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 Conducerea și membrii ANCMRR ”Gl. Traian Mosoiu” – Filiala Bihor exprimă 
sentimente sincere de apreciere și salută inițiativa D-lui. Col. (rtg.) Dr. Constantin Moșincat 
pentru inițiativa luată de înființare în mediul virtual a revistei ”Cetatea Cavalerilor” al cărui 
număr debutează cu o dedicație pentru un mare erou național, „Avram Iancu” . 
 „Crăișorul munților Avram Iancu” în timpul revoluției de la 1848 a condus cu 
fermitate legiunile de moți în lupta pentru neatîrnare și libertatea românilor. Modelul oferit de 
organizare a oastei sale de moți, strategia de abordare a luptei, logistica asigurată și regătirea 
morală pentru lupte sunt pilde de artă militară, care au adus până și admirația inamicului. 
Îndemnurile. obiectivele și comanda sa scurtă: No Hai!, au fost urmate și împlinite abia de 
generația Marii Uniri. Personalitatea distinsului ardelean, care nu voia nimic pentru sine, ci 
doar să-și vadă nația fericită, merită respectul nostru. Acesta este un argument în plus pentru o 
colegială „invidie” când drumul „Cetății Cavalerilor” este deschisă de un Erou național.  
 ”Spiritul Iancului” va rămîne ca o flacără vie în memoria moților și a tuturor 
românilor pentru abnegația, patriotismul și înălțarea idealurilor românilor de a fi liberi în țara 
lor și unde să-și construiască o țară liberă și independentă față de imperiul habsburgic. Din 
păcate a trebuit să mai treacă încă destui ani pînă la realizarea Marii Uniri, de la 1918, cînd s-
au realizat visurile de veacuri de unitate, independență și libertate alături de celelalte popoare 
europene. 
 La acest moment, dorim ca toate lacătele secrete să fie descuiate de iscusiții 
cercetători, istorici, pentru ca pe porțile Cetății să intre triumfal Adevărul. Dorim multe și 
interesante numere revistei „Cetatea Cavalerilor”, o cât mai mare vizibilitate în mediul 
virtual, iar realizatorilor și colaboratorilor sănătate și La mulți ani! 
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