Cris si Consiliul
Judetean Hunedoara. Au participat la depunerea de coroane de
flori: formatia de craisori de la Scoala Generala “Avram Iancu”
Baia de Cris (îndrumatori: director prof. Suciu Angela si prof.
Opric Elena, de la Liceul Tehnologic «Ioan Buteanu» din
comuna Gurahonţ jud. Arad (îndrumător prof.Tulea Corina) şi de
la Şcoala «Mircea Sântimbreanu» din cadrul Colegiului National
«Avram Iancu» – Brad, jud. Hunedoara (îndrumator, prof.
Colpos Iancu Adrian si prof. Oprea Gianina)
8. Criscior, jud. Hunedoara - 2 noiembrie 2012 (foto pag. 14):
Festivalul Cultural-Patriotic „Tara Craisorului”, Ediţia a V-a
2012 cu tema “Revolutia de la 1784-1785, treapta de culme a
revendicarilor si luptei motilor si românilor ardeleni pentru
drepturi naţionale, sociale, politice şi umanitare din secolul al
XVIII-lea“, desfasurat din initiativa Asociatiei noastre în parteneriat cu Liceul Tehnologic “Crisan”, Primaria, Consiliul Local
si Parohia Ortodoxa Româna din comuna Criscior, jud.
Hunedoara
Au participat: Elevi şi elevi-crăişori de la unităţile şcolare din:
Crişcior, Buceş, Bucureşci, Brad, Vaţa de Jos din jud. Hunedoara
şi Gurahonţ din jud. Arad, precum şi numeroşi invitaţi.
Sectiunea I (foto pag. 14):
8.1. Depunere coroane de flori la troita din comuna
8.2. Te Deum, Parastas oficiat de un sobor de preoti: protopop de
Brad pr. Ioan Jorza, pr. paroh de Crişcior Cioara-Trif Traian, pr.
Paroh de Curechiu Cioara - Trif Călin, pr. Paroh de Hălmagiu
Viorel Nan şi preotul militar Gabriel Mateş de la U.M. 01099 Brad
8.3. Cântece Patriotice
Sectiunea II:
Simpozion National cu tema “Revolutia de la 1784-1785, treapta
de culme a revendicarilor si luptei motilor si românilor ardeleni
pentru drepturi naţionale, sociale, politice si umanitare din
secolul al XVIII-lea“.
Media generală la învăţătură în anul şcolar 2011/2012 a celor
274 de elevi-voluntari „crăişori”, din cele 15 detaşamente de
elevi ai Clubu-lului „Crăişorii”, din unităţile şcola-re din
localităţile: Horea, Vadu Moţilor, Albac, Scărişoara, Arieşeni,
Buceş, Bucureşci, Crişcior, Brad, Ribiţa, Baia de Criş,
Tomeşti, Vaţa de Jos, Hălmagiu, Gurahonţ este 9,23.
Felicitări, succese în continuare!
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Lucrări prezentate la Simpozionul Naţional
cu tema: „Revoluţia de la 1784-1785, treaptă de culme
a revendicărilor şi luptei moţilor şi românilor ardeleni pentru
drepturi naţionale, sociale, politice, umanitare“

CRIŞCIOR – 2 noiembrie 2012
Nr.
crt.

Tema lucrãrii, nume ºi prenume autor
ºi unitatea de care aparþine
Rãscoala lui Horea - moment semnificativ în Liceul Tehnologic de
1. formarea conºtiinþei naþionale
Turism, com. Arieºeni,
jud. AB
D-na prof. Mirela Mocan

Povestiri despre Revoluþia lui Horea, Cloºca ºi

2. Criºan ºi eroii ei istorisite elevilor sub gorunul

lui Ioan Buteanu din Gurahonþ

D-na prof. înv. primar Jenica Corina Tulea

Liceul „Ioan Buteanu”
comuna Gurahonþ,
jud. AR

Lupta pentru emancipare ºi drepturi ale moþilor ªcoala Gimnazialã „Sabin
3. înainte ºi dupã 1784
Oprean” com. Bucureºci,

jud. HD
Ecourile ºi urmãrile Revoluþiei de la 1784-1785 ªcoala Gimnazialã „Sabin
Oprean” com. Bucureºci,
Dl. Director prof. Nicoarã Constantin Florin jud. HD
Revoluþia de la 1784-1785 în zona Criºciorului Liceul Tehnologic „Criºan”
comuna Criºcior, jud. HD
D-ºoara dr. prof. Crâsnic Mirela
Petiþiile moþilor pentru obþinerea de drepturi în Cls. a VII-a de la Lic. Teh.
„Criºan” comuna Criºcior,
faþa Curþii de la Viena
jud. HD
Eleva Mihãilã Alina
Cls. a VII-a de la Lic. Teh.
Pregãtirea Revoluþiei de la 1784
„Criºan” comuna Criºcior,
Eleva Balea Laura
jud. HD
Dl. prof. Neag Sorin Ioan

4.
5.
6.
7.

Cls. a VI-a de la Lic. Teh.
„Criºan” comuna Criºcior,
Eleva Jurca Elisa
jud. HD
Cls. a VIII-a A de la Lic.
Conducãtorii zonali de la 1784
Teh. „Criºan” com.Criºcior,
9. Eleva Stoica Mãdãlina
jud. HD
Cls. a VI-a A de la Lic.
10. Urmãrile Revoluþiei de la 1784
Teh. „Criºan” com.Criºcior,
Eleva Opruþ Valentina
jud. HD
Ecourile
Revoluþiei
de
la
1784
–
înscrieri,
filme
Cls. a VIII-a A de la Lic.
11. ºi monumente
Teh. „Criºan” com.Criºcior,
Eleva Golguþ Oana ºi Elevul Duca Ionuþ
jud. HD
8.

Revoluþia de la 1784 în zona Criºciorului

Cinstirea memoriei eroilor de la 1784-1785 de Biblioteca Judeþeanã
12. cãtre zãrãndeni
Deva, jud. HD
Dr. prof. Lazãr Ioachim

13. Poezii ºi creaþii proprii pentru cinstirea eroilor
Dl. poet.col.(r) Dãrãbanþ Niculaie

Braºov

Momente ºi monumente ale Rãscoalei condusã Colegiul Naþional „Avram

14. de Horea, Cloºca ºi Criºan în Þara Zarandului
D-na prof. Oprea Gianina

15. Afirmarea naþiunii române în sec. al XVIII-lea

„Revoluþia” lui Horea, Cloºca ºi Criºan

D-na Director prof. Viorica Stoicescu
D-ºoara prof. ªtefania Elena Sturzu

Pregãtirile ºi preludiul Revoluþiei conduse de

16. Horea, Cloºca ºi Criºan
D-na Director adj. prof. Bota Claudia

Iancu” municipiul Brad,
jud. HD

SCRISORI, MEMORII, MESAJE, INTERVENŢII
ale Asociaţiei
Nr. / data
intervenþiei

Numele Instituþiei sau
oficialitãþii adresate

120
Consiliul Judeþean Hunedoara
23.05.2008 D-lui Preºedinte Ioan Mircea Moloþ

Tema intervenþiei
Situaþia unor investiþii ºi
impulsionarea acestora

12.12.2009 Proclamaþia de la Þebea

Intervenþie pentru a ridica
o troiþã la poalele cetãþii
din Deva care sã imortalizeze
asaltul rãsculaþilor de la
7-8 noiembrie 1784
Construirea unui Mausoleu
la Þebea

1324 Preºedintele României, dl. Traian Bãsescu
02.11.2010 Preºedintele Senatului, dl. Mircea Geoanã
Preºedintele Camerei Deputaþilor,
Guvernul României
Banca Naþionalã a României
Alte instituþii ºi personalitãþi

Iniþierea unei reglementãri
legislative de încurajare a
activitãþii de spãlarea aurului
din aluviuni în
comunele Ardealului

4032 Ministerul Mediului ºi Pãdurilor
28.04.2011

Opinie privind proiectul Roºia
Montanã Gold Corporation

Foruri preºedinþiale, legislative ºi
4042 guvernamentale ale României
18.06.2011 Partide politice, Asociaþii, Fundaþii,
ONG-uri, Mass Media

Intenþia Guvernului de reorganizare administrativã a
României în 8 judeþe - propuneri

4060 D-lui Prim-Ministru al României
08.08.2011

Sarmisegetusa Regia

Guvernul României, d-lui
Prim Ministru Emil Boc
4070 Senatul României,
03.09.2011 d-lui Preºedinte Mircea Geoanã
Camera Deputaþilor,
d-nei Preºedinte Roberta Anastase

• Schimbarea definiþie de minoritate naþionalã ºi trecerea Consiliului Minoritãþilor Naþionale
în subordinea Parlamentului
• Minoritatea chinezã din
România

4070/a Guvernul României,
13.09.2011 d-lui Prim-Ministru Emil Boc

Propunere pentru subordonarea
Consiliului Minoritãþilor Naþionale, Parlamentului României

D-lui Prefect al jud. HD Aurel Pricãjan
148
D-lui Preºedinte al Consiliului
29.10.2008 Judeþean HD Ioan Mircea Moloþ

Minoritãþi ºi drepturile omului;
neconstituþionalitatea unor
4088 Instituþia Avocatul Poporului
30.09.2011 D-sale, D-lui prof.univ.dr. Gheorghe Iancu prevederi din Legea 373/2004
ºi Legea 14/2003
Preºedintele României, dl. Traian Bãsescu
4090 Preºedintele Senatului, dl. Mircea Geoanã Revizuire Constituþie - propuneri
02.10.2011 Preºedintele Camerei Deputaþilor,
d-na Roberta Anastase
Guvernul României,
d-lui Prim-ministru Emil Boc

ªcoala Gimnazialã nr. 98
„Avram Iancu” Bucureºti

Consiliului Judeþean Hunedoara,
534
d-lui Preºedinte Ioan Mircea Moloþ
09.01.2012 Primãriile ºi Consiliile Locale din
localitãþile jud. Hunedoara

ªcoala Gimnazialã
„Luceafãrul” Bucureºti

Senatul României, D-lui Preºedinte
Cetãþeni de onoare post-mortem
Camera Deputaþilor, D-nei preºedinte
544
27.02.2012 Guvernul României, D-lui Prim-Ministru ºi localitãþi martir
Partide politice ºi politicieni

17. Marea rãzvrãtire a þãranilor din Munþii Apuseni ªcoala Gimnazialã
„Luceafãrul” Bucureºti
D-na prof. Manuela Chiºlaru

Rãsunetul Rãscoalei lui Horea, Cloºca ºi Criºan Liceul Tehnologic
18. peste hotare
„Moga Voievod”

Cetãþeni de onoare post-mortem
ºi localitãþi martir

Parlamentul României
Guvernul
5062 MinisterulRomâniei
Afacerilor Externe
05.06.2012 Ministerul Administraþiei
ºi Internelor
Procurorul General al României

Declararea ca indezirabil a unui
cetãþean maghiar

D-na prof. Sirban Cosmina Georgeta

com. Hãlmagiu, jud. AR

19. Adam Pag – cãpitan în Rãscoala lui Horea
D-na prof. Indreca Floare

Liceul Tehnologic
„Moga Voievod”
com. Hãlmagiu, jud. AR

5086 D-lui Puiu Haºotti – Ministrul Culturii
01.07.2012 ºi Patrimoniului Naþional

Sprijin financiar pentru Þebea,
evenimente ºi manifestãri
culturale

Cls. a XI-a A de la Liceul
Tehnologic „Moga
Voievod” com. Hãlmagiu,
jud. AR

5093 Ministerul Educaþiei, Cercetãrii,
17.09.2012 Tineretului ºi Sportului

Recunoaºterea diplomelor
pentru activitãþilor extraºcolare,
cultural-patriotice ºi voluntare
emise de Asociaþia noastrã

Rãscoala lui Horea, Cloºca ºi Criºan în pãrþile

20. Hãlmagiului
Eleva Indreica Diana ºi Elevul ªandru
Gheorghe Mãdãlin

20

Revista „Ţara Iancului“, nr. 6 / 2012 finanţat de Consiliul Judeţean Hunedoara

Alături de noi pe drumul testamentar al Iancului:
„să-mi văd naţiunea mea fericită“
I. FORMAŢIILE CLUBULUI DE ELEVI-VOLUNTARI „CRĂIŞORII”
din cadrul Asociaţiei noastre în anul şcolar 2012 - 2013:
I. Detaşamentul nr. 1 „Moga Voievod”
HĂLMAGIU, jud. Arad
Îndrumatori: dir. prof. David Victor
Gheorghe si prof. Sirban Cosmina •
Comandant detasament: elev Sandru
Gheorghe Madalin
Echipaj 1.1, îndrumator: prof.
Indreca Floare
Şandru Gheorghe Mădălin - şef echipaj,
Indreica Diana, Cojocaru Veronica,
Mariş Nicoleta, Barbu Gabriela, Margău
Georgiana
Echipaj 1.2, îndrumator: prof. Dusan
Mugurel
Truţ Voichiţa - şef echipaj, Cojocaru
Valentina, Lupei Alexandra, Banciu
Loredana, Mariş Daniela, Negrea
Mădălina
Echipaj 1.3, îndrumător: prof. Banci
Mihaela, prof. Codrean Flavia
Tonţa Cristian- şef echipaj, Crişan
Daniel, Mariş Mădălina, Mihuţ Daniel,
Oncu Romina, Dragea Nicoleta
II. Detasamentul nr. 2 „Arsenie Boca”
- VATA , jud. Hunedoara
Îndrumator: Director prof. Coza
Adriana • Comandant detasament:
eleva Coza Camelia
Echipaj 2.1. îndrumator: prof.
Nicoara Monica (Vata)
Haşu Roberta – şef echipaj, Coza Camelia, Feier Mădălin Mihai, Braica Romina
Andreea, Filip Andrei Ionuţ, Frăţilă
Alexandru, Miţă Radu, Toma Carmen
Echipaj 2.2. îndrumator: prof. Crisan
Sanda (Vata)
Gornic Antonia – şef echipaj, Budugan
Cristina, Nicoară Alexandru, Mihuţ
Florina, Furdui Raluca, Todea Marius,
Fina Cătălinna
Echipaj 2.3. îndrumator: prof. Stanciu Violeta Maria (Târnava de Cris)
Obîrşan Mădălina – şef echipaj, Nicoară
Albert, Şiler Denis, Băd Daniela, Radu
Marcel
III. Detasamentul nr. 3 „Preot Ioan
Oncu”, TOMESTI, jud. HD
Îndrumator: Director prof. Gornic
Vasile • Comandant detasament: elev
Tabac Denis
Echipaj 3.1 – îndrumator: prof.
Gornic Vasile
Tabac Denis – şef echipaj, Sas Aurelia,
Loliş Nicoleta, Sas Emanuela, Cetinesc
Alexandru, Colţa Florin, Conaloş
Gabriel
IV. Detasament nr. 4 „Avram Iancu”
BAIA DE CRIS, jud. HD
Îndrumator: Director, prof. Suciu
Angela • Comandant detasament:
eleva Mester Iuliana

Echipaj 4.1. – îndrumator: prof. Suciu
Angela
Giurgiu Alexandra – şef echipaj, Giurgiu
Teodora, Tilianu Adrian, Lorinţi Vlad,
Banciu Oana, Oprean Andreea, Loliş
Carmen, Loliş Irina
Echipaj 4.2. – îndrumator: prof.
Opric Elena
Meşter Iuliana– şef echipaj, Dan Lorena,
Periam Mădălina, Răcman Georgiana,
Lorinţi Ilinca, Tudorel Denisa, Senk
Robert
V. Detasamentul nr. 5 „Preot Iosif
Comsa” - RIBITA, jud. Hunedoara
Îndrumatori: Director prof. Clej
Ramona; prof. Dusan Monica •
Comandant detasament: eleva
Stanciu Ana Maria
Echipaj 5.1 – îndrumãtor: înv.
Marinoff Eugen
Stanciu Ana-Maria - şef echipaj, Ronta
Ioana, Dobârcău Melisa, Mihăiesc
Adriana, Achim Cristina, Seickei
Alexandru
Echipaj 5.2 – educatoare Trifa Letitia
Clej Alexandra – şef echipaj, Clej
Darius, Jurca Eduard, Trifa Andrei,
Mariş Ana
VI. Detasamentul nr. 6 „Mircea
Sântimbreanu” - BRAD, jud. HD
Îndrumator: Director prof. Suciu
Ovidiu şi prof. Oprea Gianina •
Comandant detasament: elev Letea
Ştefan
Echipaj 6.1. - îndrumator: prof. Faur
Mirela
Cobori Alexandru - şef echipaj, Draia
Ioana, Demian Lavinia, Mocanu Paula,
Căsălean Dragoş, Pletoianu Ana-Maria,
Achim Mădălina
Echipaj 6.2. - îndrumător: prof.
Colpoş Iancu Adrian
Poenar Denis- şef echipaj, Dan Ioana,
Furdea Daniel, Ţilea Monica, Gurban
Darius, Ferecatu Iulia, Costinaş Maria
Echipaj 6.3. - îndrumator: prof.
Oprea Gianina
Letea Ştefan - şef echipaj, Oprişa Natalia, Toc Roxana, Vasiu Cătălina, Simedrea Roxana, Stoica Raluca, Gliga Elena
VII. Detasamentul nr. 7 „Ion
Buteanu” - BUCES, jud. Hunedoara
Îndrumator: Director prof. Ştefan
Maximiliana • Comandant detasament: elev Luţesc Adrian
Echipaj 7.1– îndrumator: prof. Ştefan
Maximiliana
Luţesc Adrian – şef echipaj, Ardeu
Brenda, Crăciun Marţiana, Alba
Mădălina, Gordea Alin

Echipaj 7.2 – îndrumator: prof.
Ievuţa Alexandru
Luca Larisa – şef echipaj, Ilieş Ovidiu,
Crăciun Andrei, Simedrea Gabriel, Ilia
Mihai
VIII. Detaşamentul nr. 8
„Ioan
Buteanu” – Gurahonţ, jud. Arad,
Îndrumători: Director prof. Păiuşan
Teodor Gheorghe şi prof. Tulea
Corina Jenica, Comandant detaşament : elevă Bâra Ioana
Echipaj 8.1. – îndrumãtor: prof.
Brânda Nicoleta
Ştirb Adelin – şef echipaj, Bâra Ioana,
Pîncotan Adriana, Matenţ Ana Maria,
Bulz Florina, Ştirb Simina, Drăgilă
Alexandra
Echipaj 8.2. – îndrumãtor: prof.
Nicula Simina
Andrieş Emanuel – şef echipaj, Tulea
Mihael, Uţa Adriana, Ilica Crina, Cornea
Andreea, Ardelean Bianca, Roz
Cosmina
IX. Detasamentul nr. 9 „Sabin
Oprean” – BUCURESCI, jud. HD
Îndrumator: dir. prof. Florin
Constantin Nicoara • Comandant
detasament: eleva Nichifor Raluca
Echipaj 9.1. – îndrumator: prof. Neag
Sorin
Rad Florina Ioana – şef echipaj, Otvos
Alexandra, Ciucian Diana Giorgiana,
Indrei Claudiu Ovidiu, Otvos Andreea
Raluca, Hanas Dănuţa Ionela, , Gavrilă
Ecaterina, Balta Daniela Mariana,
Macarie Daiana
Echipaj 9.2. – îndrumator: prof.
Trifan Lioara Petruţa
Nichifor Raluca Mariana – şef de
echipaj, Hanas Denis, Popescu Denisa
Gabriela, Rusu Alexandru Ilie, Căldărar
Nicoleta, Purcaru Alexandru, Căldărar
Manuel, Stănean Augusta, Cernat Alina
X. Detasamentul nr. 10 „Simion
Groza” – CRISCIOR, jud. HD
Îndrumator: Director prof. Popa
Nicolaie, prof. Pleşa Mihaela • Comandant detasament: eleva Mihăilă
Alina
Echipaj 10.1. – îndrumator: prof. înv.
primar Fruja Liliana, prof. Crâsnic
Mirela
Mihăilă Alina – şef de echipaj, Opruţ
Valentina, Mihai Andrei, Săplăcan
Felicia, Stoica Mădălina, Jorza Manuela
Echipaj 10.2. – îndrumator: prof.
Stanciu Felicia, prof. Benea Daniel
Constantin
Golguţ Oana– şef de echipaj, Jurca Elisa,
Stanciu Marian, Chiriţă Alina, Miheţ
Roxana, Tuhuţ Gabriela, Balea Laura
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XI. Detasamentul nr. 11 „Ţara
Moţilor” - ALBAC, jud. Alba •
Îndrumator: Director prof. ing.
Şchiop Aurelia, locţiitor prof.
Chiriţescu Marinel • Comandant
detasament: eleva Han Ioana Adriana
Echipaj 11.1. – îndrumator: prof.
Crişan Călin
Clipa Elena - şef echipaj, Oneţiu Adriana
Cristina, Oneţiu-Paven Alexandra,
Bumb Daniel, Joldeş Claudiu Daniel,
Mocan Nicoleta, Trif Mircea, Mateş
Valentina
Echipaj 11.2. – îndrumator: prof.
Costea Angela
Scrob Cosmin - şef echipaj, Gaiţă Ionela,
Paşca Ioana Iuliana, Pleşa Carmen
Lenuţa, Todea Marius, Trif Adriana,
Nicola Angela, Mateş Ana Maria
Echipaj 11.3. – îndrumator: prof. Han
Ioan
Bumb Anamaria Daiana – şef echipaj,
Han Ioana Adriana, Moza Codruţa, Pleşa
Vlad, Bara Marina, Dobra Ana Florina,
Scrob Vasile
Echipaj 11.4. – îndrumator: prof. Han
Ana Adela
Stan Nicoleta - şef echipaj, Han Ancuţa,
Dobra Adriana, Gligor Cristina, Pleşa
Andreea, Pleşa Marius, Paşca Sanda,
Vlad Roxana
Echipaj 11.5. – îndrumator: prof.
Gomboş Cornelia Ionela
Gomboş Denisa - şef echipaj, Şteop
Lenuţa, Joldeş Loredana, Corcheş
Codruţa, Mateş Gheorghina, Neag
Giorgiana, Mateş Ionuţ, Neag Bogdan,
Pătruşel Andreea, Mocan Andra, Cristea
Florin
Echipaj 11.6. – îndrumator: instit.
Pasca-Igna Maria
Popa Liana Valentina- şef echipaj, Neş-

Cioaza Valentina Maria, Costea Onişor,
Nicola Andrei, Nicola Ramona, Toader
Răzvan, Budae Florina Codruţa, Scrob
Valentina, Morar Melisa, Nicola Robert,
Vîrciu Mihai
Echipaj 11.7. – îndrumator: instit.
Marcu Codruta
Jurj Cosmina Elena- şef echipaj, Han
Gheorghe, Candrea Olimpiu, Oarga Ilie,
Paşca-Igna Lorena Luciana, Scrob
Nicoleta, Oarga Irina, Oarga Mihaela,
Dobra Petronela, Lombrea Mihail
XII. Detaşamentul nr. 12 „căpitan
Ursu - 1784” – VADU MOŢILOR,
jud. AB • Îndrumator: Director prof.
Lazea Sanda Simona • Comandant
detasament: elev Trif Claudiu
Echipaj 12.1 – îndrumator: prof.
Potinteu Viorica
Danciu Codruţa- şef echipaj, Beleiu
Raluca Daiana, Bus Anamaria, Bus
Mihaela Corina, Miheţ Nicolae, Hristea
Marin Ioan, Bota Andreea, Vlad Vasile
Adrian, Gligor Călin
Echipaj 12.2 – îndrumator: prof.
Lazea Sanda Simona
Trif Andrei –şef echipaj, Vulturar Ioan
Contantin, Danciu Cosmin, Lazea
Dragoş Bogdan, Lup Loredana, Oaida
Mihaela, Paven Claudiu Marian, Petrea
Claudiu Vasile, Vîţ Andreea
Echipaj 12.3 – îndrumator: prof.
Pasca Violeta
Trif Claudiu Vasile – şef echipaj, Bota
Dana, Briciu Andra Maria, Briciu
Marius, Gligor Nicolae, Rus Nicolae,
Todea G. Andrei, Todea V. Andrei,
Bodea Sorin Cosmin
XIII. Detasamentul nr. 13 „Capitan
Nicolae Plesa - 1784” - SCARISOARA, jud. Alba • Îndrumator: Director
prof. Cioara Ovidiu Vasile • Comandant detasament: elev Paşca Ionel

Echipaj 13.1 – îndrumator: prof. Gaja
Ioan
Paşca Ionel - şef echipaj, Paşca
Alexandra, Paşca Patricia, Purcel
Robert, Jurj Marin, Purda Cătălin, Dobra
Mădălin, Dobra Silviu Mihail
Echipaj 13.2 – îndrumator: prof. Ivan
Dorin
Paşca Cătălin- şef echipaj, Paşca Ioan,
Danciu Camelia, Negrea Mădălina,
Paşca Maria, Trifa Amalia, Bîte Denisa,
Ivan Luciana
XIV. Detasamentul nr. 14 „Horea” HOREA, jud. Alba • Îndrumator:
Director prof. Mateş Petru • Comandant detasament: eleva Rădac
Andreea
Echipaj 14.1 – îndrumator: prof. Oneţ
Adina Liliana
Rădac Andreea – şef echipaj, Mateş
Andra Elena, Paşca Igna Alina, Neag
Ionela, Mateş Raluca, Mateş Adina, Trif
Andrei Gheorghe, Mateş Bogdan, Trifa
Cătălin
XV. Detasamentul nr. 15 „Arieseni” ARIESENI , jud. Alba • Îndrumator:
prof. Bite Marin • Comandant detasament: elev Petruse Cosmin Ionel
Echipaj 15.1 – îndrumator: prof.
Bendea Daniel Niculae
Petruse Cosmin Ionel – şef echipaj,
David Andrei Lazăr, Petruse Ana Maria,
Stan Ancuţa,Matei Veronica, Cândea
Alin, Lazea Andreea, Dobra Andrei
Echipaj 15.2 – îndrumãtor: prof.
Mocan Maria Mirela
Pantea Cosmin – şef echipaj, Cândea
Cosmin, Olar Bogdan, Pantea Ioan,
Petruse Adrian, Petruse Ramona, Neag
Cosmina, Pantea Liliana, Pantea Dan
Gabriel

II. ALŢI COLABORATORI ŞI SPRIJINITORI:
• Membrii fondatori şi membrii Asociaţiei”Ţara Iancului
Iubirea Mea” şi ai Clubului „Crăişorii”.
• Contribuabilii care au redirijat 2% din impozitul lor anual
pentru acţiunile Asociaţiei noastre şi ale Clubului „Crăişorii” ;
• Locuitorii comunelor participante la acţiunile noastre.
• Primăriile, Consiliile Locale din: Hălmagiu (ing. Adrian
Ţoca), Vaţa de Jos (prof. Milu Florescu), Tomeşti (Octavian
Tămaş), Baia de Criş (prof. Horia Romeo Fărcaş), Ribiţa (Ioan
Faur), Crişcior (Ovidiu Ilie Furdui), Bucureşci (Florin
Ghilean Mircea), Buceş (Traian Achim Mărcuş), Albac (jr.
Petru Tiberiu Todea), Horea (Marin Nicola); Vadu Moţilor
(Nicolae Lazea).
• Preoţii: Preasfinţitul Părinte Episcop al Devei şi Hunedoarei
Gurie Georgiu; consilier pr. Florin Dobrei; protopop Ioan
Jorza (Brad), paroh Mirel Petrică (Ţebea), pr. Arsenie Ilieş
(Ţebea); paroh Cioara-Trif Traian (Crişcior) paroh Alexandru
Letea (Brad); paroh Trif Călin (Curechiu); paroh Viorel Porcar
(Zlatna); preot militar Gabriel Mateş (Brad); paroh Tiberiu
Pavel (Tomeşti); paroh Constantin Georgel Groza (Vaţa)

• Asociaţii şi instituţii de colaborare şi/sau partenere: Asociaţia
ofiţerilor de geniu, construcţii şi căi ferate, în rezervă şi
retragere – Bucureşti şi Gorj (general r. Nicolae Vesa şi
general r. prof. Constantin Ispas); Colegiul Naţional „Avram
Iancu” din Brad (prof. Gavrilă Paşcu); Batalionul vânători de
munte „Avram Iancu“ Brad; Consiliile Judeţene şi
Inspectoratele şcolare din judeţele Hunedoara, Alba şi Arad.
Mulţi alţi colaboratori dintre care amintim: ing. Aurel
Sîntimbrean (Sântimbru); Doru Feldiorean şi ziarul „Condeiul
ardelean“ (Sfântu Gheorghe, jud. Covasna); ing. Liviu Luţa
(Bucureşti); Mircea Popa (Bucureşti); prof. Nicolae Cristea
(Arad); ec. Ioan Străjan (Alba Iulia); ec Melania Forosigan;
poet Nicolae-Horia Nicoară (Arad); scriitor şi publicist col.(r)
Nicolae Dărăbanţ; scriitor şi publicist Constantin Mustaţă
(Cluj); prof. Romulus Neag (Brad); prof. Olimpia Balint (Baia
Mare); ec. Simona Titel (Deva); prof. Viorel Vulturar (Buceş);
prof. Voichiţa Paşcu (Brad); prof. univ. Gheorghe Ţigu (Arad);
preot Eugen Goia (Câmpeni); Bogdan Brişcu (Cluj-Napoca),
col.(r) Nicolae Dincă (Simeria); ing. Daniel Radu (Simeria),
Adrian Pitar (Simeria); Niculiţă Dărăştean (Timişoara).
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NOUTĂŢI ŞI RECOMANDĂRI EDITORIALE

Documente şi cărţi on-line pe www.taraiancului.ro
1. „Calvarul Bihorului“, autor: Stelian Vasilescu
2. „Avram Iancu şi prefecţii săii“, autori: Valentin
Borda, Viorica Dutca, Traian Rus - format .pdf (16 Mb)
3. „Teroare în Ardeal“, vol. II, autor: Constantin
Mustaţă, format .doc
4. „Ţinutul Hălmagiului“, autor: Traian Mager, 1937
(preluare www.halmagiu.ro)
5. „Ţara Ţopilor- despre trecutul Munţilor Apuseni“,
autor: Rubin Patitia sen. (preluare www.taramotilor.ro)

6. „Moţii - calvarul unui popor eroic, dar nedreptăţit“,
autor: Ion Rusu Abrudeanu (preluare www.taramotilor.ro)
7. „O lacrimă ferbinte“, autor: Josifu Sterca Şuluţiu 1877
(preluare www.taramotilor.ro)
8. „La anu’ lu’ 1784 şi la anu’ lu’ 1849“, autor: Josifu
Sterca Siuluţiu 1881 (preluare www.taramotilor.ro)
9. „Poezii“, autor Nicoară Nicolae-Horia
10. „Revoluţiunea lui Horea“, autor Nicolae Densuşianu
11. Referate prezentate la simpozione
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Extras din articolele apãrute în Revista
FORMULA AS nr. 1046 din 22-29
noiembrie 2012, semnate de Ion Longin
Popescu:
1. Interviu cu Arheolog Andrei Gonciar,
profesor la „University at Buffalo” din
SUA, director al Centrului de tehnici
Arheologice „Archaeo Tek”, Ottawa,
Canada, pag. 3
„[...]În curs de 12 ani, am introdus milioane de
dolari în economia locală şi am finanţat, în
totalitate sau parţial, mai mult de 10 şantiere
arheologice şi laboratoare antropologice.[...]
Fiind sibian, [...]nu contează unde merg, unde lucrez sau de cît timp sunt plecat din ţară, eu rămân
român, rămân ardelean, mândru de trecutul şi
cultura noastră... Transilvania reprezintă o zonă
de confluenţă a tuturor marilor transformări istorice din ultimii 8000 de ani. Sarea, cuprul, staniul,
fierul şi aurul transilvan au jucat un rol fundamental în dezvoltarea preistoriei europene.[...]
Construcţia autostrăzilor A1 şi A3 a fost o şansă
extraordinară pentru arheologia românească. Un
foarte mare număr de situri necunoscute au fost
descoperite şi cercetate într-o manieră inten
sivă[...] Indiferent de faptul că s-au descoperit
situri care sunt senzaţionale, mai interesante, mai
importante, mai accesibile şi cu o valoare turistică
mai ridicată decât oricare cetate dacică din Munţii
Orăştiei, nu există nici cel mai mic efort din partea
instituţiilor de stat pentru a proteja aceste situri şi
a le păstra pentru generaţiile viitoare, printr-o
mică schimbare a proiectului iniţial[...]
Sistemul şcolar din România s-a degradat foarte
mult şi, ca atare, nu mai este în măsură de a educa
cetăţeni care să poată gândi mai departe de momentul prezent. Pe de altă parte, trăim într-o societate în care banii, şi nu cultura, educaţia sau
inteligenţa, creează noua „aristocraţie” a ţării. În
aceste condiţii, este normal ca politicienii să se
modeleze pe această nouă societate civilă şi pe
valorile ei...”[...]
2. „Blitzkrieg” împotriva patrimoniului
naţional! pag. 19
„Adio, oraş roman „Şibot 3”! Adio, oraş
neolitic „Turdaş”, mai vechi decât piramidele!
România capitalistă, mai sălbatică decât
hoardele tătare, a scuipat foc şi pucioasă peste
propria istorie !”
[...]Am aflat cutremurat că splendidul oraş roman
(un oraş, nu un metru de zid!) descoperit la Şibot,
pe traseul autostrăzii Nădlac – Sibiu, a fost ras cu
buldozerele.[...] Aşadar, adio oraş roman „Şibot”!
Adio, oraş neolitic „Turdaş”, mai vechi decât piramidele egiptene! România capitalistă, mai
sălbatică decât hoardele tătare, a scuipat foc şi
pucioasă peste propria istorie ![...]
O altă descoperire a arheologilor sunt oraşele neolitice de la Turdaş (Hunedoara) şi Cristian (Sibiu).
Din nefericire, la sfârşitul lui octombrie, Grupul
„România Vie” a găsit şi aici vestigiile, datând din
mileniul V î.Hr. acoperite deja cu asfalt[...]
Unul dintre arheologii care au condus nemijlocit
săpăturile de salvare de pe tronsonul DevaOrăştie este profesorul Sabin Luca, directorul
Muzeului Naţional Brukenthal din Sibiu. Din
declaraţiile domniei sale, putem afla ce valori
uriaşe au fost dezgropate în vara trecută în
Transilvania şi ce dramă naţională presupune
demolarea lor criminală. Descriind un fragment
ceramic datat din anul 6000 î.Hr., descoperit la
Miercurea Sibiului, pe care se află inscripţii încă
nedescifrate[...]
Iar pe fiecare sută de kilometri de autostradă,
arheologii au pus în evidenţă, în medie cca. 25-30
de situri de mare importanţă[...]“

CUPRINS
1. Conducerea Asociaţiei şi a Clubului Crăişorii, sponsori, colectiv de
pag. 2
redacţie
2. Asociaţia „Ţara Iancului Iubirea Mea” şi clubul său „Crăişorii”
la 140 de ani de la trecerea în nefiinţă a marelui
Erou Naţional Avram Iancu
pag. 3
pag. 4
3. Mesaje, memorii şi intervenţii
4. Memorii privind Sarmisegetusa şi mineritul tradiţional;
Cuvântare-promisiune
pag. 5
5. Festivalul cultural-patriotic „Ţara Crăişorului”,
pag. 6
Ediţia I - 2008 şi Ediţia a II-a 2009 - foto
6. Festivalul cultural-patriotic „Ţara Crăişorului”,
pag. 7
Ediţia a III-a - 2010 şi Ediţia a IV-a 2011 - foto
pag. 8
7. Alte acţiuni din anii 2008-2009, - foto
8. Alte acţiuni din anii 2010-2011, - foto
pag. 9
9. Serbarea „Veniţi la Ţebea, veniţi să colindaţi cu noi, pentru
străbuni, eroi şi pentru Voi!“ ediţiile I, II şi III - foto
pag. 10
10. Serbarea „Veniţi la Ţebea, veniţi să colindaţi cu noi, pentru
străbuni, eroi şi pentru Voi!“ ediţia a IV-a 2011 - foto
pag. 11
11. Festivalul cultural-patriotic „Ţara Crăişorului”
Ediţia a V-a 2012, partea I - Ţebea, 21 mai - foto
pag. 12
Ediţia a V-a 2012, partea a II-a - Crişcior, 2 noiembrie - foto
pag. 14
12. Plăci de comemorare / aniversare
pag. 15
13. Avram Iancu - remember prin scrieri, documente, discursuri pag. 16
14. Bilanţul acţiunilor în perioada
17 decembrie 2011 – 10 decembrie 2012
pag. 18
pag. 19
15. Tabele cu lucrări de la Simpozion Crişcior şi Memorii
16. Alături de noi, pe drumul testamentar al Iancului:
„Să-mi văd naţiunea mea fericită”
pag. 20
17. Noutăţi şi recomandări editoriale
pag. 22
18. Interviu arheolog Andrei Gonciar: „Blitzkrieg împotriva
pag. 23
patrimoniului naţional!“ - extras din Revista Formula AS
19. Versuri
22. Participări ale Asocţiaţiei şi Clubului „Crăişorii“ la diverse
acţiuni în anul 2012 - foto

Versuri

pag. 23
pag. 24

A doua Scrisoare către Avram Iancu
Adrian Păunescu, 16 iulie 1997
- fragmente -

[...]Mai bine mort decât în cârdasie
Cu cei mai mari si cinici tradatori,
Care ocupa tara cu minciuna,
Batjocorind şi neam, şi trei culori.
[...]
Suntem tradati şi ni se ia averea,
Să fie data la strainii rai
Ce sprijină Puterea tradatoare
Şi pune juguri noi pe motii tai.
[...]
Maria Ta, nu-i vremea de odihna,
Din Ţebea e momentul sa rasari,
Trezeşte-te, sa pregatim Ardealul
De Învierea României Mari.

Inconstienţi, am dat această ţară
Pe mâna unor iude fara haz,
Papuşi în teatrul dramei planetare,
Care consuma tari si neamuri, azi.
Au dat narcotic dulce prin gazete,
Ca-i bine sa ne vindem, zi de zi,
Şi au corupt brutal batrâni si tineri,
Zvârlindu-şi adversarii-n puscarii.

Şi sã ma ierţi de orice sovaiala
Şi sa ne ierţi de ce-am greşit, pe toţi,
Da-i vreascului neghiob urâtul merit
Şi-n rest, refa încrederea în moţi.

Nepricopsiţii nu pot înţelege
Ca nu-i Ardealul un ţinut de robi,
El simte şi vorbeşte româneşte
Şi nu asteapta legi de la neghiobi.[...]

Şi-acum, atâta patimile tulburi,
Bagându-si ghearele în cicatrici,
Sa federalizeze România,
Sa faca totul gulas pe aici.

Revista „Ţara Iancului“, nr. 6 / 2012 finanţat de Consiliul Judeţean Hunedoara

Participări ale Asociaţiei „Ţara Iancului-Iubirea Mea” şi
Clubului de elevi-voluntari „Crăişorii”
la diverse acţiuni în anul 2012

Brad, 9 martie 2012 - Simpozion şi concurs

Baia de Criş, 2 aprilie 2012 - Lansare de carte
prof. Nicolae Cristea

Deva, 15 mai 2012 - Lansare de carte şi sărbătorirea
prof. dr. Ioachim Lazăr (70 ani)

Dupăpiatră - Cheia, 1 iulie 2012 „Întâlnirea moţilor cu istoria“, ediţia 40

Participare la Serbările Naţionale de la Ţebea
„140 de ani de la moartea Eroului Naţional Avram Iancu“
9 septembrie 2012

Donaţie de carte din partea
d-lui gen. (r.) Constantin Ispas

