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Stimaţi reprezentanţi ai Asociaţiei 
„Ţara Iancului – Iubirea mea”, 
Dragi cititori,
A mai trecut, iată, încă un an peste 
noi. Cu bune şi cu rele, dar şi cu 
speranţa că lucrurile se vor îndrepta 
în direcţia bună. Fiecare zi care a 
trecut, fiecare eveniment pe care l-
am trăit reprezintă încă o filă impor-
tantă adăugată la cartea de istorie a 
neamului românesc. Ceea ce reali-
zăm noi astăzi ar trebui să fie o con-
tinuare firească a faptelor începute 
de înaintaşii noştri. Iar exemplul lui 
Avram Iancu, „Crăişorul” care 
avea puterea de a fermeca mulţimile 
cu harul şi curajul său, este unul 
demn de urmat.  
Nu contează câte oprelişti se ivesc în 
cale, dacă ai un ideal trebuie să lupţi 
pentru împlinirea lui. Şi acest 
îndemn este valabil pentru orice 
domeniu. Cultura şi istoria sunt 
două dintre ele. Prin deschiderea 
spre învăţare, prin cunoaşterea şi 
aprecierea trecutului, ne putem 
cultiva valoarea şi ne putem afirma 
în faţa lumii ca o naţiune demnă şi 
responsabilă.  
Felicit Asociaţia „Ţara Iancului – 
Iubirea mea” şi Clubul de elevi-
voluntari „Crăişorii” pentru munca 
depusă, pentru implicare în 
evenimente cu încărcătură specială, 
pentru contribuţia adusă la 
menţinerea vie a memoriei luptei 
moţilor conduşi de Avram Iancu 
spre libertate şi drepturi depline în 
Ardeal.
Vă doresc ca Sfintele Sărbători ale 
Crăciunului şi Anului Nou să vă 
aducă dumneavoastră, colabora-
torilor şi cititorilor revistei „Ţara 
Iancului” linişte, armonie, belşug şi 
împlinirea tuturor dorinţelor. 
Crăciun Fericit şi La Mulţi Ani!
Cu stimă, 
Petru Mărginean, 
Primarul Municipiului Deva

Cuvânt către cititori,
Sunt deosebit de onorat deoarece am 
ocazia să mă adresez cititorilor 
revistei ”Țara Iancului” și să salut, 
totodată, membrii Asociației ”Țara 
Iancului – iubirea mea” și ai clubului 
”Crăișorii”.
Pentru noi, cei născuți în cultul 
acestui îndrăgit erou al neamului 
românesc, Avram Iancu, nu poate fi 
nimic mai emoționant și mai onorant 
decât să cinstim permanent memoria 
Crăișorului. De aceea, este demn de 
apreciat demersul pe care îl face 
revista ”Țara Iancului” pentru cu-
noașterea vieții și jertfei lui Avram 
Iancu, eforturile pe care realizatorii 
revistei le depun pentru a păstra 
mereu vie dragostea și interesul citito-
rilor față de această efigie nemuritoa-
re a românilor. Este cu atât mai 
demnă de laudă perseverența cu care 
adună în jurul acestui demers un 
număr tot mai mare de tineri care 
trebuie să cunoască istoria noastră și 
eroii săi. Figura lui Avram Iancu 
ocupă un loc cu totul special în inimile 
noastre, ale hunedorenilor, viața și 
lupta lui au fost, sunt și vor fi mereu un 
exemplu pentru toate generațiile 
crescute în spiritul iubirii de țară. E 
bine să nu uităm cuvintele pline de un 
fierbinte patriotism ale lui Avram 
Iancu, cel care a afirmat că nu are altă 
dorință mai fierbinte decât aceea de 
a-și vedea Națiunea fericită. Iar la 
fericirea acestei nații trebuie să 
contribuim cu toții.
Vă felicit pentru tot ceea ce faceți, cu 
dăruire și pricepere, pentru ca Avram 
Iancu să fie veșnic viu, figura lui să 
lumineze mereu calea și să ne insufle 
în fiecare clipă iubirea de neam și de 
țară.
În tot ceea ce veți întreprinde întru 
cinstirea memoriei Crăișorului, veți 
avea întotdeauna sprijinul Consiliului 
Județean Hunedoara care va fi onorat 
să fie alături de un astfel de nobil 
demers.
Cu aleasă prețuire,
Mircea Ioan Moloț
Președintele Consiliului Județean 
Hunedoara

Iubiţi credincioşi,
Adevărata existenţă, adevărata viaţă 
este dincolo de materie, este în lumea 
spiritelor, în universul imaterial, unde 
Dumnezeu este evident, incontestabil, 
copleşitor. De acolo a venit Pruncul 
Iisus, acolo S-a întors după Înălţarea 
Sa cu Trupul la cer, acolo vom ajunge 
cu toţii după ce vom trece prin poarta 
morţii. Strămoşii noştri ştiau aceasta…
Nu avem voie să investim toate efortu-
rile noastre numai pentru confortul pă-
mântesc, uitând de cele cereşti. Dum-
nezeu S-a coborât în materie, pentru ca 
să ne ridice pe noi deasupra materiei. 
Aşa că, într-o lume materialistă pre-
cum este cea de astăzi, creştinii adevă-
raţi au curajul să meargă contra curen-
tului, au curajul să-şi trăiască viaţa, 
pregătindu-se permanent pentru moar-
te, curăţindu-şi viaţa de păcate, respec-
tând poruncile lui Dumnezeu. 
Suntem noi pregătiţi pentru eventuala 
trecere în lumea cea mai presus de ma-
terie, când Domnul va hotărî soarta 
noastră veşnică? Sau, dimpotrivă, sun-
tem sclavii culturii secularizate de 
astăzi care este în mare derută axiolo-
gică şi care nu mai ştie privi dincolo de 
aparenţe? Creierele umane pilotate de 
această cultură simplistă şi agresivă au 
hotărât ca Religia la şcoală să o facă 
doar cine cere! Aşa că, dacă nu suntem 
vigilenţi şi nu vom face cerere scrisă, 
copiii noştri nu vor mai beneficia de 
ora de Religie. Încet-încet, în lumea 
noastră Binele ajunge prigonit şi răul 
se impune perfid. Încet-încet, se conti-
nuă prigoana contra Pruncului Iisus, 
venit în lume cu mesajul iubirii. 
Fiul cel născut în iesle, să reverse în noi 
inteligenţa cea adevărată, înţelepciu-
nea cea îmbogăţitoare, harul cel sfinţi-
tor! Bucuria Crăciunului să umple ini-
mile tuturor! Şi nici prosperitatea mate-
rială să nu lipsească din casele noastre 
în aceste zile sfinte de sărbători!
Sărbători fericite! şi „La mulţi ani!”
Vă zice al vostru arhipăstor, de tot-
binele doritor
† G u r i e,
Episcopul Devei şi al Hunedoarei  

*Mesaj extras din Pastorala de 
Crăciun-2014, pentru Cititorii revistei 
“Ţara iancului” cu îngăduinţa P.S. 
Gurie*
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1. Detaşamentul „Simion Groza” din cadrul Liceului Tehnologic „Crişan” din com. Crişcior (HD):

MESAJE transmise de ELEVI şi PROFESORI
membri ai Clubului de elevi-voluntari”Crăişorii” al Asociaţiei „Ţara Iancului - Iubirea mea“ Deva

a) Prof. Nicolaie Popa, 
director al Liceului şi 
îndrumător al detaşa-
mentului

Moţ din născare, având 
î n  v e n e  s â n g e l e  
strămoşilor ce au luptat 

alături de Horea şi Avram 
Iancu pentru libertate 

naţională şi pentru românism, sunt 
mândru că fac parte din Asociaţia „Ţara 
Iancului- Iubirea mea”. E modul nostru 
de a duce mai departe voinţa Iancului, 
aceea de a avea o ţară liberă şi mândră, 
pentru ca românii să fie fericiţi în ţara 
lor. Consider că prin implicarea şcolii 
pe care o conduc, Liceul Tehnologic 
„Crişan”, Crişcior, în activităţile 
Asociaţiei „Ţara Iancului- Iubirea 
mea” ducem mai departe lupta 
străbunilor pentru ca moţii noştri să nu 
uite cine sunt.

b) Prof. Corina Oros, 
îndrumător , locţiitor 
al îndrumătorului de 
detaşament.

În anii din urmă, aşa 
cum zice cronicarul 
Miron Costin, sosiră 

asupra noastră “cumplite 
acestea vrémi de acum, de 

nu stăm de scrisori, ce de griji și 
suspinuri.” Prea puţin ne mai stă gândul 
la rolul educativ al şcolii, la 
promovarea culturii sau a spiritului 
patriotic. Tocmai de aceea cred că este 
important ca noi, dascălii, să suplinim 
aceste lipsuri şi să implicăm elevii în 
activităţi extra-şcolare care să-i ajute 
să-şi dezvolte mândria apartenenţei la 
acest spaţiu geografic şi spiritul civic. E 
ceea ce facem prin participarea 
Detaşamentului Nr. 10 al elevilor 
crăişori din Crişcior la acţiunile 
Asociaţiei „Ţara Iancului- Iubirea 
mea”: îi învăţăm pe elevi să-şi iubească 
Ţara.

c) Elev Andrei Mihai, 
c o m a n d a n t  d e  
detaşament

Mă numesc Andrei 
Mihai, sunt elev la 
Liceul  Tehnologic  
„Crişan” Crişcior în 

clasa a VII- a şi sunt 
mândru locuitor al comunei 

Crişcior. Fac parte din Detaşamentul 
Nr. 10 „Simion Groza” de elevi – 
crăişori alături de care am participat la 
acţiunile Asociaţiei „Ţara Iancului- 
Iubirea Mea”. Ca şi „crăişor” mă bucur 
să aflu lucruri importante despre istoria 
strămoşilor mei, a zonei în care 
locuiesc şi au locuit bunicii. Prin 
activităţile la care am participat am 
putut să cunosc locuri în care s-a făcut 
istoria. Mă formez ca cetăţean al 
României în spiritul iubirii pentru Ţara 
pentru care a luptat atâta şi Avram 
Iancu.

2. Detaşamentul „Ioan Buteanu” din cadrul Liceului „Ioan Buteanu” din comuna Gurahonţ (AR):

a )  P r o f .  Te o d o r  
Gheorghe Păiuşan, 
director al Liceului şi 
î n d r u m ă t o r  a l  
detaşamentului

De ani buni, ceea ce se 
numeşte cu adevărat 

parteneriat cu rezultate 
eficient evidente este 

colaborarea între Liceul ,,Ioan 
Buteanu“ Gurahonţ şi Asociaţia „Ţara 
Iancului-iubirea mea“. Subliniem acest 
lucru, deoarece prin acţiunile concrete, 
prin rezultatele şi materialele produse, 
atât cadrele didactice de la liceul 
nostru, cât şi mai ales generaţiile de 
elevi au petrecut clipe minunate în 
multiplele acţiuni cultural-patriotice 
sau in numeroasele deplasări şi vizite, 
dar au şi beneficiat de creaţii spirituale 
şi materiale rămase la loc de cinste în 
vitrinele sufletului fiecăruia dar şi în 
panourile şi monumentele zonei 
Gurahonţului şi liceului nostru. Avem 
marea bucurie şi speranţă de a perpetua 
acest parteneriat în folosul şi satisfacţia 
cultural-patriotică atât a dascălilor, cât 
şi a elevilor şcolii gurahonţene.

b) Prof. Corina Tulea, îndrumător 
echipaj nr.  1 şi  locţi itor al  

î n d r u m ă t o r u l u i  d e  
detaşament.

Faptele istorice ale unei 
țări sau ale unei epoci au 
totdeauna un interes mai 
viu când traiul și ideile, 
graiul și obiceiurile de 

acolo sau de atunci ne 

sunt cunoscute. Un mod de a cunoaște 
toate acestea este activitatea cultural-
patriotică, care se distinge prin 
influența sa educativă, ca și prin 
intensitatea și profunzimea efectelor și 
influențelor educative pe care le 
determină. În cadrul ei copiii retrăiesc 
istoria în principalele ei momente, 
având ca scop dezvoltarea, pe căi 
afectiv-emoționale, a sentimentelor de 
recunoștință și prețuire pentru lupta 
eroică a poporului nostru pentru 
libertate. Detașamentul nr. 8, „Ioan 
Buteanu” Gurahonț al Clubului de elevi 
voluntari „Crăișorii” din cadrul 
Asociației „Țara Iancului - Iubirea 
mea” Deva, a participat cu deosebită 
plăcere la toate activitățile propuse de 
conducerea asociației, pentru copii 
acestea având o însemnătate foarte 
mare, atât din punct de vedere educativ, 
cultural-patriotic, dar și civic. 

c )  E l e v a  C o s m i n a  
Avasilcăi, comandant 
de detaşament

Moț nu ești doar după ce 
crești, moț ești din 
momentul în care te 
n a ș t i  î n  P L A I U L  

MOȚESC încărcat de 
istorie. Din această cauză 

eu văd esențial Detașamentul de 
Crăișori, “Ioan Buteanu” Gurahonț, 
prin importanța trecutului ce trebuie 
semănat în inimile noastre. Doar așa, 
din generație în generație, purtând 
același sânge, vom păstra ca o flacără 
nestinsă amintirea celor mai bravi 

dintre moți, prefectul Zarandului, Ioan 
Buteanu și Crăișorul Munților Apuseni, 
Avram Iancu.

Cei doi și-au jertfit viața ca noi să mai 
avem și drepturi, nu doar obligații. 
Unul dintre ei, mai exact Ioan Buteanu 
şi-a pierdut viaţa  pe malul Crișului Alb 
la Gurahonț, în anul 1849, când și-a pus 
singur ștreangul la gât în faţa călăilor 
unguri murind cu demnitate și 
dovedind ce înseamnă dragostea de 
popor. Din prima clipă, ei au fost 
conștienți că luptă pentru viitor, pentru 
ca urmașii lor, adică noi, să nu fim 
asupriți, devedind un popor liber.

În deplasările făcute împreună cu 
Detașamentul, eu, și sunt convinsă că și 
restul Crăișoilor, ne-am simțit mai 
MOȚI ca niciodată, cântând cu 
mândrie: ”Din Țara Moților noi am 
venit, Unde Iancu a trăit”. Cum să nu fii 
recunoscător când știi că acum 166 de 
ani cineva a luptat cu o nemărginită 
îndârjire pentru noi. Știau doar că 
trebuie să lupte, nu conta moartea atâta 
timp cât era demnă. Ei chiar merită 
cinstiți deoarece o asemenea jertfă 
nimeni nu a mai făcut pentru noi. 

Așa că voi, copii din generația mea, nu 
fiți indiferenți! Hai să ne iubim țara și să 
ne facem eroii nemuritori!

continuare la pag. 16
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 SUB RAMURI DE GORUN, GÂNDURI ŞI COLINDE DE CRĂCIUN
Ioan Paul Mărginean, Preşedinte fondator

E iarnă. An de an, în mijloc de decembrie, venim să colindăm, după 
obiceiuri strămoşeşti, sub gorunul lui Horea şi al lui Avram Iancu, pentru 
eroii şi martirii români al căror duh se-adună de pretutindeni şi pluteşte în 
Pantheonul de la Ţebea în aşteptarea Mausoleului lor (încă neînceput) şi a 
izbândirii unor drepturi, pentru care au luptat, unele încă neîmplinite, pentru 
românii ardeleni. Pentru colindători, eroii lor sunt vii.

Colindători suntem noi, membrii, 
colaboratorii şi simpatizanţii Aso-
ciaţiei „Ţara Iancului Iubirea Mea” 
din Deva, dar mai ales elevii din 
Clubul „Crăişorii” al asociaţiei 
noastre. Nu sunt orice fel de copii. 
Sunt cei mai buni elevi din şcolile 
ardelene care participă. Prin faptele 
lor urmează exemplul Crăişorului. 
La învăţătură, media generală anua-
lă pentru cei 200 de elevi crăişori 
colindători din acest an, aparţinând 
celor 6 licee şi 5 şcoli gimnaziale, 
din judeţele Hunedoara, Alba, Arad, 
şi Covasna este de 9,31. Şi nu numai 
atât. 

Ei ştiu că sângele şi gena lor nu 
provine dintr-un neam venetic sau 
pribeag, ci a unui neam neaoş de 
luptători. Strămoşii lor fac parte din 
neamul nemuritorilor daci ai lui 
Burebista şi Decebal, singurul neam 
în cinstea căruia Marele Imperiul 
Roman a ridicat în mijlocul capitalei 

sale Columna ce dăinuie şi astăzi. 
Nu o să vedeţi în centrul Romei nici 
o columnă înălţată pentru vreun alt 
popor fie el german, francez, 
spaniol, englez şi care de asemeni 
fuseseră cucerite de romani. Ei, 
elevii-crăişori vor să ducă mai 
departe ştafeta luptei pentru drepturi 
şi dreptate ale românilor ardeleni. 
Vor ca luptele şi jertfele din multele 
veacuri ale mileniului trecut ale 
înaintaşilor lor, iobagi dar urmaşi ai 
falnicilor daci, purtate contra terorii, 
frustrării şi umilinţei impuse de cru-
zii lor stăpânitori, să fie cunoscute, 
recunoscute, cinstite şi slăvite. Iar 
drepturile, drepturile românilor 
ardeleni şi ale tuturor prietenilor lor 
de orice etnie ar fi fost, care încă nici 
până astăzi nu sunt împlinite, iar 
altele sunt chiar şi azi furate, să le 
poată revendica şi câştiga. Şi nu 
oricum, ci aşa cum testamentar ne 
învaţă marele Avram Iancu: „cu 
arma legii”. 

anume:

- „i se va face posibil țăranului să-şi 
creeze o proprietate (arător, 
păşune, pădure) cel puțin atât cât să 
poată munci el și familia lui“

- „fiecare popor va primi drept de 
re p re z e n t a re  î n  c o r p u r i l e  
legiuitoare și la guvernarea țării în 
proporție cu numărul indivizilor ce-
l alcătuiesc.“

Se impune credem respectarea 
Constituţiei României cu aplicarea 
art. 6 pentru toate ONG-urile din 
ţară, la egalitate cu cele ale 
minorităţilor inclusiv în ceea ce 
priveşte reprezentativitatea în 
camera deputaţilor şi în alegeri 
conform legii prin care ”măsurile de 
protecţie luate de stat pentru 
p ă s t r a re a ,  d e z v o l t a re a  ş i  
exprimarea identităţii persoanelor 
aparţinând minorităţilor naţionale 
trebuie să fie conforme cu princi-
piile de egalitate şi de nediscrimi-
nare în raport cu ceilalţi cetăţeni 
români”. Ori în Camera deputaţilor 
sunt 17 ONG-uri reprezentante ale 
minorităţilor şi nici un ONG al 
românilor.

Denigrat de mulţi, rămânând un 
mare poet, patriot şi „cap limpede”, 
Adrian Păunescu atrăgea atenţia, cu 
mult înainte de a pleca la cele veş-
nice: „Ne sfâşiem în lupte fratricide 
/ Şi Mioriţa plânge pe la stâni, / Ne 
răstignim în clanuri şi-n partide, / 
Dar ţara-i în primejdie, Români, / 
Treziţi-vă, uniţi-vă, Români!.” 
Mesajul său adresat ardelenilor ne 
pune şi azi pe gânduri: „Iubit 
Ardeal, fi pregătit de luptă / Dacă 
voieşti să supravie-ţuieşti / Căci 
lancea ne e ruptă şi coruptă / De 
marii trădători din Bucureşti“. 
Lecţia cedării cu uşurinţă a 
Ardealului în 1940 şi consecinţele 
care au urmat, cu mii şi mii de 
omoruri, maltratări, deportări, 
refugiaţi, nu a fost încă învăţată cum 
trebuie în România, Europa şi lume; 
nu s-a reacţionat suficient de 
tranşant şi clar pentru a scuza, 
pedepsi şi compensa acel genocid 
ant i românesc .  În  condi ţ i i le  
recentelor cutremure politice şi 
separatiste din Crimeea şi Doneţk, 
oare manifestă-rile şi proliferările 
m a g h i a r e  p o l i t i - c i a n i s t e ,  
iredentiste, şovine, autonomiste din 
Covasna, Harghita, 

Cum este posibil ca în România 
secolului XXI, un stat care se 
pretinde european, o fetiţă să fie 
bruscată că îşi poartă tricolorul ţării 
sale?! Cum este posibil ca cel mai 
iubit fiu şi Erou al Ardealului să fie 
defăimat şi „executat” într-o piaţă 
publică?! Cum este posibil ca la 
cârma ţării să ajungă un mare număr 
de oameni nedemni, puşcăriaşi şi 
penali?! Cum este posibil ca într-o 
Ţară a Maicii Domnului, atât de 
bogată, milioane de români să fie şi 
azi umiliţi prin sărăcie şi îngrădiri de 
libertăţi şi drepturi (inclusiv cel de 
vot din noiembrie 2014)?! Cum este 
posibil ca păduri întregi să fie deci-
mate şi sate întregi, cu morminte cu 
tot, „retrocedate”?! Iar când vorbim 
de retrocedări vedem că românii 
ardeleni sunt uitaţi a li se acorda 
drepturi istorice sunt uitaţi a li se 
retroceda ce li s-a furat în decursul 
vremurilor, s-au ceea ce li s-a 
promis ca drepturi pentru meritele 
lor între care amintim:

•retrocedarea fizică sau valorică a 
bazei materiale a industriei meşte-

şugăreşti particulare a moţilor, de 
extragere si prelucrare a aurului 
(mine, şteampuri) furată de 
comunişti prin naţionalizarea de la 
11 iunie 1948 (numai la Roşia Mon-
tană ar fi vorba de zeci de mine 
particulare şi peste 300 de şteampuri 
valorând fiecare 4 kg de aur) care ar 
trebui să se întoarcă la comunităţile 
locale de care au aparţinut;

• manopera înglobată în toate imobi-
lele retrocedate până acum 
urmaşilor grofilor şi a altora, 
însemnând 4 zile pe săptămână 
muncite gratuit de fiecare iobag 
român, ceea ce pentru statul român – 
reprezentantul de azi a foştilor 
iobagi - ar însemna să aibă cotă parte 
de peste 30% din toate imobilele din 
Ardeal revendicate de urmaşii 
stăpânilor de atunci ai iobagilor 
(terenuri, păduri, clădiri), sau, valo-
ric cca 2000 de miliarde de euro. 

La Alba Iulia, la 1 decembrie 1918, 
s-au hotărât lucruri importante 
pentru românii ardeleni dintre care 
încă nu s-a ţinut seama şi nu sunt 
rezolvate două măsuri capitale şi 

-decembrie 2014- 
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Mureş, care se desfăşoară sub ochii 
noştri, cu o îngăduinţă condam-
nabilă a clasei noastre politice, se 
doresc a fi un preludiu la un nou Ip şi 
Treznea, la o nouă tentativă de 
«cedare» a Ardealului de Nord ?! 
Iată doar câteva lucruri pentru care 

noi, Asociaţia «Ţara Iancului 
Iubirea Mea» şi Clubul de elevi-
voluntari «Crăişorii» nu am putut şi 
nu putem fi indiferenţi. Prin acţiuni-
le noastre (festival, simpozioane, 
concursuri, excursii tematice etc), 
care vor a se încadra pe calea testa-

mentară trasată de Iancu («să-mi 
văd Naţiunea mea fericită») s-a 
urmărit în primul rând lărgirea sferei 
de cunoaştere a elevilor-crăişori, 
sporirea valenţelor lor educaţionale 
şi cultural-patriotice, păstrarea 
credinţei şi tradiţiilor străbune de 
limbă, obiceiuri, port, joc şi cântec.

Anul 2014 a însemnat pentru elevii-
crăişori şi îndrumătorii lor ca şi pen-
tru toţi cei implicaţi în activitatea 
asociaţiei «Ţara Iancului-Iubirea 
Mea» un an încărcat atât de eveni-
mente jubiliare, cât şi de evenimente 
cotidiene interne sau externe. Din 
prima categorie au făcut parte urmă-
toarele: aniversarea a 190 de ani de 
la naşterea lui Avram Iancu (1824); 
230 de ani de la Revoluţia lui Horea, 
Cloşca şi Crişan, (1784); 165 de ani 
de la ultimul an al Revoluţiei româ-
ne transilvane(1849) terminată cu 
jertfa supremă a 40.000 de români 
ucişi de tiranii unguri invadatori şi 
cu peste 200 de sate complet distru-
se; 120 de ani de la Procesul Memo-
randiştilor ardeleni (apr-mai 1894); 
95 de ani de la dezrobirea Ardealului 
(1919); 70 de ani de la Eliberarea 
Ardealului de Nord (oct.1944) pu-
ruri însângerat de odioasele crime 
provocate de ungurii barbari în tot 
Ardealul, insuficient cercetate şi 
pedepsite care au culminat cu cele 
de la Ip, Treznea şi Moisei; 25 de ani 
de la Revoluţia Libertăţii (decem-
brie 1989). Toate acestea au fost 
evocate în acest an la cea de-a VII-a 
ediţie a Festivalului cultural-patrio-
tic «Ţara Crăişorului» (2-3 mai 
2014) desfăşurat în localităţile Ţe-
bea, Roşia Montană, Abrud, Zlatna, 
Câmpeni, Avram Iancu, Horea şi 
Albac sub genericul „Luptele şi su-
ferinţele românilor ardeleni pentru 
drepturi şi dreptate, evocate în anul 
jubiliar Avram Iancu-190”. Au fost 
vizitate cu această ocazie locurile în 
care conducătorii Revoluţiilor 
române de la 1784 şi 1848-1849 au 
trăit, şi şi-au desfăşurat activitatea. 
Un viu interes le-a trezit “crăişori-
lor” muzeul şi galeria romană de la 
Roşia Montană; casa memorială şi 
monumentul lui Cloşca de la Căr-
piniş; busturile lui Avram Iancu şi 
Ioan Buteanu din Abrud; locurile 
istorice, monumentele şi biserica 
ortodoxă din Zlatna (prezentate într-
un mod emoţionant de preot Viorel 
Porcar, ec. Melania Forosigan şi 
primar Silviu Ponoran), grota lui 
Horea din Câmpeni, muzeul din 

“exemplul” pe care îl dau politicieni 
din fruntea ţării, de toate categoriile 
şi din toate instituţiile dovediţi că se 
înfruptă din averea ţării şi a poporu-
lui în loc să i-o sporească, după ce s-
au decimat şi scos din funcţiune sute 
de uzine, fabrici, sisteme de irigaţii 
iar multe averi imobiliare au nimerit 
nelegal la cine nu trebuia. Pe acest 
fond general au avut loc în 
noiembrie al acestui an alegerile 
prezidenţiale din România. Prea 
puţine probleme de fond s-au 
dezbătut, iar programul nici unui 
candidat nu a cuprins multe proble-
me care dor şi ne dor. Unele dintre 
ele le-am transmis fără rezultat prin 
presă şi site-ul nostru. La Ţebea, în 7 
septembrie, cu prilejul Zilelor Na-
ţionale «Avram Iancu» din acest an, 
singurul candidat la Preşedinţie care 
a intrat în biserica ortodoxă cu 
tricolor (cu 2 luni înainte de alegeri), 
observându-i şi pe crăişorii noştri 
care ascultau cuminţi slujba 
bisericească, a fost actualul 
presedinte ales Klaus Johannis. 
Credem că atunci, în Pantheonul şi 
biserica de la Ţebea, duhul lui Iancu 
l-a binecuvântat. Sperăm ca noul 
preşedinte ales în noiembrie 2014 să 
se înalţe prin fapte la înălţimea 
idealurilor acestui erou şi a 
drepturilor pentru care a luptat el şi 
alături de el atâţia alţii printre care 
şi, un mare prieten al românilor, 
preotul luteran sas Stephan Ludwig 
Roth, ucis pe dealul Cetăţuia din 
Cluj de aceiasi tirani unguri 
cotropitori care îl vor ucide cu 12 
zile mai târziu, la 23 mai 1849, pe 
amicul său, avocatul Ioan Buteanu, 
prefectul Zarandului, a cărui 
mormânt se află acum la Ţebea, 
lângă cel al lui Avram Iancu. 
Sperăm ca «România lucrului bine 
făcut» să poată cuprinde «pas cu 
pas» şi doleanţele românilor arde-
leni, unele rămase nerezolvate de 
multă vreme, „având în vedere 
numai interesul  Românie i“ .  
Sperăm, în spre mai bine ! Doamne-
ajută ! La mulţi ani în pace, linişte şi 
concordie!

Câmpeni, fost cartier general al lui 
Avram Iancu; casa memorială 
“Avram Iancu“ din Avram Iancu în 
care s-a născut şi a copilărit marele 
erou; întrunirile emoţionante cu 
elevii şi oficialităţile locale de la 
bustul lui Horea din comuna Horea 
şi de la busturile lui Horea, Cloşca şi 
Crişan din comuna Albac… Mesele 
rotunde organizate şi finanţate de 
localnici la Zlatna şi Albac şi simpo-
zionul de la Albac, în prezenţa ofi-
cialităţilor şi colaboratorilor noştri 
locali, sunt de neuitat, oferind parti-
cipanţilor bucuria şi emoţia unor 
trăiri şi împărtăşiri ale aceloraşi sen-
timente la care cuvintele şi foto-
grafiile devin sărace, chiar dacă ele 
au fost redate mai pe larg în publi-
caţia ”Condeiul ardelean” de către 
echipa de elită a acestui partener 
media care ne-a însoţit în cele două 
zile ale festivalului. Sperăm ca prin 
acţiunile noastre, care se vor înca-
drate pe calea testamentară trasată 
de Iancu («să-mi văd Naţiunea mea 
fericită») am contribuit la lărgirea 
sferei de cunoaştere a elevilor-crăi-
şori, sporirea valenţelor lor educa-
ţionale şi cultural-patriotice, păstra-
rea credinţei şi tradiţiilor străbune 
de limbă, obiceiuri, port, joc şi 
cântec.

Cadrul vieţii şi evenimentele inter-
ne şi externe nu poate să ne lase 
indiferenţi. Privim consternaţi la zo-
nele de conflicte armate-active sau 
îngheţate - din lume şi ne doare mult 
că nu departe de noi, fraţii ortodocşi 
ruşi şi ucrainieni se ucid între ei şi 
ucid şi pe alţii. Inconştienţa mondia-
lă, lăcomia, goana necreştină după 
bani şi putere se transpune concis şi 
exploziv în pericolul schimbării cli-
mei globale, regionale şi locale prin 
voinţa omului modern, care prin 
măsuri şi tehnologii poluante atacă 
grav natura şi echilibrul ei Dumne-
zeiesc. Pe de altă parte observăm că 
în ţara noastră sunt tot mai puţini 
copii şi tineri, iar bătrâni tot mai 
mulţi. Satele se depopulează. Locu-
rile de muncă sunt de multe ori doar 
promisiuni. Privim îngroziţi spre 
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„160 de ani de la Revoluţia Română din Transilvania şi 90 de ani
de la Unirea Transilvaniei cu Ţara Mamă“

Festivalul Cultural-Patriotic „Ţara Crăişorului”
Ediţia I - 2008, cu tema

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

Cricău(AB) - 12 octombrie,
Şcoala Generală “Decebal”

Baia de Criş(HD) - 14 octombrie Şcoala Generală “Avram Iancu”

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

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

Ţebea (HD) - 28 februarie,
Biserica Ortodoxă Română

Hălmagiu(AR) - 4. aprilie,
Grupul Şcolar "Moga Voievod" 

Brad (HD)  - 10 aprilie,  Şcoala Generală "Mircea Sântimbreanu"

Blăjeni(HD) – 30 aprilie,
Şcoala Generală 

Buceş(HD) - 23 mai,
Şcoala Generală  "Ion Buteanu" 

Brad (HD), 10 octombrie - Catedrala Ortodoxă - 

Ediţia a II-a - 2009, cu tema

Tomeşti(HD) - 17 octombrie,
Şcoala Generală cls. I-VIII

Ribiţa(HD) - 10 octombrie,
Şcoala Generală “Preot Iosif Comşa”

Revista „Ţara Iancului“, nr. 8 / 2014
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Festivalul Cultural-Patriotic „Ţara Crăişorului”
Ediţia a III-a - 2010, cu tema

Ţebea (HD)

com. Vadu Moţilor (AB), la Şc. Gen.Comuna Horea (AB)

Oraşul Abrud (AB)

Ediţia a IV-a - 2011, cu tema

Partea I - 27 februarie

„225 de ani de la martiriul lui Horea, Cloşca şi Crişan“

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

„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(HD)

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

Ziua a II-a - 20 mai, în Comuna Crişcior (HD)

Revista „Ţara Iancului“, nr. 8 / 2014
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Partea I, Ţebea, 21 mai 2012, cu tema
„Ardelenii şi ţara lor, la 140 de ani de la moartea

Eroului Naţional Avram Iancu“

Festivalul Cultural-Patriotic „Ţara Crăişorului”
Ediţia a V-a - 2012

„165 de ani de la inceperea Revolutiei si Razboiului de autoapărare
al românilor din Transilvania sub conducerea lui Avram Iancu“

Secţiunea I - Blaj, Câmpia Libertăţii, 11 mai 2013 

Secţiunea III
Buceş, Dupa Piatră, 7 iulie 2013

Secţiunea II
Gurahonţ, 26 mai 2013

Ediţia a VI-a, mai-iulie 2013, cu tema

Partea a II-a, Crişcior, 2 noiembrie 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“

Secţiunea II – Ţebea şi Gurahonţ, 25-26 mai 2013

GurahonţGurahonţGurahonţ

ŢebeaŢebeaŢebea

GurahonţGurahonţGurahonţ

ŢebeaŢebeaŢebea
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Alte acţiuni din anii 2008-2011

Mărişel-Fântânele
13 iulie, la „Crucea Iancului“

anul 2008 anul 2009

Cluj-Napoca, Monumentul
memorandiştilor, 11 iulie

Mărişel-Fântânele - 12 iulie
la „Crucea Iancului“

Dezvelire şi sfinţire monument
Ţebea, 28 februarie

Pe Valea Arieşului, 11 iulie

Colegiul Naţional „Avram Iancu“
Brad, 7 noiembrie

Pe cărările Iancului
Dumbrava de Sus, 12 octombrie

Dezvelire şi sfinţire monument
Ţebea, 14 decembrie

Inaugurare Cerc „Micii aurari“,
Buceş - 15 ianuarie

anul 2010 anul 2011

Dezvelire placă la Gorunul lui Iancu
Ţebea 15 Octombrie

Excursie Sarmisegetusa dacică
17 septembrie

Serbările Naţionale 
Ţebea - 12 septembrie

Catedrala Reîntregirii Neamului
Alba Iulia - 6 noiembrie

Comemorare la Târnava de Criş
7 noiembrie

Serbările Naţionale 
Ţebea - 11 septembrie

Comemorare la Târnava de Criş
6 noiembrie

Revista „Ţara Iancului“, nr. 8 / 2014
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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“

în anul 2012

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

9 septembrie 2012

Lansare şi donaţie carte autor Bogdan Briscu
Ţebea, 15 decembrie 2012

Donaţie de carteDonaţie de carte
din parteadin partea

d-lui gen. (r)d-lui gen. (r)
Constantin IspasConstantin Ispas

Donaţie de carte
din partea

d-lui gen. (r)
Constantin Ispas

Participări la alte acţiuni

în anul 2013

18 - 19 iulie 2013 - Topliţa
Română, jud. Harghita,

„Zilele Miron Cristea”

6 iulie 2013 - Munţii Orăştiei 
Sarmizegetusa Regia

7 iulie 2013
Roşia Montană

19 octombrie 2013
Marea Adunare de la Câmpeni

în anul 2014

6 februarie 2014
Câmpeni (AB) - Simpozion

7 septembrie 2014
Serbările Naţionale Ţebea

7 septembrie 2014
Serbările Naţionale Ţebea

8-9 noiembrie 2014
Patriarhul României la Deva
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Festivalul Cultural-Patriotic „Ţara Crăişorului“, ediţia a VII-a, 2014
cu tema: „Luptele şi suferinţele românilor ardeleni pentru drepturi şi dreptate,

evocate în anul jubiliar Avram Iancu -190”“

Partea I-a: 2 mai 2014 - Ţebea, Roşia Montană, Abrud, Zlatna

Ţebea - Avram Iancu şi Crăişorii Roşia Montană

Abrud - Ioan Buteanu şi Crăişorii Abrud - Avram Iancu şi Crăişorii

ZlatnaZlatna

Crăişorii la temniţa lui Horea şi Cloşca Zlatna

Participanţi: *formaţiile de ”elevi-crăişori” din localităţile, Gurahonţ (AR),
„Avram Iancu“ Covasna (CV), • oficialităţi • preoţi • invitaţi •
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cu tema: „Luptele şi suferinţele românilor ardeleni pentru drepturi şi dreptate,

evocate în anul jubiliar Avram Iancu -190“

Participanţi: *formaţiile de ”elevi-crăişori” din localităţile Crişcior(HD), Gurahonţ (AR),
„Avram Iancu“ Covasna (CV), Vadu Moţilor (AB) şi Albac (AB)

• oficialităţi • preoţi • invitaţi •

Partea a II-a: 3 mai 2014 - Câmpeni, Avram Iancu, Horea, Albac

Revista „Ţara Iancului“, nr.8 / 2014

Festivalul Cultural-Patriotic „Ţara Crăişorului“, ediţia a VII-a, 2014

Oraşul Câmpeni (AB)
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Festivalul Cultural-Patriotic „Ţara Crăişorului“, ediţia a VII-a, 2014
cu tema: „Luptele şi suferinţele românilor ardeleni pentru drepturi şi dreptate,

evocate în anul jubiliar Avram Iancu -190“

Partea a II-a: 3 mai 2014
Participanţi: *formaţiile de ”elevi-crăişori” din localităţile Crişcior(HD), Gurahonţ (AR),

„Avram Iancu“ Covasna (CV), Vadu Moţilor (AB), Horea (AB) şi Albac (AB)
• oficialităţi • preoţi • invitaţi •

Revista „Ţara Iancului“, nr. 8 / 2014

Comuna Avram Iancu (AB) - casa memorială Avram Iancu

Comuna Horea (AB)
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Comuna Albac (AB)

cu tema: „Luptele şi suferinţele românilor ardeleni pentru drepturi şi dreptate,

evocate în anul jubiliar Avram Iancu -190“

Partea a II-a: 3 mai 2014

Festivalul Cultural-Patriotic „Ţara Crăişorului“, ediţia a VII-a, 2014

Participanţi: *formaţiile de ”elevi-crăişori” din localităţile Crişcior(HD), Gurahonţ (AR),
„Avram Iancu“ Covasna (CV), Vadu Moţilor (AB) şi Albac (AB)

• oficialităţi • preoţi • numeroşi invitaţi •
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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

Ediţia a IV-a - 17 decembrie 2011

Ediţia a V-a - 15 decembrie 2012

Dezvelire şi sfinţire placă de granit Dezvelire şi sfinţire placă de granit 
cu „Ultima voinţă“ a lui Avram Iancucu „Ultima voinţă“ a lui Avram Iancu
Dezvelire şi sfinţire placă de granit 
cu „Ultima voinţă“ a lui Avram Iancu
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b) Prof. Maria Paşca 
Igna, îndrumător şi 
locţiitor al îndrumă-
torului de detaşament

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

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

4) Detaşamentul „Tricolorul Românesc” din cadrul 
Liceului „Korosi Csoma Sandor” din Covasna (CV): 

Îndrumător detaşament, dir. adj. prof Şerban Daniela, 
Locţiitor, prof. Vlad Claudia, Comandant detaşament – 
eleva Muruianu Sabina Elena

Grupul de elevi 
voluntari  – 
„Crăişori i”  
C o v a s n a ,  
este format 
din 14 elevi, 
din clasele 

VI, VII, XI – 
A .  E l e v i i  

manifestă un larg 
interes faţă de evenimentele 
şi acţiunile educative, cultu-
ral-patriotice derulate pe par-
cursul anului şcolar. Printr-o 
implicare şi participare acti-
vă la aceste variate activităţi 
extraşcolare, prin cultivarea  
sentimentelor patriotice, dar 
şi de respect şi cinstire a 

jertfei înain-
taşilor noştri, 
prin cultiva-
rea dragostei  
faţă de po-
porul român, 
s e  a d u c  
contribuţii la 

d e z v o l t a r e a  
cunoştinţelor a 

personalităţii şi a carac-
terului elevilor. Pentru noi, 
aceste activităţi se constituie 
în adevărate lecţii  de 
patriotism, prin evocarea 
sacrificiului înaintaşilor 
noştri, care au pus ţara, mai 
presus de viaţa lor, de familia 
şi propriile nevoi.

5) Detaşamentul „Avram Iancu” din cadrul Şcolii 
Gimnaziale „Avram Iancu” din oraşul Covasna (CV):

Prof. Florentina Teacă, îndrumător şi

elev Dumitru Păunoiu, comandant detașament:

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

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

măreţe făcute de eroii 
noştri care s-au sacrificat 

pentru binele ţării. Prin acţiunile 
noastre din Albac şi Horea am reuşit să 
arătăm românilor că suntem mândri să 
fim români, să îmbrăcăm costumul 
naţional şi să strigăm în gura mare: 
„Noi suntem români“.

Clubul „Crăişorii'' alături de Asociaţia 
„Ţara Iancului - Iubirea Mea“ încearcă 
să sensibilizeze românii ca să poată 
vedea frumuseţea atât patriotică cât şi 
culturală care îi înconjoară.

Noi şi elevii noştri 
”crăişori” din Deta-

şamentul nr. 11 ”Ţara 
M o ţ i l o r ”  – A l b a c ,  n e  

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

Avem cel mai mare privilegiu că trăim 
în ”Munţii Apuseni”, în Albac, 
localitate cu rezonanţă istorică, urmaşii 
lui Horea şi Iancu. Demnitatea de neam 
a românilor ardeleni a fost ridicată prin 
vitejia înaintaşilor: Avram Iancu, 
Horea, Cloşca şi Crisan, care au întărit 
munţii cu entuziasmul fiilor săi.

Elevii, crăişori poartă cu 
mândrie portul popular 

moţesc ştiind că aşa erau 
îmbrăcaţi eroii Munţilor 

Apuseni şi, mai mult, ei fac parte din 
formaţia de dansuri populare a 
comunei.

Festivalurile ”Ţara Crăişorului” au 
ajutat elevii să înţeleagă mai bine 
însemnătatea istoriei şi să simtă emoţia 
cu care se vorbeşte despre ea.

O să răspundem întotdeauna ”PRE-
ZENT” la invitaţiile Asociaţiei şi o să 
p redăm ş ta fe ta  de  ”Cră işor i”  
generaţiilor viitoare.

Noi, Crăişorii 
de la Covasna, 
dorim să vă 
mul ţumim!  
I n  p r i m u l  
rând, pentru 
i m p l i c a r e a  

deosebită în 
evocarea luptei 

continue, de veacuri a 
românilor ardeleni pentru 
dreptate, libertate şi drep-
turi, pentru revendicarea 
drepturilor legitime. Apoi, 
pentru stimularea laturii 

cultural-edu-
c a t i v e  ş i  
patriotice a 
elevilor. Nu 
î n  u l t i m u l  
rând, vă mul-
ţumim pentru 

că ne-aţi adus 
mai aproape de 

istorie. Dorim ca numărul 
românilor care se alătură 
acestui demers îndrăzneţ, de 
a menţine vie istoria şi 
faptele eroilor ardeleni, să fie 
cât mai mare!

6) Detaşamentul de elevi-voluntari crăişori „Horea” 
format în cadrul Şcolii Gimnaziale „Horea” din comuna 

Horea, jud. Alba:

Pof. Petru Mateş, director al şcolii şi 
îndrumător al detaşamentului:

Participarea detaşamentului 
de elevi-crăişori Horea la 
acţiunile Asociaţiei „Ţara 
Iancului- Iubirea  Mea" 
constituie în primul rând o 
onoare, mai ales că ducem cu 
noi mesajul moţilor de pe 
meleagurile comunei Horea, 
acolo unde Nicola Vasile 

Ursu a reuşit 
să mobili-
zeze şi să 
c o n d u c a  
moţii în lupta 
pentru dreptate, 
murind pentru popor.

7) Detaşamentul de elevi-voluntari crăişori „Căpitan 
Nicolae Pleşa - 1784” format în cadrul Şcolii Gimnaziale 

din Scărişoara, jud. Alba:

Prof. Vasile Cioara, director al şcolii şi îndrumător al 
detaşamentului şi comandantul de detaşament. elev 

Robert Purcel:

Pentru „puii de 
m o ţ i ”  d i n  
S c ă r i ş o a r a  
participarea la 
a c t i v i t ă ţ i l e  
desfăşurate de 

Asociaţia „Ţara 
Iancului” a fost 

întotdeauna o mare onoare. Cu 
încrederea că idealurile 
asociaţiei sunt ale tuturor 
românilor, nu ne rămâne decât 

să sperăm, că 
noi şi neamul 
nostru, vom 
fi vrednici să 
cinstim prin 
gând, vorbă şi 

f a p t e  p e  
înaintaşi noştri, 

aşa cum o face Asociaţia 
„Ţara Iancului”.

MESAJE transmise de ELEVI şi PROFESORI (continuare de la pagina 3)

Crăişorii... (fragment)
- autor Nicoară Nicolae Horea, moţ de pe Arieş-

I-am văzut în inima neamului meu,

Fără seamăn erau CRĂIŞORII!

Precum culorile în curcubeu

Din privirile lor se năşteau zorii...

La Ţebea gorunilor din Tatăl nostru

În Casa Rugăciunii cu tricolor

Le-am înţeles Legământul şi rostu 

Sufletele drepţilor niciodată nu 

mor!
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1. Comuna Tomeşti (HD) - 17 octombrie 
2008:
„Glorie veşnică celor 40.000 de martiri şi 
eroi din toată Transilvania, inclusiv cei din 
comuna Tomeşti, ucişi de tirania 
ungurească în anii Revoluţiei 1848-1849”- 
2. Mun. Brad (HD) – 7 noiembrie 2008: 
„1848-2008 = 160 de ani 1918-2008 = 90 
de ani”
3. Ţebea(HD) - 14 decembrie 2008 
Pantheonul Naţional - Monument Omagial 
nr. 1 din andezit gri cu 5 plăci de marmură 
albă: 
- placa superioară: „Glorie veşnică 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 multimilenar”
- 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 
îndurăm. Noi vom muri fericiţi că exemplul 
nostru va garanta urmaşilor noştri 
drepturile umanităţii.“ Horea, Cloşca şi 
Crişan - Tibru 12/23 noiembrie 1784
- 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
4. Ţebea (HD), 28 februarie 2009, 
Pantheonul Naţional ,  Monument 
Omagial nr. 2 din andezit gri gravat cu 
litere roşii pe 5 feţe:
- Placă de acoperiş 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 „CRĂIŞORII”, 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 februarie 2009”
- Placă laterală spre mormântul 
Iancului: „NO, GATA?! NO, HAI!”  - 
Avram Iancu 
- Placă laterală spre drum: „NIHIL SINE 
DEO!“
- Spre alee, placă de marmură albă 
montată vertical la 14 decembrie 2009 cu 
litere aurii: „Spre cinstirea şi pomenirea 
faptei studenţilor Coriolan Steer, George 

Mesaje scrise pe plăcile de comemorare / aniversare ridicate prin contribuţia
Asociaţiei Ţara Iancului - Iubirea Mea, Deva (total 32 buc) din care:

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 
I a n c u l u i  –  I u b i r e a  M e a ”  D e v a  
www.taraiancului.ro
5. Comuna Hălmagiu (AR) 4 aprilie 
2009: Placă de comemorare şi cinstire a 
luptătorilor, martirilor şi 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“
6. Municipiul Brad (HD), 10 aprilie 
2009: „Placă de comemorare şi cinstire a 
luptătorilor, martirilor şi 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“
7. Comunele Blăjeni (HD), 30 aprilie 
2009 şi Buceş 23 mai 2009 cu textul „Placă 
de comemorare şi cinstire a luptătorilor, 
martirilor şi eroilor din anii 1784 = 225 de 
ani;1849 = 160 de ani; 1919 = 90 de ani; 
1944 = 65 de ani; 1989 = 20 de ani“
8. Municipiul Brad, HD, Catedrala 
Ortodoxă, 10 octombrie 2009 “Placă 
aniversară pentru cinstirea şi pomenirea 
următoarelor evenimente şi a făptuitorilor 
lor: 6 octombrie 1759 = proclamaţia de la 
Brad a cuviosului mărturisitor Sofronie, 
pentru dăinuirea bisericii ortodoxe române 
(250 de ani) 1 septembrie 1869 = 
deschiderea (în prezenţa lui Avram Iancu) a 
cursurilor primului gimnaziu ortodox 
român din Brad, având ca membri 
fondatori 92 de comune din comitatul 
Zarand şi numeroşi sponsori (140 de ani); 
14 octombrie 1939 = sfinţirea catedralei 
ortodoxe române din Brad  de către un 
sobor de preoţi conduşi de Î.P.S. Părinte 
Arhiepiscop şi Mitropolit dr. Nicolae Bălan  
al Ardealului (70 de ani)”
9. Ţebea, HD, 12 decembrie 2009 
Pantheonul Naţional: plăci de identificare: 
“Gorunul “Craiului Munţilor” Avram 
Iancu“; “Gorunul Regelui Ferdinand, 
plantat în anul 1924”; “Gorunul Reginei 
Maria, plantat în anul 1924“
10. Localităţile Ţebea (HD), Abrud 
(AB); Vadul Moţilor (AB), în 27 
februarie 2010 cu textul „Placă de 
comemorare pentru eroii,martirii şi 
luptătorii Răscoalei  de la 1784 în frunte cu 
HOREA, CLOŞCA şi CRIŞAN„
11. Comuna Horea (AB) în 27 februarie 
2010: „Cinstire şi pomenire veşnică 
eroilor, martirilor şi luptătorilor pentru un 
Ardeal românesc liber şi fericit. 225 de ani 
de la martiriul lui Horea ,Cloşca şi Crişan„
12. Comuna Albac (AB), 28 februarie 
2010: „Glorie şi pomenire veşnică miilor 
de luptători şi martiri participanţi la 
Răscoala ţăranilor iobagi de la 1784-1785 

conduşi de marele erou Horia din 
Albac,răpus de tirania austro-ungară la 
Alba-Iulia acum 225 de ani prin tragere pe 
roată. * Ich sterbe fȕr die Nation* (Mor 
pentru Naţiune) au fost ultimele lui 
cuvinte”
13. Ţebea, (HD) 21 mai 2010 Pantheonul 
N a ţ i o n a l :  M o n u m e n t e  f u n e r a r e  
recondiţionate în mai 2010 de către 
Asociaţia „Ţara Iancului-Iubirea Mea”, 
Colegiul Naţional „Avram Iancu” Brad şi 
absolvenţi din promoţiile 1959 şi 1960. 
*Este vorba de monumentele funerare a 
unor contemporani a lui Avram Iancu, 
luptători pentru românii ardeleni şi 
donatori pentru Gimnaziul ortodox român 
din Brad (1859): Teodor Pop (1833-1900); 
Sigismund Borlea (1827-1883) şi Zacharia 
Francisc Werner (1827-1897).
14. Comuna Vaţa (HD), 29 septembrie 
2010 ,  l a  Biser ica  or todoxă  “IN 
MEMORIAM- 100 • 29 sept 1910-20 sept 
2010 * 100 de ani de la naşterea parintelui 
i e r o m o n a h  A r s e n i e  B o c a *  
“Doamne..aprinde dragostea Ta în inimile 
noastre, arde spinii patimilor şi fă lumină 
sufletelor noastre“ (Din Rugăciunea 
Părintelui) www.taraiancului.ro.
15. Comunele IP şi Treznea, jud. Sălaj, 25 
septembrie 2010 cu acelaşi mesaj: ”Placă 
de comemorare, pomenire şi cinstire a 
victimelor masacrelor şi barbariilor 
terorismului maghiar contra românilor din 
Ardealul de Nord - septembrie2010"
16. Comuna Crişcior (HD) 19-20 mai 
2011, trei plăci: la Biserică, Şcoală şi 
Primărie, cu acelaşi mesaj: „Placă 
aniversară- 600 de ani de la atestarea 
documentară a comunei Crişcior, potrivit 
pisaniei din Biserica „Adormirea Maicii 
Domnului”
17. Ţebea (HD), 17 decembrie 2010, 
Pantheonul Naţional: “Ultima mea 
Voinţă, Unicul dor al vieţii mele fiind ca să-
mi văd Naţiunea mea fericită, pentru care, 
după puteri am şi lucrat până acuma, 
durere fără mult succes, ba tocma acuma cu 
întristare văd, că speranţele mele şi jertfa 
adusă se prefac în nimic. Nu ştiu câte zile 
mai pot avea; un fel de presimţire îmi pare 
că mi-ar spune, că viitorul este nesigur; 
voiesc dară şi hotărât dispun, ca după 
moartea mea, toată averea mea mişcătoare 
şi nemişcătoare să treacă în folosul 
naţiunei pentru ajutor la înfiinţarea unei 
academii de drepturi, tare crezând, că 
luptătorii cu arma legii vor putea scoate 
drepturile naţiunii mele!” Câmpeni, 20 
Decembrie 1850 Avram Iancu, m.pr adv. şi 
Em. Prefect”
18. Ţebea (HD), 15 octombrie 2011, 
Pantheonul Naţional: Pe faţă: “ Iar când 
va veni duşmanul să vă ia pământ şi drept / 
Români, scuturaţi gorunul / Ca din somn să 
mă deştept!” - Avram Iancu; Pe lateral: 
“Donaţie, Asociaţia Ofiţerilor de Geniu şi 
construcţii R.R - Bucureşti.
19. Comuna Buceş(HD), 13 iunie 2013:  
1848 - 2013 = 165 de ani * Glorie eternă 
celor 40.000 de martiri şi eroi români ucişi 
de tirania ungurească în războiul de 
autoapărare din anii 1848-1849*.
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Împreună pe drumul testamentar al Iancului:
„să-mi văd naţiunea mea fericită“

I. FORMAŢIILE CLUBULUI DE ELEVI-VOLUNTARI „CRĂIŞORII”
din cadrul Asociaţiei noastre în anul şcolar 2014 - 2015:

Echipaj 11.6. – îndrumător: bibl. Chi-
riţescu Simona Maria
Paven Maria Ancuţa - şef echipaj, Budae 
Florina Codruţa, Costea Vasile Onişor, 
Neş-Cioaza Maria Valentina, Nicola 
Nicolae Andrei, Nicola Ramona Andreea, 
Popa Liana Valentina, Scrob Valentina
Echipaj 11.7. – îndrumător: înv. Gaiu 
Eugenia Marinela
Han Gheorghe - şef echipaj, Jurj Cosmina 
Elena, Candrea Olimpiu, Oarga Ilie, 
Scrob Nicoleta, Oarga Irina, Oarga 
Mihaela, Dobra Petronela
Echipaj 11.8. – îndrumător: instit. 
Paşca-Igna Maria
Chiriţescu Teodora Mariela - şef echipaj, 
Scrob Karina Iuliana, Petruşel Raluca, 
Olar Iuliana Andreea, Petrea Anamaria, 
Costea Denisa, Scrob Daria, Nicola Eric 
Eduard
Detaşamentul nr. 12 „Căpitan Ursu - 
1784” – VADU MOŢILOR, jud. Alba  • 
Îndrumător: Director prof. Crişan 
Semidia • Comandant detaşament: elev 
Trif Andrei Bogdan
Echipaj 12.1 – îndrumător: prof. 
Potinteu Viorica
Trif Andrei - şef echipaj, Fit Andreea, 
Dobra Iuliana, Vulturar Ioan Constantin, 
Danciu Cosmin, Lup Loredana, Oaida 
Mihaela, Paven Claudiu Marian, Petrea 
Claudiu Vasile, Trif Andreea
Echipaj 12.2 – îndrumător: prof. Paşca 
Violeta
Ana Scrob Dănuţ - şef echipaj, Bota 
Andrei, Lup Cătălin, Todea Ilie, Vulturar 
Ciprian Cosmin, Bodea Alin, Buş 
Marinela, Dobra Valentin, Hristea Denisa, 
Paven Nicolae, Scrob Ionuţ, Trif Val
Detaşamentul nr. 13 „Căpitan Nicolae 
Pleşa - 1784” - SCĂRIŞOARA, jud. 
Alba • Îndrumător: Director prof. 
Cioara Ovidiu Vasile • Comandant 
detaşament: elev Purcel Robert
Echipaj 13.1 – îndrumător: prof. Gaja 
Ioan
Jurj Georgiana, Suciu Ana Maria, Paşca 
Georgiana, Todea Denisa, Paşca 
Petronela, Pantea Teodora, Jurj Bogdan, 
Matei Mihaela
Echipaj 13.2 – îndrumător: prof. Ivan 
Dorin
Paşca Patricia, Paşca Alexandra, Purcel 
Robert, Paşca Aurelian, Matei Mihai, 
Paşca Denisa, Jurj Iuliana, Stefănuţ Ionela
Detaşamentul nr. 14 „Horea” - 
HOREA, jud. Alba • Îndrumător: 
Director prof. Mateş Petru • Coman-
dant detaşament: elev Costea Marcel
Echipaj 14.1 – îndrumător: prof. Oneţ 
Adina Liliana
Costea Marcel - şef echipaj, Costea 
Adelin Darius, Costea Mihail, Costea 
Roxana Maria, Creţ Maria Magdalena, 
Mateş Ghe Raluca, Mateş I Raluca Adela, 

Detaşamentul nr. 1 „Moga Voievod”  
HĂLMAGIU, jud. Arad
Îndrumători: dir. prof. Popovici Ioan şi 
prof. Sirban Cosmina • Comandant 
detaşament: elev Popovici Radu
Echipaj 1.1, îndrumător: prof. Indreca 
Floare
Nan Darius- şef echipaj, Brăneţiu Dalina, 
Briciu Natalia, Dărăştean Bianca, Nicoară 
Alexandru, Tosca Adelina
Echipaj 1.2, îndrumător: prof. Duşan 
Mugurel
Onc Naomi- şef echipaj, Popovici Radu, 
Bulea Anamaria, Indreica Andreea, Tat 
Ioana, Vasii Raul
Echipaj 1.3, îndrumător: prof. 
Codrean Flavia şi Florea Jeni-Angela
Tulia Andreea- şef echipaj, Mateş 
Mădălina, Codrean Mădălina, Goia 
Bogdan, Mariş Mădălin, Morcan Raul, 
Codrean Flavius
Detaşamentul nr. 3 „Preot Ioan Oncu”, 
TOMEŞTI, jud. HD
Îndrumător: Director prof. Gornic 
Vasile Ionel; Comandant detaşament: 
eleva Cetinesc Alexandra 
Echipaj 3.1 – îndrumător prof. Meltiş 
Amalia
Cetinesc Alexandra – şef echipaj, Nistor 
Mirel, Conaloş Gabriel, Conaloş Bianca, 
Vasiu Vasile, Farca Mario, Farca Ema-
nuel, Drăgan Casian, Nedea Emanuela, 
Indrieş Crina, Lucaciu Florinel
Detaşament nr. 4 „Avram Iancu” BAIA 
DE CRIŞ, jud. HD
Îndrumător: Director prof. Colpoş 
I a n c u  A d r i a n ,  C o m a n d a n t  
detaşament: eleva Banciu Oana
Echipaj 4.1. – îndrumător: prof. 
Colpoş Iancu Adrian
Banciu Oana - şef echipaj, Oprean An-
dreea, Tudorel Denisa, Belei Răzvan, 
Blăgăilă Gabriel, Bulz Gabriel, David 
Alexandra, Şerban Cătălin
Echipaj 4.2. – îndrumător: prof.  Opric 
Elena
Stana Sabina- şef echipaj, David Roberta, 
Loliş Carmen, Haneş Sebastian, 
Marinescu Adriana, Străuţ Ştefania, 
Ghilean Iasmina 
Detaşamentul nr. 5 „Preot Iosif 
Comşa” - RIBIŢA, jud. Hunedoara
Îndrumători: Director prof. Clej 
Ramona şi prof. Duşan Monica • 
Comandant detaş: eleva Toma Nicoleta  

Detaşamentul nr. 8  „Ioan Buteanu” – 
Gurahonţ, jud. Arad
Îndrumători: Director prof. Păiuşan 
Teodor Gheorghe, Comandant deta-
şament : elevă Avasilcăi Cosmina
Echipaj 8.1. – îndrumător: prof. Tulea 
Corina
Tulea Mihael - șef echipaj, Tulea Gabriel, 

Lupei Denisa, Bisorca Valentina, Moţ 
Dorinela, Luca Lavinia, Mariş Roberta
Echipaj 8.2. – îndrumător: prof. Nicula 
Simina
Avram Mădălina - șef echipaj, Fărcaş 
Maria, Lupei Timeea, Șerb Ana Maria, 
Bisorca Cristina, Lupei Lorena, Avasilcăi 
Cosmina
Detaşamentul nr. 10 „Simion Groza” – 
CRIŞCIOR, jud. Hunedoara
Îndrumător: Director prof. Popa 
Nicolaie, locţiitor prof Oros Corina • 
Comandant detaşament: elev Mihai 
Andrei
Echipaj 10.1. – îndrumător: prof. 
Fruja Liliana, prof. Crâsnic Mirela
Opruț Valentina-șef echipaj, Sav Andreea, 
Șerban Paula, Crețu Florentina, Jorza 
Mihai, Mic Duna Alexandru, Pârva Laura
Echipaj 10.2. – îndrumător: prof. 
Stanciu Felicia, prof. Oros Corina
Jorza Manuela-șef echipaj, Mihai Andrei, 
Nechifor Ariana, Tuhuț Gabriela, Jurca 
Eliza, Oprea Karina, Jorza Ionuț, Sturza 
Anamaria
Detaşamentul nr. 11 „Ţara Moţilor” - 
ALBAC, jud. Alba • Îndrumător: 
Director prof. Chiriţescu Marinel • 
Comandant detaşament: elevă Jurj 
Cosmina Elena
Echipaj 11.1. – îndrumător: prof. 
Ungur Lacrima Elena
Clipa Elena - şef echipaj, Oneţiu Adriana 
Cristina, Oneţiu-Paven Alexandra, Bumb 
Daniel Florin, Joldeş Claudiu Daniel, 
Mocan Nicoleta, Trif Mircea Cosmin, Jurj 
Cătălin Ionuţ
Echipaj 11.2. – îndrumător: prof. 
Costea Angela
Han Maria – şef echipaj, Corcheș Mirel, 
Nicola Iuliana, Todea Elena Claudia, 
Paven Adrian Daniel, Bumb Valentina 
Elena, Nicola Angela Claudia, Todea 
Marius
Echipaj 11.3. – îndrumător: prof. Han 
Ioan
Nicola Robert - şef echipaj, Gaiţă 
Loredana Mădălina, Corcheş Iulian, 
Mateş Ioan Andrei, Petrea Larisa 
Nicoleta, Todea Adriana, Todea Claudia, 
Jurj Ioan Dan
Echipaj 11.4. – îndrumător: prof. Han 
Ana Adela
Bara Marina - şef echipaj, Moza Maria 
Magdalena Codruţa, Scrob Vasile, Dobra 
Adriana, Bîlc Ioana, Bîlc Iuliana, Junc 
Diana Lavinia, Petrea Constantin
Echipaj 11.5. – îndrumător: prof. 
Morar Alina Maria
Şteop Lenuţa - şef echipaj, Joldeş 
Loredana Nicoleta, Corcheş Codruţa 
Maria, Mateş Gheorghina, Neag 
Giorgiana, Neag Bogdan Ioan, Pătruşel 
Andreea, Mocan Andra
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Neag Andreea Ioana, Oneţiu Sanda Elena, 
Paşca Denisa Maria
Detaşamentul nr. 15 „Arieşeni” - 
ARIEŞENI , jud. Alba •  Îndrumător: 
director prof. Bîte Marin • Comandant 
detaşament: eleva Pantea Denisa
Îndrumători: prof. Cîmpean Laura 
Pantea Denisa, Pantea Liliana, Lazea 
Bianca, Suciu Adrian, Vlăzan Anda, 
Paşca Mălina, Briciu Emanuela, Pantea 
Ioana, Suciu Ionuţ, Suciu Maria Elena, 
Jurj Marina Ioana, Dig Maria Călina.
Detaşamentul nr. 16 „Avram Iancu” – 
COVASNA, jud. CV •  Îndrumător: 
Director prof. Olărescu Henorel, locţi-
itor prof. Teacă Florentina • Coman-
dant detaşament: elev Păunoiu 
Dumitru
Echipaj 16.1 – îndrumător:prof. Teacă 
Florentina
Cojanu Sabina – şef echipaj, Ţupea 
Cristian, Ananina Iulia, Leu Flavius, 

• Membrii fondatori şi membrii Asociaţiei”Ţara Iancului Iubirea 
Mea” şi ai 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), Gurahonţ 
(Ana Lenuţa Moţica).

• Preoţii: Preasfinţitul Părinte Episcop al Devei şi Hunedoarei 
Gurie Georgiu, părinte exarh arhimandrit Visarion Neag; 
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 Moţ 
Crăciun Dorel (Gurahonţ), paroh Vasile Benchea (Blaj), paroh 
Viorel Nan (Hălmagiu); preot Eugen Goia (Câmpeni).

• 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); Asociaţia Cultural-Creştină „Justinian 
Teculescu“ Covasna; Forumul Civic al Românilor din Covasna, 
Harghita şi Mureş; Asociaţia „Datina Străbună“; Fundaţia 
Culturală „Miron Cristea“ Topliţa; Consiliile Judeţene şi 
Inspectoratele şcolare din judeţele Hunedoara, Alba şi Arad.

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

Muntean Narcisa, Bocîrnea Alexandru, 
Bocîrnea Andrada, Muntean Flavian
Echipaj 16.2 – îndrumător: înv. Bota 
Adriana
Poteică Răzvan – şef echipaj, Păunoiu 
Dumitru, Furtună Ifigenia, Popa Oana 
Georgiana, Sandulea Ana, Posoiu 
Ştefania, Cojanu Tudor 
Detaşamentul nr. 17 „Tricolorul 
Românesc” – COVASNA, jud. CV • 
Îndrumător: Director adj. prof. Şerban 
Daniela şi prof. Vlad Claudia • 
Comandant detaşament: eleva Muru-
ianu Sabina Elena
Echipaj 17.1 – îndrumător: prof. Vlad 
Claudia
Muruianu Sabina Elena – şef echipaj, 
Şerban Ruxandra, Grecu Robert-Adrian, 
Munteanu Sânziana, Popa Bianca 
Anamaria, Fandel Evelin, Grosu Lidia 
Echipaj 17.2 – îndrumător: prof. 

Şerban Daniela
Radu Luissa-Elisabeta - şef echipaj, 
Drăghici Bianca Ştefania, Munteanu 
Flavius, Benedek Francesca, Ungureanu 
Darius-Iulian, Ungureanu Daniel-Petre, 
Balmuş Alexandru

II. ALŢI COLABORATORI ŞI SPRIJINITORI:

Media generală la învăţătură în anul 
şcolar 2013/2014 a celor peste 200 de 
elevi-voluntari din Clubul „Crăişorii”  
care fac parte din unităţile şcolare din 
localităţile: Hălmagiu, Baia de Criş, 
Ribiţa, Gurahonţ, Crişcior, Albac, Vadu 
Moţilor, Scărişoara, Horea, şi Covasna 
este 9,31.
Felicitări, succese în continuare!

Este,  cazul din nou să ne amintim şi să vrem să cunoaştem mai îndeaproape Ţara Moţilor, împărţită ilogic în cinci judeţe, în loc de 
două: unul cu o capitală la Câmpeni şi un altul cu centrul pe Crişul Alb. Să vrem să cunoaştem viaţa aspră a Moţilor, care de mii de ani 
apără aceşti munţi. Să le ascultăm păsurile, să vrem a le alina durerile şi a le reda drepturile lor, multe rămase pe nedrept neîmplinite 
până astăzi. Cei 40.000 de morţi din cea mai sângeroasă Revoluţie paşoptistă europeană încă nu au un Mausoleu. Minele şi instalaţiile 
răpite proprietarilor-moţi la 1948 de către comunişti nu au fost încă restituite. Mineritul tradiţional, care a fost practicat de către 
localnici de milenii, e îngrădit. Pădurile şi munca Moţilor, răpite în veacurile de sclavie, sunt restituite şi azi urmaşilor celor care i-au 
urgisit şi i-au ucis.Să lecturăm câteva referinţe:

1) „Ţara Moţilor se află în Munţii Apuseni... Pentru a ajunge în inima lor, din orice punct cardinal trebuie să străbaţi o sută de 
kilometri printre creste stâncoase. Două lucruri sunt preţioase în Munţii Apuseni şi le-au făcut faima: oamenii şi aurul” (Geo Bogza - 
„Ţara de Piatră”, 1935).

2) „Sub noţiunea de moţ intră toţi locuitorii satelor începând de la marginea Clujului, dar mai sus de Gilău, spre sud până la Baia de 
Criş şi Brad, precum şi cei care populează satele de la Presaca, lângă Zlatna, Abrud, Câmpeni şi până dincolo de Vidra, iar spre apus 
înspre Hălmagiu şi Munţii Bihariei, până la Beiuş” (Ion Rusu Abrudeanu).

3) „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” (IPS Mitropolit Primat, Dr. 
Elie Miron Cristea - Ţebea, 1924).

4) „Moţii apar cu o specială prerogativă în istoria noastră. Neamul lor vânjos adăposteşte singura tradiţie de eroism pe care vremea 
vitregă nu ne-a putut-o înfrânge... Ei, moţii, ne-au învăţat mai întâi să plătim cu sânge, nu cu lacrimi. Ei, moţii, au introdus virtuţile 
războinice pe un pământ biruit, ei reprezintă acţiunea într-o lume copleşită de visare mistică. De pe culmile Munţilor Apuseni a strigat 
pentru întâia oară răzvrătirea, ca un bucium, precursor al redeşteptării generale. Moţii sunt Tirolul nostru, pumnul Ardealului, iar cele 
două inimi mari, în care a clocotit uraganul, sunt eroii lor: Horea şi Avram Iancu” (Octavian Goga, 1924).

Fragment din articolul “Accidentul aviatic şi Ţara Moţilor” (publicată în ziarul “Condeiul ardelean” nr254/24 ianuarie 
2014. Pentru textul integral vezi www.condeiulardelean.ro şi www.taraiancului.ro)
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Câteva evenimente jubiliare 
care sunt în atenţia Asociaţiei „Ţara Iancului - Iubirea Mea” şi a “Clubului Crăişorii” în anul 2015

• 2350 de ani (335 î.Hr):de la atestarea documentară a 
luptelor duse de către daco-geţi „cei mai viteji dintre traci” 
cu armata regelui Alexandru Macedon, la nord de Dunăre 
(Zimnicea);
• 2010 ani (105 d.Hr): se termină, sub conducerea lui 
Apolodor, inginerul-arhitect al împăratului Traian. Podul de 
peste Dunăre de la Drobeta. Pe el vor mărşălui legiunile 
împăratului Traian spre inima Daciei în cel de-al doilea şi 
ultim război geto-dacic în urma căruia, după un an de lupte, 
o cincime din Dacia este cucerită şi ocupată vremelnic timp 
de 160 de ani de către romani, inclusiv capitala sa din Munţii 
Orăştiei - Sarmizegetusa Regia.
• 420 de ani (1595) - de la victoriile armatei române din 
Muntenia condusă de Mihai Viteazul împotriva turcilor 
purtate la Călugăreni (13/23 august) şi în octombrie 1595, 
la Târgovişte, Bucureşti şi Giurgiu. Alături de Mihai au luptat 
şi ardeleni. 
• 270 de ani (sept. 1745) de la naşterea lui Samuil Micu 
Klein, la Sadu-Sibiu, teolog, istoric, filolog, lexicograf și 
filozof iluminist român, reprezentant de seamă al şcolii  
ardelene, continuator al luptei pentru drepturile românilor  
promovate de înaintaşul său Inocenţiu Micu-Klein, al cărui 
nepot era (primul român din Dieta Transilvaniei, fondator al  
primei Catedrale româneşti de la Blaj).
• 230 de ani (februarie 1785) de la moartea martirică a lui 
Horea, Cloşca şi Crişan, conducătorii Revoluţiei române 
din Ardeal care a zguduit sistemul feudal european, cu 5 ani 
înaintea Revoluţiei franceze şi a căderii Bastiliei (1789).
• 165 de ani (20 dec. 1850) de la redactarea documentului 
testamentar „Ultima Mea Voinţă”, de către marele Erou 
Naţional Avram Iancu, cu 22 de ani înainte de a muri.
• 165 de ani (15 ian.1850) de la naşterea celui mai mare 
poet şi publicist român, Mihai Eminescu, un patriot şi iubitor 
al Ardealului cum rar s-a văzut. Acum 165 de ani se năştea 
şi “îngerul blond” al marelui poet Veronicla Micle.
• 130 de ani (27 noi.1885) de la naşterea lui Liviu 
Rebreanu, prozator și dramaturg român din Ardeal, 
membru al Academiei Române.
• 120 de ani (09 mai 1895) de la naşterea la Lancrăm (AB) a 
poetului Lucian Blaga, filozof, poet, dramaturg, traducător, 

jurnalist, profesor universitar, academician și diplomat 
român.
• 115 ani de la moartea lui Teodor Pop (1900), înmormântat 
în Pantheonul de la Ţebea. A fost avocat şi pretor la Baia de 
Criş, prieten cu Avram Iancu; membru al delegaţiei 
memorandiştilor care au prezentat împăratului Francisc 
Iosif I doleanţele românilor. Şi-a donat întreaga avere 
pentru înfiinţarea Gimnaziului Ortodox Român Brad, în 
valoare de peste 120.000 de coroane, cea mai mare din 
toate timpurile.
• 105 ani (29 sept. 1910) de la naşterea părintelui 
ieromonah Arsenie Boca în satul Vaţa de Sus, jud. 
Hunedoara.
• 90 de ani (17 aug. 1925) de la moartea lui Ioan Slavici, 
scriitor, jurnalist și pedagog român ardelean, membru 
corespondent (din 1882) al Academiei Române.
• 75 de ani (30 aug. 1940) de la Diktatul de la Viena, care a 
însemnat cedarea Ardealului de Nord, fără luptă, Ungariei 
hortyste. Se împlinesc tot atâţia ani de la crimele armatei 
hortyste din Ardeal de la Nuşfalău, Treznea, Ip, Marca, 
Breţcu, Mureşenii de Câmpie, Mihai Bravu, Ciumarna, 
Huedin, Belin, Zăbala, Halmăjd, Cosniciu de Sus, Camăr, 
Aghireş, Sucutard, Ţaga, ş.a. - un adevărat genocid  
inimaginabil, încă neasumat şi nepedepsit, soldat cu mii de 
schingiuiri, bătăi, arestări, omoruri, devastări, deportări, şi 
100.000 de refugiaţi. După 4 ani, la retragerea ungurilor, a 
urmat un alt genocid! La aşa „omenie”, acum se 
vrea...autonomie!. 
• 70 de ani (mai 1945), de la încheierea celui de al Doilea 
Război Mondial (mai 1945), în care România a piedut 
peste 600.000 militari şi civili, a suferit pagube materiale şi 
a suportat plata unor despăgubiri de război.       
• 90 de ani (17 aug. 1925) de la moartea lui Ioan Slavici, 
scriitor, jurnalist și pedagog român ardelean, membru 
corespondent (din 1882) al Academiei Române.
• 65 de ani (03 sept. 1950) de la moartea lui Traian Vuia, 
inventator român, pionier al aviației mondiale. Pe data de 
18 martie 1906 el a realizat primul zbor autopropulsat cu un 
aparat mai greu decât aerul. A fost şi un mare patriot, 
unionist pragmatic.

Din Ardeal,mesaj fierbinte pentru viitorul presedinte
(fragment din articolul apărut în “Condeiul ardelean” nr.271 -272 din 3 şi 17 octombrie 2014.

Pentru textul integral vezi www.condeiulardelean.ro şi www.taraiancului.ro)
Problemele românilor din Ardeal, provocate de înrobirea timp de 1000 de ani a stăpânirii austriece şi maghiare, nu au putut fi 
toate rezolvate din 1918 până astăzi. În conştiinţa colectivă a generaţilor de români a fost indusă până la 1919, prin şcoală, 
biserică, privaţiuni, umilinţe, bătăi, spâzurători, deportări, ideea - mai ales după încheierea la 1437 a Tratatului rasist Unio 
Trium Nationum între unguri, saşi şi secui - că românilor, urmaşii falnicilor daci, să nu li se permită a vieţui în Ardealul lor 
multimilenar daco-românesc numai ca robi cu drepturi vitregite, îngrădite, anulate… După aceasta, stăpânirile care au urmat 
au neglijat ori au uitat problemele românilor ardeleni; ba uneori chiar mai rău, au fost luate / promulgate măsuri şi legi care i-au 
apăsat şi mai tare.
În vremurile de azi, care se vor ale libertăţii, dreptăţii şi democraţiei, într-o Europă dorită unită, echitabilă, liberă şi prosperă, se 
impun rezolvări rapide, înainte de a deveni explozive, ale unor probleme ale românilor ardeleni. Adresăm acum, înainte de 
alegerile pentru funcţia de Preşedinte al României, celor 14 candidaţi înscrişi în cursa pentru Cotroceni (dintre care 4 sunt 
ardeleni, 2 de etnie maghiară, unul de etnie germană, şi unul de etnie română - halal proporţie!) şi, totodată, celorlalţi politicieni 
şi guvernanţi care îi susţin, rugămintea de a analiza propunerile şi sugestiile noastre mai jos enumerate. Candidatul, indiferent 
dacă va deveni sau nu Preşedinte al României, din postura pe care o va ocupa în viitor şi în măsura permisivităţii prevederilor 
legale şi constituţionale, este rugat, aşadar, să ne comunice un punct de vedere şi să ne spună dacă se va implica în 
perspectivă să rezolve unele dintre aceste probleme. Pentru că orice construcţie pentru viitor trebuie să aibă un fundament 
solid, iar fără cunoaşterea aprofundată şi rezolvarea problemelor din trecut şi prezent, construcţia viitorului va fi clădită pe 
nisip. Enumerăm: 1. Recuperarea împreună cu reprezentanţii Bisericii Ortodoxe Române a Moştenirii marelui mecena 
Emanoil Gojdu... 2. Restituirea în natură sau în bani, fie urmaşilor vechilor proprietari români ardeleni, fie comunităţilor 
(localităţilor) pe teritoriul cărora s-au aflat, a tuturor minelor şi şteampurilor naţionalizate la 11 iunie 1948....
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Lucrări prezentate la Simpozionul Naţional  cu tema
„165 de ani de la începerea Revoluţiei şi Războiului de autoapărare al românilor din Transilvania sub conducerea lui Avram Iancu“

Evoluţia ideii de reromânizare în
perioada interbelică în ţinutul secuizat

Avram Iancu, fiu al satului Vidra de Sus

Dl prof. Vasile Stancu 
Centrul European de Studii Covasna-
Harghita, publicist la „Condeiul
Ardelean” 

Liceul Tehnologic „Ţara Moţilor”
din comuna Albac, jud. Alba

1.

2.

Nr.
crt.

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

organizat  de către Asociaţia „Ţara Iancului Iubirea”  în parteneriat cu Liceul Tehnologic „Ţara Moţilor”
din comuna Albac, judeţ Alba, la sediul acestuia, în data de 3 mai 2014

Dl prof. Marinel Chiriţescu 

3. Luptele şi suferinţele românilor
ardeleni din Ţara Moţilor pentru
drepturi şi dreptate

Liceul Tehnologic „Ţara Moţilor”
din comuna Albac, jud. Alba

D-na bibl. Simona Maria Chiriţescu 

4. Avram Iancu – Eroul românilor
Liceul Tehnologic „Ţara Moţilor” din
comuna Albac, jud. Alba

Dl. prof. Ioan Han 

Luptele românilor cu ungurii din Munţii
Abrudului în lumina Raportului scris de
însuşi Avram Iancu

Lic. Tehnologic „Ţara Moţilor” din
comuna Albac, jud. Alba

D-ra prof. Mihaela Olimpia Surd 
5.

Nr.
crt.

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

11. Marea Unire - un vis de aur al
românilor, împlinit la Alba-Iulia

D-na prof. Dana Angelica Negrea
Liceul Tehnologic „Ţara Moţilor” din
comuna Albac, jud. Alba

Avram Iancu - simbolul Ţării Moţilor Liceul Tehnologic „Ţara Moţilor” din
comuna Albac, jud. Alba

6.
D-ra prof. Voichiţa Laura Suciu 

Marea Unire şi dezrobirea Ardealului7.
Dl. prof. ing. Petru Ioan Pleşa 
Liceul Tehnologic „Ţara Moţilor” din
comuna Albac, jud. Alba

Marea Unire şi dezrobirea Ardealului
D-na prof. Sabina Livia Morar 
Liceul Tehnologic „Ţara Moţilor” din
comuna Albac, jud. Alba

8.

Diktatul de la Viena9. D-na prof.înv.primar
Maria Paşca-Igna 
Liceul Tehnologic „Ţara Moţilor” din
comuna Albac, jud. Alba

Cântec care ilustrează Revoluția şi
Războiul de autoapărare de la 1848-
1849 conduse de Avram Iancu
(Marşul lui Iancu)

10.
Dna prof.înv.preşc. Marcela Oneţ  
Liceul Tehnologic „Ţara Moţilor” din
comuna Albac, jud. Alba

12. Răscoala lui Horea, Cloşca şi Crişan D-ra prof.înv.primar Marinela Gaiu
Liceul Tehnologic „Ţara Moţilor” din
comuna Albac, jud. Alba
D-na prof. Ileana Simona Corcheş Avram Iancu – simbolul Ţării Moţilor13.
Liceul Tehnologic „Ţara Moţilor” din
comuna Albac, jud. Alba

14. Răscoala lui Horia,Cloşca şi Crişan,
eroi ai Neamului Românsc

D-na prof. Maria Codrea
Liceul Tehnologic „Ţara Moţilor” din
comuna Albac, jud. Alba

Avram Iancu şi Revoluţia românească
din Transilvania  în 1848-184915.

D-na prof. Ioana Dorina Bordea 
Liceul Tehnologic „Ţara Moţilor” din
comuna Albac, jud. Alba

Avram Iancu-eroul rămas veşnic în
sufletele românilor16. D-ra prof. Sanda Maricica Balea

Liceul Tehnologic „Ţara Moţilor” din
comuna Albac, jud. Alba

17. Românii ardeleni în Revoluţia şi războ-
iul de autoapărare de la 1848-1849
contra tiranilor unguri cotropitori

Dl. prof. Nicolae Cristea-Arad 
D-na prof. ing. Aurelia Şchiop
Liceul Tehnologic „Ţara Moţilor” din
comuna Albac, jud. Alba

18.
Un martir al Neamului Românesc,
Ioan Buteanu

Dl. Eugeniu Criste 
Arhivele Statului Arad

Aspecte ale rezistenţei anticomuniste
din zona Arad-Gurahonţ. Evocare
Gligor Cantemir

19. Dl. prof. Teodor Gheorghe Păiuşan 
Liceul „Ioan Buteanu” Gurahonţ,
jud. Arad

20.
Aspecte ale rezistenţei anticomuniste
din zona Arad-Gurahonţ.
Evocare Gligor Cantemir

D-na prof. Corina Tulea
Liceul „Ioan Buteanu” Gurahonţ,
jud. Arad

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

Primăria şi Consiliul Local Deva, 
Primar Petru Mărginean
Contract de finanţare nr. 34066 şi 34075/2014

Consiliul Judeţean Hunedoara, 
Preşedinte Mircea Ioan Moloţ, 
Vicepreşedinte Tiberiu Balint
Contract de finanţare nr. 3511 / 2014

Episcopia Devei şi Hunedoarei
P.S. Gurie Georgiu,
Consilier pr. Florin Dobrei, Părinte 
Exarh Arhimandrit Visarion Neag

Protopopiatul Ortodox Român Brad, 
Protopop de Brad, pr. Ioan Jorza,
Paroh de Ţebea, Mirel Petrică

Publicaţia Regională „Condeiul 
Ardelean”
Director fondator: Doru Decebal 
Feldiorean

Primăria şi Consiliul Local Zlatna, 
Primar Silviu Ponoran

Primăria şi Consiliul Local Albac, 
Primar Petru Tiberiu Todea

Primăria şi Consiliul Local Horea, 
Primar Nicola Marin

Colegiul Tehnic Energetic 
„Dragomir Hurmuzescu” Deva
Director prof. Monica Crişan
Director adj. Dan Motântău Sârbu

Steluţa Zaharcu – Bucureşti

Melania Forosigan – Zlatna

Virginia Lucaciu - Deva

Fam. Adriana şi Pompei Roşca – 
Braşov

Dorin Spătariu – Arad

Liviu Luţa - Bucureşti

Lascu Gheorghe - Cluj-Napoca

Contribuabilii prin
             formularele 230 (2%)

Alţi colaboratori şi sprijinitori 
menţionaţi în cuprinsul revistei 

Mulţumim pentru sprijinul moral şi material acordat sub diferite forme Asociaţiei „Ţara Iancului – Iubirea 
Mea” şi Clubului de elevi-voluntari „Crăişorii” pentru realizarea Festivalului cultural-patriotic „Ţara 

Crăişorului” ediţia a VII-a; Serbarea de colinzi „Veniţi la Ţebea, veniţi să colindaţi cu noi, pentru străbuni, 
eroi şi pentru voi !” ediţia a VII-a precum şi a Revistei nr. 8/2014 dintre care menţionăm în mod deosebit:
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NOUTĂŢI ŞI RECOMANDĂRI EDITORIALE

1. „Calvarul Bihorului“, autor: Stelian Vasilescu

2. „Avram Iancu şi prefecţii săii“, autori: Valentin Borda, 
Viorica Dutca, Traian Rus

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. „Revoluţiunea lui Horea“, autor Nicolae Densuşianu

10. „Aurul şi argintul Roşiei Montane“, autori Aurel 
Sîntimbrean, Horea şi Aura Bedelean

11. „Poezii“, autor Nicoară Nicolae-Horia

12. Referate prezentate la simpozioane

13. Revista „Ţara Iancului“, nr. 2-7

14. „Condeiul ardelean“

15. Mihaila Gritta din Rosia Montană de ing. Aurel 
Sîntimbrean

16. Dacii - Adevăruri tulburătoare (film documentar)

17. Alte articole, documente, intervenţii, sesizări

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

Revista „Ţara Iancului“, nr. 8 / 2014
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1. Cuvânt către cititori din partea Municipiului Deva, Episcopie, Consiliul 
Judeţean Hunedoara
2.Mesaje „Crăişori”, partea I-a din detaşamentele „Simion Groza” şi
”Ioan Buteanu”
3. Sub ramuri de gorun, gânduri şi colinde de Crăciun 
4. Festivalul cultural-patriotic „Ţara Crăişorului” ediţia I-a, 2008, cu tema 
„160 de ani de la Revoluţia Română din Transilvania şi 90 de ani de la unirea 
Transilvaniei cu Ţara Mamă”: Brad (07 mai), Ribiţa (10 oct), Cricău (12 
oct), Baia de Criş (14 oct), Sântimbru (15 oct), Tomeşti (17 oct)
5. Festivalul cultural-patriotic „Ţara Crăişorului” ediţia a II-a, 2009, cu 
tema „Moţii şi Ţara Zarandului, îndatoriri şi drepturi de astăzi, izvorâte din 
lupta şi jertfa de ieri”: Ţebea (28 febr), Hălmagiu (4 apr), Brad (10 apr), 
Blăjeni (30 apr), Buceş (23 mai), Brad (10 oct)
6. Festivalul cultural-patriotic „Ţara Crăişorului” ediţia a III-a, 2010, cu 
tema „Îndatoriri, drepturi şi învăţăminte pentru generaţia de azi, izvorâte din 
gândirea, lupta şi jertfa seculară de ieri, la 225 de ani de la martiriul lui 
Horea, Cloşca şi Crişan”
6.1. partea I-a, în 27.02.2010, la Ţebea, Abrud, Horea, Vadu Moţilor;
6.2. partea a II-a, în 28.02.2010 la Albac
7. Festivalul cultural-patriotic „Ţara Crăişorului” 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„
7.1) ziua I –a 19 mai 2011 – în comuna Crişcior
7.2) ziua a II-a 20 mai 2011, în Pantheonul Ţebea şi la Crişcior
8. Festivalul cultural-patriotic „Ţara Crăişorului” ediţia a V-a, 2012:
8.1) Partea I-a Ţebea, 21 mai 2012 cu tema „Ardelenii şi ţara lor, la 140 de 
ani de la moartea Eroului Naţional Avram Iancu”.
8.2) Partea a II-a Crişcior 02 noi. 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”
9. Festivalul cultural-patriotic „Ţara Crăişorului” ediţia a VI-a, 2013,cu 
tema „165 de ani de la începerea Revoluţiei şi Războiului de autoapărare al 
românilor din Transilvania sub conducerea lui Avram Iancu„
9.1) Secţiunea I-a Blaj, Câmpia Libertăţii, 11 mai 2013
9.2) Secţiunea a II-a
- partea I-a, sâmbătă 25 mai 2013: Gurahonţ, Ţebea, Baia de Criş şi 
Gurahonţ 
- partea a II-a, duminică 26 mai 2013 Ţebea, Baia de Criş, Gurahonţ 
9.3) Secţiunea a III-a Buceş şi Cheia-După-Piatră (07 iulie.2013) 
9.4.) Secţiunea a IV-a: Ţebea, 15 sept. 2013: Serbările Naţionale de la 
Ţebea
10. Alte acţiuni în anii 2008, 2009, 2010 şi 2011
11. Alte acţiuni în anii 2012, 2013 şi 2014
12. Festivalul cultural-patriotic „Ţara Crăişorului” ediţia a VII-a, 2014, cu 
tema „Luptele şi suferinţele românilor ardeleni pentru drepturi şi dreptate, 
evocate în anul jubiliar - Avram Iancu -190”
- 02 mai 2014: Ţebea, Roşia Montană, Abrud, Zlatna, Albac
- 03 mai 2014: Câmpeni, Avram Iancu, Horea, Albac
13. Serbarea „Veniţi la Ţebea, veniţi să colindaţi cu noi, pentru străbuni, eroi 
şi pentru voi„: ediţia I-a, 14 dec. 2008; ed. II-a, 12 dec.2009; ed. III-a 17 
dec. 2010; ed. a IV-a 17 dec. 2011 şi ed. a V-a 15 dec. 2012
14. Mesaje Crăişori, partea II-a: detaşamentele “Ţara Moţilor” - Albac, 
„Avram Iancu”- Covasna, „Tricolorul Românesc”- Covasna, “Horea” - 
Horea, „Căpitan Nicolae Pleşa”- 1784 - Scărişoara
15. Mesaje scrise pe plăcile de comemorare / aniversare ridicate prin 
contribuţia Asociaţiei Ţara Iancului Iubirea-Mea 
16) Împreună pe drumul testamentar al Iancului: „Să-mi văd naţiunea mea 
fericită”
17) Evenimente jubiliare în anul 2015 care se află în atenţia Asociaţiei 
Ţara Iancului Iubirea-Mea şi a Clubului de elevi-voluntari „Crăişorii„
18). Lucrări prezentate la Simpozionul care a avut loc la Liceul „Ţara 
Moţilor” din Albac (AB) în data de 03 mai 2014
19. Noutăţi şi recomandări editoriale
20. Cuprins, colectiv redacţional, consultanţi

CUPRINS
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