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CUVÂNT tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA INTRODUCTIV

Supunem atenţ ie i citito ru lu i această lucrare is torică- 
monografică , elaborată cu prile ju l îm plin irii a 860 de ani de la  
prim a atestare documentară a Şeitinu lui, în dorinţ a de a contribu i 
la reconstitu irea destinu lu i is toric al unei aşezări româneşti din  
câmpia de vest a ţ ă rii şi la descifrarea viito ru lu i său.

Ne-am  asumat o asemenea responsabilita te temerară, dată  
fiind complexita tea, vastita tea şi eforturile de investigaţ ie so lic ita te  
de urmărirea cât mai fide lă şi mai complect posib ilă a evo luţ ie i 
unei comunită ţ i socia le şi umane pe o perioadă de ce l puţ in 1000  
de ani, ca un pios omagiu pe care ne sim ţ im datori să îl aducem  
moşilor şi strămoşilo r noştri, ca şi ce lor ce  îş i duc  via ţ a astăzi aic i 
ca fii ai comunei în care ne-am  născut, am  crescut, am  tră it, am  
suferit şi ne-am bucurat ală turi de consăten ii din generaţ iile 
noastre .

!
Am elaborat lucrarea şi din datoria pe care am resim ţ it-o , 

de a readuce în atenţ ia contemporan ilo r noştri, date , fap te , 
evenimente, procese petrecute  în una din ce le mai vech i aşezări 
rurale româneşti, în măsură să exp lice , pe de o parte dăinu irea  
neîn treruptă a unei comunită ţ i româneşti, în continuă confruntare  
cu vic is itud in ile  is torie i specifice loculu i, ia r, pe de altă parte , pentru  
a semnala necesita tea şi actua lita tea im perioasă a efectuării unor 
asemenea "b ilan ţ uri is torice", ca bază pentru pro iecţ ia devenirii 
viitoare a loca lită ţ ilo r şi comunită ţ ilo r umane rura le contemporane. 
Aceasta , în trucât, în prezent ne aflăm antrenaţ i în profunde  
procese de sch imbări şi transformări, pe  toa te planurile  muncii şi 
vie ţ ii, ind iv idua le şi de grup, în tr-o  lume a globalizării problemelor 
fundamenta le ale umanită ţ ii şi a creşterii din ce în ce mai rap ide  
a in terdependenţ e lor din tre persoane, grupuri socia le , popoare, 
naţ iuni şi sta te .

în astfe l de momente, lucrări ca aceasta se pot constitu i în  
puncte de re ferin ţ ă , în măsură să sprijine co lectiv ită ţ ile socia le

|

:

:
:
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loca le tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA să descifreze mai adecvat, în ce sensuri şi cu ce m ijloace  
pot partic ipa la conturarea devenirii lo r viitoare , în "vârte jurile " şi 
"zbaterile " de toa te fe lurile în care sunt angrenate astăzi.

Am  consim ţ it la rea lizarea lucrării şi în dorin ţ a de a răspunde  
îna lte i conştiin ţ e patrio tice manifesta tă de îna in taşii noştri care au  
resim ţ it necesita tea unei asemenea acţ iun i şi la îm plin ire a 800  
de ani de la atestarea comunei (înv. Gh. Răsădean) şi pe durata  
a aproape 70 de ani ai seco lu lu i nostru (înv. Ştefan Bozian care  
şi-a dedicat în treaga via ţ ă rea lizării unui astfe l de obiectiv).

Nu în ultim ul rând, am fost încura ja ţ i în eforturile noastre  
de actua le le autorită ţ i adm in istra tive loca le şi, în prim ul rând de  
Consiliu l loca l şi Primăria comunei, în frunte  cu llie  Avram , prim aru l 
comunei, Nelu Vădăsan  viceprim arşi Roman Feier secretar şi de  
Consiliu l Judeţ ean Arad, prin preşed in te le  său, ing . Dan Ivan, fiu  
al comunei care, îm preună cu alţ i co laboratori, de asemenea fii ai 
comunei, profesoru l Achim A lexa vicepreşed in te al Consiliu lu i, 
Ştefan Octavian Pascu consilie r judeţ ean, directoru l genera l al 
D irecţ ie i de Muncă şi Protecţ ie Socia lă a Judeţ ulu i, Nelu Cristea  
directoru l Casei Judeţ ene de Cultură Arad au sprijin it nu numai 
mora l, ci şi materia l, rea lizarea aceste i lucrări. O contribuţ ie 
deosebită la apariţ ia lucrării a avut-o şi domnul loan Matiuţ , 
directoru l Editurii kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMIRADOR  care, cu modestie şi efic ienţ ă a făcut 
posib ilă apariţ ia lucrării în tim p record. Tuturor le adresăm  
că lduroase mulţ um iri.

în ceea ce priveşte  conţ inutu l prorpriu  zis  al lucrării datorăm  

gratitudine nemărg in ită , omului de carte , săteanulu i nedezm inţ it 
şi patrio tu lu i în flăcăra t care a fost învăţ ă torul şi, mulţ i ani, directoru l 
şco lii din sat - Ştefan Bozian - fă ră ale cărui căutări şi însemnări 
neobosite, is torice şi de via ţ ă socia lă cu ltura lă loca lă , reun ite în  
două vo lume manuscris : "însemnări monografice despre  comuna  

Şeitin , judeţ u l Arad", n-am fi putut duce la bun sfârş it propriile  
noastre investigaţ ii şi acumulări. îi suntem , în ace laşi tim p, 

recunoscători doamnei Popa Rodica, fiica învăţ ă toru lu i Ştefan  
Bozian, care cu generozitate  şi cu  încredere  ne-a pus la îndemână  
to t materia lu l adunat de ta tă l său pe parcursu l unei în treg i vie ţ i. 
Ş i lo r, pios omagiu şi mulţ um iri.

Autorii
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.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cap.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I. REPERE  ÎN TIMP

a) Epoca veche
Existenţ a şi activ ita tea omului în spaţ iu l, carpato-danubian  

urcă în paleo litic şi se dezvă lu ie continuu cu răbdare, prin  
cercetarea arheo log ică. Unii specia liş ti ind ică apartenenţ a 
spaţ iu lu i nostru la marea arie a antropogenezei. Pământu l 
românesc cuprinde o im ensă arhivă care ni se dezvălu ie , uneori, 
prin descoperiri în tâmplătoare .

Cea mai veche peşteră locu ită de om  în spaţ iu l românesc  
este socotită  aşezarea  din “Peştera C ioare i”, Boroşten i, jud . Gorj, 
cerceta tă prin fo losirea metodei rad iocarbonulu i şi data tă din  
musterian (pa leo liticu l m ijloc iu), 47.500 (+3200 -1100) ani î.H r. 
Se spune că aceşti oameni tră iau în cete şi îş i asigurau hrana  
prin vânătoare şi cu les.1kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Trecerea la piatra şlefuită (neolitic 5500-2500) este  
atesta tă în diferite arii de locu ire . Cea mai veche este de tipu l 
Criş, identifica tă  în peste 300 de puncte . Purtă torii aceste i cu lturi 
rea lizează prima unificare cu ltura lă şi etn ică a popula ţ ie i din  
reg iun ile carpato-dunărene.

Şe itinul, străveche aşezare românească din Câmpia  
vestică , are o bogată trad iţ ie is torică şi cu ltura lă acumula tă încă  
din ce le  mai vech i tim puri. Cele mai vech i urme de vie ţ u ire umană, 
descoperite în hotarul comunei, în locu l num it “Tă ie tură” provin  
din neolitic, remarcându-se ce le aparţ inând cu lturii T isa.

Existenţ a omulu i în bazinu l in ferio r al Mureşu lu i, râu bogat 
în peşte, având un curs domol, cu ţ ă rmuri îna lte şi rezistente , 
lunci în tinse şi fe rtile, numeroase zăvoaie de fo ioase, vegeta ţ ie 
rap idă şi in filtraţ ii de păduri, a fost atesta tă prin descoperirile  
arheolog ice efectuate la Şeitin , la “Tă ie tură”, în 1975 de  
cercetătoru l M ihai B lă jan, asista t de învăţ ă toru l Ştefan Bozian şi 
directoru l Şcolii, profesoru l Constantin Ş iclovan (ceram ică din  
neoliticu l m ijloc iu şi borde ie, vetre de foc, ceram ică din epoca

:
;

î
:
;

I
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bronzu lu i).tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA învăţ ă torii Adrian Mann şi Ştefan Bozian au adunat2 , 
începând din anul 1957, urmele arheolog ice descoperite  
în tâmplă tor de ei, depunându-le pentru păstrare  în muzeul şco lii 
din loca lita te .kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Din epoca bronzului (1800-800 î.H r.) au fost identifica te  
materia le arheo log ice, to t la “Tă ie tură”, (peste vechea aşezare) 
specifice traco-geto-dacilo r, cu lturii Periam -Pecica.

în epoca fieru lu i (800 î.H r : - sec. I d.H r.), când a avut loc  
consolidarea  marilo r fam ilii etn ico-lingvistice , a mare lu i bloc  trac ic, 
a căru i ramură nord ică erau geto-dacii, mărturiile arheo log ice  
sporesc. E le s-au găsit la sud-vest de sat şi în locu l num it 
“Să lanca”. Câteva  descoperiri în tâmplă toare din  anii 1918-1919, 
constând din vase de lu t ars (c inci exemplare , în curtea case i cu  
nr. 65) şi, ulterio r, încă tre i vase urnă, pierdute fă ră a fi cerceta te  
de specialiş ti au semnala t fap tu l că pe vatra comunei ar exista şi 
alte vestig ii arheo log ice.3

Herodot, “părin te le is torie i” ne-a lăsat cea mai veche  
menţ iune is torică scrisă despre geţ i, re la tând campania  
îm păratu lu i persan Darius îm potriva Sciţ ilo r (în 514 î.H r.). E l a  
scris că, spre deosebire de alte neamuri trace, geţ ii au lua t o  
deciz ie “nesăbuită” , hotărând să reziste . “Au fost robiţ i pe dată , 
măcar că ei sunt ce i mai vite ji şi ce i mai drepţ i din tre trac i” . Herodot 
menţ ionează că “geţ ii se  cred nemuritori” , adică adm it nemurirea  
sufle tu lu i, care după moartea pământeană va merge la div in ita tea  
lo r, Zamolx is.4

Is toricu l, geografu l şi etnografu l antic , Strabo scrie că dacii 
şi geţ ii vorbeau “aceeaşi lim bă” şi locu iau în tre T isa, Dunăre, 
Marea Neagră şi N istru , trecând şi peste aceste hotare . Pto lemeu  
- geografu l antich ită ţ ii şi P lin ius ce l Bătrân menţ ionează aceeaşi 
gran iţ ă de vest a get-dacilo r pe râu l Marus (dacicu l Maris, Mureşu l 
de azi). în extrem ita tea de vest a Dacie i, spre T isa m ijloc ie , pe  

Valea Mureşu lu i, Pto lemeu menţ ionează şi oraşu l Z iridava, 
aşezare dacică, ală turi de alte aşezări (cca. 47).

Izvoare le arheo log ice şi ce le scrise dovedesc prezenţ a şi 
partic iparea continuă a geto-dacilo rla is toria umană a sud-estu lu i 
european, începând din seco lu l VII/V I Î.H r. C iviliza ţ ia şi is toria lo r 
politică se in terferează cu is toria şi civ iliza ţ ia Grecie i clasice şi

10
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e len istice ,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apoi cu is toria şi civ iliza ţ ia Romei repub licane şi 
im peria le , înche indu-se cu sin teza daco-romană.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

în perioada statu lu i liber geto-dac, vatra străbun ilo r 

aşezării noastre a fost cuprinsă în aria acestu i sta t - Statu l lu i 
Bureb ista (80-44 î.H r.) extinzându-se spre vest, până în zona  
Dunării de m ijloc, ia r sta tu l lu i Decebal (87-106 d.H r.) a exista t 
până dinco lo de T isa.

Perioada stăpânirii romane în Dacia (106-275) a durat 
tim p de 165 de ani şi reprezin tă un exemplu de acu ltura ţ ie 
(întâ ln irea în tre două cu lturi) - cea autohtonă, geto-dacă şi cea  
romană, o în tâ ln ire în cadru l căre ia ce le două cu lturi au dia logat, 
s-au confrunta t, ia r una din ele , cea romană a ieş it biru itoare , 
în trucât a fost asim ila tă de băştinaşi.

Dacia a fost una din ce le mai bogate şi mai popula te  
provincii ale Im epriu lu i roman. Ea a cuprins Transilvan ia, în treg  
Banatu l, O lten ia , Munten ia , sudul şi vestu l Moldove i, ia r “in fluenţ a 
civ iliza torie romană s-a în tins şi asupra reg iun ilo r lim itro fe , adică  
asupra Crişane i, asupra reg iun ii de la nord de Transilvan ia până  
la apa T ise i şi asupra vestu lu i Moldove i”.5

P to lemeu fixează hotaru l spre apus al “Dacie i” râu l T isa. 
Autorii atlasu lui is toric Hammond apărut la New York inc lud în  
Dacia romană şi Crişana, până la actua lu l hotar al ţ ă rii.

De la Apulum  (A lba lu lia ) pleca un drum  (roman) care cobora  
pe râu l Mureş, spre vestu l provincie i Dacia . Urmele acestu i drum  
se cunsoc până la Cenad.

S tăpânirea romană este atesta tă de izvoare le arheo log ice  
descoperite pe va lea Mureşu lu i. Urme arheo log ice din această  
perioadă au fost identifica te în perimetru l comunei ŞEIT IN la  
“G ropoaie” (vase dacice şi romane), în locu l denum it “Să liş tea  
de jos”(monede şi cărăm izi romane), la sud-vestu l comunei şi la  
locu l num it "F lăgărişte ” - (m ateria l arheo log ic  datat în secole le II- 
IV d.H r. aparţ inând dacilo r liberi).

Părăsirea Dacie i de către  armata şi adm in istra ţ ia im peria lă  
a fost însoţ ită şi de plecarea ace lora care  îş i urmăreau păstrarea  
bogăţ iilo r adunate ia r masa popula ţ ie i daco-romane a rămas pe  
loc, în in terio ru l foste i provincii.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3

I

:
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b)tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPerioada  kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsecole lor IV-IXzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Lingvistu l român Sextil Puşcariu scria : “O ricâ t de paradoxa l 

ar părea, evacuarea Dacie i de armată şi ofic ia lită ţ i şi lăsarea ei 
pradă barbarilo r a fost una din cauze le care au favoriza t 
menţ inerea românismului în stânga Dunării. Dacă Roma ar fi opus  
aic i o rezistenţ ă armată, năvă lito rii ar fi distrus popula ţ ia romană, 
trecând peste ea ca un cic lon peste un dig prea slab, măturând  
to t ce i se opunea în ca le [...] Pe în tinderea mare a provincie i 
lăsate  în nordu l fluv iu lu i în stăpânirea năvă lito rilo r, aceştia aveau  
loc să se răspândească în toa te direcţ iile ; ei nu mai puteau izb i 
cu atâ ta putere , precum , va lurile mării se pierd pe o în tinsă pla jă  
nis ipoasă”.6

“Năvă lirile barbare”, sau marile m işcări (dep lasări) de  
popula ţ ii din Europa de Est şi din Asia Centra lă nu au însemnat 
numai distrugeri şi masacre. Specia liş tii în is toria nomazilo r au  
început să aprecieze că, în fap t, cu lturile nomade s-au angaja t 
nu numai în războaie de pradă, dar şi în negoţ , în sch imburi 
paşn ice cu loca ln ic ii sedentari.

Totuşi, aproape  un m ilen iu (1000 de ani), in formaţ iile despre  
autohton ii sedentari sunt sporadice (puţ ine izvoare bizantine, 
slave, apusene şi orienta le). Băştinaşii au “d ispărut” din câmpul 
de vedere al observatorilo r politic i ai tim pulu i.

Popula ţ ia daco-romană sedentară a suportat succesiv  
va lurile următoare lor popula ţ ii m igratoare : goţ ii, cu ce le două  
ramuri, viz igoţ ii şi ostrogoţ ii (seco le le ll-IV ), hunii lu i Attila (434- 
453), gepiz ii, în locu iţ i de avarii asia tic i (în 566), slavii (seco lu l VI- 
VIII), bulgarii (679, 680), ungurii (896), pecenegii, cumanii (două  
neamuri vech i tu rceşti), tă tarii.

După înche ierea etnogeneze i românilo r, în seco lele VIII- 
IX , apar şi prim ele  menţ iun i despre ei, în izvoare le scrise externe. 
După unii cercetă tori români cea mai veche menţ iune despre  
români se află în Geografia armeanului Moise Chorenaţ 'i (d in  
Choren) care menţ ionează “ţ a ra necunoscută , căre ia  îi zic  Balak”, 
la nord de ţ a ra bulgarilo r (a doua  jumătate a seco lu lu i al IX -lea).

Românii s-au num it în to tdeauna, pe ei înş iş i, rumâni sau  
români şi au păstrat, conştiin ţ a origin ii lo r romane.

Ceram ica lucra tă cu mâna sau la roată descoperită  în vatra

* *SRQPONMLKJIHGFEDCBA
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aşezăriitsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA noastre, la “Să lanca” şi la “N imaş” dovedeşte existenţ a 
popula ţ ie i daco-romane, organ izat^ în obştea sătească al căre i 
centru presupunem  că putea să fie situat în zona de pământ mai 
rid ica tă , existentă şi astăzi în dreapta râu lu i Mureş (te renu l 
in travilan al comunei de azi). Unele urme arheo log ice, data te din  
veacu l al V lll-lea au fost descoperite în tâmplă tor în sud-estu l 
comunei noastre , de un locu itor din comuna vecină Periam . E le  
au fost predate Muzeulu i de is torie din T im işoara şi semnalau  
existenţ a unei necropo le  feuda le . A  urmat programarea  efectuării 
unor săpături arheo log ice de către Institu tul de arheolog ie din  
Bucureşti, prin profesoru l-arheo log G . B ich iru . Lucrările nu au  
început, autorităţ ile comunale re fuzând să asigure  fo rţ a de muncă  
loca lă.7

c) Epoca medieva lă . kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPerioada feudalismului timpuriu  
(sec. IX -m ijlocu l sec. XIV )

După înche ierea etnogeneze i românilo r; izvoare le scrise , 
diverse, semnalează existenţ a acestu i nou popor organ izat în  
fo rmaţ iun i te rito ria le cu  în tindere restrânsă, aflate  în diferite stad ii 
de alcătu ire a institu ţ iilo r lo r politice , adm inistra tive şi m ilita re .

C ron ica Gesta Hungarorum (Fapte le ungurilo r) scrisă de  
notaru l sau secre taru l regelu i Bela , care nu-şi dezvă lu ie identita tea  
şi, de aic i, cunoscut în is toriogra fie ca Anonymus, re la tează că  
ungurii ar fi în tâ ln it la sfârş itu l seco lu lu i al IX -lea, în tim pul 
incurs iun ilo r făcute în Transilvan ia tre i fo rmaţ iun i sta ta le : cea a  
lu i Menumorut, în  Ţ ara Crişurilo r, a lu i Gelu, “un oarecare român”, 
în “Terra U ltrasilvana” - ţ a ra de dinco lo de pădure - probabil cu  
centru l la Dăbâca, jud . C lu j şi a lu i G lad, cu reşed inţ a la Keve, în  
Banatu l sârbesc. Aceste in formaţ ii sunt contesta te  de is toriogra fia 
ungară.

Exam inând critic acest izvor,'N ico lae lo rga, mare le is toric  
român a scris : “N im ic nu se poate păstra din această povestire  
decât că, la in trarea lo r în părţ ile de dincoace  de T isa, ungurii au  
găsit o populaţ ie băştinaşă româno-siavă, sau românească  
pe urma slavilo r, având vo ievozi în fruntea ei, ba ch iar cnezi...”8

în vatra comunei noastre , s-a efectuat, în anul 1963, sub  
egida Muzeulu i judeţ ean Arad, o săpătură arheo log ică de sondajSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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prin tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA care s-a descoperit o necropo lă feuda lă timpurie aparţ inând 
românilo r loca ln ici existenţ i în seco le le X-X I d.H r. kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEra prima  
confirmare arheologică  a unui cim itir autohton din sud-vestu l 
ţ ării noastre. Arheolog ii au considera t atunci (în 1963) această  
descoperire ca fiind “o rarita te”. După tre i decenii, au mai fost 
identifica te  şi s-au cerceta t mai mult de 150 de alte aşezări rurale  
şi necropole din  Valea Mureşu lui in ferio r şi din Banat, prin tre care  
în jud . Arad sunt: Bodrogu-Vech i, Cenad, C ladova, Cruceni, 
Felnac, Frumuşeni, Lipova, Neudorf, Sânpentru German, 
V lad im irescu, Zăbrani.

La cercetările de  la Şeitin au partic ipat prof. Liv iu Mărghitan, 
arheolog şi, învăţ ă tor Ştefan Bozian şi profesor Constantin  
Ş iclovan, loca ln ic i.

Necropo la  era situată  pe o  fostă  te rasă a Mureşu lu i, în partea  
de sud-est a comunei, strada A leea Mureş. C im itiru l feuda l a  
fost dezafecta t, în cea mai mare parte , prin scoaterea de nis ip  
(1925-1945) pentru nevo ile  comunale .9

Cnezate le şi vo ievodate le sunt menţ ionate , în secole le X- 
XIII în to t spaţ iu l carpato-danubian. Autoritatea lo r a fost 
conso lidată prin ro lu l pe care l-au avut de in termediari în tre  
autohton i şi m igratorii care exercitau dom inaţ ia asupra spaţ iu lu i 
românesc.

Reduşi numeric, pentru conso lidarea dom inaţ ie i lo r asupra  
Transilvanie i, ungurii s-au fo losit şi de alte elemente etn ice: 
başch irii, saşii şi secu ii. Primul grup de saşi a sosit pentru pază, 
în tim pul rege lu i Geza al ll-lea (1141-1162) şi a fost aşezat în  
zona O ltu lu i şi a S ib iu iu i (cca. 500 fam ilii). în evu l mediu, 
co lon izările au fost un fenomen obişnu it. Regele Andre i al ll-lea  
a chemat în  Transilvania  Ordinul cava lerilo r teu ton i, în 1211, care  
au  fost aşezaţ i în  Ţ ara Bârse i, ei având o dublă m isiune: să apere  
frontie ra regatu lu i şi să  organizeze acţ iun ile de proze litism  cato lic  
printre români şi cumani, dinco lo de Carpaţ i.

în  tim p ce se fo rmau sta te le româneşti Ţ ara Românească, 
Moldova şi Dobrogea, Transilvan ia , afla tă sub stăpânirea  
Regatu lu i ungar, a cunoscut in troducerea unor structuri ale  
feuda lismulu i apusean  dar, fiind locu ită de popula ţ ia românească  
şi-a păstra t ind ividua lita tea politică-institu ţ iona lă , prin menţ inerea
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Voievodatu lu i.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Termenul la tin “naţ io”, “nationes” nu cuprindea, în  
ace l timp, o  în treagă comunita te etn ică, ci numai pătura priv ileg ia tă . 
Ca urmare, aic i, în Transilvan ia existau tre i “naţ iun i” (po litice): 
nobilim ea maghiară , patric ia tu l săsesc şi fruntaşii secu ilo r.

Românii aveau şi ei o nobilim e cnezia lă şi vo ievodală în : 
Ţ ara Haţ egu lu i, Ţ ara Făgăraşulu i, Ţ ara Maramureşu lu i ş.a . şi în  
distric te le  româneşti; în  Ţ ara Zărandulu i, în Banat etc. Dar, această  
nobilim e românească, în tr-un regat cu “m is iune aposto lică”, de  
răspândire a creştin ismului cato lic , toa tă populaţ ia românească, 
ortodoxă era socotită “sch ismatică” şi priv ită cu re ticenţ ă . în evu l 

mediu, condiţ ia ind iv idu lu i era raporta tă , în ord ine, astfe l: în prim ul 
rând re lig ia şi confesiunea (creştin sau păgân); creştin cato lic 
sau "sch ismatic”; al doilea ce l socia l: nobil, cleric , orăşean, ţ ă ran. 
Etnia nu  avea im portanţ a din epoca modernă. Regate le medieva le  
au fost nişte conglomerate etn ice şi suveran ii nu făceau  
discrim inări, în tre supuşii lo r, pe crite rii etn ice. De aceea, în  
Transilvan ia , nobilim ea română - cnezii şi vo ievozii - erau în tr-o  
poziţ ie de in ferio rita te fa ţ ă de nobilim ea maghiară .

în Transilvan ia, Regatu l ungar a urmărit să slăbească  
permanent elita politică românească. în 1366 s-a lua t măsura de  
a se recunoaşte sta tu tu l nobilia r de apartenenţ ă la confesiunea  
cato lică . Nobilii kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAromâni - cnezii şi vo ievozii - ortodocşi au fost puşi 
de hotărârea rega lă în fa ţ a unei dific ile alegeri: să-ş i păstreze  
sta tu tu l socia l prin trecerea la cato lic ism , dar înstră inându-se de  
masa românilor ortodocşi sau, să-ş i păstreze cred in ţ a dar să-ş i 
piardă privilegiile nobiliare şi să decadă în rândurile ţ ă răn im ii. 
Măsurile rege lu i Ludovic I nu aveau un caracter naţ iona l, ci 
confesiona l. Nobilii români sfârşeau prin a  fi asim ila ţ i de nobilimea  
maghiară . Cel mai concludent caz este ce l al Huniazilo r, fam ilie  
de nobili români - orig inară din Ţ ara Românească - care, 
îm brăţ işând cato lic ismul s-a maghiariza t, şi-a sporit averile (lancu  
de Hunedoara avea îna in te de moarte , în anul 1456, 2.887.500  
ha, adică peste 5.000.000 jugăre de pământ, în în treaga  
Transilvan ie10, ia r fiu l lu i, Mate i Corvin a devenit rege al Ungarie i, 
in tegrat nobilim ii ungare).

Românii transilvăneni au fost supuşi unei politic i de  
discrim inare care, în ce le din urmă, va duce la elim inarea lo r dinutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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via ţ atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA politică a Transilvan ie i şi la reducerea la sta tu tu l de “to lera ţ i” 
pe pământu l strămoşilo r lo r.

Acesta este cadru l is toric genera l în care s-a conturat şi a 
evo luat şi zona şi aşezarea noastră strămoşească, care a  
îm părtăşit de-a lungu l vremurilo r ace leaşi destine cu ce le la lte  
comunită ţ i umane şi socia le româneşti din această parte a ţ ă rii. 
Cu elemente particu lare şi specifice generate de un ansamblu  
de factori şi condiţ ii natura le fiz ico-geografice , demografice , 
socia le şi cu ltura l sp iritua le loca le a căror acţ iune a dat naştere  
unei identită ţ i proprii loca lită ţ ii şi procese lor devenirii sa le în tim p.

U rme arheo log ice din această perioadă a aşezării s-au  
descoperit în locu l num it “Hodină” (ceram ică, bordee, cărăm izi) 
în dreapta drumului ce duce la Mureş. în alte părţ i s-au găsit 

diferite obiecte şi morm inte .
Conform  izvoare lor narative (cron ic ile), la sfârş itu l seco lu lu i 

al IX -lea  şi începutu l seco lulu i al X-lea, spaţ iu l din  nordu l Mureşu lui 
in ferio r a  făcut parte din vo ievodatu l lu i Menumorut, ia r la sfârş itu l 
seco lu lu i al XI, din vo ievodatu l lu i Ahtum , care cuprindea şi partea  
de la sud de Mureş.

“Averile  fam ilie i Ahtum  erau situate  în tre  Nădlac şi Pecica".11 
Ca urmare, până la omorârea lu i Ahtum de către genera lu l şi 
prie tenu l său, C inad (Cenad, Sunad, Csanâd), nepotu l regelu i 
Ştefan, în tre 1008-1018, Şeitinu l a aparţ inut agerilo r fam ilie i Ahtum  
ia r după aceea, generalu lu i C inad care a prim it toa tă averea  
vo ievodulu i român.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Prima menţ iune documentară (scrisă) a aşezării noastre  
datează din 3 septembrie 1138, “V ILLA SAHTU”. Această  
menţ iune se află  în actu l de danie al regelu i Ungarie i, Bella al ll-lea  
prin  care  rege le  în tăreşte mănăstirii Dum is dreptu l asupra mai multor 
gospodării, în  satu l Sahtu. Se dau numele oamenilor “aducători de  
sare”, care vor fi dependenţ i ai mănăstirii, având obligaţ ia de a  
transporta sare  din Transilvania , pe râu l Mureş. "Aceştia se re în torc  
de câte şase ori pe an din părţ ile Transilvan ie i [ven ind] cu două  
nave până la tâ rgu l Sumbuth". Se precizează apoi cantita tea de  
sare, “ad ică  douăzeci şi patru de  m ii de [bo lovan i] de  sare" şi numele  
fam iliilo r care trebu ie să dea sarea, oamenii care trebu ie să dea  
douăzeci de  jderi, o sută de cingători, o pie le de urs, precum  şi unSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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com tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de bour. Numele martorilo r.13 (Anexa 1 şi 1a)
Acest document scris , em is de rege le Ungarie i este  

prezenta t şi în Trata tu l de is torie a Românie i, edita t de  Academ ia  
Română (1962, vo lumul II) astfe l: “B iserica cato lică fiind cea mai 
im portantă sprijin itoare  a rega lită ţ ii, a sta tu lu i feuda l, va  fi răsplă tită  
cu danii numeroase şi însemnate. Este semnifica tiv fap tu l că ce le  
din tâ i documente  re feritoare la  Transilvan ia , din anii 107512 şi 1138, 
sunt acte de danie pentru unele mănăstiri. Se constitu ie , astfe l, 
domenii cu caracter feuda l, proprie ta te a biseric ii, care obţ ine nu  
numai dreptu l de a sili pe ţ ă ran i la îndep lin irea unor obligaţ ii în  
muncă şi produse, dar şi dreptu l de judecată asupra acestora . 
Pe la m ijlocu l seco lu lu i al X ll-lea , o mănăstire re la tiv modestă , 
cum era cea de la Sâniob, stăpânea 28 de sate sau părţ i de  
sate , având aproape 300 de gospodării. în prim ii ani ai seco lu lu i 

al X lll-lea cap itlu l biseric ii din Arad avea  în stăpânire numeroase  
moşii, din tre care în tr-un fragment de document păstra t, sunt 
pomenite cu numele 14 sate ; în rea lita te , număru l acestora era  
cu mult mai mare.

în monografia lu i, Petre Ţ iucra , Pribeagul, P ietre rămase, 

apreciază actu l de danie din 1138 ca fiind "...ce l mai vech i 
document [scris ] contemporan, prin care se atestă prezenţ a 
românilo r în Cenad".14

Documentu l din anul 1221, act judecătoresc, menţ ionează 
aşezarea noastră ca “sa tu l Soht” , în legătură cu o înv inu ire de  
fu rt, vinovaţ ii fiind patru oameni ai lu i Attila şi un peceneg. 
Documentu l a fost publica t în lucrarea: Documente, seria C, 
Transilvania , veac. XI-X III, vo i I, Editura  Academ iei RPR, Bucureşti 
1951, p. 114. (Anexa 2)

în anii următori, aşezarea este menţ ionată în alte  

documente astfe l: Sayty, la 1555; Sehieyto , la 1559; Sayty, la 1560; 
Sayth i, la 1563; Sajti, la 1626; Sajth i, la 1648; Szoydi, la 1653; 
Syati, la 1654; Saithy, la 1660; Saitin , la 1700; Sayti ve l Sautin , la  
1701; Sayti ve l Szutin la 1702; Sehaittin , la 1723; Sajteny, la 1828; 
Sajtin .'la 1851 şi, azi, Şeitin .15 (Anexa 3)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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d)tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPerioada feudalismulu i dezvoltat (m ijlocu l sec. XIV  
- sec. XVII) şi perioada descompunerii feudalismulu i 
(sec. XVII-1821)

în seco lu l al X lV -lea a crescut va loarea proprie tă ţ ilo r. Pentru  
exp loatarea lo r s-au în temeiat noi aşezări pe te rito riu l actua l al 
comunei care au exista t până la ven irea tu rcilo r. Aceste aşezări 

au fost:
1 . SALANK (Sa lanc, Safanca), aşezare umană existentă  

pe locu l denum it azi “Hodină”, pe malul Mureşu lu i. Satu l exista  în  
anul 1322 şi era proprie ta tea lu i Salanki Dobo ia r după 100 de  
ani, la 1422, este menţ ionat Salanki Kotormany, noul proprie tar, 
în 1552, satu l a fost distrus de tu rc i.

2 . VERESMART, sat aşezat pe malu l Mureşu lui în co lţ u l 
vestic al Pobării. Locu itorii satu lu i erau spă lă tori cu ziua ai cetă ţ ii 
Cenad. A lţ i proprie tari: rege le Carol Robert, rege le Ludovic ce l 
Mare şi Zynghi M ilko, m itropo lit de Estergom . Satu l a fost pustiit 
în 1552 de tu rc i şi nu a mai fost re făcut.

3 . PA  BAR (Pobara), satu l a exista t pe dealu l Pobării, în tre  
Şeitin şi Sem lac. Toponim ic slav, înseamnă vidră . Menţ ionat şi 
scris la 1322 apoi, la 1350, apare  înscris ca proprie ta te a mănăstirii 
din Ig riş ; Satu l a dispărut, dar numele lu i s-a păstra t în memoria  
co lectivă a loca ln ic ilo r până astăzi.

4 . TOVISKES, sat existent pe malu l Mureşulu i, în tre Şeitin  
şi Nădlac, în dreptu l comunei Ig riş , pe locu l num it astăzi de loca ln ic i 
TIŞCOT. în 1552 a fost distrus de tu rc i.

5 . TAMASHAZA, aşezare  existentă  în m ijlocu l locu lu i num it 
Oarze, spre Cârnitură . A  fost proprie ta te a domeniu lu i Nădlac; în  
1427 a ajuns proprie ta tea coroanei rega le ; rege le Matei Corvin  
a donat-o  fam ilie i laksic i; â dispărut după pustiirea  tu rcilo r, în 1552.

6 . MELYKUT RAROS, aşezare menţ ionată ca proprie ta te  
a  fam ilie i Serjen i, apoi a fam ilie i laksic i, din Nădlac. A  fost distrusă  
de tu rc i. Numele aşezării s-a păstra t în memoria co lectivă a  
loca ln ic ilo r în denum irea ta rla le lor agrico le Raroş-Fânaţ .

7 . TADD, aşezarea purta denum irea proprie taru lu i ei, Tadd. 
Pustiită de tu rc i în 1552. Nu s-a mai re făcut. Urmele ei au fost 
identifica te la Cârn itură , aproape de drumuleţ u l lu i Ivan.16

în ultima parte a domnie i lu i, rege le Ludovic I al Ungarie iSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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(1370-1382)tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a organ izat desfăşurarea  unei ofensive de expansiune  
te rito ria lă şi de proze litism  cato lic dinco lo de Carpaţ i.

La sfârş itu l seco lu lu i al X lV -lea, sta tu l otoman stăpânea o 
mare partea  Peninsu le i Balcan ice, şi ţ inea sub contro l alte zone. 
După lich idarea Trata tu lu i de  Târnovo (1393) şi a ce lu i de la V id in  
(1396), Serb ia devine  vasa la Porţ ii. Ţ ările române au  fost angaja te  
în conflict cu sta tul otoman, în ord ine: Dobrogea, Ţ ara 
Românească, Moldova şi Transilvan ia (1420-1421). S-a inaugurat 
un conflic t de durată multisecu lară , asimetric , prin proporţ ia 
combatanţ ilor.

T ransilvan ia a străbătu t o perioadă agita tă marcată de  
invazii otomane şi tensiun i socia le . Marea răscoa lă ţ ă rănească 
de la Bobâlna (1437) se in tegrează în criza feuda lismulu i din  
Europa Centra lă  şi Apuseană: Jacqueria  în  Franţ a 1358), răscoa la  
ciompilorîn Ita lia (1378), a lu i WatTylerîn  Anglia  (1381), războaie le  
husite în Cehia (1419-1434). A lianţ a Unio trium nationum , 
pregătită de măsurile  lu i Ludovic I de  Anjou  din 1366  şi conso lidată  
sub amenin ţ area ţ ă ran ilor răscu la ţ i, avea să devină, în secole le  
următoare, baza reg imulu i politic din Transilvan ia. Pe această  
ca le românii - popula ţ ia autohtonă  şi majoritară - au fost excluşi 
din via ţ a politică a Transilvan iei.

D in 1437 şi până în 1456 când moare, după apărarea  
Belgradu lu i (“che ia” Ungarie i, în sensu l că Belgradu l bloca drumul 
otomanilor spre Buda), lancu de Huneodara rămâne unul din tre  
ce i mai stră luciţ i reprezentanţ i ai cruciade i tâ rz ii în Balcan i. Ca  
guvernator al Ungarie i (1446) lancu a acumulat o im ensă avere  
(cca. 1000 de sate , 87 de tâ rguri şi oraşe şi 28 de cetă ţ i) în care  
se inc lude şi Domeniu l Nădlacu lu i, devenind prima personalitate  
a Regatu lu i ungar.

La sfârş itu l său, seco lu l al XVI-lea va cunoaşte cea de a 
doua mare  personalita te  a evu lu i mediu  românesc, M ihai V iteazu l, 
în tâ iu l unifica tor al Ţ ărilo r române. Acest seco l a în reg istrat 
agravarea dom inaţ ie i Porţ ii otomane asupra Ţ ării Româneşti şi 
Moldove i şi in trarea Transilvan ie i sub suzeran ita tea otomană. 
Soliman Magnificu l (1520-1566) a marcat apogeul puterii tu rceşti. 
După bătă lia de la Mohâcs (1526) şi institu irea paşa lâcu lu i de  
Buda (1541) Transilvan ia a devenit un principat autonom subSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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suzeran ita tea tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Porţ ii otomane, obligat să plă tească tributu l 
(haraciu l).

în ajunu l unei im inente invazii otomane, M ihai V iteazu l a  
lua t în seamă raporturile sa le cu Transilvan ia care îi asigura  
spate le şi îi putea oferi un corp de oaste . Dar, prin  tra tatu l semnat 
la A lba-lu lia (15 mai 1595), conducătoru l frontu lu i Ţ ărilo r române  
era, fo rmal, principe le Transilvan ie i, S ig ismund Bâtori, în vreme  
ce Domnul Ţ ării Româneşti devenea kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAun locţ iitor, în propria sa  
ţ a ră , al Principe lu i Transilvan ie i.

Cele tre i Ţ ări române s-au ală tura t, pe plan extern la Liga  
Sfântă - în care principa la fo rţ ă era Im periu l habsburg ic.

Is toricu l francez, Fernand Braudel îl ca lifică pe M ihai 
V iteazu l drept o mare figură , greu de în ţ e les, dar şi mai greu de  
judecat, discuţ ia fiind despre îm pre jurările în făptu irii prim ei uniri 
a Ţ ărilo r române, în 1600.

în seco lu l al XVI-lea, aşezările  oamenilor din vatra comunei 

erau m ici (10-20 porţ i), ia r popula ţ ia era redusă ca număr. 
Pământul a rămas mai mult tim p în proprie ta tea Episcop ie i din  
Cenad şi a fam ilie i laksic i, din Nădlac. Adm in istra ţ ia otomană din  
T im işoara a în reg istra t în tre 1552-1560 două nume de români 
din Şeitin : O lah M ikloş, în Pobara şi O lah S imon.17 în aceste  

documente  scrise  au mai apărut şi alte nume  ca: Arde lean, C ioban, 
Bejan, Bogdan, care se regăsesc şi în comunită ţ ile existente în  
vecinăta tea aşezării noastre .

O  parte a  iobag ilo r loca ln ic i, dorn ic i de liberta te au in tra t, de  
bună vo ie , în armata otomană ia r alţ ii îngroziţ i s-au re fug iat din  
ca lea cotrop itorilo r. Aşezările săteşti: Tadd şi Tamâshaza au fost 
distruse şi nu s-au mai re făcut ia r Veresmart a rămas pustă . După  
pustiirile  tu rc ilo r din 1550-1552, popula ţ ia rămasă s-a re în tors şi 
şi-a re făcut case le . Conscrip ţ ia com itatu lu i Cenad din 1556  
menţ ionează aşezările : Sajti, Pabar, Salank şi Raroş ca fiind  
locu ite . Denum irea Sajthy provine de la Sajd, care în lim ba  
maghiară veche însemna sărar, adică, cărăuş de sare.18 Sunt 
menţ ionate , în 1558,12 case locu ite ; în 1560,11 porţ i; în 1561, ?  
porţ i; în 1562, 22 de fam ilii care tră iau din stupărit.18

D in 1566, adm inistra ţ ia otomană s-a extins şi la Nord de  
Mureş ia r aşezarea Sajti d aparţ inut de Nahia  din Cenad. Popula ţ ia
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loca ln ică tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a fost sărăcită de stăpânirea otomană. Totuşi, reg istre le  
Episcop ie i din Cenad au consemnat despre Fabara, că în 1555  
avea 12 porţ i; în 1558, 16 porţ i; în 1559, 14 porţ i, ia r jude era  
Koszma Grigore. Salank avea în 1557-1558, 7 case.

După eliberarea aşezărilo r de către M ihai V iteazu l, la scurt 
tim p, Valea Mureşu lu i a  fost pustiită , din nou, de  armata otomană. 
T imp de cca. 30 ani, aşezările noastre au rămas pustiite , ia r pe  
ru ine le lo r au crescut bălării.

în Transilvan ia elita politică era precumpănitor maghiară  
ia r popula ţ ia română era precumpănitor supusă.

în bătă lia de la Şelimbăr (1599) M ihai a zdrob it oastea lu i 

Andre i Batori care, deşi a scăpat din lup tă , a fost ucis de secu i.
îm păratu l Rudolf al ll-lea urmărind să ţ ină Transilvan ia sub  

autorita tea lu i, a în târz ia t să-ş i dea acordu l asupra sch imbării 
surven ită prin victoria de la Şeilim băr, recunoscându-l pe M ihai 
doar ca  guvernator. Dar, Poarta otomană  a recunoscut stăpânirea  
lu i M ihai în Transilvan ia .kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Era prima dată în is toria românilor când un voievod  
putea  să se  in titu leze  ca M ihai “din m ila lu i Dumnezeu, Domn  
al Ţ ării Româneşti, Ardealu lu i şi a toată ţ ara Moldovei

In trarea lu i M ihai în  Transilvan ia a fost precedată şi urmată  
de numeroase m işcări ale ţ ă ran ilo r români. Conştiin ţ a populară  
percepea existenţ a unităţ ii tu turor românilo r. La rându l lu i, M ihai 
a acţ ionat în Transilvan ia ca un principe  român ; a lua t măsuri în  
favoarea iobag ilo r şi preoţ ilo r români. Pentru iobag i a cerut să  
aibă dreptu l de a-şi paşte vite le în locurile libere şi în hotaru l 
necu ltiva t al sate lor maghiare şi săseşti. A lua t măsuri de  
îm bunătă ţ ire a stării ţ ă ran ilo r români: pedepsirea nobililo r care  
vor mai maltra ta sau vor mai omorî pe iobag i (art. 15 al Decizie i 
din iu lie 1600). Pentru preoţ ii ortodocşi a obţ inut scutirea lo r de  
robotă .

M iha i a încercat şi în lăturarea reg imulu i politic  în temeia t pe  
Unio trium nationum , în seco lu l al XVI-lea, reg imul ce lor patru  
re lig ii recepte : catolică, lu terană, ca lv ină şi unitariană. Acest 
“model de  to leranţ ă” excludea Ortodoxia, confesiunea majorită ţ ii 
popula ţ ie i, căre ia deşi nu avea un sta tu t legal, i-a fost îngăduită  
practicarea. M ihai a încercat să obţ ină şi pentru Ortodoxia dinSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Transilvan ia tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA un sta tu t legal, de “re lig ie receptă". Prin extinderea  
autorită ţ ii m itropo litu lu i Ţ ării Româneşti asupra cleru lu i român din  
Transilvan ia s-a institu ţ ionaliza t unita tea sp iritua lă a românilo r 
din Ardeal cu ce i din Ţ ara Românească (V ictor Papacostea).

M ihai a în fiinţ a t (re în fiin ţ a t) M itropo lia ortodoxă de la A lba- 
lu lia , pas im portant spre recunoaşterea Ortodoxie i în Transilvan ia  
ce lor patru re lig ii recepte . Era o ca le de re introducere  a românilo r 
în via ţ a politică , aceeaşi ca le confesională  fo losită mai îna inte de  
alţ ii pentru a fi excluşi. M ihai nu a mai tră it ca să în făptu iască  
această politică . A  fost omorât de Basta , va lu l de ostilita te rid ica t 
îm potriva lu i avându-l în frunte pe îm păratu l Rudolf al ll-lea , ia r 

nobilim ea maghiară nu s-a putea resemna să rămână sub  
autorita tea “va lahu lu i” . Căderea lu i devenea inevitab ilă . La  
M irăslău (16 septembrie 1600), Basta l-a în frânt. Rudolf al ll-lea  
a im pus o  îm păcare  fo rmală  care a perm is victoria de la Guruslău  
(1601)asupra lu i S ig ismund Bathori. După câteva zile, M ihai va fi 
ucis în ord inu l lu i Basta , pe Câmpia Turzii. Capul re tezat, adus în  
Ţ ara Românească, trupu l îngropat în tr-un loc necunoscut, până
azi!

T ra ta tu l de pace din tre Im periu l otoman şi ce l habsburg ic  
înche ia t la Zsitva torok(11 noiembrie 1606) a înche ia t războ iu l de  
peste 13 ani din tre  ce le două im perii. Acest tra ta t cuprinde prim ele  
simptome ale “descreşterii” puterii otomane. Atunci, Poarta a  
accepta t o  pace  de ech ilb ru , recunoscând  îm păratu l drept partener 
egal al Sultanulu i. O tomanii sprijină însă campaniile antihabs- 
burg ice ale princip ilo r Transilvan ie i, Gabrie l Beth len şi Gheorghe  
Rakoczi I. în a doua  jumătate  a seco lulu i al XVII-lea  fo rţ a otomană  

se revigorează şi cu lm inează cu asa ltu l V iene i (1683) urmat de o  
rap idă degringo ladă a dom inaţ ie i otomane la Dunărea de M ijloc. 
Sunt smulse Porţ ii O tomane, Ungaria şi Transilvan ia . Curtea de  
la  V iena ajunge până la  Carpaţ i şi S lavon ia (Pacea de la Carlow itz, 
26  ianuarie 1699).

Poarta a trecut to tuşi unele zone româneşti sub reg imul 
adm inistra ţ ie i directe în urma marii răscoa le antio tomane a ce lor 
tre i Ţ ări române din 1658-1662. în faza inc ip ientă a acestu i 

conflic t, Poarta a extins te rito riu l paşa lâcu lu i de T im işoara prin  
alip irea cetă ţ ilo r: Lugoj, Caransebeş şi Ineu, a zonei de munte a
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Banatu luitsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA şi a ţ inu tu lu i Hălmagiu lu i (1658). S-a alcătu it un nou  
paşa lâc, ce l de la Oradea (1660). S-a consolidat astfe l, contro lu l 
otoman asupra spaţ iu lu i românesc. Transilvan ia a benefic ia t, în  
to t tim pul dom inaţ ie i otomane de un reg im  mult mai uşor de obligaţ ii 
către Poartă .

T ransilvan ia a benefic ia t şi de pe urma Conflic tu lu i austro- 
otoman. A urmat o perioadă de stab ilita te prin domnia lu i Gabrie l 
Beth len (1613-1629) şi a ce lor doi Râkoczi (1630-1660).

Sub egida papalită ţ ii se constitu ie o nouă “L igă Sfântă”: 
Anglia , Polon ia , Veneţ ia şi ulterio r, Rusia . Pentru prim a oară, după  
cca. 160 de ani (16 decenii) ech ilibru l m ilitar se sch imbă, în  
defavoarea Im periu lu i O toman, acesta fiind acum obligat să se  
re tragă.

T ransilvan ia îş i încetează existenţ a ca sta t, noul său  
principe, M ihai Apafi II este obligat să abdice. Habsburg ii îş i 
asigură co laborarea nobilim ii prin D ip loma îm păratu lu i Leopold I 
(1691). Anexiunea Transilvan ie i de către habsburg i a provocat 
numeroase acţ iun i de rezistenţ ă , prin tre care şi marea răscoa lă  
antihabsburg ică (1703-1711) condusă de Francisc Râhoczy II 
(răscoa la curuţ ilo r): “jugul de lemn otoman a fost sch imbat cu  
altu l, de fie r”. D in sta t autonom , Transilvan ia devine o provincie a  
Im periu lu i habsbrug ic, condusă de un guvernator.

Guvernu l habsburg ic  a menţ inut rându ie lile socia le , cu ce le  
tre i “naţ iun i”, nobilii unguri, saşii şi secu ii. Românii rămân excluşi 
din via ţ a politică şi au cea mai grea situaţ ie materia lă şi mora lă .

Făgăduindu-le avanta je, guvernu l de  la V iena  determ ină un  
număr re la tiv restrâns de fam ilii româneşti să treacă la cato lic ism  
(1698); este hiro ton it primul episcop unit, Atanasie  în 1701. Peste  
90%  din  comunită ţ ile româneşti re fuză Unirea cu Roma. Opoziţ ia 
şi m işcările lo r ţ in cca. şase decenii (60 de ani). Episcopul lo r, 
loan InochentieM icu C la in (1728-1751) se  adresează ofic ia lită ţ ilor, 
fo rmulând repeta te cereri pentru recunoaşterea românilo r ca  
naţ iune în Transilvan ia , egală cu ce lela lte tre i, ungurii, saşii şi 
secu ii. Mort, în exil el rămâne unul din tre ctito rii gândirii politice
româneşti.

După răscoa la condusă de Horia , C loşca şi Crişan (1784), 
românii din Transilvan ia în tocmesc un nou demers so lemn, sub
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fo rma tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA unei petiţ ii - Suplex Libe lus Valahorum  - (m artie 1791) în 6  
puncte , în tre care, naţ iun ii române să i se redea toa te drepturile  
civ ile şi politice pentru că ea este cu mult mai veche decât toa te  
naţ iunile din Transilvan ia . Petiţ ia nu a avut urmare. Dar, în seco lu l 
al XVIIl-lea , va începe o nouă etapă în is toria românilor 
transilvăneni, prin fo rmularea unui nou program  de lup tă politică  
şi cu ltura lă căru ia i s-au dăru it ale generaţ ii de patrio ţ i, idealu l 
rea lizându-se abia în anul 1918.

în această lungă perioadă (cca. 350 de ani), aşezarea  
noastră este menţ ionată astfe l: la 1514, când în zona Mureşu lu i 
in ferio r pătrund răscu la ţ ii conduşi de Gheorghe Doja. Ordinu l 
acestu ia  dat ţ ă rănim ii de a nu se mai to lera nim ic, nic i unui nemeş, 
cărora să li se distrugă to t avutu l, a străbătu t “ca fu lgeru l în  
în treaga câmpie ungurească”. Doja  a trecut ca un puhoi cu crucia ţ ii 
să i (peste 33.000), că lăre ţ i şi pedeştri peste în treaga câmpie  
ungurească”. Au atacat Cenadul, Nădlacu l şi alte aşezări, pe care  kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
le-au ars până la pământ. Ţ ăran ii care au rămas acasă li se  
ataşau răscu la ţ ilo r, de frică . în Nădlac, erau re fug ia ţ i (în Castelu l 
lu i laksic i): Csâki N ico lae, episcopul din Cenad, Ravazd i Petru , 
vicecom ite le , Ştefan Bathori, comandantu l cetă ţ ii T im işoara, laksic  
şi Bathori au reuşit să  fugă că lare spre  T im işoara. Episcopul Czaki 
şi vicecom ite le Ravazd i au fost prinşi de răscu la ţ i şi tâ râţ i în fa ţ a 
lu i Doja care, după ce i-a ascu lta t, i-a dat din nou în mâin ile  
ţ ă ranilo r să lbătic iţ i, ca ei să le aleagă ch inurile . E i au hotărâ t ca  
pe Ravzadzi să-l răstignească  pe cruce, ia r pe episcop să-l tragă  
în frigare , şi să-l frigă de  viu . Această hotărâre s-a şi executa t, pe  
malu l Mureşu lu i lângă Nădlac, pe locu l să laşu lui "V ilu ţ”. Pe Telegd i 
Ştefan l-au prins când venea acasă, de la moşie . A fost legat cu  
funii groase (“ştreanguri”) de stâ lp şi, în râsete  şi ch io te să lbatice , 
a fost omorât, trăgând săgeţ i asupra lu i. în tregu l com ita t Cenad  
a fost pustiit, apoi com ita tu l Arad, până la munţ i apoi, aflând că  
se aprop ie cu trupe loan Zapolya vo ievodul Ardealu lu i (1510- 
1526, rege al Ungarie i 1520-1540), Gheorghe Doja şi-a  îndrepta t 
“toată fo rţ a asupra Cetăţ ii T im işoara, comandată de Ştefan  
Bâthory". Doja a fost prins la T im işoara şi omorât, pe un tron de  
fie r în roşit în foc, încoronat, în pie lea goală (dezbrăcat) cu o  
coroană de fie r în roşită în foc. Au murit cca. 70.000 de oameni.
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în treg tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA com itatu l Cenad  a fost transformat în ru inăzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, e! suferind  
ce l mai mult în “aces t groazn ic  prăpăd.

Apoi, a urmat răzbunarea nobilim ii asupra ţ ă ran ilo r 
(iobag ilor), sub jugarea şi in tensificarea apăsărilo r: s-au şters toa te  
concesiile şi priv ileg iile de până atunci, s-a oprit libera mutare de  
pe o moşie pe alta , iobag ii fiind legaţ i de glie , s-au stab ilit noi 
obligaţ ii pentru iobag i, fii de iobag i au fost excluşi din funcţ iile 
preoţ eşti şi opriţ i să poarte arme, li se cer despăgubiri pentru  
pagubele nobililor.

Războiu l ţ ă rănesc a fost în frânt, ţ ă răn imea sub jugată şi 
mai mult prin aplicarea codulu i feuda l în tocm it de ju ris tu l Ştefan  
Werboczi (T ripartitum ).

La scurt tim p, în 1527, s-a desfăşurat, în părţ ile noastre o  
altă răscoa lă  antifeuda lă, sub conducerea  lu i Ivan Nenada, num it 
şi “Ţ aru l Negru”, izbucn ită  în Banat. Era o la rgă m işcare populară  
antio tomană şi antifeuda lă stim ula tă de concurenţ a din tre reg i, 
pretendenţ i la tronu l Ungarie i. Concurenţ a stim ula tă din tre reg i, 
pretendenţ i la tronu l Ungarie i după încoronarea ca rege al 
Ungarie i, (10 noiembrie 1526), la A lba Regală a lu i loan Zâpolya, 
contra lu i Ferd inand de Habsburg, ales de partida magnaţ ilo r. 
F iecare din tre aceşti pretendenţ i la tron a căuta t să-ş i asigure  
sprijinu l “Ţ aru lu i Negru”. Oastea de ţ ă ran i a lu i Nenada a cuprins  
reg iunea Aradulu i şi Zărandulu i. Ea a fost în frântă de feuda li ia r 
Nenada ucis.

La 1541, după ce tu rc ii ocupă Buda, transformând-o în  
paşa lâc, Ungaria a fost îm părţ ită în tre i părţ i: partea de vest şi de  
nord, cu S lovacia , S lovenia şi Croaţ ia care a rămas sub stăpânirea  
habsburg ică; Centru l, transformat în paşa lâc, va fi stăpânit de  
tu rc i aproape 150 de ani şi Transilvan ia îm preună cu “Partium ” 
(reg iunea vestică şi Banatu l), devine principat autonom , sub  
suzeran itatea  tu rcească. Şeitinu l a făcut parte  din acest principat.

P re ţ uind bogăţ iile Transilvan ie i şi poziţ ia ei stra teg ică, 
habsburg ii n-au părăsit nic i un moment planul lo r de a o cuceri.

După moartea neaştepta tă a lu i Solim an (1566) urmaşul 
său, Selim a lă rg it stăpânirea otomană şi în părţ ile de  jos ale  
Mureşulu i şi a ocupat cetă ţ ile : Ineu, Ş iria şi Gyula . Nădlacu l era  
anexat cetă ţ ii din Gyula . Şeitinu l şi Sem lacu l nu aveau stăpâni
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(proprie tariitsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA lo r erau  fug iţ i). îna in te  de 1566, îm preună  cu alte sate , 
ambele aşezări, cu oamenii şi pământurile lo r, au fost pre luate de  
căp itanu l Magocsi Gaspar, comandantu l, cetă ţ ii din Gyula . E l 
încasa dările de la loca ln ic i, fă ră ştirea proprie tarilo r, prin sub la tern ii 
să i. Proprie tarii l-au reclamat la rege, care l-a atenţ ionat să  înceteze  
acest abuz. Nemaiavând ven ituri, căp itanu l Magocsi Gaspar a  
plecat, în luna noimbrie 1558 la V iena, de unde nu a mai reven it, 
decât după ce  rege le i-a aprobat dem isia . A  urmat ocuparea cetă ţ ii 
de  tu rc i.

După asasinarea episcopulu i duplic ita r Martinuzzi (1551), 
Habsburg ii s-au dovedit incapabili să apere Banatu l şi unele  
reg iun i de la nord de Mureş, unde tu rc ii au ocupat cetă ţ ile : 
T im işoara, Caransebeş, Lipova, Arad şi au  pus baze le paşa lâcu lu i 
de T im işoara (1552). în tre 1552 şi 1595, Şeitinu l ca şi ce le la lte  
loca lită ţ i din  ju r, s-au aflat sub  dom inaţ ia otomană, aparţ inând de  
paşa lâcu l de T im işoara, sangeacu l de Cenad. Au fost elibera te  
de sub tu rc i de M ihai V iteazu l şi au făcut parte , pentru scurt 
tim p, din sta tul român centra liza t constitu it de viteazu l domnitor 
(la 1600). E l a cerut, la sfârş itu l lun ii iu lie 1600, să i se dea (în  
proprie ta te) domeniu l şi ceta tea Felnac, de pe Mureş, dacă le -ar 
cuceri de la  tu rc i. Aşa  ar fi rămas şi Com itatu l Cenad o moşten ire  
şi ce lorla lţ i princip i arde len i care i-au urmat lu i M ihai.

“Com ita te le acestea exterioare să se rumpă aicea către  
Ardeal şi ce va smulge de la tu rc i în Banat: T im işoara, Felnacu l, 
C ianadul, Becicherecu l, Panciova, Berinu l să fie ale lu i şi cu  
transm itere  în lin ia femeiască” (Se prevedea în Trata tu l cu Măria  
Sa îm păratu l de la V iena) şi “ i se acordă guvernu l Ardealu lu i cât 

va tră i şi va fi cred incios" dar, "va ţ ine lângă sine un com isar im 
peria l, sfe tn ic, care va fi şi sergent în lipsa lu i”.20

Paşa lâcu l cu reşedin ţ a la T im işoara cuprindea to t Banatu l 
de apus şi ţ inu tu l de câmpie din tre Mureş şi Criş. Turcii nu s-au  
aşezat la sate . Sate le au rămas locu ite mai departe de popula ţ ia 
băştinaşă: români şi sârb i în Banat; români, sârbi şi maghiari, la  
nord de Mureş.

în tre 1616 şi 1703, în urma lup te lor din tre  habsburg i şi tu rc i, 

se instaurează din nou dom inaţ ia otomană. După Pacea de la  
Carlovitz (1699), Şeitinu l trece  sub dom inaţ ia habsburg ică, odată
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cu tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA te rito riu l Com itatu lu i Cenad.
în tr-o “ep isto lă”, Gabrie l Beth len, principe al Transilvan ie i 

(1613-1629) a scris , la 11 iu lie 1624, că “satu l Şeitin , care  
odinioară era deştu l de im popula t ch iar şi în ce le mai gre le  tim puri 
de restriş te a rămas cu to tu l pustiu , case le i s-au surpat, holde le  
le -au umplut sp in ii şi pălăm ida. loan de Banhegyes de Ineu a  
adunat din nou locu itorii, mai chemând şi alţ ii noi, aşa că  
loca lita tea a început încetişor a se re face din ru ine".21

în seco lu l al XVIII, în hotaru l Şeitinu lu i a exista t şi satu l 
TALAM IT : Era situat pe locu l mai rid ica t, în tre va lea Tălăm ite şi 
drumul Io rgovanulu i, denum it mai tâ rz iu dealu l Tălăm ite . Satu l a  
fost în temeia t cu iobagi sârb i, în prima jumătate a seco lulu i al 
XVII-lea . în 1647 este menţ ionat în documente ca proprie ta te a  
lu i Nadudvari lanoş, apoi a lu i Szeky Petru şi Onodi Pap lanoş. 
în 1669, Balin tfi, un alt proprie tarii dă lu i Balassa Im re, darîna in te , 
de a-l lua  în proprie ta te , Talam it (sa tu l) a fost distrus, ia r în 1680, 
este menţ ionat ca fiind pustă.

P rin D ip loma principe lu i Gabrie l Bethlen, din 27 februarie  
1615, fam iliile Costea şi Luţ a i au fost înnob ila te , ia r prin dip loma  
principe lu i GTieorghe Rakoczi II, din 7 august 1655, a fost 
înnob ila tă şi fam ilia Mărg inean.22

în anul 1648, sate le Pobara şi Şeitin se dau de bună vo ie  
sub stăpânirea episcopulu i de Cenad, recunoscându-l pe el de  
“domn de pământ”, ca să evite stăpânirea crudulu i domn de  
pământ ungur, Jarm i Andrâs. Apoi, Şeitinu l şi Sem lacu l au dat 
dijmă episcopulu i Toma Palffy , câte 6 ta leri (orig ina lu l aceste i lis te  
a sate lor dependente se află  în arh iva episcop ie i de Cenad, cop ia  
la Esztergom  fokpt. It. ’C apşa, 67 fasc. 8, n.o 24).23

După stingerea  ramurii bărbăteşti a  fam ilie i laksic, Sem lacul 
a rămas dependent coroanei. Turcii ajungând aic i stăpâni l-au  
repartiza t nahie i Arad şi avea  9  case. Mai tâ rz iu  -1651, sem lecan ii 
îm preună cu ce i din Şeitin şi Pobara au oferit anual episcopulu i 
de Cenad drept dare: un covor de  cu loare scarla t-roşie şi 3 coşuri 
de peşte uscat.

După victoria răsunătoare a Austrie i asupra tu rcilo r, sub  
comanda lu i Eugen de Savoia , la Zenta (11 septembrie 1697), 
tu rc ii renunţ ă la Transilvan ia dar, păstrau Banatu l. Statu l major
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din tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V iena a organ izat reg iunea de gran iţ ă din tre T isa şi Mureş. 
S-au organ izat două  circumscrip ţ ii grăn icereşti: circumscrip ţ ia T isa  
cu sed iu l la Seghedin şi circumscrip ţ ia Mureş cu sed iu l la Arad. 
Locu itorii sârbi afla ţ i pe malurile T ise i şi Mureşu lu iau fost angaja ţ i 
ca so ldaţ i mobili. C ircumscrip ţ ia din Arad se compunea din 23 de  
sta ţ iun i, în tre care oraşe: Arad, Nădlac, Pecica; sate : Apatfa lva , 
U j - Csanad, Sajteny, Szem lak, G logovatz sau Orod, Mondorlok, 
Csicser, Szabadhely, Păuliş , Şoimoş; puste : Başaraga, Ş ionda, 
Nagy-Bereg, K is-Bereg, Mezohegyes, Palo ta , Csiga, 
K irâ lyhegyes, P itvaros şi Szekesgyhâza.24 D in număru l prea m ic . 
al grăn icerilo r, se observă că paza gran iţ e i nu se rezema pe  
grăn iceri, ei fiind doar santine le şi patru le . Paza se rezema pe  
rezerve, pe popor. De aceea, s-a dispus ca pe ţ ă ran ii care se  
ocupau cu agricu ltura să-i aşeze cu case le  în im ediata aprop iere  
a case lor grăn icereşti, lângă Mureş. Coloniştii să fie sub ord ine le  
vreunui nemeş  - boier, ia r unde boieru l lipseşte , să fie sub ord ine le  
directe ale  îm păratu lu i. Sârb ii venetic i au fost investiţ i cu priv ileg ii 
nemaiauzite: fo loseau nederan jaţ i pământurile , îş i practicau liber 
cred in ţ a ortodoxă, fo loseau pădurile nelim ita t, erau scutiţ i de orice  
dare fa ţ ă de boieri şi independenţ i fa ţ ă de autorită ţ ile judeţ ene.25

Odată cu aşezarea grăn icerilo r pe Mureş, populaţ ia loca lă  
ar fi in trat (parţ ia l) în sistemul grăn iceresc. A lţ ii s-ar fi re fug iat în  
sudul Mureşu lu i. Grănicerii dispuneau de o suprafa ţ ă de pământ 
şi erau scutiţ i de obligaţ iile iobag ilo r (robotă , dijm ă, im pozite). 
O fiţ erii prim eau so ldă şi aveau dreptu l de a lua pământ în arendă  
şi de a ţ ine cârc ium i în aşezări.

P rin  Trata tu l de pace de la Passarow itz (21 iu lie 1718), Aus
tria a prim it Banatu l, nordu l Serb ie i (cu Belgradu l), Bosnia de  
nord  şi O lten ia . Ca urmare, s-a  stab ilit o nouă  frontie ră , pe Dunăre. 
Frontiera de pe Mureş s-a desfiin ţ a t ia r grăn icerii au fost supuşi la  
obligaţ ii feuda le . Aşa s-a declanşat răscoa la condusă condusă  
de căp itanul Pero Seghedinaţ din Pecica (aprilie 1735) care a  
grăb it desfiin ţ area sistemulu i grăn iceresc de pe Mureş. Unii s-au  
mutat pe Dunăre ia r alţ ii au em igra t în Rusia (1751), stab ilindu-se  
pe N ipru, în “Noua Serb ie”.

D in tre foştii grăn iceri loca li, la Şeitin au rămas şase fam ilii, 
prin tre care şi fam ilia Zsig ity Pavel. Urmaşii aceste i fam ilii poartă
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numele tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de Jigh ite . De la foştii grăn iceri a rămas o biserică (în str. 
Crişan nr. -3-5) azi demolată şi un cim itir (s ituat pe fostu l loc al 
“p ia ţ u lu i” lângă biserica mare). Loca lita tea noastră se numea  
Şaitin , numele ei fiind “sârb izat”.25

Ep iscop ia cato lică de Cenad, condusă de Dolny Ştefan, 
mare canonic de Esztergom , a num it pe nobilu l Szabo loan (la  
20 aprilie 1700) ca “a ju tor” şi l-a îm putern ic it “să cerceteze toa te  
oraşele , sate le şi moşiile din toa te com itate le , care aparţ in 
episcop ie i, să le ia în stăpânire şi să le ocrotească”. Această  
“Instrucţ iune”, cuprinsă în 12 puncte are va loare is torică pentru  
toa te domeniile din judeţ u l Arad. Ea prevedea:

I. în loca lită ţ ile unde lipsesc preoţ i şi învăţ ă tori să se ceară  

im edia t preot şi învăţ ă tor cato lic .
II. Să se respecte dum in ic ile şi sărbătorile abţ inându-se 

fiecare locu itor de la orice muncă. Se in terz ic în jurăturile şi 
blestemele sub pedeapsă (amenzi în bani, băta ie cu verge le).

III. Să se clădească biseric i sau capele , unde lipsesc, ia r 
ce le ru inate să se repare.

IV . Iobag ii care doresc să pună stăpânire pe vreo pustă să  
fie scutiţ i 3 ani de orice prestaţ ie şi dare.

V . Obligaţ iile .“poporu lu i cu stare”; i se percep taxe.
V I. Unde adm inistra toru l află loc potriv it, să clădească  

conacuri şi să prăsească vite cornute , păsări, oi şi ca i; să adune  
caş şi unt.

V II Măsuri îm potriva “vagabonzilo r"’ şi “lo trilo r” .
V III Măsuri îm potriva  vio lenţ e i (abuzurilo r) unor nobili în sate , 

fâneţ e , vii, semănături (d in averea episcopulu i).
IX . Aproviz ionarea birturilo r cu vinuri de către adm in istra tor.
X . Folosirea sumelor încasate din amenzi.
X I Obligaţ iile adm in istra toru lu i pentru aproviz ionarea cu  

butoa ie , sare ,peşte şi transportu l produse lor.
X II Obligaţ iile adm inistratorulu i de a ţ ine reg istru l specia l 

tu turor dărilo r, ven iturilo r, izvoare lor de ven it.
îm păratu l a num it pe episcopul Dolny Ştefan şi com ite al 

com ita tu lu i Cenad ia r el a dat instrucţ iun i şi în legătură cu  
reorgan izarea Com ita tu lu i. S-a cerut ca alegerea conducătorilor 
să se facă după posib ilită ţ i “numai din tre papistaşi” (ca to lic i).SRQPONMLKJIHGFEDCBA
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EpiscopultsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (com ite) a dispus efectuarea unui “recensământ” 
genera l al Com ita tulu i Cenad. Operaţ iunea a fost foarte grea. 
Com itatu l de odin ioară era, în cea mai mare parte , pustiu . Numai 
în câteva puncte  mai locu iau  ţ ă ran i. Nobilim ea lipsea. Ca loca lită ţ i 
locu ite se am intesc acum următoare le: Cenadul-nou, Pecica, 
Macău, Sem lac şi Şeitin.

Ep iscopu l s-a grăb it să raporteze la Cancelaria im peria lă, 
la 20 iu lie 1701, că posedă 104 sate şi moşii care, ar fi aparţ inut 
eparh ie i cenădene  de odin ioară.26

Răscoa la populară din 1735 condusă de Pero Seghedinaţ 
din Pecica, organ izată îm potriva nobilim ii şi a arendaşilo r ven iturilo r 
sta tu lu i a izbucn it după ştirb irea priv ileg iilo r locu itorilo r m ilitariza ţ i 
din reg iunea  T ise i şi Mureşu lu i, la care s-a  adăugat sporirea dărilo r 
şi abuzurilor  funcţ ionarilo r. Răscoala a izbucn it în com ita tu l Bekes, 
unde au fost atacaţ i arendaşii monopolurilo r eraria le . Apoi, peste  
3000 de răscu la ţ i au atacat ceta tea Gyula . Au fost în frânţ i la  
Păduren i, în Com ita tu l Arad. Prin tre răscu la ţ i au  fost şi unii locu itori 
m ilita riza ţ ii din Şeitin .

P rim a menţ iune scrisă despre satu l Şeitin trecut în  
proprie ta tea Coroanei, ca sat camerar (eraria l) aparţ ine 
episcopulu i S inesie  Jivanovici, care  în 1755, viz itând Protopopia tu l 
Nădlac, a viz ita t şi satu l Şeitin . E l a consemnat atunci, în 1755, 
că a găsit aic i 70 de case, o biserică de lemn cu Hramul Sf. 
N ico lae şi doi preoţ i, N ico lae şi Constantin .27

Conscrip ţ ia din 1757, făcută la data organ izării adm in istra
tive a satu lu i (comunei) menţ ionează că părţ ile în hotar erau: Pusta  
Talam ite , lan iczky, Saitenczky şi insu la Veliky Ada (Hada Mare).

în tre anii 1752-1827, foste le aşezări grăn icereşti devin  
proprie ta tea Coroanei ia rŞe itinu l sat camerar (eraria l). în această  

perioadă, în loca lita te , ală turi de ce ila lţ i locu itori s-au stab ilit fam ilii 
de iobag i, orig inari din  Transilvania , în anul 1766, număru l fam iliilo r 
din comună fiind de 181.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e) Epoca  modernă  (1821-1918)
Continentu l european, după campaniile napoleon iene şi 

constitu irea Sfin te i A lianţ e (1815), a fost supus unei reacţ ii 
conservatoare, sub egida curţ ilo r im peria le de la V iena,
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Petersburg tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA şi Berlin .
Noi, românii ne-am afla t în spaţ iu l geopolitic dom inat de  

curţ ile din V iena, Petersburg şi Is tanbu l, în tre care Rusia era acum  
fo rţ a hotărâtoare . Ea a prim it un drept tac it de “supraveghere ” 
asupra spaţ iu lu i sud-est european, unde  Ţ arigradul, oraşu l ţ a rilo r 
era în posesia su ltanu lu i. Anglia , care nu se in tegrase în Sfânta  
A lianţ ă , veghea însă ca ţ a rul A lexandru I să nu se transforme  
în tr-un nou Napoleon şi promova princip iu l ech ilib ru lu i de fo rţ ă, 
îm preună cu Mettern ich, partizanu l ace lu iaşi princip iu , la Curtea  
de la V iena. Ţ aru l, care vo ise să anexeze Principate le Dunărene, 
la începutu l războ iu lu i ruso-turc (1806-1812) a fost constrâns să  
se lim iteze la te rito riu l din tre Prut şi N istru (Basarabia , 1812) - 
Curtea de la Petersburg a recurs însă la o nouă fo rmă de  
promovare a in terese lor sa le , de moşten ire a "omulu i bolnav” din  
Balcan i (Im periu l otoman): pregătirea unei la rg i m işcări de  
eliberare a popoare lor aflate sub dom inaţ ia Porţ ii, situate în sud- 
estu l Europei. Exista o convergenţ ă : majorita tea acestor popoare  
erau ortodoxe. Curtea de la V iena  îş i însoţ ea expansiunea politică  
de prozelitismul cato lic . Curtea de la Petersburg era pravoslavn ică  
şi avea cred itu l “e liberării” dezinteresate a “fra ţ ilo r1’ ortodocşi.

Socie ta tea secretă “E teria”, constitu ită la Odessa în 1814  
şi-a asumat pregătirea şi conducerea răscoa le i elibera toare . A  
urmat Tudor V lad im irescu (1821).

La acea  dată, Şeitinu l avea  4.500  de locu itori şi 527  de  case. 
E i tră iau mai aproape de curtea de la V iena şi de in terese le  
aceste ia , ca to ţ i românii din Transilvan ia . Eteria şi Revolu ţ ia din  
1821 erau departe de Şeitin.

în ultim ul tim p, în is toriogra fia noastră s-a scris mult despre  
caracteru l unitar al revo lu ţ ie i române de la 1848. Evenimente le  
s-au petrecut, aproape concom itent, în Moldova, Transilvan ia şi 
Ţ ara Românească ia r programele au cuprins multe revendicări 
comune. Există însă  şi deosebiri: în Moldova, to tu l s-a desfăşurat 
în 3 zile (27-29 martie st. v.); în Ţ ara Românească revo lu ţ ionarii 
au menţ inut puterea tre i lun i (11 iun ie-13 septembrie); ia r în  
Transilvan ia revo lu ţ ia a durat până în 1849, kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnaţ ionalu l prim ind  
în tâ ietate. Era o reacţ ie fa ţ ă de deciz ia D iete i ungare de a vota  
unirea Transilvanie i cu Ungaria . Aşa s-a provocat o reacţ ie

!
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putern ică tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA în tre românii din  Transilvan ia . La B la j, la marea adunare  
(3 /15 - 5/17 mai 1848), S im ion Bărnuţ iu a condamnat “un irea ” 
Transilvan ie i cu Ungaria şi concluziona că "un irea pentru unguri 
e via ţ ă , moarte pentru români; pentru unguri liberta te nemărg in ită , 
pentru români serv itute eternă". Curtea im peria lă de la V iena a  
va lorifica t naţ iona lismul lu i Kossuth  şi teama românilo r şi croaţ ilo r 
de a  fi deznaţ iona liza ţ i pe care i-a atras de partea ei. Aşa a devenit 
so lidară revo lu ţ ia română din Transilvan ia cu  autorita tea im peria lă  
de la V iena, îm potriva revo lu ţ ie i ungare. Confruntarea din tre  
români şi maghiari a fost precip ita tă de măsurile lua te de  
autorită ţ ile ungare; pastoru l sas, Ştefan Ludw ig Roth a fost prin tre  
ce i executa ţ i pentru că, din 1842, susţ inea că lim ba de  
comunicaţ ie în Transilvan ia era cea română: “Domnii din D ieta  
de la C lu j vo iesc  să vadă născută o limbă de cance larie , şi acum  
se bucură că, cop ilu l a fost adus pe lume. A declara o lim bă  
drept lim bă ofic ia lă a ţ ă rii nu e nevo ie . Căci noi avem deja o  
lim bă a ţ ă rii. Nu este limba germană, dar nic i cea maghiară , ci 
este lim ba  va lahă. Oricât ne-am  suci şi ne-am  învârti noi, naţ iunile 
reprezenta te în D ietă , nu putem sch imba nim ic. Asta este  
rea lita tea...”28

M unţ ii Apuseni, ocupaţ i de Avram  lancu, devin Cetatea de  
rezistenţ ă a românilo r din Trasn ilvan ia . N ico lae Bălcescu, scăpat 
de reprim area revo lu ţ ie i muntene, a  înce rcat o concilie re româno- 
ungară, fiind  convins că soarta  revo lu ţ ie i depindea de menţ inerea 
guvernu lu i Kossuth : “P rivesc viito ru l cu multă îngrijire . Dacă  
Ungaria va  cădea, apoi noi cădem  cu to tu l şi pentru mult tim p. Eu  
le -am  zis adesea: în politică eu nu cred mult la simpatii, ci numai 
la in teresuri. Vă mărturisesc dar că gonesc [u rmăresc] in teresu l 
naţ ie i mele, dar pe ace la îl găsesc cu to tu l în al vostru , şi pentru  
aceea sunt cu to tu l pentru  vo i şi doresc numai ca aşa să sim ţ iţ i şi 
vo i. Asemenea, că Ungariea are doă că i, sau să fie aristocra tică  
- monarşică şi în legătură cu Austriea, sau democratică şi unită  
lao la ltă cu românii”.29

A rmata ungară a fost în frântă la Ş iria (1 /13 august 1849). 
Curtea de la V iena şi-a asigurat victoria .

Locu itorii din Şeitin au tră it aceste evenimente. E i au  
partic ipat la -răscoa lele  loca le  îm potriva robote i, pentru revizuirea
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ocupăriitsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA păşunilo r şi ogoare lor, contra prorpie tăţ ilor alod ia le şi 
în lă turarea vech ilo r dregători. De asemenea, erau îm potriva  
recru tărilor şi în ro lărilo r în gărzile naţ iona le maghiare , organizate  
pentru menţ inerea ord in ii nemeşilo r - marii proprietari de moşii.

Ce au obţ inut românii pentru fide litatea lo r fa ţ ă de Curtea  
de la V iena, în 1848? Crearea M itropo lie i unite de la B la j (1851) 
şi a două Episcop ii unite (Gherla şi Lugoj), un "dar otrăvit" care a  
provocat noi tensiun i în tre românii ortodocşi şi ce i greco-cato lic i. 
Au fost accepta te cererile lo r de reprezentare în die tă , ca bază  
pentru alegerea din 1868, în care au in trat: 42 de români, 42  
unguri, 32 saşi. V ictoria revendicărilo r româneşti părea deplină  
şi irevers ib ilă Telegrafu l român din S ib iu scria : “precum 1848 a  
fost anul înv ierii noastre ca popor, aşa anul 1863 ne inaugură kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAca  
naţ iune. Acesta e câştigu l ce l grand ios, ce ni-l aduce D ieta  
Transilvană 1'. B iserica românilor ortodocşi a fost scoasă de sub  
autorita tea ie rarh ilo r şi înă lţ a tă la rang de M itropo lie cu reşed inţ a 
la S ib iu , având două episcop ii (A rad şi Caransebeş). Andrei 
Şaguna devine m itropo lit, ultimul din şiru l de oameni ai B iseric ii 
afla t la conducerea m işcării de emancipare a românilo r 
transilvăneni. In te lectua lii la ic i urmăreau să pre ia conducerea  
m işcării naţ iona le . E i au fost “favoriza ţ i” de evenimente!?  îm păratu l 

de la V iena a pus capăt D iete i din S ib iu (1 .IX . 1865) şi a convocat 
una “nouă”, aleasă prin sistemul alegerilo r din 1791! Aşa s-a  
readus, în D ietă , o  «mare majorita te maghiară , care “s-au grăb it” 
să voteze unirea Transilvan ie i cu Ungaria . A  urmat reorgan izarea 
im periu lu i pe baza unei monarh ii dualis te , Austro-Ungaria , ia r 
vech iu l vo ievodat/princ ipat, Transilvan ia  îş i pierdea ind iv idua lita tea  
politico-terito ria lă şi este încorporat Ungarie i.

A urmat politica de maghiarizare fo rţ a tă a românilo r prin : 
Legea naţ iona lită ţ ilo r (1868) şi Legea învăţ ământulu i din ace laşi

_utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I

an.

în 1869 se  constitu ie Partidu l Naţ iona l al românilo r din Banat 
şi Ungaria , condus de A lexandru Mocion i, în temeia t pe ideea  
“activ ismulu i”, urmat de Partidu l Naţ iona l Român din Transilvan ia  
condus de llie Măcelariu , care adoptă tactica “pasiv istă”, in terz is  
după o lună de autorită ţ ile ungare.

în tim pul Războiu lu i de independenţ ă (1877-1878)românii

33



transilvănenitsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA şi-au manifesta t prin co le te , vo luntari etc., 
so lidarita tea cu sta tu l român. Locu itorii din Şeitin , prin învăţ ă toru l 
Melentie Botto , fac  o co le tă de bani, trim isă pentru ostaşii români, 
răn iţ i în acest războ i, la care au contribu it, pe lângă in te lectua li, 
meseriaşii de atunci şi majorita tea ţ ă ran ilo r satu lu i.

După proclamarea regatu lu i România , în 1881, românii din  
Banat şi Transilvan ia s-au unit cu Partidu l Naţ iona l Român, sub  
conducerea Dr. loan Raţ iu , care mai tâ rz iu (1892) a organ izat 
acţ iunea Memorandumulu i, îm preună cu Gh. Pop de Băseşti, 
Eugen Brote , Vasile Lucaciu şi Septim iu Sever. îm păratu l Franz  

los if a re fuzat să-l prim ească, expediindu-l guvernu lu i ungar, care  
le -a in tenta t un proces, judecat la C lu j (P rocesu l memorandiştilo r).

în prim a  jumătate a lun ii noiembrie 1918, în Transilvan ia s- 

au constitu it aproape peste to t consilii şi gărzi naţ iona le române, 
judeţ ene, cercua le şi comunale , în adunări obşteşti, prin alegeri 
autentic democratice . Acestea erau fo rmate din reperezentanţ i 
ai tu turor categoriilo r socia le existente la acea dată în cadru l 
comunită ţ ilo r.30

Un moment cu adevărat is toric  în via ţ a locu itorilo r comunei 
l-a constitu it în fiin ţ area Com ite tu lu i Naţ ional Român şi a Gărzii 
Naţ iona le loca le din comună.

Potriv it datelor sta tis tice austro-ungare, în anul 1909, 
comuna Şeitin era  socotită ca  fiind o comună  mare, care aparţ inea 
de Com ita tu l Cenad, Cercu l Nădlac.

La adunarea “popora lă” din comuna Şeitin , ţ inută la 11 
noiembrie 1918, pe "locu l pia ţ ulu i”, fiind de fa ţ ă cca. 2000 de  
oameni, s-a  constitu it Consiliu l Naţ iona l Român Comunal şi Garda  
Naţ iona lă loca lă . Conform  “P ro toco lu lu i” (procesu lu i verba l) lua t 
la această  adunare  de către “notaru l ad-hoc”, învăţ ă toru l V incenţ iu 
Guleş, lucrările ei s-au desfăşurat astfe l:

Adunarea a fost desch isă de “mare le român” Uroş Pătean, 
în ca lita te de preşed in te al Consiliu lu i Naţ iona l Român al Cercu lu i 
Nădlac, de care aparţ inea atunci comuna Şeitin . Acesta a "... 
rugat adunarea să se constitu ie , alegându-şi preşed in te şi notar 
ad-hoc”. Adunarea a ales “prin strigare”, în unanim ita te ca  
preşed in te , pe fa rmacistu l N ico liţ ă Manta şi ca notar ad-hoc pe  
învăţ ă toru l V incenţ iu Guleş. Apoi, preşedin te le adunării, urcând
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:

la tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tribună, după ce a mulţ um it pentru încrederea ce i s-a acordat 
de comunita te , sa lu tă oaspeţ ii prezenţ i la Şeitin : Uroş Pătean  
din Nădlac, locotenenţ ii Anca, M ladin şi stegaru l Rozvan, ca  
reprezentanţ i ai Gărzii naţ iona le cercua le din Nădlac, după care  
inv ită preoţ ii ortodocşi loca li, Pavel Mercea şi D im itrie Roşcău să  
săvârşească serv ic iu l re lig ios pentru sfin ţ irea stindarde lor 
naţ iona le române, destinate Gărzii loca le . La sfârş itu l serv ic iu lu i 
div in , părin te le ortodox, D im itrie Roşcău rosteşte o scurtă  
cuvântare în timpul căre ia "... prin cuvin te bine sim ţ ite şi alese, 
face publiculu i cunoscut actu l is toric de mare  însemnătate pe care  
l-au săvârş it şi roagă  publicu l şi, mai ales, pe gard işti ca stindarde le  
naţ iona le să le stim eze şi să le apere - în caz de lipsă - ch iar şi cu  
via ţ a şi nu cumva, prin fap te bolşevich iste să păteze cinstea şi 
sfin ţ enia acestor stindarde - scumpe nouă”.31

Actu l predării drape lu lu i preşed inte lui Manta, care sta în  
genunch i “...a produs  în publicu l prezent un  sim ţ ământ de evlavie  
şi însufle ţ ire”.32 După ce preşed in te le Manta a predat stindardul 
naţ iona l Comandantu lu i Gărzii, sub locotenentu l George  
Arde leanu, a cerut Gărzii "... să păstreze cu sfin ţ en ie acest 
stindard căci în aceste  zile când a răsărit soare le dreptă ţ ii şi pentru  
noi, Românii sub jugaţ i din această ţ a ră , stindarde le naţ iona le sunt 
ca semnul crucii care s-a arăta t pe cer îm păratu lu i Constantin ce l 
Mare, cu inscrip ţ ia : “în acest semn ve i înv inge”. însufleţ indu-ne 

de aceste semne - ce până acum nu ne era ie rta t a le avea şi 
purta  - să  ţ inem şi noi a  înv inge pe duşmanii noştri, cari de  veacuri 
ne-au sub jugat. Apoi, to ţ i partic ipanţ ii la adunare au cânta t cu  
însufle ţ ire ‘T re i cu lori cunosc pe lume”.33

A  mai lua t cuvântu l reprezentantu l Gărzii Naţ iona le Centra le , 
sub locotenentu l Anca. E l a transm is sa lu tu l Gărzii Centra le , 
adresat Gărzii loca le .

A fla t la tribună, învăţ ă torul loca l V incenţ iu Guleş, notaru l 
ad-hoc al adunării “...rec itează o poezie ocaziona lă foarte  
acomodată compusă de tânăru l plugar Demetriu Moţ”.34

La propunerea preşed in te lu i adunării, partic ipanţ ii sunt 
inv ita ţ i să meargă şi la biserica greco-cato lică , unde stindarde le  
gărzii loca le  se  vor binecuvânta  şi aco lo , de  către protopopul greco- 
cato lic , George Maior.

I

35



Convoiu ltsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pleacă de pe locu l pia ţ u lu i spre biserica greco- 
cato lică  cântând  “Deşteaptă-te române”. A ici, protopopul Geroge  
Maior “...începe actu l prin tr-o vorb ire . în vorbe le sa le însă, atinge  

lucruri de ace le cari au aţ â ţ a t sp irite le publicu lu i şi anume: 
preamărea pe ido lu l său, conte le T isza, zicând, în tre alte le, că  
noi, românii din această ţ a ră , precum şi şcoa le le noastre n-au  
fost asuprite . La aceste cuvin te să începe un regre tab il scandal, 
care a nelin iştit sen inăta tea aceste i zile mari”.35

A fost silit să-ş i în trerupă vorb irea şi, după stropirea  
stindarde lor cu aghiasmă, publicu l “consternat de ce le auzite şi 
în tâmplate”, pleacă  spre Primărie , unde era locu l Gărzii Naţ iona le , 
spre a arbora stindardu l pe clăd irea Primărie i. A ici, scandalu l 
re începe pentru că protopopul George Maior“...d in nou începe a  
vorb i, vătămând persoane din Consiliu l Naţ iona l loca l şi pe  
preşedin te le Uroş Pătean din Nădlac. Pentru aceasta este huidu it 
şi delă tura t de la tribuna”.36 In tervenţ ia lu i Uroş Pătean ca lmează  
sp irite le şi în ordine şi lin iş te , cântând “Deşteaptă-te Române”, 
publicu l se împrăştie la ale sa le .

Despre adunarea populară din Şeitin şi constitu irea  
Consiliu lu i Naţ iona l Român loca l, a Com itetu lu i său executiv şi a 
Gărzii Naţ iona le Comunale  a consemnat şi publica ţ ia “Românul”, 
în  ziua  de  jo i, 1/14 noiembrie 1918, menţ ionând că  “...40 de bărbaţ i 
de  încredere, aleşi din toa te păturile, constitu ie Com ite tu l executiv  
loca l: N. Manta preşedin te , N.Gheran, vice-preşed in te şi Uroş  
P intea, notar.în frunte cu învăţ ă toru l D. M icu s-a constitu it o  

Com isie pentru sprijin irea fam iliilo r so ldaţ ilor înapoia ţ i. 
Sublocotenentu lu i George Arde lean i se încred in ţ ează 
conducerea Garde i Naţ iona le române şi se îndrumă să meargă  
cu Garda la Arad să depună ju rământu l de fide lita te Consiliu lu i 
Naţ iona l Român Centra l”.37

La 16 noiembrie 1918, Com ite tu l executiv al Consiliu lu i 
Naţ iona l Român loca l, în trun it în loca lul şco lii de lângă biserică  
“...face atentă antis tia comunală că de azi îna in te are de a lucra  ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
în  în ţ e legere cu  Cons iliu l  Naţ iona l Român  /oca/”.38 La această  
şed in ţ ă au fost prezenţ i 14 membri ai Com ite tu lu i executiv , precum  
şi jude le George Ş iclovan şi notaru l Zoltan Nemethy. (Anexa 4)

Reţ inând nemulţ um irea unora  din te locu itorii comunei pentru
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că tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nu au fost inc luşi şi ei în tre membrii Consiliu lu i Naţ iona l Român  
loca l, se alege “o com isiune pentru în treg irea lis te i Consiliu lu i 
naţ iona l român loca l: părin te le D im itrie Roşcău, N ico lae Gheran, 
Teodor V id, George Mărienuţ , Constantin Popa şi llie Stragea.39

La 18 noiembrie 1918 se în truneşte Consiliu l Naţ iona l 
Român Loca l la Şcoala greco-ortodoxă română, de lângă  
biserică . La această în trun ire au fost prezenţ i: N ico liţ ă Manta, 
preşedin te , Uroş P intea, notar; membri: Pavel Gorog, învăţ ă tor, 
V incenţ iu Guleş, învăţ ă tor, loan Ghebeleş, învăţ ă tor, N ico lae  
Gheran, George Morar, George Mărienuţ i, Constantin Popa, 
D im itrie Bolch iş, llie Stragea, loan Vuc, Teodor Deliman, Aurel 
V id, loan Popa (dud ic), Petru Păcurar (langa), S imeon Costea, 
Ţ inu Drâglea, D im itrie Mesroş, Petru Papp, loan Ş iclovan, Ştefan  
Ghebeleş, George Crâzn ic, Petru Leş, Ştefan G iurg iu ţ , Constantin  
Mărienuţ i, N ico lae  Costea, lie Roman, M ihaiu  Stanca, V ila Stragea  
şi Uroş Pătean din Nădlac”.40 (Anexa 5)

Consiliu l ia cunoştin ţ ă despre punerea la "d ispoziţ ia 
poporu lu i a 1,5 vagon de cucuruz” din partea  Com ite tulu i comunal 
(P rim ărie i), se alege o Com isiune de contro l şi pentru maxim izarea  
preţ urilo r fo rmată din : llie Stragea, Arcad ie Tornean, Constantin  
Popa  şi Constantin Seghedi..., Com isiune care  va avea m isiunea  
să contro leze activ ita tea antis tie i... şi să maximeze preţ urile 
alimente lor”.41

în timpul aceste i şed in ţ e a lua t cuvântu l şi Uroş Pătean, 
preşed in te le Consiliu lu i Naţ iona l Român loca l din Nădlac care"... 
ţ ine o vorb ire foarte însufle ţ itoare în care spune poporu lu i ca să  
nu se lase condus de oamenii lu i T isza şi, mai ales, de  ce i care au  
com is crim a trădării, în contra neamulu i lo r; ci să se conducă pe  
sine însuşi”.42 Prin tr-o co lectă propusă pentru procurarea unui 
drape l naţ iona l trico lori se adună pe loc, în tim pul şed in ţ e i, suma  
de 384 de coroane, cu suma “cea mai frumoasă contribu ind  
D im itrie Suciu ...a lu i Săvetu ţ a”, care a oferit 170 de coroane.

în ace laşi loca l, şcoa la de lângă biserică , are loc, la 22  
noiembrie 1918, o nouă şed in ţ ă a Com ite tu lu i executiv al 
Consiliu lu i naţ iona l român la care au  fost prezenţ i: N ico liţ ă Manta, 
preşedin te , Uroş P intea, notar, George Maior, protopop greco- 
cato lic , D im itrie Roşcău, preot greco-ortodox, D im itrie M icu şi loanSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lEDCBA

i
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Ghebeleş,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA învăţ ă tori, N ico lae Gheran, George Morar, George  
Mărienuţ i, Constantin Popa, D im itrie Bolch iş şi llie Stragea.

Com ite tu l executiv se ocupă de alcătu irea programulu i 
pentru sfin ţ irea stindardu lu i naţ iona l tre icu lori loca l, de  
completarea membrilo r Consiliu lu i naţ iona l comunal cu încă “56  
bărbaţ i, aleşi din toa te fam iliile ”, cu “...observarea că lis ta de  
în treg ire o va îna in ta adunăre i popora le spre a se pronunţ a , că  
are oare încredere în to ţ i ind iv iz ii recomandaţ i de com isiune, ori 
nu?”43 cu aproviz ionarea locu itorilo r comunei cu petro l şi a  
membrilo r Gărzii naţ iona le comunale cu încă lţ ăm inte . Pentru  
aceasta , au fost desemnaţ i: Constantin Mesaroş şi Teodor 
Popovic iu, ca “...în numele Consiliu lu i naţ iona l român loca l să  
meargă la Secţ ia econom ică  a  Consiliu lu i Naţ iona l Român Centra l 
din Arad şi a ruga pe ce i competenţ i a face to t posib ilu l pentru a  
prevedea comuna cu petro leu, ia r pe gard işti cu încă lţ ăm inte”.44

Adunarea naţ iona lă română cercua lă s-a desfăşurat în  
Nădlac, la 26 noiembrie 1918, “în fa ţ a biseric ii greco-ortodoxe  
române, la ora 13,30". La această adunare  “...a partic ipat un popor 
foarte număros, din toa te  tre i comunele Cercu lu i, adecă: Nădlac, 
Şeitin şi Cenadul Unguresc. Comuna Şeitin a fost reprezenta tă  
prin prezident, notar şi mai mulţ i membrii ai Consiliu lu i”.45 Notaru l 
ad-hoc al aceste i adunări a fost ales Uroş P intea din Şeitin .

După sfin ţ irea drape lu lu i naţ iona l “...adunarea alege pe ce i 
6  delegaţ i cari au să  partic ipe  la Marea  Adunare Naţ iona lă Română  
de la A lba-lu lia . Au fost aleşi următorii delegaţ i: Uroş Pătean, 
George Petrovic iu şi Uroş Totorean din Nădlac; N ico liţ ă Manta şi 
gard istu l Rusand Gheran din Şeitin, ia r din Cenadul Unguresc, 
părin tele Romul Nessor”.46

“La 1 Decembrie 1918, în tre delegaţ ii ofic ia li prezenţ i la  
Marea  Adunare P leb iscita ră de la  A lba-lu lia , care au vota t Unirea  
Transilvan ie i cu România , din Şeitin au fost prezenţ i N ico lae  
Manta şi gard istu l Rusand Gheran. A lături de aceştia au mai fost 
prezenţ i la  A lba-lu lia  încă  zece  ţ ă ran i, în frunte  cu S im ion Costea. 
Astfe l, şe itinen ii, prin reprezentanţ ii lo r ofic ia li şi vo luntari, şi-au  
adus aportul la ce l mai im portant act al is torie i noastre naţ iona le - 
MAREA UNIRE”.47
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Cap.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA II. CADRUL NATURAL. AŞEZARE. 
CONDIŢ II FIZ ICO -GEOGRAFICE

f

Şeitinu l este situat în Câmpia Banato-C rişană care cuprinde  
în cadru l său punctu l ce l mai vestic al ţ ă rii, Beba Veche.1

în această Câmpie altitud in ile oscilează în tre 80-180 m , 

dar, dom inante rămân înă lţ im ile de 80-140 m . D in punct de  vedere  
al re lie fu lu i, loca lita tea se încadrează în tipu l câmpie i complexe  
de nord, creată de aluvionările şi oscilă rile Mureşu lu i, care  
cuprinde Câmpia V ingă i, Câmpiile Aradulu i şi Jimbolie i, Câmpia  
Nădlacu lu i şi Câmpia Arancă i.

Câmpia Nădlacu lu i, pe care se situează Şeitinu l este  
compusă din “resturi de  conuri vech i piemontane, de  tip  te rm ina l”.2 
Rolu l principa l în fo rmarea şi modelarea aceste i Câmpii l-a avut, 
evident, Mureşu l.

C lim a zonei, este moderată , Câmpia fiind fe rită de masele  
de aer rece din Nord şi Nord-Est, însă ea este  desch isă in fluenţ elor 
oceanice şi mediteraneene.

Temperatura medie anuală este de +10,7°C , media lun ilo r 
de ia rnă este pozitivă (+0,2°C ), ia r prim ăverile sunt mai tim purii şi 
mai că lduroase ca în restu l ţ ă rii. 3

P recip ita ţ iile medii anuale variază în tre 540 mm (în vest) şi 
70 mm la lim ita dealurilo r.

în funcţ ie de climă şi de re lie f, caracteris tice zonelor de  

câmpie , s-au dezvo ltat şi so lurile specifice de  stepă şi silvostepă: 
cernoziomuri, cernozionuri cambice şi arg iloa luviona le , dar şi 
foarte  multe  so luri extrazonale : lăcovişti, so loneţ uri, so luri aluvia le , 
vertiso luri.4

=

Subsolu l zonei conţ ine ape m inera le şi geotermale , bioxid  
de carbon şi hidrocarburi. în Câmpia Nădlacu lu i, loessurile şi 
fo rmaţ iun ile actua le au grosime de 10-20 m . în ceea ce  

priveşte m işcările verticale actua le , “în vestu l Mureşu lui 
subsidenţ a este  de 1 -1 ,5  mm /an, ia r la vest de Sânnico lau l MareSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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se tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ating 2 - 2,5 mm /an.5
Pe baza ce lor mai recente rezu lta te ale cercetării ştiin ţ ifice 

de specia lita te , Câmpia Nădlacu lu i este caracteriza tă globa l ca  
o câmpie premontan-tabulară cu pătura cea mai groasă de loess  
(10-20 m). Este a doua ca vech ime, deşi se află situată In ava l 
de câmpia mai joasă a Aradulu i.

Dacă facem abstracţ ie de lunca Mureşu lu i, Câmpia  
Nădlacu lu i reprezin tă o continuare spre NV a părţ ii joase a  
Câmpie i V ingă i la nive lu l t.2 , mai sigur. t.3. Continu ita tea se face  
pe  distanţ a din tre Secusig iu şi Zădăren i (vest Arad), pe  de  o parte , 
şi est Pecica-Şeitin (d in Câmpia Nădlacu lu i), pe de altă parte . De  
altfe l, pe aceeaşi distanţ ă , Mureşu l are o  orientare  aparte , aproape  
N-S, vech iu l curs de la Arad părând mai normal a se direcţ iona 
pe va lea Ie ru lu i. Inc ludem  aic i şi area lu l Pecica, deşi are altitud in i 
egale cu lunca îna ltă a Mureşu lu i şi cu Câmpia Ie ru lu i.

L im ita sud ică a câmpie i este dată de lunca Mureşu lu i; în  
est apare o lim ită convenţ iona lă cu Câmpia Ie ru lu i (partea mai 
joasă a Câmpie i Aradulu i), ia r în  nord şi vest, gran iţ a cu Ungaria .6utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) Aşezarea. întinderea, forma terenului şi vecinătatea

Geografic , aşezarea se situează pe locu l de în tre tă iere a  
merid ianulu i estic 20°5 ', cu para le la 46°7 '. Ea face parte din  
loca lităţ ile vestice ale ţ ă rii situate pe malu l drept al Mureşu lu i, la  
45 km  vest de Arad şi la 55 km  îna in te de confluenţ a acestu ia cu  
T isa. Depărtarea de frontie ra cu Ungaria este de 13 km pe  
şoseaua naţ iona lă Nădlac-A rad şi de sub 10 km  în lin ie dreaptă  
pe unele părţ i din te ritoriu l comunei.

Terito riu l locu ib il, îm preună cu te renurile de cu ltură , livezi, 
păşuni şi drumuri a fost de 11.612 jugăre cadastra le (6682,70  
ha), la înche ierea ce lu i de al doilea războ i mondia l. Suprafa ţ a 
to ta lă a te renurilo r comunei a varia t pe parcurs, atâ t datorită  
sch imbării acţ iun ii factorilo r natura li (în principa l a cursu lu i 
Mureşu lu i), cât şi ca urmare a unor sch imburi de  te renuri efectuate  
cu alte comune învecinate (Nădlac, Pereg, Sem lac, Igriş).'

Forma şi orientarea străzilo r şi a parce le lor de cu ltură din  
partea sud ică  a comunei au  fost im puse  de cursu l Mureşu lu i, ia r a  
parcele lor din nord, de şoseaua naţ ională nr. 7, care ta ie te rito riu l
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de tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cu ltură la 4 km  nord de comună, de la est spre  vest. în  sud, de  
la hotaru l estic până la m ijlocu l loca lită ţ ii, atâ t străzile cât şi 
te renurile de cu ltură sunt dreptunghiuri aşezate  în lung de la cursul 
râu lu i care  vine din est şi curge  înspre  vest. De la m ijlocu l comunei 
înspre vest, cursu l Mureşu lu i se îndreaptă spre nord vest. Spre  
nord de la  şoseaua naţ iona lă , drumurile  şi parcele le  au orientarea  
sud-nord şi sunt în tre tă ia te la 5 km depărtare de şosea de un  
drum  num it “Cârn itură”, ia r de la acest drum , la 3 km  distanţ ă , de  
"D rumul utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPălu ţ ii”.

Aşezarea  se  învecinează: la est cu comuna  Sem lac, la nord- 
est pe o m ică porţ iune cu comuna Pereg, la nord-vest, şi vest cu  
oraşu l Nădlac, ia r la sud, cu comuna Periam , Sânpentru Mare şi 
Capis, situată pe malu l stâng al Mureşu lu i, care reprezin tă hotaru l 
natura l le leagă şi, în ace laşi, tim p, le delim itează de hotaru l . 
comunei Şeitin .

b) Relieful
Relie fu l loca l este  fo rmat din două unită ţ i: la sud, de la Mureş 

până în dreptul comunei, o fâş ie în est mai îngustă , în vest mai 
la rgă, care se  în tinde ală turi şi pe  în tregu l curs al râu lu i, e o câmpie  
mai joasă num ită  “Lunca Mureşu lui” . Ea are so lu l, în parte , fo rmat 
din aluviun i şi supus inundaţ iilo r. D in luncă fac parte ta rla le le : 
Pobara, Râtu l de sus, Morfac, Bucina, Vauş, Cătrina, Hădiţ e le , 
Râtu l mare, Zăbrane, C ioaca, Hăzile şi T işcotu l.

Cea mai mare parte din te rito riu l luncii s-a fo rmat, în cursu l 
vremurilo r, prin acţ iunea loca ln ic ilo r. Parce le le  Vauş şi Bucina au  
fost ataşate comunei în 1863 când s-a  îndreptat cursu l Mureşu lu i 
prin săparea alb ie i Tăie tura , ia r Hădiţ e le şi Hăzile s-au legat de  
te rito riu l comunei prin înd igu iri.

Lunca, prin poziţ ia ei mai joasă, prin mâlu l adus de  
revărsările Mureşu lu i are un te ren foarte productiv . P lante le  
spontane şi copacii, ală turi de plante le cu ltiva te şi de pom ii 
fructife ri crează, îndeosebi primăvara, o vegeta ţ ie putern ică şi 
viguroasă, fap t care a făcut ca te renurile luncii să constitu ie baza  
producţ ie i de legume şi fructe , produse care cer un so l fe rtil, cu  
apă aproape şi cu pânza freatică mai la suprafa ţ ă .

Parce le le luncii, prin fo rmele lo r sinuoase  şi neregu late , prinSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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varie tă ţ iletsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vegeta ţ ie i, prin cromatica şi parfumul flo rilo r, al aerulu i 
pur şi al fenomenulu i vizua l “apa morţ ilo r” au constitu it în totdeauna  
şi locuri de agrement şi de recreaţ ie .

De la luncă spre nord, partea cea mai extinsă a te ritoriu lu i 
comunei este  o câmpie mai îna ltă , puţ in ondula tă , cu vă i ale căror 
diferenţ e de nive l variază în tre 1-7 m şi a căror scurgere este  
orienta tă pe direcţ ia sud-vest. Această câmpie este îm părţ ită în  
ta rla le mai mari, mai accesib ile  încadrării în figuri geometrice , cu  
un stag iu mai vech i şi mai avansat de exp loatare şi cu un număr 
mai redus de specii şi mai sărac în conţ inut de plante spontane. 
Prin extensiunea pe care o iau , ta rla le le cu plante le de cu ltură , 
crează pe distanţ e în tinse aceeaşi cromatică şi aromă de aer, 
vo ind parcă să se  încadreze civ iliza ţ ie i citad ine cu producţ ii mari, 
orizonturi la rgi şi ambiţ ii to t mai rid ica te. D in această câmpie fac  
parte ta rla le le : Seliş tea de sus, Ogoare le , Io rgovan, Tălăm itea, 
Seliş tea de Jos, P işto l, N imaş, Oarze le , Fânaţ e le şi Jilă riile .

înă lţ im ea locu lu i fa ţ ă de nive lu l mării este în tre 95-102 m . 
Punctu l ce l mai rid ica t de pe “D rumul Izvoru lu i” are cota 102.

c) C lim a loca lă
La para le la 46° şi la o depărtare de 3000 km de apele  

oceanice, clim a este temperat continenta lă . Făcând parte din  
bazinu l panonic care are în nord arcu l carpatic , locu l e fe rit, în  
parte , de curenţ ii de aer care vin din nord - estu l Europei. Un ro l 
însemnat îl au curenţ ii oceanic i ai Azore lor şi Groenlandei care, 
atraşi de depresiunile ce se produc în bazinu l Mediterane i şi în  
Sahara, coboară în vestu l Europei şi al Europei Centra le şi 
îna in tează până aic i, ţ inând sub in fluenţ a lo r şi şesu l panonic. 
Având, la nu prea mare depărtare , braţ u l adria tic al Mediterane i, 
fa ţ ă de care nu are obstaco l decât îngustu l lan ţ care leagă A lp ii 
sloven i de ce i dinaric i, mase de aer ca ld şi umed se revarsă  
adesea pe această câmpie . Acest specific ne determ ină să  
considerăm  tipu l aceste i clime ca fiind panonică. Desigur, şi în  
cadru l acestu i tip de climă, factorii loca li in fluenţ ează şi ei unele  
aspecte ale reg imului multianua l al verii. Astfe l, în ultim ii ani, 
te rito riu l comunei a fost adesea încon jura t de plo ile parţ ia le care  
sunt atrase spre est şi sud-est. Credem că acest fenomen se
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datorează tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA defrişării arborilo r şi pom ilor din zona de livezi de pe  
lângă cursu l Mureşulu i şi desfiin ţ ării să laşe lor cu grupurile lo r de  
arbori, care susţ ineau un anume ech ilib ru în favorizarea  
condensării norilo r.

M ersul vrem ii, cu notarea ziln ică a  temperaturii şi a direcţ iilo r 
vânturilo r n-a fost în treprinsă  în loca lita te de nimeni. D in constatări 
ale loca ln ic ilo r rezu ltă însă că în ultim ii 60-70 de ani, doar în zece  
ani s-au în reg istrat ie rn i mai aspre şi mai lung i. Restu l de 60 de  
ani s-au caracteriza t prin ie rni destu l de blânde, unele ch iar fă ră  
zăpadă. Se remarcă, de asemenea, fap tu l că în ultim ii 30 de ani 
verile n-au fost sufic ient de că lduroase. Locu itorii comunei au  
constata t că  în prim ele două decade ale lun ii mai apar, de regu lă  
va luri de aerpo lar, cu brumă şi ch iar  îngheţ uri, ia rîn a doua decadă  
a lun ii noiembrie, va luri de aer mai ca ld . Aceasta din urmă este  
num ită de loca ln ic i “vara lu i Sînm iha i".

Potriv it date lor de la Centru l meteoro log ic  Arad pe perioada  
1931-1950 temperatura medie loca lă a fost următoarea: ianuarie  
+2,9°C , februarie +0,8°C , martie +5,2°C , aprilie +11,9°C , mai 
0+16,5°C , iun ie +19,1°C , iu lie +21,3°C , august +21,5°C , 
septembrie +18,6°C , octombrie +10,8°C , noiembrie +5,6°C , 
decembrie+1,4°C .

în cursu l verii, în  zile le sen ine şi că lduroase se  în tâ lneşte şi 
aic i, ca în în treaga Câmpie a T ise i, fenomenul “apa morţ ilo r” . 
Fenomenul se observă mai bine  în partea  vestică  a “R îtu lu i mare”.

Vânturile  sim ţ ite în comună sunt: “Vântu l de la pustă”, care  
bate din sectoru l nord ic. Este o deriva ţ ie a Crivăţ u lu i, dar mai 
blând, fiind domolit de nenumărate le ziduri ale Carpaţ ilo r nord ic i, 
estic i şi apuseni. în acest vânt, popula ţ ia îng lobează  şi va lurile de  
îngheţ care coboară din Groenlanda. Acest vânt bate îndeosebi 
ia rna şi aduce cu el aer rece şi îngheţ . "Vântu l de la Bănat “este o  
ramură a Austru lu i şi e sim ţ it în to t cursu l anulu i. Suflă din  
sectoare le sud şi sud - vest. Este un vânt umed, mai ca ld şi aduce  
cu el precip ita ţ ii. Popula ţ ia inc lude în denum irea acestu i vânt şi 
curentu l Azoric. în tre  vânturile period ice loca le se  numără şi “Vântul 
de la răsărit” . Care bate dinspre Carpaţ ii occidenta li numai în lun ile  
aprilie , mai şi prim a jumătate a lun ii iun ie . E un vânt domol şi 
uscat. Nu aduce nic i înnourări.
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Precip ita ţ iiletsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sunt mai frecvente toamna, ia rna  şi prim ăvara. 
Lunile iu lie şi august sunt în genera l secetoase.

Cantita tea de apă provenită din precip ita ţ ii, după  
în registrările Centru lu i meteorolog ic  Arad, pe lun i, e următoarea: 
ianuarie 33,6 ; februarie 31,5 ; martie 30,4 ; aprilie 39,7; mai 57,7 ; 
iun ie 54,3 ; iu lie 54,0 ; august 38,6; septembrie 46,3; octombrie  
40,0 ; noiembrie 69,4 ; decembrie 39,3; anual 535,4 l/m2.

P lo ile de vară sunt mai abundente şi loca lnic ii le numesc  
"puhoaie". Acestea vin , de regu lă , din sud, sud-vest şi vest. Este  
in teresant de remarcat fap tu l că uneori, vara, aerul loca l se  
încă lzeşte şi fo rmează o zonă de presiune scăzută deasupra  
comunei care atrage norii de ploaie afla ţ i în zona estică . Doar în  
aceste cazuri rare , plo ile vin dinspre răsărit şi au debite bogate . 
Loca lnic ii le numesc  "p lo ile lu i Rozica”.

d ) 'Ape le
în partea de sud a comunei curge râu l Mureş. Lungimea  

alb ie i de pe te rito riu l nostru este de 10 km . Lărg imea alb ie i în  
te renurile aluvionare este mai mare şi în tr-o neconten ită  
sch imbare. Spălând malurile goale , fă ră de copaci, Mureşu l ia  
din ele şi depune aluviuri pe ce le acoperite cu să lc ii şi nuie lar. 
Uneori au loc  depuneri ch iar  în in terio ru l alb ie i fo rmând m ici insu liţ e 
num ite loca l “prunduri” care cresc  an de an, legându-se cu tim pul 
de unul din maluri şi sch imbând astfe l neînceta t cursu l apei. Aşa  
s-au fo rmat prundurile Pobara, ce l din fa ţ a Morfacu lu i şi două din  
dreptul Hâzilo r din care unul s-a şi unit cu malul stâng. însăşi 

Hăzile au fost şi ele prunduri, fap t ind icat de urmele foste lor alb ii 
şi numele lo r. (Ada în limba tu rcească înseamnă insu lă). Pe o  
porţ iune de 800  m  lung ime, Mureşu l curge  prin tr-o , alb ie arg iloasă  
săpată de mâin ile oamenilor num ită “Tă ie tură”. A ici alb ia e mai 
îngustă , circa 80 m , şi stab ilă , ia r apa mai adâncă.

Debitu l râu lu i este de 350-380 mc pe secundă.
D in vremuri îndepărta te , apa Mureşulu i,(Anexa 4) cu debit 

permanent şi destu l de mare, bogată  în peşte , cu lunci inundabile  
şi fe rtile , cu zăvoaie numeroase şi m ijloc bun de transport, a  
contribuit la  în firiparea şi înmulţ irea aşezărilo r pe aceste meleaguri. 
Tot apa lu i a constitu it cea mai putern ică şi ie ftină fo rţ ă care a
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învârtittsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mecanismele numeroaselor mori şi ale altor încercări 
mecanice, care au exista t pe ce le două maluri până când fo rţ a 
vaporilo r, a motoarelor cu exp lozie şi a electric ită ţ ii au lua t asupra  
ei această sarc ină. Dar, Mureşu l, deşi născut o dată cu locu l, ţ ine 
pas cu vremea punându-şi bogăţ ia şi potenţ ia lu l în slu jba vie ţ ii. 
Azi, de o parte şi de alta a malurilor, numeroase pompe absorb  
va loroase le lu i ape, încărcate cu mâl şi substanţ e m inera le pe  
care le trim it aspersoare lor şi şănţ u le ţ e lor din tre cu lturi pentru a  
în treg i nevo ile  de um id ita te a  te renurilo r de cu ltură , spre a  îm bogăţ i 
cantita tea  şi ca lita tea produse lor agrico le .

A  doua  apă curgătoare este va lea  Tălăm itea cu continuarea  
ei, Begheiu l. în trecut, apa ei era destu l de mare. Bătrân ii spuneau  
că pe  la m ijlocu l seco lu lu i al X lX -lea  îno tau ca ii ea. Azi, din vech iu l 
debit de apă a rămas o va le seacă cu câteva izvoare care  
alim entează cursu l Begheiu lu i ce trece prin comună. Valea  
Tălăm itea, cu pre lung irea ei Begheiu l nu mai îndep linea de mult 
nic i o  funcţ ie econom ică şi aducea  numai rău loca lită ţ ii. Tălăm itea  
este un te ren nefo lositor, izvor de plante spontane, îndeosebi 
din tre ce le ce iubesc te renurile umede, ia r Begheiu l a fost un  
focar de in fecţ ii, mediu pentru ţ ân ţ ari, rad ia tor de insa lubrită ţ i şi 
sursă de inundaţ ii pentru străzile mai joase din comună, atunci 
când se înch idea stavila de la dig din cauza apelor mari ale  
Mureşulu i. în prezent, apei Bengheiu lu i i s-a dat o utilizare practică , 
în 1969, s-a  săpat o nouă alb ie , ia r stavila a fost dota tă cu pompe  

care nu mai perm it sta ţ ionarea apei în comună în tim pul 
inundaţ iilo r Mureşu lui. Noul canal este un rezervor cu apă pentru  
iriga t grăd in ile de pe marg in ile traseu lu i prin care trece. Era în  
pro iect şi amenajarea vă ii Tălăm itea în tr-un eleşteu pentru  
creşterea peştilo r.

Bă lţ ile vech i ale lu i Fardi, C ioaca şi Găvrilaş sunt comple t

:

co lm atate .

Apa freatică se găseşte la adâncim i de 1,50-2 m , în luncă  
şi de 3-7 m  în câmpie . Locu itorii în trebu in ţ ează pentru băut apa  
de la a tre ia pânză freatică ce se află la adâncimea de 45-55 m . 
Fântân ile sunt fo ra te până la această adâncime, ia r apa se  
extrage cu aju toru l pompelor sistem Northon. Sunt numeroşi 
cetă ţ en i care şi-au constru it asemenea fân tân i în gospodăria lo r.
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e)tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Solurile şi subso lu l
Ana liza so lurilo r efectuată în anul 1957 a stab ilit pe  

te renurile comunei noastre următoare le tipuri:
Cernoziom ciocola tiu cu rocă loess alter textură lu to- 

nis ipoasă, humus 4,96 p.H . 7,5 . Categoria de fe rtilita te I.
Cernoziom  cioco latiu cu rocă loess textură lu to-n is ipoasă, 

humus 4,98 p.H . 72, Categoria de fe rtilita te I.
Cernoziom  cioco latiu degradat cu rocă loess alter textură  

lu toasă, humus 4,98 p.H . 6,4 . Categoria de fe rtilita te I.
A luviun i în stad iu de cernoziom cioco la tiu cu rocă lăcov  

plumb textură lu to-n is ipoasă, humus p.H . 7,2 . Categoria de  
fe rtilita te I.

A luviun i slab modifica te , textură nis ip lu toasă, humus 5,48  
p.H . 7,0 . Categoria de fe rtilita te IV .

So lurile de cernoziom  sunt în câmpie , ia r ce le de aluviun i
în luncă.

în ce priveşte subso lu l, pe baza consta tărilo r făcute cu  

ocazia fo rării numeroase lor, fân tân i, acesta are următoarea  
structură pe vertica lă :

0-2 m , humus
2-7 m , lu t galben şi început de apă freatică  
7-17 m , lu t galben cu pie triş şi apă freatică  
17-27 m , pământ roşcat
27-29 m , pânză de apă cu nis ip mare negru şi roşu  
29-45 m , pământ cenuşiu de m laştină  
45-55 m , pânză de apă potab ilă cu nis ip mărunt alb  
55-90 m , pământ cenuşiu de m laştină  
90-100 m , pânză de apă potab ilă cu nis ip alb foarte mărunt. 
Peste 100 de metri nu s-a fo rat decât 2 metri în care s-a  

găsit to t pământ cenuşiu .
Este cunoscut geolog ic  că şesu l panonic  a  fost bazinu l unei 

mări care  cu timpul prin sed imentări şi alte mutaţ ii a ajuns câmpie . 
Aceste mutaţ ii au înch is în tre stra turile de subso l numeroase  
materia le organ ice care pe parcurs au suferit profunde  
transformări. Toate  fo rările  în treprinse atâ t la noi, cât şi în Ungaria  
pe  fâş ia  estică al acestei foste mări au condus la descoperirea de  
gaze, hidrocarburi şi apă  te rmală . Poate  că povestirile antecesorilo r
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noştritsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA loca li despre ieş irea din pământ, în diferite părţ i ale comunei, 
a unor bani de aur care fu lgeră tor in trau din nou în locu l de unde  
ieşeau ind ică câte ceva despre comori ale subso lu lu i.

f) F lora şi fauna spontană, loca le
Vegeta ţ ia spontană a comunei este caracteris tică zonei de  

contact din tre silvo-stepă spre stepă. In filtra ţ ia pădurilo r s-a  
produs îndeosebi în lunca Mureşu lu i. în trecut, cea mai în tinsă  

parte din câmpia joasă a fost ocupată de păduri care numai la  
sfârş itu l seco lu lu i trecut şi începutul ce lu i prezent au fost defrişa te  
şi locu l lo r a fost lua t de cu ltura cerea le lor, de preferin ţ ă grâu l, şi 
de cea a legumelor. D in fa ln ice le păduri de odin ioară , azi, abia  
mai în tâ ln im câteva începuturi de zăvoaie , să lc ii singuratice  
înş ira te pe malul Mureşu lui, ic i co lo câte-un ste jar (quercus  
sessiliflo ra), ulm  (u lm us ca apestris), fras in (fracsinus exce ls ior), 
arţ ar (acer pla tancides), arin (a lnus), izo la ţ i şi grupe de plop i 
(p lopus alba). în ultimul tim p s-a răspândit sa lcâmul (rob in ia  

pseudacacia) care  tinde să  în locu iască  to ţ i arborii trecutu lu i. D intre  
arbuşti, nu ştim dacă se mai în tâ lnesc tu fe de scoruşi (ocorbus 
aucuparia) care primăvara te  în tâmpinau cu flo rile lo r numeroase  
şi im acu la t de albe, ia r toamna, zâmbitor, cu fructe le lo r roşii. Pe  
malurile Mureşu lu i, în porţ iunea Tăie tură se mai în tâ lnesc tu fe  
de porumbar (prunus sinoza), care ascund în tre ramurile lo r 
sp inoase fructe albastre înch is cu gust acriu stringent. în trecut, 

porumbarii se aflau pe toa te haturile şi ramurile lo r constitu iau  
materia prim ă pentru confecţ ionarea grăp ilo r.

P lante le m ici sunt numeroase. Predom ină specii de ie rburi, 
prin tre care îş i fac loc: trifo iu l să lbatic (trifo lium repens şi 
foag ifemem ), măzărichea (v ic ia sativa şi dumetorum ), păpădia  
(ta raxacum ofic ina le), coada şorice lu lu i (ach illea setacea), 
buso ice lul (brune lla vu lgaris), lap te le câ ine lu i (euphorb ia  
cypariss ias), tra ista ciobanulu i (capse lla burso), câte-o tu fă de  
ştevie (rumex paticentia ) şi uneori şi tu fe de boz (sambucus 
ebulus). Pe malu l Mureşu lu i, prin tre ie rburi cresc lum inărele  
(verbascum thapsus) şi sânziene (ga lium verum ) care cu. flo rile  
lo r galbene  îm podobesc  reveru l apei. Pe cărări şi pe  lângă  drumuri, 
numeroase cicori (c ichorium  in tybus) re flectă  în  flo rile lo r albastre
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număru ltsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA speciilo r de plante  este  destu l de mare. Odată  
văzduhu . v' raze de  soare mai dade  se  grăbesc  să vestească  

CUIV ,rîe rea prim ăverii toporaşii (v io la adorata) şi numeroase  
^mbile  (hyacin th iusorienta lis). îm preună cu ie rburile cresc: nalba  
fnah/a silvestris), patlag ina (p lantago major), măcrişu l (rumex  

acetoza ), măcrişu l iepuresc (oxa lis acetose lla ), menta (m enthae  
piperita şi crispa), pelinu l (artem is ia absin th ius), scă ie ţ ii (c irs ium  
laneo la tum ) şi numeroase specii de  sp in i din care am intim  ciu lin ii 
(carduus nutans), sp in ii uniţ i, sca iu l vânăt şi sca iu l "dracu lu i" 
(eryng ium  plamum ). Prin locuri mai umbroase, grase, prin şanţ uri 
cresc cucute (con ium macula tum ), urzic i (urtica dio ica, lam ium  
mascula tum ), brusturi (lappa  major), ciumăfaia (datura stamonium ) 
şi tu rtiţ a (ga lim  oparine). Pe locurile  bătă torite  de pe lângă drumuri 
îm pânzesc pământu l în tr-un covor verde înch is troscoţ e lu l 
(po lygonum  avicu lare)ş i loboda (a trip lex).

în luncă, prin tre cu lturi, in filtra ţ ii ale nepoftiţ ilo r: pălăm ida  

(c irs ium arvens), costre iul (sorghum hapepense), mohore lu l 
(se taria ), rap iţ a să lbatică (brassica repa), susa iu l (sonchus), 
vo lbura (convilvu lua arvensis), pirul (agrop irum  repens), lăp tuca  
(condrilla junrca), loboda (a trip lex), macul (g lacium corn ila tum ), 
albăstriţ a (centaurîa cyanna), mura tâ râ toare (rubus) şi alte le . 
Existenţ a acestor plante spontane este în scădere şi pe măsura  
îngustării te renurilor necultiva te şi a îm bunătă ţ irii te renurilo r, ele  
vor dispărea şi vor rămâne numai ca plante ale trecutu lu i.

La ieş irea din luncă, vegetaţ ia se sch imbă. Număru l 
varie tă ţ ilo r se  îm puţ inează, ca şi cantita tea lo r. Copacii mari sunt 

reprezenta ţ i prin dud (m orus alba) care şi el e în descreştere , 
locu l fiind şi aic i lua t de sa lcâm care tinde să devină  
atotcuprinzător, şi de pom ii fructife ri. Arbuştii, în speţ ă , porumbaru l 
au dispărut cu  desăvârş ire . D intre plante le m ici, prin tre cu lturi se  
mai în tâ lnesc, piru l în curs de dispariţ ie , ştiru l (amarentus blitum ), 
loboda, lăp tuca şi câte un fir de boz, supravie ţ u itoare muribunde  
ale unei cu lturi in tensive, mecanizate şi de fo losire a ie rb ic ide lor. 
Pe marg in ile drumurilo r, ic i co lo , mai sunt lobode, troscoţ e l şi 
ch iar cicori. Prin cu lturile de grâu mai stăru ie maci de câmp, 
alăbăstriţ a , pin ten ii cocoşu lu i (de lphin ium  conso lida), tu rtiţ a . 
bra iepure lu i (asparagus co llinus), ia r printre prăşitoare lăputca şi

um -
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p lanta tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA melife ră busu ioce lu l alb .
D in tre puţ ine le ciuperc i ce se mai găsesc am intim : ciuperca  

de bălegar, gheb şi burete le de mai ca şi comestib ile; ia r ciuperca  
albă şi burete le de tâ rs, ca ven inoase. Pe dud ca parazit creşte  
iasca (fo rmes ign iarius).

Cum am mai am intit, existenţ a plante lor spontane devine  
to t mai anem ică şi zile le lo r sunt numărate . Mecanizarea  
agriculturii, îngustarea spaţ iilo r necu ltiva te , şi dezvoltarea  
industrie i ie rb ic ide lor vor înche ia existenţ a acestor plante care  în  
trecut au sărăcit pământurile şi numai unele din tre ele au  
comple ta t baza de  nutre ţ a animale lor domestice . E le  vor continua  
să dăinu ie în luncă, unde spaţ iile necu ltiva te rămân destu l de  
în tinse şi unde revărsările Mureşu lu i favorizează creşterea unor 
astfe l de plante .

Ca urmare a extinderii cu lturilo r şi fauna care a existat pe  
te rito riu l comunei este în continuă scădere, îm puţ inându-se atâ t 
speciile cât şi număru l lo r. E  în scădere  pro lificu l iepure. Lucrările  
mecanice îm puţ inează tinere tu l plăpând şi distruge multe din tre  
cu iburi în timpul înmulţ irii. în sch imb, din crescătorii au apărut 
capre le să lbatice , mai rezistente şi a căror distrugere se poate  
evita, fiind mai viz ib ile , vie tă ţ i care par că mai dim inuează  
monoton ia câmpie i. D intre păgubitoare se menţ in vu lp ile care  
aduc daune în rându l iepurilo r tineri şi în ce l al păsărilo r. Rar, 
prin tre grămezi de creng i din livezi se mai în tâ lneşte câte o  
nevăstu ică, ia r în comună câte un dihor, care aduc pierderi în  
rându l păsărilo r. Sunt pe ca le de dispariţ ie aric ii. Prin grăd in i se  
mai în tâ lnesc urme care ind ică prezenţ a cârtiţ e lor care n-au  
dispărut cu to tu l. Prin locuri so lita re şi poduri mai tră iesc liliec ii.

Aceeaşi dim inuare în tâ ln im  şi în lumea păsărilo r. Dropiile, 
fa la câmpurilo r de odin ioară reprezin tă o specie ce se poate  
considera dispărută  de pe locurile noastre . Fazanul, îm pământen it 
din crescătorii ar fi şi mai numeros dacă n-ar fi îm puţ inat de către  
vu lp i. Spre dispariţ ie e şi potârn ichea care a fost numeroasă în  
trecut. Prin scăderea număru lu i copacilo r s-au rărit şi răp itoare le . 
Corb ii numeroşi în trecut nu mai constitu ie o prim ejd ie pentru  
cu lturi. Aproape că au dispărut coţ o fene le şi ulii. Păsările m ici 
sunt reprezenta te de  ciocârlan pe câmpurile  de  cu ltură , prin piţ igo i

■.
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şitsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ciocăn itori prin livezi şi de vrăb ii în in terio ru l comunei. Acestea  
din urmă datorită înmulţ irii lo r au devenit o greuta te pentru  
gospodării. De peste 50 de ani s-a înmulţ it număru l tu rture le lor, 
necunoscute în trecut. A ici nu este nic i o gospodărie care să fie  
lips ită de prezenţ a lo r.

Păsările că lă toare care sta ţ ionează vara la noi sunt: 
ciocârlia şi prepe liţ a pe te renurile de cu ltură ; graurii, grangurii, 
cucii, pupeze le şi porumbelu l să lbatic prin livezi; barza, pescăriţ a , 
în bălţ i şi rândunica, pe lângă  case le din sat. Primăvara şi toamna  
poposesc câteva zile cocorii în drumul lo r spre cu iburi şi spre  
ţ ă rile ca lde. De asemenea, în tim pul ie rnii, pe lângă Mureş  
poposesc cârduri de gâşte şi ra ţ e să lbatice ven ite să ie rneze la  
noi, unde clima e mai puţ in aspră ca în locurile lo r de baştină.
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Cap.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA III. POPULAŢ IA .
EVOLUŢ IA DEMOGRAFICĂ  

1

D in punct de vedere demografic, Şeitinu l face parte din  
sistemul comunită ţ ilo r agrare care au avut o lungă perioadă de  
timp, caracteru l unui “izo la t” , atâ t econom ic cât şi social şi 
demografic . Adică, s-a constitu it şi a tră it ca un grup uman  
restrâns, fă ră contacte matrim onia le şi econom ice, cu alte grupuri 
asemănătoare, afla t, în multe priv in ţ e , ch iar în re la ţ ii de riva lita te  
şi de diferenţ ie re în ie rarh ia socia lă cu acestea.

Totuşi, vo lumul populaţ ie i nu a rămas constant, varia ţ iile lu i 
fiind determ inate de creşterea bio log ică a popula ţ ie i, de m igraţ ii, 
de  factori socia li, cum  au fost răscoa le le , războaie le , co lon izările  
şi alte procese socia le .

Date le sta tis tice de care dispunem , par să ateste  fap tu l că, 
re la tiv de timpuriu, comuna a fost mare sub raport demografic, 
în registrând în anum ite perioade, ch iar “crize” de suprad i
m ensionare demografică . Ceea ce a făcut ca loca lita tea să nu  
poată accepta de bună vo ie im igrarea unor stră in i, care ar fi putu t 
afecta drepturile de proprie ta te a băştinaşilor. Aşa se exp lică  fap tu l 
că şe itin ienii au considera t din to tdeauna cu “superiorita te ” pe  
orice persoană sau grup din exterioru l lo r, drept "venetic i” , fie că  
erau “pădureni”, “regăţ en i” sau moldoveni ş.a .m .d. (Anexa 6)

Mai mult decât atâ t, de-a lungu l vrem ii s-au în registra t 
m igraţ ii ale populaţ ie i loca le , îndeosebi în loca lită ţ i rurale din  
Banat, în Dobrogea (odată cu politica de co lonizare a sta tu lu i 
român de după primul războ i mondial).

Fenomenele demografice in terne din comună au fost 
marcate  de  convie ţ u irea popula ţ ie i în grupe  fam ilia le , re la tiv  înch ise, 
care a generat un complex sistem  de ruden ie , în cadrul căru ia s- 
au fo rmat multip le “neamuri” şi "fam ilii de neamuri”, constitu ite din  
oameni bogaţ i sau săraci, pe baza unor reg lementări matrim onia le  
la fe l de complexe, atâ t exogam ice, cât şi endogam ice. D in careSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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au tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA deriva t regu li specifice priv ind căsătoriile , naşterile , botezurile , 
înmormântările etc., precum  şi drepturile patrim onia le ale fiecărei 

categorii de neamuri şi de fam ilii.
Asemenea structurări in terne ale popula ţ ie i au fost 

favoriza te şi de fap tu l că fiecare fam ilie era dubla tă de o  
gospodărie , respectiv , de o veritab ilă unita te de producţ ie şi de  
consum , care se încadra în ansamblu l genera l al comunită ţ ii 
sociale loca le.

P rocesele demografice ale aşezării s-au cris ta liza t pe  
parcursu l unor lungi perioade de tim p, de-a lungu l cărora  
configura ţ iile şi via ţ a popula ţ iilo r a fost marcată , in iţ ia l, de  
destrămarea  sistemulu i comunitar de convieţ u ire şi, în prim ul rând, 
de  apariţ ia proprietă ţ ii particu lare a gospodăriilor ind iv idua le , care  
au declanşat noi fo rţ e vita le ce au im puls ionat evo lu ţ ia şi 
dezvo ltarea comunită ţ ii. (Anexa 5)

E libera tă de legăturile putern ice, dar înguste ale ruden ie i 
de sânge, noua situaţ ie creată a stim ula t dezvo ltarea in iţ ia tivei 
ind iv idua le şi, deci, a personalită ţ ii, în condiţ iile în care, esenţ ia lă 
devine munca ţ ă ranu lu i pe parce la lu i, ca sursă a avuţ ie i proprii 
pe care fiecare se strădu ieşte să o sporească cât mai mult.

Extinderea stăpânirii ind iv idua le nu numai asupra case i şi 
a  curţ ii, ci şi a  lo turilo r agrico le sau planta te cu pom i şi vii, conduce  
la apariţ ia stăpânirii ereditare nu numai asupra bunurilo r 
gospodărie i, ci şi a te renurilo r, ceea ce a dat naştere diferenţ ie rii 
bunăstării fam iliilo r şi a re la ţ iilo r de subordonare a unora fa ţ ă de  
alte le . Cu consecin ţ a firească a dispariţ ie i caracteru lu i egalita r 
anterior al acestora .

C reşterea continuă a popula ţ ie i aşezării a  făcut ca, trepta t, 
în treg te ritoriu l de care dispunea obştea să fie îm părţ it pe cete  
de neamuri, grupe de fam ilii în rud ite şi, apoi, pe fam ilii, a  
determ inat ieş irea  to ta lă din ind iv iz iune şi trecerea la organ izarea  
în treg ii activită ţ i şi vie ţ i econom ice şi socia le pe baza proprie tă ţ ii 
priva te , cu im plica ţ ii profunde asupra devenirii viitoare a  
comunită ţ ii socia le , a aşezării şi a in tegrării ei în sistemul 
econom ico-socia l zonal şi reg iona l.

Ce le mai im portante consecin ţ e ale aceste i desfăşurări a  
lucrurilo r sunt legate de fap tul că satul nu a reuşit să rămână
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liber,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA adică, fă ră stăpân loca l ci, dimpotrivă , a căzut în aservirea  
unui număr mare, succesiv, de stăpâni, începând cu mănăstirea  
Domos şi continuând cu o lungă serie de stăpânitori la ic i, până  
tâ rz iu în epoca noastră .

Acesta este contextu l genera l, is torico-econom ic şi socia l, 
care a făcut ca, pe parcursu l existenţ e i sa le de mai bine de un  
m ilen iu , comunita tea sătească să cunoască, aproape toa te  
fo rmele presta ta le şi sta ta le de îm pilare , asuprire şi exp loatare : 
ja furile , biru l, tribu tu l, dijm ele de toa te  fe lurile , taxe le , im pozite le , 
rech iziţ ionările etc., exercita te , atâ t prin m ijloace extraeconom ice  
(s ilu ire , vio lenţ ă), cât şi, econom ice propriu-zise .

O analiză riguroasă a prob lematic ii concrete , specifice a  
evo lu ţ ie i demografice a aşezării este dific il de rea lizat, date fiind  
in formaţ iile certe puţ ine cu privire la popula ţ ia sa. Cu toa te  
acestea, o serie de date demografice dispon ib ile , perm it 
fo rmularea unor observaţ ii şi eva luări parţ ia le şi incomple te.

P rim a menţ iune documentară re feritoare la popula ţ ia 
aşezării o găsim în ch iar documentu l de atestare a existenţ e i 
sa le1, în care se arată că, la acea dată tră iau 25 de persoane  
(Anexa 6), ia r o a doua menţ iune certă cu priv ire la popula ţ ia 
aşezării o avem abia peste şase seco le , când, în tr-un  
recensământ geografic maghiar (d in 1851  )2 , se arată că în anul 
1786, în loca lita te tră iau 233 de fam ilii, ia r în anul 1851 comuna  
avea 5104 locu itori.

După această dată in formaţ iile sunt din ce  în ce mai bogate  
şi mai precise, astfe l încât devine posib ilă cre ionarea evo lu ţ ie i 
de ansamblu a populaţ ie i pe perioade mai scurte de  tim p. Date le  
demonstrează că la sfârş itu l seco lu lu i al XVIII-lea şi pe în treg  
seco lu l al X lX -lea popula ţ ia s-a înscris pe o curbă constant 
ascendentă  în ceea ce priveşte creşterea sa globa lă . (Anexa 6)

Evo lu ţ ia populaţ ia i comunei înperioada 1851-1910

C reştere /descreştereNumăru l to ta l al locu itorilo ranul
;

5104

3980

1851
-11241869
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Creştere /descreştereanul Număru ltsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA to ta l al locu itorilo r

+131880 3993

4968 +9751890

+271900 4995

1910 4965 -30

Date le din tabe lu l de mai sus evidenţ iază fap tu l că, după o  
lungă perioadă de  tim p, de la prim a menţ iune documentară , până  
la m ijlocu l seco lu lu i al X lX -lea, popula ţ ia aşezării a fost m ică, 
dar, pe  parcursu l a cca. 60  de  ani a  în reg istrat o  creştere  exp lozivă.

P rocesu l este  rezu lta tu l unui ansamblu de  factori econom ici 
şi politic i, socia li şi, nu în ultimul rând, bio log ic i. Perioada la care  
ne re ferim  este una în care se produc o serie de transformări în  
sistemul econom ie i loca le  şi în  via ţ a socia lă  a comunităţ ilor umane, 
antrenate de  trecerea lo r în proprie ta tea Coroanei Habsburg ice, 
îm preună cu foste le aşezări grăn icereşti. Este perioada în care, 
concom itent cu re tragerea privileg iilo r de care au benefic ia t 
locu itorii m ilita riza ţ i (m ajorita tea fiind sârb i), în ca lita te de  
“grăn iceri” , popula ţ ia băştinaşă a fost supusă unor măsuri 
“ocro titoare”. Rezultatu l unei astfe l de politic i a fost ace la că, foştii 
grăniceri au părăsit aşezările pe care le -au ocupat anterior, în  
locu l lo r fiind co lon izate numeroase fam ilii de iobagi din  
Transilvan ia, pentru a repopula zonele rămase libere . La aceste  
m işcări, s-a adăugat sporu l natura l al popula ţ ie i care a fost 
constant mare în toa tă această epocă.

Potriv it date lor sta tis tice ofic ia le de după Marea Unire din  
1918, Şeitinu l s-a menţ inut, în ceea ce priveşte număru l to ta l al 
locu itorilo r, în seria de loca lită ţ i mari din zonă. O  im agine asupra  
aceste i situaţ ii poate fi reconstru ită pe baza date lor din tabe lu l 
ală tura t.
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Popula ţ iatsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA to ta lă şi pe naţ iona lită ţ i, în Şeitin şi în loca lită ţ ile 
învecinate , în anul 1920 1

Loca lita tea Tota l d in care

Români Maghiari Şvab i A lţ ii S lavi Evrei

Cenad

Sânpetru-M ic

Lovrin

5695 2139 485 1720 1333 18

613 7 597 9

3913 78 3562193 80

Igriş 3218 2991 14 191 3191

Sânpetru-Mare

Rovine

Pecica Română
Pecica Maghiară
Periam

ŞEIT IN

Sera fo la

Secusig iu

Sem lac

Sânnico lau l Mare 
Pregul Mare 
Pregul M ic 
Nădlac

2820 85 55 488 2192

94400 6677 2115 52 522 74

8110 7427464 39 30 150

5193 291 302 4397 140 63

4760 4449 20 174 270

3895 2104 70 432 1289

2454 1980 147 298 524

5712 2527 396 2082 677 30

9230 3904 1132 2757 1037 400

1360 6 57066 735 3

1886 1874 54 3

13988 4856 577 15868 8362

Chiar şi o analiză sumară a date lor prezenta te perm ite  
fo rmularea unor concluzii priv ind situaţ ia demografică  a zonei, în  
perioada im edia t următoare rea lizării Unirii şi, în cadrul ei, a  
Şeitinu lu i.

O primă concluzie care se im pune este aceea că, marea  
majorita te a loca lită ţ ilo r din zonă erau aşezări mari sub raport 
demografic , cu un număr to ta l al popula ţ ie i de 3000-6000 de  
locu itori, unele depăşind lim ita superioară acestor cifre (Nădlacul, 
Pecica Maghiară şi Sânnico lau l Mare). în tim p ce numai patru  
din tre ele aveau sub 3000 de locu itori.

A doua consta tare este cea re feritoare la componenţ a 
naţ iona lă a popula ţ ie i, care este eterogenă, fiind fo rmată din ce l 
puţ in cinci naţ iona lită ţ i, din tre care cea mai mare ca număr este  
popula ţ ia românească. însă, ponderea popula ţ ie i de alte
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naţ iona lită ţ itsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA este semnifica tivă dacă ţ inem seama de fap tu l că  
to ta lu l lo r reun it, depăşeşte pe ce l al popula ţ ie i româneşti.

Este de  observat, în al tre ilea rând, fap tu l că, pe naţ iona lită ţ i 
repartizarea popula ţ ie i, a  dat naşte re la tre i tipuri de loca lită ţ i. Astfe l, 
în zonă există loca lită ţ i cu popula ţ ie preponderent românească, 
maghiară, germană sau cehoslovacă. Există apoi, loca lită ţ i cu  
popula ţ ie re la tiv egală ca pondere din punctu l de vedere al 
componenţ e i naţ ipng le . Ş i, există două loca lită ţ i în care popula ţ ia 
era, practic , numai românească. Una din acestea era şi Şeitinu l 
care, ală turi de Ig riş , avea popula ţ ia fo rmată numai din români 
(cu excepţ ii abso lu t nesemnifica tive). în această priv in ţ ă , este  

im portant de observat că, toa te date le ulterioare re feritoare la  
evo luţ ia popula ţ ie i din Şeitin demonstrează că situaţ ia nu s-a  
sch imbat, comuna  rămânând una  din puţ ine le cu popula ţ ie exclusiv  
românească, nu numai din această parte  a  ţ ă rii. Ceea  ce constitu ie  
un caz oarecum  ieş it din comun, ţ inând seama de fap tu l că în  
această parte  a ţ ă rii amestecu l popula ţ iilo r de diferite naţ iona lită ţ i 
a constitu it un fenomen cvasigenera liza t.

S igur că, fenomenul îş i are exp lica ţ ii, însă, nu uşor de  
fo rmula t. Oricum , se pare că, în tre factorii care au produs o  
asemenea situaţ ie , preponderenţ i au fost, ce l puţ in în perioade le  
is torice mai îndepărta te , factorii geografic i, din care, pe parcurs, 
au deriva t şi unii is toric i, socia li şi econom ici*.

Dacă luăm  în considerare fap tu l demonstra t de documente  
că popula ţ ia băştinaşă a aşezării a fost, de la început, 
românească, şi că aceasta a fost aşezată in iţ ia l pe malu l 
Mureşu lu i, atunci putem  în trezări câteva exp licaţ ii ale situaţ ie i 
create . Prin amplasament şi condiţ ii, locu l în care tră iau locu itorii 
aşezării nu prezenta nic i un fe l de atracţ ie pentru popula ţ iile 
stră ine, date fiind perico le le anuale la care erau expuşi aceştia , 
datorită, în prim ul rând, revărsării Mureşulu i şi inundaţ iilo r.

La aceasta se adăuga izo larea cvasito ta lă a aşezării, ca  
urmare a lipse i că ilor de comunicaţ ie şi de legături cu ce le la lte  
aşezări din  îm pre jurim i, situate la cca. 6-8 km  distanţ ă şi la aceeaşi 
distanţ ă de  cea mai aprop ia tă şosea, devenită azi şosea naţ iona lă 
(Nădlac - Arad). La sud, legăturile cu loca lită ţ ile învecinate  
(Periam , Ig riş , Sarava le ş.a .) erau barate de râu l Mureş, care era
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im practicab iltsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aproape 4-6 lun i lun i* pe an din cauza îngheţ urilo r 

sau a debite lor mari de apă care produceau inundaţ ii.
în aceste condiţ ii este exp licab il de ce, în nic i una din  

perioadele de m igraţ ii ale popula ţ iilo r stră ine, acestea nu s-au  
aşezat aic i. Im portanţ a factorilo r geografic i şi fiz ic i în via ţ a 
locu itorilo r comunei şi im p lica ţ iile lo r au fost resim ţ ite până astăzi, 
date fiind dificu ltă ţ ile de deplasare provocate de  fap tu l că drumul 
de acces la şoseaua naţ iona lă, ch iar pie tru it fiind, este greu  
utilizab il, în specia l în perioade le de toamnă tâ rz ie , ia rnă şi 
primăvară tim purie . Ia r drumurile loca le în tre Şeitin , Nădlac şi 
Sem lac, au rămas aproape  în ace leaşi situaţ ii precare ca şi acum  
100 de ani. De abia recent, porţ iunea de drum din tre Şeitin şi 
Sem lac va fi comple t asfa lta tă , pe în tinderea hotaru lu i comunei 
noastre .

Dacă la acestea se adaugă fap tul că o legătură a comunei 
cu ce le la lte comune învecinate şi cu Aradul pe ca lea fe ra tă s-a  
rea liza t abia după anul 1950, se poate în ţ e lege de ce, orice nou  
ven it sau trecător pe aceste meleaguri nu a fost ten ta t să se  
stab ilească în loca lita te .

Evident că, asemenea  elemente ale  “in frastructurii” loca lită ţ ii 
au generat de-a lungu l vrem ii şi o serie de particu larită ţ i ale  
econom ie i loca le , care a rămas, lung i perioade de tim p o  
econom ie înch isă şi cvasiizo la tă , în cadru l căre ia progresele  
tehno log ice şi econom ice au pătruns, în to tdeauna, mai greu şi 
mai tâ rz iu . Procese ale căror im p lica ţ ii s-au re flecta t şi în via ţ a 
socia lă şi cu ltura l-sp iritua lă a membrilo r comunităţ ii umane loca le , 
care au manifesta t în permanenţ ă re ticenţ e , puţ ină încredere şi 
deschidere fa ţ ă de ide ile noi, de elemente le de modern izare a  
vie ţ ii econom ice şi socia le , atitud in i şi comportamente ale căror 
reverberaţ ii pot fi identifica te  până astăzi. în  tim p, devenise notoriu  

fap tu l că şe itinen ii nu se angajează în nic i o acţ iune sau pro iect 
ind iv idua l ori co lectiv , decât după îndelung i “ch ibzu in ţ e”, “cântăriri” 
şi eva luări potenţ ia le , oricum , numai după ce îş i produceau  
“asigurările ” că, ieş irile din practic ile trad iţ ionale şi verifica te , nu  
vor reprezenta eşecuri sau în frângeri.

După în făptu irea Marii Uniri din anul 1918, în strânsă  
legătură cu procesele  is torice noi, generate  de rea lizarea marelu i-
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nostru tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA idea l naţ iona l, s-au  în reg istra t şi unele sch imbări în evo lu ţ ia 
populaţ ie i comunei. Deşi, aşa cum s-a arăta t mai îna in te , vo lumul 
popula ţ ie i a continuat să fie mare, el a varia t pe parcurs, dar nu în  
mod semnifica tiv , pe  în treaga  perioadă in terbelică . Astfe l, im edia t 
după Unire, în anul 1922, populaţ ia to ta lă a în registra t o m ică  
dim inuare, fiind de 4760 locu itori, ia r în anul 1923, de 4800  
locu itori,4 cifră în  ju ru l căre ia s-a menţ inut până la izbucn irea ce lu i 
de al doilea război mondia l. în anul 1923, din to ta lu l de 4800  
locu itori, 4710  erau  români, 15 maghiari, 24  evre i şi 51 reprezentau  
alte naţ iona lită ţ i, în principa l, ceh i şi slovaci.

A l doilea război mondia l şi transformările profunde, 
dramatice ale vie ţ ii econom ice şi socia le loca le , antrenate de  
trecerea socie tă ţ ii româneşti în ansamblu l său la un nou tip de  
socie ta te , s-au resim ţ it, în mod normal, şi la nive lu l demografie i 
locale . Cel mai pregnant proces demografic l-a constitu it 
dim inuarea semnifica tivă a vo lumulu i to ta l al popula ţ ie i.

Numărul locu itorilo r, conform  recensământu lui din februarie  
1956  a fost de 3652 , cu o densita te  de aproape 2 locu itori/hectar 
(1 ,83), luând în ca lcu l şi hotaru l comunei. Faţ ă de perioada de  
dinain te de prim ul războ i mondia l, când număru l locu itorilo r se  
aprop ia de 5000, acesta a scăzut considerab il datorită mai multor 
cauze: pierderile de  vie ţ i omeneşti din tim pul ce lor două războaie  
mondia le , epidem iile care au făcut multe victim e în rându l 
oamenilor, plecarea unui număr mare de oameni, după al doilea  
război mondia l, la oraş pentru găsirea unui loc de muncă (m ai 
ales tineri), natalitatea scăzută (îna intea primulu i războ i mondia l 
nata lita tea a  fost de 80%o. Ia r după războ i scade la 50%o scăderea  
fiind determ inată de morta litatea rid ica tă , şi de co lon izările  făcute  
în anii 1946-1947, când, la re forma agrară  un număr  însemnat de  
şe itinen i au prim it pământ la Peregu Mare, ia r alţ ii la Bulgăruş, în  
judeţ u l T im iş. Scăderea număru lu i de locu itori se datorează şi 
disproporţ ie i din tre  nata lita te şi morta lita te (exemplu : în anul 1955  
au fost 38 de naşteri, fa ţ ă de 47 de morţ i). O descreştere a  
număru lu i de locu itori s-a în reg istra t şi în tre recensământu l din  
anul 1948, când număru l ce lor recenzaţ i era de 3760 şi ce l din  
1956, când au  fost recenzaţ i 3652 de  oameni. Număru l născuţ ilo r 
în tre 1941-1955 era de 411 cop ii, ia r a ce lor morţ i în aceeaşi
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perioadă,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de 537 (deci o pierdere de 126 de oameni).
La recensământu l din 1966 a fost în reg istrată în comuna  

Şeitin o popula ţ ie de 3307, mai puţ in cu 345  fa ţ ă de recensământu l 
din februarie 1956. Cauzele  sunt ace leaşi: număru l m ic  al naşterilo r 
fa ţ ă de decese şi plecarea unui mare număr de tineri spre oraşe, 
încadrarea lo r în industrie , ca urmare a ca lificării lo r în diferite  
meserii.

O scădere a număru lu i de locu itori în comuna Şeitin s-a  
în reg istra t în continuare şi după recensământu l din 1966. Până  
la recensământul popula ţ ie i din 5 ianuarie 1977, popula ţ ia 
Şeitinu lu i a scăzut cu 242 persoane, în reg istrându-se  în 1977 o  
popula ţ ie de 3065 de locu itori. O scădere mai len tă se  
în registrează şi în perioada 1977-1988, când popula ţ ia to ta lă a  
comunei era de 3017 locu itori.
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Cap.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA IV . ECONOM IA Ş l VIAŢ A 
SOCIALĂ LOCALĂ

Câteva elemente esenţ ia le , specifice aşezărilo r rurale din  
zona  Aradulu i, marchează evo lu ţ ia econom ico-socia lă şi sta tutu l 
ju rid ic ale loca lită ţ ii.

Făcând parte  din seria de aşezări transilvănene, menţ ionate 
de tim puriu în documente (prim a menţ iune documentară a unor 
aşezări din Transilvan ia datează din anul 1075), loca lita tea era, 
la data menţ ionării sa le (1138) in tra tă în procesele de fo rmare a  
econom ie i feuda le .utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. De la economia rurală de “obşte” la economia 
aservită, prefeudală şi feudală (1138-1848)

Econom ia loca lă anterioară aceste i perioade aparţ inea 
econom ie i specifice  aşezărilo r de şes, bazate pe existenţ a obştilo r 
ţ ă răneşti. “Cea mai de seamă caracteris tică a  structurii obştii rurale  
româneşti este stăpânirea devă lmaşă a pământu lu i, a hotaru lu i 
•satu lu i de  către locu itorii din obşte , fo losirea în comun a păşunilo r; 
bălţ ilo r, apelor curgătoare, a pădurilor şi te renurilor nelăzu ite”.1 
Pe lângă stăpânirea în comun a pământu lu i, specifice vie ţ ii 
econom ico-socia le a  obştii erau şi lucrarea  în comun a te renurilo r, 
răspunderea în treg ii obşti fa ţ ă de obligaţ iile datora te puterii 
politice , răspunderea so lidară în caz de delic te , precum şi 
apărarea so lidară a  comunită ţ ii în caz de  prim ejd ie . Un asemenea  
sistem a dobândit o continuita te sub fo rma cnezate lor; 
vo ievodate lor şi distric te lor până tâ rz iu , ch iar şi după  
genera lizarea econom ie i feuda le la nive lu l în treg ii socie tă ţ i.

“Aserv irea” comunei, atestată documentar a însemnat 
pentru econom ia şi via ţ a soc ia lă  a aşezării că, grupu l de locu itori, 
ţ ă ran i care  îş i produceau direct ce le necesare  tra iu lu i, devin , fă ră  
a fi rob i, datori fa ţ ă de stăpânul lo r să-presteze muncă gratu ită şi 
să  îi predea o parte  din produse le rea liza te de ei (ob ligaţ ii precizate
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în tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA documentu l din anul 1138).
Re la ţ iile de aservire în care erau plasaţ i locu itorii erau  

reg lementate , in iţ ia l, în mod trad iţ iona l, deci reprezentau un  
fenomen socia l co lectiv , neputând fi rezu lta tu l unor în ţ e legeri 
contractua le ind iv idua le . Institu irea acestu i tip de re la ţ ii nu era  
posib ilă decât atunci când tehn ica de producţ ie perm itea unui 
grup de oameni ca, prin munca lo r, să-ş i poată asigura nu numai 
ce le necesare tra iu lu i propriu , ci şi un surp lus, care să poată fi 
confiscat de către altă grupă de oameni, stăpânii.

Ceea ce înseamnă că, la începutu l m ilen iulu i nostru , 
econom ia loca lită ţ ii trebu ia să fie suficient de conso lidată , atâ t 
ca econom ie pastora lă , cât şi agrico lă , pentru a putea perm ite  
actu l de aservire , care îi atestă documentar şi existenţ a . Practic , 
era necesar ca aşezarea să fie una stab ilă , ocupând un te rito riu  
delim ita t, având atâ t te ren de păşunat, cât şi pentru practicarea  
agricu lturii. Cu o popula ţ ie specifică popoare lor agrico le , adică, 
paşn ică şi blândă, ducându-şi via ţ a în tr-o zonă fe rtilă , pe va lea  
unui râu cu aluviun i anuale , perm iţ ând o dezvo ltare a unelte lor 
agricole , pastorale şi piscico le .

Când agricu ltura devine principa la ocupaţ ie a oamenilor, 
munca agrico lă nu mai este făcută de femei, ci trece în seama  
bărbaţ ilo r. Agricu ltorii sunt “sedentari” , dar şi ei se deplasează , 
adevărat în mod foarte len t, pe măsură ce pot face defrişări şi 
desţ e len iri, sch imbându-şi vetre le de sat sau pe ca lea “ro irilo r” 
(constitu irea de sate noi, pe te renurile devenite agrico le).

. Acesta este şi cazu l Şeitinulu i, a căru i veche vatră  
cunoscută a fost Pobara, de unde s-a porn it procesu l len t de  
aşezare a comunită ţ ii pe actua la vatră a satu lu i. De altfe l, 
aşezarea trebu ie să fi avut toa te caracteris tic ile satu lu i ca fo rmă  
de via ţ ă stab ilă , “având capacita tea de a se permanentiza , ca şi 
cum  ar rămâne ind ife rente la mersul is torie i”.2

Cu toa te acestea, şi fo rmele prim itive de organ izare socia lă  
se află angaja te în procese de sch imbări, de restructurări şi 
destructurări in terne, deşi acestea au loc în tr-un ritm extrem de  
len t. “în  fond nu este vorba  atâ t de o permanenţ ă a acestor fo rme  
de via ţ ă , cât de o tend in ţ ă spre o ech ilib rare in ternă, de un efort 
constant spre o rămânere, sau readucere  l.ş o stare de ech ilib ruutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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in tern ,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA în  ciuda elementelor perturbatoare, in terne  şi externe, care  

pot in terveni”.3
Ca orice comunita te agrară şi aşezarea noastră dispunea  

de un te rito riu distinct fa ţ ă de ce l al ce lorla lte comunită ţ i vecine, 
contura t în procesu l sendetarizării comunită ţ ilo r casn ice  din care  
s-a dezvo lta t ulterio r comunita tea sătească, ca urmare a creşterii

popu la ţ ie i.

Punerea  în  va loare  a  te ritoriu lu i s-a rea liza t prin munca unui 
mare număr de generaţ ii succesive, prin despăduriri, desţ e len iri, 
iez iri de ape, "construcţ ii” de drumuri, de case etc., ceea ce a  
făcut ca noul peisa j rural, creat de  oameni să nu poată fi sch imbat 
decât cu mare greuta te şi în condiţ ii excepţ iona le (acţ iuni de  ja f 
din partea altor popula ţ ii, năvă liri barbare, conflic te loca le sau de  
mai mare anvergură etc.)

în acest fe l trebu ie să se fi stab ilit vatra satu lu i, plasată  

în tr-o va le de râu, utiliza tă şi ca drum , pe te rase riverane fe rite  
de inundaţ ii şi, pe cât posib il, oferind şi avanta je de apărare  
îm potriva unor atacuri eventua le .

în ceea ce priveşte “tehn ic ile” de “producţ ie” acestea, evi
dent, nu se puteau situa decât îa un nive l rud imentar, ia r 

proprie ta tea  asupra pământu lu i era co lectivă, fiind o moşten ire a  
uneia născută anterior în cadru l econom ie i triba le , nomade. 
Stăpânirea în devă lmăşie a pământu lui dăinu ie atâ ta tim p cât 
tehnic ile de  producţ ie rămân rud imentare şi continuă să genereze  
re la ţ ii comunitare, respectiv , anum ite reg lementări co lective a  
activ ită ţ ii de producţ ie , prin in termediu l obştii.

E lemente  ale  acestei situaţ ii se regăsesc  în cazu l Şeitinu lu i, 
prin practicarea până tâ rz iu (ch iar când proprie ta tea s-a  
ind iv idua liza t) a  agricu lturii pe  te renuri delim ita te (ta rla le) cu ro ta ţ ia 
anuală a cu lturilo r, cu obligaţ ia tu turor săten ilo r de a respecta o  
serie de regu li genera le , priv ind natura lucrărilo r tehn ice ce  
trebuiau făcute , reco lte le ce puteau fi avute în vedere, ritm ul 
ca lendaristic al muncilo r agrico le etc.

în ceea ce priveşte  creşterea animale lor aceasta se făcea, 

de asemenea, la nivele rud imentare , fie prin constitu irea unor 
“c iurde”, “tu rme”, “c iopoare” etc., în care erau adunate toa te  
animale le locu itorilo r sub paza câtorva săten i, potriv it unor regu li
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bine tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA puse la punct (d ife rite în cazu l oilo r, vacilo r, ca ilo r sau  
porcilo r), din care s-au născut meseriile de “păcurar”, "văcar”, 
"stăvar” sau "purcar”, fie prin creşterea lo r în fiecare gospodărie , 
în parte .

;

Pe aceeaşi lin ie  evo lu tivă  a activ ită ţ ilor econom ice şi socia le  
au apărut şi meşteşugarii, căci, oricâ t de pricepuţ i ar fi fost ţ ă ran ii 
în a-şi produce ce le necesare tra iu lu i, este nevo ie de apariţ ia şi 
existenţ a unor “tehn ic ien i” ca: fie rarii, ro tarii, dogarii, ciubotarii, 
co jocarii, cro itorii, panto farii etc., care să rea lizeze produse  
specifice , în condiţ ii mai avanta joase pentru  în treaga comunita te  
sătească. în această priv in ţ ă , Şeitinu l a avut de-a lungu l vrem ii 

meşteşugarii să i, dar, nu a fost un sat care să dea meseriaşi 
pentru toa te necesită ţ ile şi nic i pentru alte sate . D impotrivă , au  
fost domenii de activ ita te profesiona lă în care satu l a dus lipsă  
de meseriaşi, fiind obligat să apeleze la “spec ia liş ti” din aşezările  
învecinate (ceea ce se poate consta ta şi astăzi).

Această lin ie evo lu tivă a vie ţ ii econom ice şi socia le a  
loca lită ţ ii a fost marcată de fap tu l că Şeitinu l a fost una din  
aşezările din Câmpia de Vest a ţ ă rii în care re la ţ iile feuda le au  
pătruns mai devreme, obştile săteşti fiind mai de vreme "învă lu ite ” 
de ofensiva feuda lă şi, ca urmare, mai devreme documentele  
pomenesc rea lită ţ ile socia l-econom ice din aceste zone, în  
comparaţ ie cu zonele depresionare sau cu re lie f îna lt, unde  
feuda lismul a pătruns mai greu şi mai tâ rziu şi, ca urmare, vreme  
mai înde lungată şi mai tra in ice s-au păstra t obştile săteşti; şi to t 
ca urmare, mai tâ rz iu sunt pomenite documentar şi aşezările din  
aceste zone, în raport de ce le din zonele de şes”.4

Semnifica tivă în această priv in ţ ă este situaţ ia genera lă a 
aşezărilo r din Com ita tu l (judeţ u l) Cenad, din care făcea parte şi 
Şeitinu l: 70%  din aceste aşezări sunt menţ ionate în documente, 
îna in te de anul 1350, fa ţ ă de numai 30% , în perioada 1351-1541.5

Ca urmare, ca şi în cazu l altor procese is torice im portante , 
geneza şi genera lizarea re la ţ iilo r econom ico-socia le specifice  
socie tă ţ ii feuda le , se în tind pe perioade de tim p mai lung i.

P rocesul de destrămare a obştilo r săteşti, generat de  
dezvo ltarea tehn ic ilo r agrico le , creşterea capacită ţ ilo r de producţ ie 
a determ inat trans formări şi în via ţ a in ternă  a comunită ţ ilor săteşti,

i
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sm iicr srăna. acesta procese sunt adârens ş acceeras,
nrae.

Acesa a fos i contextu l in care. pori  vii occimensior 
siD iiiă : * a  sfârş itu l seco lu lu i al XfMea şi începutu l seco iuu; ai 
X lîî-fsa . Tn zona Cenadulu i este semnala tă sxse 'na. oe oe cJIHGFEDCBA

t s t iutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'•: Ui

XtHTE. 3  unei serii de nobili (nobîles), reprezernanti: cecr na : ae  
sis  categorii socia le . de  stăpâni de  moşii (ahoda  1 oe curii c_rae  
posesoare de  tu rme de oi, capre, herghe lii de  ca i şi crez: oe vce. 
ar pe de altă parte , oamenii 'dependenţ i de acesta , pâsfcw i 
ţ pastores) şi slugile sau rob ii (serv i).

Dm  ultim a categorie socia lă făceau parte ş; vecii! teu ton i 
ai Şeitinu lu i, aserviţ i mănăstirii Domus sau Dombsy. in ace; 
perioadă, principa la înde letn ic ire a locuitorilo r o lasprazarca. 'm  
prim ul Tând, creşterea  animalelor, la care  să  adăuga  şi ap~»c-iii-r3 .. 
Aşezarea loca lită ţ ii în lunca Mureşu lu i a perm is teu torio r să se  
ocupe şi cu pescu itu l. Nu dispunem de date şi in formai»  
documentare care să ateste măsura şi proporţ iile în care se  
practicau aceste activ ităţ i. Cert este însă. că, econom ia ocaa  
era agro-pastorală şi posib il, în tr-o anum ită măsură şi sirvo- 
pastora lă.

Cuceririle maghiare de la începutu l m ilen iu lu i al ooitea au  
determ inat-transformarea vie ţ ii econom ice şi socia le a aşeza i:, 
grăb ind şi mai mult procese le de sch imbare în econom i şi 
structura socia lă  loca lă . Acestea  se concretizează  în  OQrssziîu irea 
domeniilor rega le , bisericeşti şi nobilia re , care  însumează  zaci şi 
zeci de sate .

în  eforturile  lo r da a  avea  titlu ri ju rid ice  asupra  proohei' ' 

constitu ite , feuda lii, atâ t ce i la ic i cât şi ce i ecfe& iasticL oteân din  
partea regalită ţ ii, acte  de  conflmwe  şi, deci, de  îm ăhre  a  drsD iuui
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lo rtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA asupra proprie tă ţ ilo r funciare , în condiţ ii avanta joase, cu mari 
im p lica ţ ii în evo lu ţ ia econom ico-socia lă viitoare a comunită ţ ilor şi 
aşezărilo r săteşti.

în aceste condiţ ii, ţ ă ran ii dispuneau de gospodării, însă  
numai cu drept de posesiune, (neavând dreptu l de a le  transm ite  
urmaşilo r), dreptu l de proprie ta te aparţ inând feuda lu lui (la ic sau  
bisericesc), fa ţ ă de care ei aveau  obliga ţ ii, în produse  şi în muncă  
(renta feudală). în ace laşi tim p, ţ ă ran ii, iobag i sau liberi, aveau  

obligaţ ii şi fa ţ ă de puterea politică , atâ t în produse, cât şi în muncă, 
la care se adăugau şi obligaţ ii noi, în bani.

în perioada la care ne re ferim , Şeitinu l făcea parte  din seria  

de loca lită ţ i aparţ inătoare , mare lu i domeniu  feuda l, având centru l 
la Nădlac. Potriv it documente lor existente , prim ul proprie tar 
menţ ionat al acestu i domeniu , în  ju ru l anulu i 1030, a fost Ahtum ,7 
urmaşul principe lu i G lad  care, la  ven irea ungurilo rîn această zonă, 
era Ducele Românilor şi al Bulgarilo r din te rito riu l de azi al 
Banatu lu i. Proprie ta tea lu i Ahtum era foarte mare, având ca  
hotare : la sud, Dunărea; la nord, Crişu l; la vest, T isa; ia r la est, 
Munţ ii Apuseni.

Capita la Principatu lu i Ahtum  era ceta tea  şi oraşu l Murăşana  
(Cenadul de azi), în fiin ţ a te de locu itorii acestor ţ inu turi, cu câteva  
seco le îna inte de ven irea ungurilo r pe aceste meleaguri. 
Proprie tatea Principe lu i Ahtum  a reven it, după moartea sa  în tr-o  
lup tă crâncenă, fostu lu i său genera l, C inad sau Sunad, nepot al 
regetu i ungur Ştefan care, după o  ceartă cu Principe le s-a re fug ia t 
la curtea rege lu i, a trecut la cato lic ism şi a devenit apoi, 
proprie taru l domeniu lu i Nădlac.

în perioada  stăpânirii domeniu lu i de către  C inad (cca. 1050- 
1200), popula ţ ia sate lor aparţ inătoare era legată de pământ şi 
fo rţ a tă să îş i îndep linească toa te obligaţ iile de tip feuda l, atâ t 
fa ţ ă de proprie taru l pământu lu i, cât şi fa ţ ă de rege şi biserică .

U lterio r, principa le le fam ilii proprie tare ale domeniu lu i pe  
care era situat Şeitinu l, au fost: Fam ilia de  Monoszlo (aproximativ 
în tre anii 1220- până după anul 1313). Aceste i fam ilii i-a urmat 
fam ilia lank-F i, care s-a menţ inut în situaţ ia de proprie tar, în  
perioada 1336-1427, căre ia i-a urmat fam ilia Nagym iha ly i, în  
perioada 1427-1445.

:
*
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lega l,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA care, în ianuarie 1458 devine rege al Ungarie i.
V ia ţ a popula ţ ie i rura le din epocă a fost marcată de  

confruntările şi samavoln ic iile existente în tre diferite le fam ilii 
nobilia re , care îş i atacau moşiile unele altora , produceau pagube  
mari, luau iobag i în rob ie , pe care îi eliberau numai dacă erau  
răscumpăraţ i cu bani, fu rau herghe lii de ca i de la boierii vecin i 
etc., care, la rându l lo r, se angajau în acţ iun i reciproce de  
răzbunare.

In aceste  condiţ ii, iobag ii, care suportau  direct consecin ţ e le 
acestor ciocn iri şi agresiun i din tre nobili, peste  apăsările  obişnu ite  
ale “domnilor de pământ”, se mutau de pe o moşie pe alta .

Asemenea acţ iuni erau posib ile în virtu tea dreptu lu i şi 
libertă ţ ii de mutare, pe care Matei Corvin le -a consfin ţ it prin tr-o  
lege, în anul 1468, care dispunea ca “ace la care îm pied ică pe  
iobag i de la libera lo r mutare să fie pedepsiţ i cu 6 mărci, fiind  
pedepsită şi luarea cu fo rţ a a iobag ilo r şi mutarea lo r pe altă  
moşie”.8 Cu  toa te  acestea , nu de  puţ ine ori, prevederile leg ii n-au  
fost respecta te , în reg istrându-se numeroase abuzuri în priv in ţ a 
strămutărilo r fo rţ a te de iobag i.

A tunci când mutările nu erau posib ile , ţ ă ran ii recurgeau şi 
la acţ iun i vio lente sau la revo lte îm potriva proprie tarilo r şi a  
autorită ţ ilo r publice .

După stăpânirea domeniu lu i de  către fam ilia Corvin , acesta  
a ajuns în proprie ta tea membrilo r fam ilie i laksic i, cărora Matei 
Corvin le -a dăru it moşia . Această fam ilie şi-a constru it pe moşie  
Ia Nădlac, o  ceta te , cu un  tum  putern ic, ia r prin  căsătorii s-a  în rud it 
cu alţ i nobili sârb i, cu magnaţ i din Leton ia şi cu un duce rus din  
Moscova. Fam ilia s-a stins în anul 1543, când a murit ultimul 
supravie ţ u ito r de sex  masculin din fam ilie . Ştefan laksic i.

U lterio r, domeniu l a fost, succesiv, proprie ta tea Regine i 
Izabella de lage llo şi a rege lu i m inor, loan S ig ismund, în tre anii 
1542-1550. Apoi a ajuns, pentru o perioadă de aproape 100 de  
ani, sub stăpânire tu rcească, fiind încadrat Sandjacu iui Cenad  
din V ilaetu l T im işoara. Sub această stăpânire , via ţ a econom ico- 
socia lă a  comunită ţ ilo r rura le a în reg istra t o  serie  de  transformări.

După încheierea stăpânirii tu rceşti, domeniu l a reven it, în  
ca lita te de  proprie tari, pentru  perioade  mai scurte  de  tim p, fam iliilo r
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ungureştitsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA LAP ISPATAKYI, SEGNEYEI NICOLAE, BOROSNEYI 
SZENT-ANDRASI, RACZ ELISABETA Ş l RACZ ECATER INA  
(împreună cu succesorii ginere lu i lu i laksic i - Doczi).

în perioada 1648-1700, proprie tar al domeniu lu i a fost 
Episcop ia cato lică din Cenad, urmată, în tre anii 1699-1750 de  
zona de gran iţ ă Mureşana, C irscumscripţ ia Arad şi de Coroana  
Ungară - Independenţ a Pecica, în tre anii 1750-1843.

După această dată, care se plasează în perioada im edia t 
anterioară marilor m işcări revolu ţ ionare din Europa din anul 1848, 
domeniu l Nădlac a fost lich idat, pământu l îm părţ indu-se în tre  
ţ ă ran i. Aceasta este perioada  în care şi-au avut orig in ile fam iliile  
ţ ă răneşti moderne, care au devenit proprie tare ale pământurilo r 
agrico le din zonă şi, deci, şi din comuna Şeitin , a căror existenţ ă 
poate fi regăsită până în zile le noastre .

în tr-un asemenea context genera l, via ţ a econom ico-socia lă  

loca lă a fost marcată de un ansamblu de măsuri lua te succesiv  
de im periu şi de adm inistra ţ ia im peria lă în diferite etape is torice .

Astfe l, im edia t după  în frângerea  răscoa le i lu i Doja, din 1514  
a  fost em is Decretu l de  la Buda  “Perpetua  rustic ita te son sub iecţ i” , 
prin care iobag ii au fost legaţ i din nou de pământ, nemaiavând  
posib ilita tea de a-l părăsi. în anul 1517 a fost adopta t Codul de  
leg i feuda le “T ripartitum ” al lu i Verboczy, prin care se stab ileau  
obligaţ iile iobag ilo r fa ţ ă de proprie tari, după cum  urmează:

- 52 zile de clacă pe an;
-100 de dinari, cens;
- a 9-a parte din reco ltă , dijm ă;
-12 pui, 2 gâşte , 10 kg came de porc gras.
Obligaţ iile fa ţ ă de biserică au rămas ace leaşi ca îna in te , 

respectiv , a 10-a parte din reco ltă pe an. La acea dată , un astfe l 
de sistem  de îndatoriri econom ice, era evident, costis ito r.

La acesta se adăugau şi o serie de restric ţ ii socia le , în tre  
care, in terd icţ ia cg fiii iobag ilo r să mai îndeplinească funcţ ii 
preoţ eşti şi să mai poarte arme (u ltim a, răzbunându-se aproape  
im edia t; cu ocazia ofensive i tu rceşti din 1521, care  a găsit în treaga  

. Europă dezarmată şi a perm is cucerirea Ungarie i în urma bătă lie i 
de la Mohacs din 1526).

După această dată , ţ inu tu l de la nord de Mureş a in trat în
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stăpânirea tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Voievodatu lui Transilvan ie i, sub conducerea lu i Frater 
George Martinuzzi care, prin tr-o lege din 1547 a elibera t ţ ă ran ii 
de legătura lu i V lad is lav, acordându-le  din nou dreptu l de mutare  
de pe un loc, pe altu l. în toa tă această perioadă, aşezările au  
fost proprie tă ţ i ale diferiţ ilo r nobili, la ic i sau re lig ioşi.

în priv in ţ a Şeitinu lu i este de menţ ionat că, în în treaga  

perioadă, marcată de in filtra rea popula ţ iilo r maghiare pe cursu l 
Mureşu lui şi prin loca lită ţ ile aprop ia te , situată la numai 20 de  
kilometri de  importantu l centru politic maghiar - Cenadul - comuna  
a rămas o loca lita te cu popula ţ ie exclusiv românească. Realita te  
consemnată în toa te documente le vrem ii şi, în prim ul rând, în  
reg istre le Episcop ie i cato lice de la Cenad.

în perioada stăpânirii otomane, principa la activ ita te  

econom ică a locu itorilo r a fost creşterea vite lor şi, în principal, a  
oilor. A lături de păstorit, locu itorii se ocupau şi cu stupăritu l, 
plă tindu-ş i zeciu ia la Episcop ie i de Cenad.

în anul 1596, Şeitinu l, Pobara şi Salanc, sate din aprop iere  

au  fost comple t distruse de tu rc i şi 30 de ani după aceea, locurile  
au rămas pustii. Abia după această perioadă, loan Banhegyes  
de Boroşneu, a adunat din nou locu itorii şi a re făcut aşezarea  
care, pe baza actu lu i din 11 iu lie 1626 a lu i G . Betlen, Principe le  
Ardealulu i, a devenit proprie ta tea fam ilie i Banhegyes.9

Datorită condiţ iilo r gre le de via ţ ă sub stăpânirea aceste i 
fam ilii, locu itorii din “Sa jti, Sem lac şi Pobar” au so lic ita t, în anul 
1648 M itropo lie i Primate de la Ezstergom , oferindu-i tre i coşuri 
de peşte şi un covor, să  treacă  în proprie ta tea Episcop ie i Cenad. 
Cerere aprobată la 2 sept. 1654, odată cu stab ilirea obligaţ ie i de  
a plă ti o dare anuală de 6 ta leri şi două perech i de cizme.

D inco lo de evo lu ţ iile politice ale epocii (1552-1596 şi 1597- 
1699), situaţ ia econom ică şi socia lă a popula ţ ie i româneşti s-a  
caracteriza t prin tr-o evidentă stagnare econom ică, provocată de  
numeroase le invazii şi pustiiri, care au creat o stare genera lă de  
descura jare  şi de neîncredere  în posib ilita tea unui viito r mai bun. 
Cu toa te acestea, numeroşi iobag i s-au  în rola t în armata otomană, 
ca m ijloc  de scăpare de tirania proprie tarilo r. Contacte le rea liza te  
prin in termediul serv ic iu lu i m ilita r au contribu it la dezvo ltarea  
conştiin ţ e i naţ iona le şi la conturarea unor posib ilită ţ i de angajare
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in tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA act«um  soaale şi politice care să se înscrie în lup ta dusă şi de  
fi  Iţ i români, pentru dezvo ltarea naţ iun ii române.

Aşa se  exp lică fap tu l că, în perioada reg imulu i grăn iceresc, 
via ţ a locu itorilo r a fost marcată de lup tele politice ale vrem ii care, 
însă, în  comuna noastră nu au  în reg istra t evenimente  deosebite . 
După desfiin ţ area reg imulu i grăn iceresc şi em igrarea  grăn icerilo r 
în Rusia , în zonele părăsite a avut loc un masiv proces de  
co lon izare a unor noi popula ţ ii.

P rim a in formaţ ie despre situaţ ia Şeitinu lu i din această  
perioadă o avem  în însemnarea episcopulu i S inesie Jivanovic i 
care, în anul 1775, când a viz ita t loca lita tea a găsit aic i 70 de  
case, o biserică de lemn şi doi preoţ i.10

Cu prile ju l organ izării adm in istra tive din anul 1757, 
documente le atestă că în loca lita te existau: tre i mori, o prăvă lie  
grecească (ou 612 flo rin i im pozit), o măcelărie şi o crâşmă. în  

ce poveste posesiun ile din comună, documente de arh ivă  
Oom fiacu iiUH Csongrad din Ungaria arată că în anul 1759 în  

(peste 180 de fam ilii româneşti11 , fo rmate, în mare  
parte di  io  cocrtJS t:i. vemâţ j dtn  Transilvan ia , cu vite le şi unelte le pe  
care  iie -a iu ' Aceştia  au  fost îm proprie tăriţ i cu  “sesii” iobăgeşti kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

v Săiu  lU îititâ tâC i, m  funcţ ie de braţ e le de muncă din fam ilie şi 
de anmauee Pe im  unea de care dispuneau. în aceste condiţ ii 

ip îrscrcrte ’ Prn 1787** în reg istra  următoarele  date  despre situaţ ia 
Pr existenta a do* morari, a unui co jocar şi a unui

^nmariilicc inmmn»© iera  Chin lă Macavei, ia r notar. Ion  A lexa  
3» ±qr rts*! îTeceosa.TTrarrtu l locu itorilo r cu situaţ ie m ilita ră ,

*eca*dZ3fe  a  proprie tă ţ ilo r de  pământ* dln tr- 
ir  de  173  Pe  icrcpoe lan i. 6  aveau sesii în treg i. 15  câte  3/8  de
fe ~ 3^  p?  1/2 .14.174  sesie , 33. 1/S  sesie . 51.
sa isa* gr iii dte  Ite raudem i erau grăd inari:;’4 Cu aceeaşi ocazie  

seecggrsy rg  tâ  fa  <oeffinnaffiă  existau 182 de case. 72  de  gra jduri 
d*F rrcapsfa şi um rm fe»are lfe- efective de animale : 1S4 de  

ca* i« r raro i. 138© Pe © i„ 1®6 de porcii şi 168 dse capre.. 
^rr.\xz&r*£ saarite «ouiflwate Ha acea dată arau: grâu l secara, 
orin *r*ir*# ; şi Mamuţ ii. Ifa ft âîwn<ai s-a extar&s ccrrscructa de
••rr' ;trrr»^. 'cm itru !. IHGFEDCBA<g are  se  affta  p*e  Ita iJ l unde  este  assaz?  fesenca
--f> iiţ *şrr ă&Fgr mutat Itocu il adturâ l.
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In tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA anul 1771 a fost înche ia t actu l de regu larizare a 
îndatoririlo r feuda le “U rbaria lis Regulatio Possesion is Com ita tus 
Csanadiensis”,14 care a fost dezbătut şi aprobat în şed in ţ a din 2  
februarie 1772, ţ inu tă în comuna Turnu. Actu l prevedea  
măsurarea  tu turor proprie tă ţ ilo r, acţ iune încheia tă după cinci ani, 
la 5 sept. 1777. De la această dată a in trat în vigoare Documentu l 
“U rbaria lis Tabel la Geometricae Correcta Regio Camera lis  
Possesiones Sajteny”, care consfin ţ ea şi reg lementa sta tu tu l 
ju rid ic al proprie tă ţ ilo r din comună, re la ţ iile din tre proprie tari şi 
iobag i şi stab ilea obligaţ iile feuda le . în tre principa le le prevederi 

ale aceste i reg lementări se situau următoare le :
- stab ilirea  dimensiun ii “sesie i iobăgeşti”, la 38  jugăre (22,04  

ha pământ arab il şi 20 de porţ iun i de fâneţ e stab ilite pe baza a cât 
poate cosi un om pe zi);

- îm părţ irea fondulu i funciar în : fonduri libere şi sesii
iobăgeşti

- repartizarea  din fondul liber a 70 de porţ ii de fâneţ e pentru  
primărie ; a două sesii de câte 38 de jugăre fiecare şi a câte 20  
de porţ ii de fâneţ e pentru ce i doi preoţ i din comună; a unei sesii 
de 38  jugăre te ren arab il şi a 20 de porţ ii de fâneţ e pentru notar, 
precum  şi a 1/2 sesie te ren arab il pentru învăţ ă tor;

- stab ilirea număru lu i sesiilo r iobăgeşti la 167 şi repartizarea  
lo r la 217 fam ilii, din care 54 aveau numai casă, ia r 8 nu aveau
nic i casă.

Suprafa ţ a to ta lă a comunei era la acea dată de 6479  jugăre  
(3757,82 ha) te ren arab il şi 3480 porţ ii de fâneţ e .

în priv in ţ a obligaţ iilo r feuda le , stab ilite în raport de număru l 

de sesii existente , acestea erau următoare le :
- 8684 zile muncă cu animale le , de la răsăritu l până la  

apusu l soare lu i, sau:
- 18436 zile muncă cu braţ e le ;
- 269 flo rin i im pozit pentru casă;
-167 stân jen i de lemne pentru foc;
-167  “iţ ii” de unt15
- 334 coponi (cocoşi) şi 334 pui de găină;
- 2004 bucăţ i ouă;
-1 /9 din toa te ce le la lte produse rea liza te .SRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Potriv ittsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA acestor prevederi, obligaţ ia în muncă/sesie , cu  
animale le era de 52 de zile pe an. Chiar şi la o analiză sumară a  
acestor obligaţ ii se  pot face  o serie de  observaţ ii: nive lu l obligaţ iilo r 
era foarte  rid ica t, ceea  ce a făcut ca  iobag ii să nu le poată îndep lin i 
decât muncind cu mult mai mult peste prevederile  fo rmale  înscrise  
în documente. Pentru că, dacă obligaţ ia în muncă cu animale le  
pentru o serie era de 52 de zile pe an, ce i care aveau două sau  
mai multe sesii erau obligaţ i, practic , să lucreze pentru stăpân, 
în treg anul. în al doilea rând, aceste obligaţ ii nu puteau fi 
îndep lin ite decât de fam iliile cu mulţ i membri, ce le la lte fiind  
obligate a se asocia pentru a putea presta muncile şi a-şi ach ita  
obligaţ iile ce le la lte  şi, a-şi câştiga, în ace laşi tim p, şi ce le necesare  
pentru existenţ a proprie i fam ilii.

O consecin ţ ă a acestu i sistem de obligaţ ii a fo 's t aceea a  
red istribu irii proprie tă ţ ii agrare , proces care a produs, în tr-o scurtă  
perioadă  de  tim p, următoarea structură de proprie ta te  în comună: 
101 de sesii să fie deţ inute doar de 76 de fam ilii, ia r 66 să revină  
la 141 de fam ilii.

Cu toa te acestea, în îndep lin irea obligaţ iilo r feuda le un ro l 
im portant l-a avut fap tu l că locu itorii comunei practicând pe scară  
la rgă creşterea vite lor, au reuşit să îş i asigure pe această ca le  
ce le necesare  tra iu lu i lo r şi a fam iliilo r lo r şi să-ş i ach ite , în ace laşi 
timp, şi obligaţ iile fa ţ ă de stăpâni. De aceea ei au depus eforturi 
în vederea dezvo ltării creşterii animale lor şi a producţ ie i 
animalie re .

O  asemenea preocupare a produs un efect neaştepta t, cu  
mari im p lica ţ ii în via ţ a socia lă a comunită ţ ii. Pentru crearea unor 
condiţ ii mai bune de ie rnat a animale lor, s-a trecut la constru irea  
de “s ta ţ ionare”, în care, pe lângă animale se asigurau spaţ ii şi 
pentru păstrarea fu ra je lor şi a fânu lu i, necesare în tre ţ inerii lo r. 
Amplasate pe  te renurile  de  fâneţ e şi pe  ta rlaua ală tura tă “oarze le”, 
aceste construcţ ii au evo luat de-a lungu l vrem ii, devenind, cu  
tim pul, “să laşe”, de  fap t, anexe ale gospodăriilor  din sat. Ca unită ţ i 
econom ice aceste gospodării anexe au ajuns, cu tim pul, să fie  
performante, în specia l în domeniu l creşterii animale lor şi a 
păsărilo r şi rentab ile din punct de  vedere  al produse lor alimentare  
animalie re .
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O tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA funcţ ie im portantă  a să laşe lor a fost şi aceea de  “locu in ţ ă” 
de  vară pentru  fam iliile ţ ă răneşti fiind , de obice i, situate la m ijlocu l 
distanţ e i din tre locu in ţ e le din sat şi locurile unde ţ ă ran ii erau  
obligaţ i să presteze zile le de muncă, pe te renurile nobilia re . Prin  
in termediu l acestor să laşe s-a asigura t şi aproviz ionarea ce lor 
plecaţ i la muncă, concom itent cu creşterea animale lor care, de  
primăvara şi până toamna, păşteau pe porţ iunea de te ren a  
comunei, cunoscută ca “n im aş”, cu o suprafa ţ ă de  2422 de  jugăre  
(1404,76 ha), la acea dată . “Tehnolog ia ” creşterii animale lor 
consta din îm părţ irea lo r în tu rme separate de “m ulgări”, "sterpe” 
şi boi. Pentru mulgerea vacilo r, seara şi dim ineaţ a , gospodine le  
mergeau la "fântân ile vacilo r” , unde acestea erau aduse pentru  
adăpat, le mulgeau şi se re în torceau cu lap tele muls, pe care, 
apoi, îl pre lucrau, transformându-l în diferite produse lacta te .

în priv in ţ a plante lor de cu ltură , grâu l, orzu l şi ovăzu l erau  

adunate sub fo rmă de “stoguri” , pe arii specia l destinate acestu i 
scop, unde erau tre iera te , cu ca ii, sub supravegherea “b istoşilo r” 
(vech ililo r) care  erau, potriv it trad iţ iilo r, foarte  câ inoşi. Căci, oricum  
lucrau oamenii, ei găseau pretexte pentru a-i îndemna la muncă  
cu “corbaciu l” (b ic i îm ple tit din cure le).

Spre sfârş itu l seco lu lu i al XVIII-lea se  în reg istrează un nou  
spor de popula ţ ie în comună, rezu lta t, atâ t din sporu l natura l al 
popula ţ ie i, cât şi din continuarea procesu lu i de co lon izare . Fapt 
consemnat în anul 1793, prin existenţ a în comună  a 342 de case, 
cu 2447 de locu itori, ia r în anul 1803, a 444 case.16

M işcările socia le de la sfârş itu l seco lulu i, răscoa la lu i Horea, 
C loşca şi Crişan, revo lu ţ ia franceză de la 1789 şi războaie le  
napoleon iene au avut ecouri şi în comună. Prima din tre acestea  
a fost apelu l îm păratu lu i austriac, Francisc I la iobag ii români, de  
a partic ipa la lup te le pentru sa lvarea im periilo r aposto lice  feuda le  
şi trecerea la recru tarea lo r cu “arcanu l” (u lte rio r prin jucarea  
“verboncu lu i”). Câţ i şe itinen i au partic ipat la aceste  bătă lii nu se  
ştie cu preciz ie , dar, se ştie că, în genera l, românii au avut 
comportări adm irab ile  în aceste bătălii, recunoscute , ca atare , de  
către stăpânii lo r.

în priv in ţ a stării econom ice  şi socia le a locu itorilo r, în această  
epocă a destrămării feuda lismulu i, aceasta era caracterizată de

:
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jtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA strămutat şi astfe l li s-au făcut mai multe apasari, când ei sunt 

tuş i ce i mai vech i locu itori ai ţ ă rii . .
La dificu ltă ţ ile generate de obligaţ iile feuda le şi de reg imul 

5 in ferio rita te aplica te iobagilo r români, s-au adăugat şi ce le  
ovocate de ie rarh ia bisericească sârbă, căre ia i-au fost 
ibordonate bisericile ortodoxe româneşti, după aşezarea  
fug iaţ ilor sârb i pe aceste locuri.

în acest context politico-socia l şi cu ltura l, via ţ a econom ică  
loca lită ţ ii noastre a fost dom inată în continuare, de activ ita tea  IHGFEDCBA
î creştere a animale lor domestice. Ramură econom ică  
îpendentă , în mare măsură, de fenomenele naturale , frig , plo i, 
jce te etc. Există date care arată că în anul 1836, ca urmare a  
ie i secete de lungă durată , animale le din comună au fost, 
>roape, decimate din cauza  foamei, ceea ce  a determ inat victim e  
în rându l oamenilor.

Cu toa te dificu ltă ţ ile în tâmpinate şi cu noianu l de poveri pe  
ire au fost obligaţ i să le în frunte , locu itorii aşezării au găsit 
surse ca, în prima jumătate a sec. al X lX -lea să continue a-şi 

via ţ a mai departe , să-ş i constru iască locu in ţ e din ce în ce  
ai mari şi mai ig ien ice, să desfăşoare acţ iun i co lective pentru  
antarea de pom i (inc lusiv pom i fructife ri) pe marginea drumurilo r, 
ir şi în sat, să sape fân tân i pentru a se aproviz iona cu apă, să- 
constru iascăJoca luri noi de şco li şi să  înzestreze pe ce le vech i, 
- şi biseric ile , cu ce le necesare pentru buna lo r funcţ ionare, 
nexa 7)

jce

|
Un moment im portant în via ţ a cetă ţ en ilo r din comună l-a  

nstitu it obţ inerea, în anul 1831, a dreptu lu i de a avea o pia ţ ă 
ptămânală , cadru care  a generat unele  fac ilităţ i de care săten ii 

nevo ie pentru a-şi putea desface mai uşor şi mai rap id  
zoduse le de care dispuneau.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2. Dezvo ltarea econom ico-socia lă premodernă si 
modernă (1848-1945)

La m ijlocu l seco lu lu i al X lX -lea, în perioada revo lu ţ iilo r de la
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1848,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA odată cu  în lă turarea iobăgie i, în  via ţ a econom ică, şi socia lă  
locală  au  in tervenit sch imbări semnifica tive . Astfe l, în partea  vestică  
a hotaru lu i comunei, după  ce anterior fusese  în fiin ţ a t Peregul Mare, 
ca sat cu popula ţ ie preponderent maghiară , a fost în fiin ţ a t un nou  
sat - Peregul M ic - loca lita te fo rmată din co lon işti ru ten i, ceh i şi 
germani.

în aceeaşi perioadă, în tre  aniil840-1852, în “tişcot” au fost 
arendate 150 dejugăre (97 ha) te ren agricol unor fam ilii maghiare , 
fo rmate din 64  de persoane, care au  în temeia t aşezarea  Toviskes. 
Principa la ocupaţ ie a locu itorilo r era legum icu ltura şi cu ltura  
tu tunu lu i. însă, în urma unei revărsări devasta toare a Mureşu lu i, 

în anul 1852, loca lita tea a fost inundată, case le distruse, ia r 
locu itorii plecaţ i din cauza dezastru lu i nu s-au mai re în tors pe  
aceste locuri.

Potriv it recensământu lu i din anul 1850,18 situaţ ia econom ică  
şi socia lă a Şeitinu lu i se prezenta , după cum  urmează:

Suprafa ţ a to ta lă  a  comunei era de 11469  jugăre de pământ,
d in care:

- 7890 jugăre, te ren arab il;
- 438 jugăre râ t;
- 2422  jugăre păşune;
- 185  jugăre pădure;
- 442 jugăre te ren neproductiv .
Numărul to ta l al case lor constru ite şi locu ite era de 622; 
D istribuţ ia proprie tă ţ ii funciare era următoarea:
-18 sesii în treg i;
-10 sesii de 7/8 de sesie ;
- 40 sesii de 6/8 de sesie ;
- 134 sesii de 5/8 de sesie ;
- 62 sesii de 4/8 de sesie ;
- 60 sesii de 3/8 de sesie ;
-170 sesii de 2/8 de sesie;
- 57 sesii de 1/8 de sesie .
Im pozitu l pe anul 1851/1852 era de 8037 flo rin i.
Această distribu ţ ie este , deja , pe deplin edifica toare în  

priv in ţ a procesu lu i de diferenţ ie re socia lă ce s-a produs în  
perioada anterioară , proces înche ia t cu o clara delim itare a unui
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numărtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m ic  de locu itori sau fam ilii cu “sesii” în treg i şi a unui număr 
mare, cu 3/8 , 2/8 sau 1/8 de sesie , deci, cu polarizarea ven iturilo r 
Ş i averilo r la un pol de vârf şi a sărăcie i la baza structurii şi a  
ie rarh ie i socia le rezu ltate .

Tot în această perioadă, loca lita tea a prim it sig iliu , însemn  
ce consfin ţ ea identita tea ei proprie . S-a în fiin ţ a t jandarmeria , 
pentru păstrarea ord ine i publice şi a siguranţ e i, ia r în anul 1884  
a fost in trodusă legea cadastrulu i, pe baza căre ia a fost 
reg lementat ansamblul distribu ţ ie i şi organ izării te rito riu lu i comunei.

Spre sfârş itu l seco lu lu i al X lX -lea se  în reg istrează şi anume  
divers ificări şi înno iri în sistemul econom ie i loca le . Astfe l, 
documente le în reg istrează existenţ a în comună a patru mori de  
apă, proprie ta te a ţ ă ranilo r Drăgan M ihai, Sucigan Hulbăr Ion , 
Roman Catiţ a şi a unui stră in, M ica Jard i. De asemenea, existau  
şi 6 mori seci, acţ ionate cu ca lu l. Primele  funcţ ionau în perioade le  
când dispuneau de apă, ia r ce le la lte , în restu l perioadelor de  
timp. Cu toa te acestea, econom ia loca lă a rămas, în continuare, 
o econom ie înch isă.

Meseriaşii din comună au rămas foarte puţ in i. Dulgherii şi 
zidarii au în reg istra t o anume extindere, odată cu extinderea  
construcţ ie i de locu in ţ e şi anexe gospodăreşti, îndeosebi din  
cărăm idă şi a extinderii sistemulu i tencu irii lo r. Reputat în acest 
domeniu era Popian  Ştefan, care avea stil propriu , atâ t ca zidar, 
cât şi ca tencu itor. De la el au învăţ a t meserie fra ţ ii S in itean, 
membrii fam ilie i Ju lău şi Dum itru P isco i. Sumănarii au fost 
reprezenta ţ i, în epocă, de Roman Metod ie , Ineovan  Arcad ie , Paia  
Petru şi Subaş N ico lae, ia r co jocarii de Naghi F lorea şi B istran  
D im itrie.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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E conom ia însă a continuat să fie preponderent agro- 
pastora lă , utilizând vech ile tehnic i agrico le , plugu l de lemn şi 
ce le la lte unelte agricole arha ice. Femeile au rămas dependente  
de industria casn ică. S ingura ramură mai performantă a rămas  
creşterea animale lor domestice .

T ransformări mai semnifica tive în econom ie încep să se  
contureze  în ultimele două decade ale seco lu lu i, când au apărut 
în comună prim ele  pluguri de  fie r, noi maşin i agrico le şi au început 
să fie adopta te noi so iuri de sem inţ e , să  fie în trebu in ţ a t pe scară
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maitsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA la rgă gunoiu l de gra jd pentru “îngrăşarea” pământu lu i. Aceasta  
este perioada în care, în comună s-a însămânţ at pentru prim a  
oară “g râu curat”, în locu l ce lu i amestecat cu secară, ia r porumbul 
semănat “în rânduri” în locu l ce lu i prin îm prăştie re ; a apărut prim a  
batoză mecanică de tre iera t grâu, precum  şi prim a lampă cu gaz  
care a stârn it mare in teres şi adm ira ţ ie prin tre locu itori.

Ch iar şi cu aceste sch imbări, econom ia loca lă a rămas, în  
mare măsură, dependentă de natură şi de evo lu ţ ia factorilor 
“cosm ici” . Documente le consemnează în acest sens marea  
secetă din anul 1863 (rămas  în memoria co lectivă ca “anu l rău”), 
care a distrus în treaga reco ltă de cerea le , fu ra je şi păşune şi a  
produs mari lipsuri locu itorilo r. în anul 1866, la 2 mai, o altă  

ca lam ita te s-a abătut asupra loca lită ţ ii-: un îngheţ tâ rz iu a  
comprom is toa te cu lturile anul fiind re ţ inut ca “anu l brumat”.

E fecte le acestor dezastre natura le şi econom ice s-au  
re flecta t în aceea că, pentru a le putea depăşi, unii locu itori şi-au  
vândut o parte din sesii, alţ ii s-au îm prumutat la un debitor, pe  
nume Deutsch, pe te rmen lung. Se pare însă că, pe baza unei 
hotărâri a Presb iteriu lu i,19 îm prumutul a fost restitu it, din banii 
destinaţ i construcţ ie i "templei” biseric ii. Cu toa te  acestea, organele ' 
adm inistra tive au continuat să încaseze anual, în contu l datorie i 
fa ţ ă de Deutsch, ra tele de pla tă , până la sfârş itu l seco lu lu i, tim p  
de 34 de ani. Abia  în anul 1899 s-a afla t că  financiaru l nu mai are  
nic i o pretenţ ie fa ţ ă de şe itineni de multă vreme.

Toate aceste fap te şi în tâmplări au determ inat o nouă  
red istribu ire a proprie tă ţ ii, unii, profitând de dificu ltă ţ ile create  
acaparând pământ, ia r alţ ii, pierzându-l, în principa l, prin scoaterea  
la lic ita ţ ie a proprie tă ţ ilo r grevate de taxe şi im pozite.

în acest context, o fam ilie de mari proprie tari, BECKER , a  
acaparat cea mai mare suprafa ţ ă de te ren, cu sprijinu l notaru lu i 
comunal H idvegy Antal, care, profitând de fap tul că ţ ă ran ii nu  
cunoşteau lim ba  ofic ia lă şi, deci, nic i conţ inutu l acte lor redactate, 
a favoriza t procurarea pământu lu i la preţ uri de până la 100 de ori 
mai m ici decât va loarea rea lă a pământu lu i.

O  contrapondere  oarecare  la o astfe l de evo lu ţ ie s-a produs  
în anul 1878, prin mutarea păşunii de pe “n im aş” (cu o în tindere  
de 2422  jugăre), pe  “râ t” (cu  438  jugăre) şi in troducerea  în circu itu l
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agric°|tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a fostu lu i te ren  de păşunat. Cu acest prile j s-au repartiza t 
ca e 0,5 jugăre/sesie , tu turor locu itorilo r (proporţ iona l cu sesiile  
deţ inute) şi s-au stab ilit şase noi sesii “învăţ ă toreşti” de câte 24  
jugăre  fiecare . Acest te ren, foarte productiva reech ilib rat situaţ ia , 
favorizând depăşirea dificu ltă ţ ilo r şi dezvo ltarea econom ică a  
loca lită ţ ii. Dar, ch iar şi cu acest prile j, când repartizarea sesiilo r 
s-a făcut conform  hotărârii adopta te prin tragere la sorţ i, ce i mai 
putern ic i, nemulţ um iţ i de lo turile ce le -au reven it, au determ inat o  
nouă repartizare a te renulu i, ia r prin zvonuri priv ind creşterea  
im pozite lor, caracteru l nefavorab il al cu lturii cerea le lor a  
pământu lu i repartiza t etc., în ch iar cursu l acţ iun ii, unii locu itori 
descura ja ţ i şi săraci şi-au vândut drepturile, pe aproape nim ic, 
rămânând  mai departe , fă ră pământ. (Beţ iv ii le -au vândut pe câte  
2-3 kg de ţ u ică).

V ia ţ a locu itorilo r a fost marcată , în această perioadă şi de  
alte evenimente im portante . în anul 1863 s-a constru it şoseaua  
Nădlac  - Pecica, care  trece prin  te rito riu l comunei la 4  km  distanţ ă 
de sat. Traseu l şose le i a fost stab ilit în funcţ ie de in terese le  
nobilia re , având în vedere că pe acest traseu îş i avea conacul 
un nobil maghiar, cunoscut cu numele de Toma, care a reuşit să  
determ ine trecerea traseu lu i pe lângă "pusta” lu i, fă ră a lua în  
considerare nevo ile şi in teresele unei comunită ţ i socia le şi umane  
de dimensiun ile ce le i a comunei Şeitin . Im plicaţ iile unei astfe l de  
acţ iun i se resim t din păcate şi astăzi, şi ar merita să fie avute în  
vedere discuţ iile cu priv ire la noile trasee europene pe te rito riu l 
ţ ă rii noastre .

Tot în această perioadă a fost efectuată o lucrare de mari 
dimensiuni, de regu larizare a cursu lu i Mureşu lu i, num ită  
"Tă ietura", prin care a  fost sch imbat cursu l râulu i, pentru evitarea  
repeta te lor inundaţ ii devasta toare ale acestu ia , datorită fap tu lu i 
că  vechea alb ie  trecea  foarte aproape de sat. De atunci, această  
alb ie , care există şi astăzi, poartă denum irea de "Mortăre ţ ", 
respectiv , de alb ie "moartă", care, însă, în anum ite perioade de  
tim p plo ios sau de inundaţ ii ale Mureşu lui s-a mai umplut cu apă  
ci ult^r .până tâ rz iu, în zile le noastre .

•u l 1867, in frastructura comunei şi serv ic iile socia le s- 
iit cu un ofic iu poşta l
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care, la acea  dată , era condus de
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Ştefan tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA M ihailov ic i (M ihă ilescu, potriv it semnăturii lu i).
Până în anul 1868, Primăria qomunei funcţ iona în tr-un lo 

ca l constru it din pământ bătu t şi acoperit cu “tu le i”. în anul 1868 a 
fost construit un nou loca l, din cărăm idă, loca l în care Primăria  
funcţ ionează şi în prezent. Construcţ ia este cea orig inală , cu m ici 
modificări, constând  în  înch iderea  coridoru lu i cu stic lă, amenajarea  
curţ ii in terioare şi sch imbarea porţ ii principale de înch idere (în  
anul 1988).

în anul 1884, la in tervenţ ia deputa tulu i Becker a fost în fiin ţ a t 

un post de medic comunal, ocupat de dr. Urmosy Kalman, 
cetă ţ ean român de orig ine secu iască, care a deţ inut acest post 
tim p de 30 de ani,(până la moartea sa), perioadă în care şi-a  
îndeplin it cu conştiinc iozita te obligaţ iile profesiona le , contribu ind  
la promovarea ig iene i şi a practic ilo r medica le  ştiin ţ ifice , îm potriva  
practic ii tradiţ iona le , bigote şi m istice .

Tot în această epocă s-a în reg istra t o creştere a procesu lu i 
construcţ ie i de locu in ţ e , dar, mai ales a construcţ ie i loca lurilo r de  
şco li şi a biseric ilo r (prob leme  tra ta te la cap itole le  dedicate acestor 
institu ţ ii).

Sub  raport politico-adm in istra tiv , perioada la care ne re ferim , 
continuă să poarte amprenta caracteris tic ilo r reg imurilo r feuda le , 
în sensu l că: toa te posturile politico-adm in istra tive erau ocupate  
de nobili sau de către reprezentanţ i - îm putern ic iţ i ai lo r; 
so lu ţ ionarea prob lemelor socia le şi a ce lor ind iv idua le im p lica  
obligatoriu bunăvo in ţ a acestora . Postu l de prim ar era ocupat pe  
bază de plocoane.20

Acte le de  justiţ ie şi justiţ ia , în genera l, se aplicau în condiţ ii 
sim ilare , drepta tea fiind , de regu lă , de partea ce lor mai bine plasaţ i 
din punct de vedere econom ic şi socia l. “Cadourile hotărau  
înc linarea balanţ e i, nu fap te le”.21 Este, de asemenea, re ţ inut în  
această , priv in ţ ă fap tu l că un cetă ţ ean a fost prins de un pădurar, 
în braconaj, cu o căprioară vânată , fap t pentru care a fost trim is  
în judecată . Un altu l, îl sfă tu ieşte să mai îm puşte una şi mai 
frumoasă, pe care, dând-o ca plocon judecătoru lu i a obţ inut 
următoarea sentin ţ ă : condamnare la 18 flo rin i amendă, cu  

suspendarea pedepse i".22
Băta ia , ca m ijloc de “îndreptare ” sau de constrângere seSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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P^rac&ca tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA şi pentru încă lcarea unor norme de convie ţ u ire socia lă  
ca  şl a unora re lig ioase.23 în ace laşi tim p, ca urmare a fap tu lu i că  
populaţ ia românească era excepta tă de la drepturile şi via ţ a 
pubSscă. un ro l esenţ ia l în via ţ a ind iv idua lă şi socia lă a comunită ţ ii 
&-au avut fam ilia şi biserica , care au ţ inu t locu l obştei. De aceea, 
once acţ iune mai însemnată din via ţ a ind iv idua lă nu se rea liza  kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
fără acordu l "conciliabu lu l fam ilia l", a căru i hotărâre era lege.

O parte a numeroase i fam ilii, GHEORGHE MĂRIENUŢ .

Iar prob lemele obşte i se dezbăteau în fa ţ a biseric ii, după  
înche ierea slu jbe lor re lig ioase, în fiecare dum inică sau sărbători. 
Toate prob lemele loca le , conduita locu itorilor, veştile  şi in formaţ iile 
din  afara  localităţ ii erau dezbătute  la co lţ urile străzilo r, în  "d ivanuri” 
(d iscuţ ii libere , organ izate “ad-hoc”).

Perioada din tre 1889-1918 a fost marcată de profunde  
sch imbări şi prefaceri în toa te componentele vie ţ ii econom ice şi 
socia le , care s-au re flecta t şi în semnifica tive transformări în  
orientările va lorice şi de ide i, în acţ iun ile politice şi în cu ltură şi 
via ţ a sp iritua lă în genera l,

Anul 1&W  a fost un an slab, defic ita r în producţ ia de  cereale . utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Datorită acesteiI situaţ ii, mal ales fam iliile sărace, cu mulţ i copii, ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
m  rămas fă ră mijloacele necesare asigurării hrane i. în aceste  

mal mulţ i ţ ă ran i din loca lita te , organ izaţ i de F ilip Costea  
■ j& tH i,  Constantin Popa B ila şl Oh.V Idu a Lucii, s-au prezenta t la



Primărie tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cerând de lucru prim aru lu i Teodor Rusu P iticanu, 
precizând că, în caz contrar, vor face "revo lu ţ ie". La so lic ita rea  
prim aru lu i, după o oră a sosit la fa ţ a locu lui “fib irău l”, însoţ it de o  
grupă de jandarm i că lări. Ş i în fa ţ a acestu ia au so lic ita t ace laşi 
lucru - “să li se dea de lucru” - pentru că altfe l nu mai au cu ce  tră i 
şi, în plus, să se verifice situaţ ia lo r de acasă. Consta tările făcute  
au condus la considerarea cererii ca fiind justifica tă şi, prin tr-o  
şed in ţ ă "fu lger” a Consiliu lu i comunal, sub preşedenţ ia “fib irăulu i” 
şi în prezenţ a proprie taru lu i loca l Becker, s-a hotărâ t constru irea  
şi pie tru irea drumulu i, din fa ţ a primărie i, spre Nădlac, până la  
şoseaua naţ ională , pe o lung ime de 8 km  şi rid icarea unui dig de  
apărare îm potriva inundaţ iilo r Mureşu lu i, în partea de vest a 
comunei. înacest mod s-a aplanat conflic tu l, ia r comuna  s-a ales, 

până la urmă, cu două obiective de in frastructură rea liza te.24

T re ieratu l grâu lu i cu batoza.

în ace laşi an, mecanicu l Anton Burgher s-a stab ilit în comună  

aducând cu sine o batoză de tre iera t grâu. Om gospodar şi 
în treprinzător, în afara sezonulu i de tre iera t, el utiliza locomobila  
la tă ia tu l de cherestea din buşten i şi acţ iona o moară  cu “va lţ” , pe  
care şi-a insta la t-o în propria sa gospodărie . Tot el a fo ra t pentruSRQPONMLKJIHGFEDCBA

81



'

p rima tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dată în comună, două fân tân i alimenta te cu apă potab ilă  
din a doua pânză freatică , de la 50 m adâncime.25

Perioada 1893-1895 a marcat o nouă criză econom ică în  
comună, care a sărăcit pe mulţ i din tre loca ln ic i proveniţ i din  
rândurile ţ ă ranilo r m ijlocaşi şi cu pământ puţ in , care şi-au vândut 
averile sau le -au ipo tecat la bănci.

După exemplu l lu i Burgher, în anul 1894, un grup de ţ ă ran i 
loca ln ic i înstăriţ i, în frunte cu Arcad ie Ş iclovan şi cu Constantin  
Stra ja au adus o nouă batoză de tre iera t grâu şi prim ele maşin i 
de semănat cerea le păioase din comună.26

Acumularea  greută ţ ilo r şi a priva ţ iun ilo r din această etapă a  
determ inat un fenomen socia l nou, respectiv plecarea  din comună  
a fam iliilo r sărăcite spre alte  zone  şi loca lită ţ i din ţ a ră , în speranţ a 
găsirii unor posib ilităţ i de îm bunătă ţ ire a condiţ iilo r de via ţ ă . Un  
prim  lo t, fo rmat din peste 20 de locu itori, a plecat în satu l Răbăgia  
din judeţ u l Constanţ a . A ltu l, fo rmat din 10 fam ilii, s-a stabilit în  
oraşul Szeged (Seghedin) din Ungaria , datorită fap tu lu i că, aic i 
ziua de muncă era plă tită de cinci ori mai mult (1 ,5 fl), decât acasă  
(0 ,30 fl)27. Grupuri mai m ici de locu itori s-au stab ilit în Lugoj, O fe lia  
şi lanova din judeţ u l T im iş. (Anexa 7)

în trucât şi în anul 1896 reco lte le au fost slabe, pe fondu l 

genera l al crizei econom ice pre lung ite , după ce loca ln ic ii au căuta t 
de lucru pe la diferite “puste”, în ia rna ace lu iaşi an, sub in fluenţ a 
ide ilo r socia lis te care au început să se răspândească şi în  
Transilvan ia , în comună a fost constitu ită o organ izaţ ie loca lă de  
în tra ju torare reciprocă. Fondul necesar acţ iun ilo r ei era constitu it 
din cotiza ţ iile de 10 cre iţ ari pe săptămână a fiecăru i membru. 
Organizatoru l şi preşed in te le organ izaţ ie i a fost măcelaru l lanoş  
Chiorean, ia r casier F ilip Costea Leahul. Prin tre membrii ei au  
figura t: Dum itru Nemeş, Bălaş Petru , O tlăcanu Puieşu, Ştefan Matei 
Acentoa ie i, Teodor Popa Doda, llie Bujigan fra ţ ii Petru şi M ihai 
Macavei a lu i Halaţ . D in fondurile rea liza te (200 fl), organ izaţ ia a  
acordat aju tor la doi membri care s-au îm bolnăvit, s-a abonat la  
două ziare , a procurat broşuri de popularizare a cunoştinţ e lor 
agrico le etc. Pe parcurs, aceasta a dobândit un caracter politic , 
fo rmulând ch iar un număr de revendicări, în tre care: rid icarea la  
50 cre iţ ari (de la 30) a plă ţ ii zile i de muncă, creşterea de la 1/4 , la

i

:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1/3 ,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a cote i-părţ i pentru lucrările agrico le , la cu lturile de porumb şi 
la 1/10, la secerişu l cu lturilo r de grâu, orz şi ovăz; acordarea  
dreptu lu i de vot universal ş.a .28 Datorită adversită ţ ii organelor 
adm in istra tive şi a fap tu lu i că unii membrii au părăsit loca lita tea, 
această organ izaţ ie nu a activa t decât un an de zile . Dar, ch iar şi 
In aceste condiţ ii, ea a avut un im pact socia l şi mora l, resim ţ it mai 
ales în rândurile popula ţ ie i sărace din comună.29

Acţ iun ile de constitu ire a unor institu ţ ii econom ico-financiare  
româneşti menite să sprijine în tărirea econom ică a popula ţ ie i 
române din Transilvan ia (în fiin ţ area Băncii de cred it “A lb ina” la 
S ib iu , în anul 1871 şi “V ictoria ” în Arad în 1887) s-au resim ţ it şi în  
comuna Şeitin , prin in termediu l Institu tu lu i de Credit “Nădlăcana”, 
în fiinţ a t în Nădlac. Aceste institu ţ ii aveau ca obiectiv principal a  
sprijin i ţ ă ran ii români pentru a cumpăra pământ din moşiile  
la tifund iare in tra te în procese de destrămare.

în Şeitin , un grup loca l, condus de Constantin Roşcău  

abso lvent al Institu tu lu i Teolog ic, bun gospodar şi secondat de  
Teodor Rus şi Toader V id a urmărit în de aproape aceste procese, 
sprijin ind ţ ă ran ii să ach iz iţ ioneze pământ. Acţ ionând în mod  
concret, acest grup a urmărit moşiile care urmau să se vândă, 
stab ilind cine să le cumpere, s-au in teresat de obţ inerea cred ite lor 
necesare, precum  şi de amortizarea acestora . în aceste condiţ ii, 

comunita tea bisericească, a cumpărat 22 jugăre te ren arab il şi 
1060 stân jeni, de la un proprie tar, Manheim , ach iz iţ ie care, 
gestionată in te ligent, s-a mărit trepta t şi a trecut în patrim oniu l 
şco lii, ajunsă la acea dată la 120 jugăre de pământ.

Concom itent cu eforturile consacrate obţ inerii de pământ 
arab il, în această perioadă s-a extins procesu l de înzestrare a  
agricu lturii cu maşini agrico le noi şi modern izate. în tre acestea, la  

sfârş itu l deceniu lu i, pe prim  plan a  fost genera lizarea  utilizării plugu lu i 
de fie r, în comună în reg istrându-se ch iar o anum ită “competiţ ie " 
pentru procurarea ce lu i mai bun plug de fie r. în acest scop, din  

Sem lac a fost adus un fie rar, cunoscut sub porecla de “gângavu l", 
priceput în construcţ ia de pluguri. Unii locu itori şi-au procurat pluguri 
mai bune, constru ite de un fie rar din Beba-Veche, judeţ u l T im iş. 
Cel mai bun plug  însă, se  considera  ce l făcut de  un fie rar din Peregul 
Mare, şi care putea fi cumpărat la preţ u l de 14 fl. bucata .30
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P lugu ltsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de fie r

în anul 1897, notaru l comunei Dum itru Feier şi-a procurat 
o moară cu “va lţ uri", acţ ionată in iţ ia l cu un motor cu vapori, ulte
rio r cu un motor D iese l, denum ită Moara “Fe lic ia ” (după numele  
primulu i său cop il), care a funcţ ionat In comună tim p de 82 de

Concom itent, a  continuat şi s-a  extins construcţ ia de locu in ţ e 
şi de anexe din cărăm idă, precum  şi a ce lor de şco li.

La începutu l seco lu lu i XX, progrese le în reg istra te anterior 
au continuat şi s-au aprofundat. La vech ile unelte şi maşin i 
agrico le s-au adăugat alte le noi. Au apărut în comună plugu l cu  
corman  de  “iagă” (inoxidab il), s-au extins cu lturile  pe bază  de so iuri 
selectate , îngrăşăm inte organice, cu lturile organ izate pe bază de  
aso lamente. în anul 1904, fosta proprie ta te “Becker lanos” cu  
suprafa ţ a de 232 ha a  fost lich idată , în treg te renu l fiind cumpărat 
de  loca ln ic i. A  început exp loatarea pădurii Vauş, fosta proprie ta te  
a Conte lu i Szapany. Locu itorii comunei au cumpărat peste 100  
ha  te ren  din hotaru l loca lită ţ ii Sânpetru Mare (de pe partea stângă  
a Mureşu lu i), au despădurit Prundul Pobara şi pădurea C ioaca, 
in troducând în circuit agrico l te renurile respective . Terenu l din  
“T işcot” a fost arendat, în parce le de câte 2  jugăre pe o durată de  
3 ani de zile , localn ic ilor.

ani.
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A tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fost extins şi te renu l in travilan , din nevo ia extinderii 
construcţ ie i de locu in ţ e .

Toate aceste evo lu ţ ii s-au re flecta t în în tărirea proprie tă ţ ilo r 
şi a gospodăriilo r m ici şi m ijloc ii, şi în creşterea aportu lu i acestora  
la dezvo ltarea producţ ie i agrico le , animalie re , legum ico le şi 
pom ico le . Aşa se  face  că, în prima parte a seco lu lu i XX, fo rmaţ iile 
gospodăreşti de 3-6 ha te ren arab il, în afară de cerea le , creşteau  
fiecare animale (2 ca i, 1-2 vaci, 3-4 porci, 30-40 găin i şi/sau 10- 
20 gâşte sau ra ţ e , porumbei ş.a .) şi, pe această bază, partic ipau  
cu efic ienţ ă la dezvo ltarea econom ică şi socia lă . Mai mult, ele se  
dovediseră competitive , în raport cu ce le câteva proprie tă ţ i mari 
existente în comună (cea mai mare fiind atunci de 148 ha), care, 
datorită dificu ltăţ ilo r de a dispune de fo rţ ă de muncă cores
punzătoare, obţ ineau rezu lta te econom ice in ferioare , atâ t 
cantita tiv , cât şi ca lita tiv , ce lor din gospodăriile m ijlocii. în această  
perioadă s-a extins şi construcţ ia de să laşe, pe parce le m ici, de 1 
ha sau ch iar mai m ici, unele fiind anexe ale locu in ţ e lor din sat, 
alte le însă, aparţ inând popula ţ ie i sărace, s-au constitu it în  
gospodării independente . La un moment dat, număru l acestor 
să laşe a ajuns a fi de aproape 250.

Un factor im portant în creşterea efic ienţ e i econom ice din  
această perioadă l-a reprezentat preocuparea susţ inută a  
locu itorilo r pentru in troducerea de noi so iuri de sămânţ ă în cu lturile  
cerea lie re şi de noi rase, în domeniu l animalie r. Aceasta este  
perioada în care, pe lângă so iu l de grâu “o tă lă" s-a in trodus so iu l 
“arpahalm i”, mai rezistent la pai şi foarte productiv ; so iurile de  
porumb “d in te de ca l" şi “c icantinu l” românesc; rase le de vaci 
“s iementha l", "ţ iga ia” şi “stogara" la oi; la porci, pe lângă “mangaliţ a 
albă" s-a in trodus rasa”berksiri” , mai pro lifică . La ca i, pe lângă  
rase le loca le “non ius" şi “gh idran”, s-a încercat şi rasa “muray” 
(m uran) de la ca i putern ic i care însă nu a reuşit să fie adapta tă  
loca l. în sectoru l creşterii păsărilo r au pătruns noile rase de găin i 

“p lymouth” (ouătoare) şi “orpringht”, pentru carne, “c ircana" şi 
“puzzli" la porumbei.

C reşterea productiv ită ţ ii şi a producţ ie i agrico le , vegeta le şi 
animale , a antrenat în mod firesc, necesită ţ i noi, în specia l legate  
de desfacerea şi va lorificarea produse lor, ceea ce a condus la
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-S t^ma-şitsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dezvo ltarea comerţ u lu i. Ramură  de  activ ita leeconom rea  
notes in iţ ia l aceasta a fost practica ta în comună de cetă ţ en ii 
proven it! din  axară. în  principa l, de  naţ iona lita te evre i. Aceştia . însă, 
ne iânşa practicarea acestei înde le tn ic iri, profitab ile , au angaja t 
tinen  din comună, ca ucenic i, pentru a-şi însuşi profesiunea. In  

aceste -cond iţ ii tineri ca: Gh. Popovici, Dum itru Popovic i, Păun  
Daniîâ Constantin Bărbat, au deprins ta ine le aceste i profesiun i, 
unii-d in tree i în temeindu-ş i unită ţ i comercia le proprii (prăvă lii), pe  
-Care le^au condus singuri, până tâ rz iu , după înche ierea ce lu i de
a l doilea războ i mondia l. Evolu ţ ii asemănătoare au avut ioc şi în  
domeniul ce lorla lte profesiun i, cum au fost ce le de fie rar, în care  
M inai Şandor şi loan S in itean au devenit vestiţ i, sau de tâmplar 
practica tă de M ihai Sărăndan şi, mai tâ rz iu , de Costea Tănase  
şja . Cro itoria a fost ilustra tă de Ştefan Costea, Popa Dum itru ş.a .

La începutu l seco lu lu i al XX-lea, începând cu anul 1905, 
s-a în reg istra t în comună un curent favorabil em igrării în S.U .A . 
Mobilu l aceste i orientări l-a constitu it dorin ţ a multor locu itori de a 
câştiga cât mai mult pentru a-şi îm bunătăţ i condiţ iile de via ţ ă. în  

aceste condiţ ii, în tre anii 1905-1914 au em igra t în S.U .A ., in iţ ia l 
numai bărbaţ i, apoi şi femeile , cca. 100 de persoane, stab ilindu- 
se în Harrysburg şi C leve land - în sta tu l Pensilvama; C incinati, 
Youngstown şi Achron - sta tu l Ohio şi Detroit - sta tu l M ich igan.

Românii din Şeitin plecaţ i la munci în S.U .A , oraşu l C incinati, Ohio.
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Em igraţ iatsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA acestora a fost temporară în trucât, după ce au reuşit 
să-ş i adune o anum ită avuţ ie (în principa l, în bani), mulţ i din tre ei 
s-au re în tors în sat, unde şi-au cumpărat pământ şi utila je agrico le  
şi au re luat profesiunea de agricultor, în temeind prin tre ce le mai 
performante şi mai viab ile gospodării şi unită ţ i econom ice din  
comună. (Anexa 8)

O  im agine  genera lă asupra  situaţ ie i comunei din acest tim p  
este diferită de date le sta tis tice ale recensământulu i din anul 
191031, care  consemnau următoare le :

- te ritoriu l comunei era de 11612 jugăre;
-1096 case de locu it, din care: 12 constru ite din pia tră sau  

cărăm idă 99 de case din pia tră şi ch irp ic i, 984 din ch irp ic i şi 
pământ bătut şi una din alte materia le ; 536 acoperite cu ţ ig lă , 38  
cu şindrilă , 498 cu papură şi tu le i; 107 să laşe, locu ite de  689 de  
persoane.

Şepte lu l comunal era fo rmat din următoare le efective de
animale :

817 capete vite ; 
1108 de ca i; 
1310 de porci; 
1769 de oi;
59 de boi de “povară”.
Im pozitu l to ta l al comunei a fost de 98240 coroane.
Sch imburile de produse şi aproviz ionarea populaţ ie i cu  

bunurile necesare se rea lizau prin in termediu l pie ţ ei comunale  
săptămânale  (lunea); tâ rgurile  comunale de prim ăvară şi toamnă  
(m artie  şi noiembrie); 11 prăvă lii comunale ; pie ţ e le şi magazine le  
din Nădlac, Macău, şi Seghedin şi tâ rgu l anual de la Arad (1 
noiembrie).

Perioada din tre anii 1910-1914 a marcat conso lidarea
evo lu ţ iilo r econom ico-socia le de până atunci şi perm itea  
posib ilita tea conturării unor noi lin ii şi direcţ ii de evo lu ţ ie viitoare . 
La orizont se contura in tenţ ia acordării dreptu lu i de vot tu turor 
cetă ţ en ilo r ştiu tori de carte , comasarea unor proprie tă ţ i şi 
îm proprie tărirea, din dispon ib ilită ţ ile comunei, a  tu turor locu itorilo r 
fă ră pământ, cu 0,58 ha de te ren agrico l. Trecerea profesoru lui 
lo rga pe te rito riu l comunei, cu prile ju l în toarcerii sa le de la stud ii,
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cunoscuttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aic i drept “prin ţ u l sta tu lu i român”, în tâ ln irea popula ţ ie i 
cu prim ul zbor deasupra comunei, în anul 1913, a lu i Aure l V la icu, 
cu avionu l său, războ iu l balcan ic din 1913, în legătură cu care  
unii locu itori au fost concentra ţ i şi trim iş i în Bosnia şi Herţ egovina, 
toa te configurau noi aşteptări şi sch imbări im portante  în via ţ a lo r.

Războiu l din 1914 a fost răspunsul care, declanşat când  
nimeni nu se aştepta , a avut un putern ic im pact asupra vie ţ ii 
locu itorilo r comunei, paralizând, aproape în treaga activ ita te din  
comună, în dum inica în care, vătăşe lu l primărie i, Ştefan Crişan, 
anunţ a prin baterea tobei, evenimentu l. A doua zi a urmat 
mobilizarea tu turor bărbaţ ilo r, până la vârsta de 42 de ani. Doar 
la câteva zile de la  începerea  ostilită ţ ilo r au fost aduse  în comună  
peste 100 de fam ilii de re fug ia ţ i săraci sârb i, din apropierea  
frontie re i din tre Austro-Ungaria şi Serb ia . Aceştia au rămas aic i 
patru lun i de zile . Ca urmare a pierderilo r masive de oameni, a  
urmat o a doua rundă de recru tări care a vizat şi bărbaţ ii în tre 42- 
50 de ani şi tineri de la 18 ani în sus, precum  şi bărbaţ ii în vârstă  
de  50-60 de  ani, rech iz iţ ionaţ i la muncă fo rţ a tă în spate le frontu lu i.

în comună nu au mai rămas  decât bărbaţ ii în  vârstă  de peste  
60 de ani, femeile , in firm ii şi cop iii. Această popula ţ ie a efectuat, 
în aceste  condiţ ii, toa te  muncile agrico le  şi a asigura t, cum  a putu t, 
ce le necesare  supravie ţ u irii unei vie ţ i ind iv idua le  şi socia le , bântu ite  
de războ i. în  sprijinu l lo r, din anul 1916  au  fost aduşi, pentru lucrările  
agrico le , prizonieri de războ i ruşi, care au rămas aic i până la  
sfârş itu l anulu i 1918, Lor li s-au  adăugat şi unii prizon ieri de războ i 
ita lien i, dar, care, datorită rezistenţ e i la muncă fo rţ a tă , au fost 
re traşi numai după 2 lun i de la dis locarea lo r în te rito riu .

în to t timpul războ iu lu i, cea mai mare parte din producţ ia 
agrico lă a fost rech iz iţ ionată de sta t. Ceea ce a condus la con
tinua deteriorare  a  condiţ iilo r de  via ţ ă a  locu itorilo r, în  toa te priv in ţ e le 
şi dimensiun ile lo r: obligativ ita tea de a face pâine din fă ină de  
grâu amestecată cu fă ină de porumb; distribu irea  zahăru lu i numai 
o dată sau de două ori pe an, câte 3-400 grame de persoană; 
restric ţ ii la consumul de petro l; greută ţ i în asigurarea  
îm brăcăm inte i, ajungându-se, din nou, la “şterţ uri” , papucii cu ta lpă  
de lemn, cip ic ii de cârpă etc. După in trarea Românie i în războ i 
£1916), în comună au fost aduşi re fug ia ţ i secu i, din Com itatu l
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C iuc,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA prile j cu care a apărut în sat “vărsatu l negru” (vario la),care  
a determ inat o molim ă ce a făcut multe victim e, în specia l, din  
rându l cop iilo r. în tim pul războ iu lu i s-a în reg istra t şi fenomenul 
sustragerii de la obligaţ iile m ilita re . Formele de manifestare ale  
acestu ia au fost multip le . Unii din tre locu itorii înstăriţ i au  "exoperat 
fermenteşuri ” (au obţ inut, pe  că i dubioase, “scutiri de mobilizare”). 
A lţ ii s-au lăsat prizon ieri, şi-au provocat defecte  fiz ice , s-au in ternat 
în sp ita le sau au dezerta t din armată. D in re la tări verba le , în tre  
anii 1916-1918, număru l dezertorilo r, din comună s-a rid ica t la  
cca. 40-50 de persoane.

în ultim ul an de războ i s-au  în reg istra t în sat şi două molim e: 
o febră aftoasă din vara anulu i a decimat şepte lu l comunal, ia r o  
viru lentă “gripă spanio lă” , apărută în toamna anulu i, a produs un  
mare număr de decese şi de suferin ţ e în rândurile populaţ ie i 
comunei. Costurile umane  plă tite de comună  în război au consta t 
în moartea pe câmpurile de lup tă a 155 de săten i mobiliza ţ i şi în  
numeroşi inva liz i afecta ţ i de războ i pentru to t restu l vie ţ ii. 
(Anexa 15)

Pe baza Arm istiţ iu lu i de după războ i, care a recunoscut 
princip iu l autodeterm inării popoare lor din  Austro-Ungaria , în via ţ a 
comunită ţ ii locale , ca şi a în treg ii ţ ă ri, au apărut noi probleme  
esenţ ia le , în tre care, pe prim plan s-au situat, pe de o parte , 
revendicările politice  naţ iona le şi, pe  de  altă parte , grave le dificu ltă ţ i 
materia le cu care se confruntau to ţ i oamenii. Solu ţ ia , la prim a  
categorie de probleme, a reprezenta t-o, aşa cum s-a văzut, 
constitu irea, în noiembrie 1918, a Consiliu lu i Naţ iona l Român  
Comunal, ia r la cea de-a doua, măsurile lua te de acesta pentru  
aproviz ionarea popula ţ ie i cu alimente , combustib il şi ce le lalte  
produse necesare, atâ t pentru ce i re în torş i din armată, pentru  
fam iliile lo r, cât şi pentru ce ila lţ i locu itori ai comunei. Toate aceste  
acţ iun i au fost îngreunate de fap tu l că loca lita tea a rămas sub  
adm in istra ţ ia maghiară până în aprilie 1919, ia r delim itarea  
frontie re i cu Ungaria a fost defin itiva tă la sfârş itu l lun ii februarie  
1920.

Aceste momente au fost dramatice pentru loca lită ţ ile din  
extrem ita tea vestică a ţ ă rii, în trucât, pentru fixarea frontie re i, 
Com isia A liată a organ izat verificarea situaţ ie i fiecăre i zone şi
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loca lită ţ itsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA direct “pe te ren”, pentru a hotărî de ce parte a frontie re i 
va rămâne  fiecare . în cazu l Şeitinu lu i, acest moment s-a consumat 
după cum urmează: cunoscând data când Com isia soseşte la  
Nădlac, pentru a hotărî în această prob lemă, în ziua stab ilită , la  
ore le 8 dim ineaţ a , 120 de trăsuri cu 720 de bărbaţ i îm brăcaţ i în  
costume naţ iona le specifice Şeitinu lu i s-au plasat pe şoseaua  
naţ iona lă Arad-Nădlac, la in trarea în Nădlac  şi au aştepta t sosirea  
Com isie i. După sosirea aceste ia , co loana de trăsuri a in tra t în  
Nădlac şi s-a plasat în fa ţ a Primărie i, unde şi-a început lucrările  
Com isia . în acest cadru, delegatul Ungarie i, un co lone l, a propus  

menţ inerea în treg ii plase Nădlac din care făcea parte şi Şeitinu l, 
în cadru l Ungarie i. Replica reprezentantu lu i român, co lone lu l 
Dum itrescu, a consta t din a ruga membrii Com isie i să privească  
pe geamuri, spre a consta ta că şe itinen ii sunt to ţ i români şi că  
strigă din toa tă in im a “T ră iască România Mare”. în fa ţ a aceste i 
manifestări, delegatu l maghiar n-a avut ce rep lica , dar a so lic ita t 
Com isie i să  fie  consu lta tă şi popula ţ ia slovacă  în această prob lemă. 
Com isia a aprobat, prim ind în audienţ ă o delegaţ ie fo rmată din  
10 cetă ţ eni slovaci, în  frunte  cu  protopopul Boorşi cu  preotu l Buina, 
care, în numele delegaţ ie i, a declara t: "Suntem ală turi de fra ţ ii 
români. Ne asociem  lo r şi cerem  să aparţ inem Românie i, pentru  
că  îm preună am  avut aceeaşi soartă ! Sperăm  să nu  fim  tra ta ţ i ca  
în trecut, sub adm in istra ţ ia maghiară”32.

Com isia , prezidată de un genera l japonez, a aprecia t că  
so lic ita rea românilo r din Şeitin şi a slovacilo r din Nădlac sunt 
justifica te şi au trasat gran iţ a , hotărând ca Nădlacu l, Şeitinu l şi 
Turnu să  rămână pe  te rito riu l românesc, fiind  încorporate judeţ u lu i 
Arad, plasa Pecica, în tim p ce loca lita tea Cenadul M ic, de  
asemenea cu popula ţ ie ,m ajorita r românească, a rămas pe  
te rito riu l Ungarie i.

T recerea cu bine a coşmaru lu i "apartenenţ e i” şi in tegrarea  
loca lită ţ ii în sta tu l român în treg it, a desch is noi orizonturi pe  
coordonate le devenirii moderne a comunei.

în tregirea te rito ria lă  şi crearea unor noi contexte econom ico- 
sociale ale popula ţ ie i, în tre care, pe prim plan, s-au situat ce le  
priv ind o mai justă repartiţ ie a  te renurilo r agrico le , îm proprie tărirea  
ţ ă ran ilo r şi asigurarea independenţ e i lo r civ ice , pe baza unor

il
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re forme tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA agrare şi electora le corespunzătoare şi participarea lo r 
la conducerea propriilo r lo r destine, după lup te şi eforturi secu lare  
pentru obţ inerea libertă ţ ii naţ iona le şi socia le .

Reforma electora lă a so lu ţ ionat una din marile prob leme  
ale partic ipării popula ţ ie i la via ţ a publică a Patrie i în treg ite , prin  
institu irea votu lu i universa l şi acordarea dreptu lu i de vot, tu turor 
cetă ţ en ilo r îndreptăţ iţ i să îl exercite .

Reforma agrară , trebu ia să sch imbe din temelii reg imul ju 
rid ic al proprie tăţ ii agricole , să conducă  la desfiinţ area la tifund iilo r 
şi a marii proprie tă ţ i agrico le şi la o nouă repartizare a proprie tă ţ ii 
agrare , astfe l încât, cea mai mare parte din această avuţ ie 
naţ iona lă să devină proprie ta tea ce lor ce lucrau pământu l - ţ ă ran ii 
- care constitu iau fundamentu l etn ic  şi econom ic, de bază, al ţ ă rii. 
Realizarea unor asemenea  obiective  im p lica , în mod firesc, eforturi, 
şi m ijloace deosebite şi nu putea fi obţ inută im edia t. De aceea, 
trecerea la efectuarea re formei agrare şi în Şeitin a reprezenta t 
un moment de răscruce şi pentru comunita tea socia lă de aic i.

Pentru aplicarea re formei agrare s-a constitu it, cu delegaţ ie , 
o com isie fo rmată din George Dănilă Muşuro iu , Dum itru Crişan  
Cheroş şi D im itrie Luţ a i Sgripcea. Principa la problemă cu care s- 
au confrunta t responsabilii pentru re formă  în Şeitin , a fost aceea  
a fap tu lu i că, datorită distribu ţ ie i anterioare a proprie tă ţ ii agrare , 
în comună n-au exista t persoane  fiz ice care să dispună de  te renuri 
expropriab ile . în aceste condiţ ii, pentru crearea fondu lu i funciar 
necesar re formei, pe lângă te renurile dispon ib ile , din T işcot şi 
Pobara (neîndestulă toare), au fost reduse, cu câte  24  jugăre, ce le  
patru sesii preoţ eşti şi sesia notaria lă şi cu câte 8 jugăre ce le 8  
sesii învăţ ă toreşti. La acestea s-au adăugat şi unele te renuri 
agrico le prim ite din proprie tă ţ ile de sta t din hotaru l Sem lacu lu i şi 
o parte din te renurile de păşune din Cătrina, Bucina, porţ iunea 
din tre Morfac şi Vauş şi porţ iunea din tre Morfac şi Hodină.

A  doua problemă  a  fost aceea a  te renulu i in travilan , ale  căru i 
dimensiun i nu au perm is satis facerea  tu turor necesită ţ ilo r şi nic i a 
îndreptă ţ irilo r.

în consecin ţ ă , date le genera le re feritoare la re forma agrară  
din Şeitin , arată că, aceasta , s-a rea lizat în următoare le condiţ ii:

a ) în anul 1922, care marchează începutu l re formei,SRQPONMLKJIHGFEDCBA
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suprafa ţ atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA to ta lă a comunei, era de 15.612  jugăre de pământ33;

b ) popula ţ ia to tală era de 4.760 de locu itori, din care circa  
o tre im e îndep linea condiţ iile pentru a fi inc lusă în operaţ iunea 
de îm proprie tărire ;

c) dat fiind număru l mare’de îndreptăţ iţ i la îm proprie tărire , 
ia r, pe de altă parte , suprafa ţ a lim ita tă ce putea fi re tribu ită  
lă ran ilor. în comună s-au aplica t criteriile ord in ii genera le de  
preferin ţ ă la  îm proprie tărire , respectiv : prim ii au  fost lup tă torii din  
război şi urmaşii lo r; apoi, m icii agricultori fă ră pământ şi, în al 
tre ilea rând, ce i cu pământ puţ in ;

d) ch iar în aceste condiţ ii, s-a asigura t în medie doar 1,15  
ha de te ren arab il pentru fiecare  îndreptă ţ it, distribu it, evident, în  
mod  diferenţ ia t, în  funcţ ie de  tipurile  de proprie ta te  create , în primul 
rând, precum  şi lo turi de case pentru unii săteni;

e ) nu  s-au putu t face  îm proprie tăriri pentru constru irea unor 
gospodării săteşti în jghebate cu un m in im de suprafa ţ ă agrico lă , 
dar  care  dispuneau de  m ijloace le necesare  pentru cu ltivarea unei 
suprafe ţ e mai mari decât cea pe care o aveau, ia r lo turile de  
înzestrare a paroh iilo r şi şco lilo r comunale au fost reduse;

Rezu lta te le  aplicării re formei, ch iar dacă nu  au  fost pe  deplin  
satis făcătoare şi nu au perm is so lu ţ ionarea tu turor prob lemelor 
cu  care  se  confrunta  comunita tea  socia lă şi umană  a loca lită ţ ii, s- 
au  înscris  to tuşi pe  lin ia  îndep lin irii obiective lor majore  ale  aceste ia , 
respectiv :kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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- constitu irea  unor exp loatări agrico le  ţ ă răneşti de  dimensiun i 
m id, care  să  perm ită  unei fam ilii să poată tră i din cu ltivarea  lo tu lu i, 
In tr-o independenţ ă econom ică re la tivă şi în locu irea marii 
proprie tă ţ ii exp loata tă  sub reg imul învo ie lilo r agrico le ;

-  dezvo ltarea sentimentu lu i de liberta te econom ică şi de  
Încredere  în proprie ta tea  ţ ă rănească particu lară ;

- rea lizarea unei structuri agrare loca le re lativ  ech ilib ra te , cu  
foarte puţ ine exp loata ţ ii agrico le de dimensiun ile  maxime adm ise  
prin legea re formei (2-3 cu în tre 100 şi 200  jugăre cadastra le); un  
număr aproximativ de exp loata ţ ii de dimensiun i optim e (cca. 1/3  
din  to ta l, cu lo turi de 10-15-20  jugăre  te ren agrico l) şi, aproximativ , 
to t atâ tea cu lo turi “în treg i” , de până la 5-7 jugăre, perm iţ ând 
constitu irea 'unor exp loata ţ ii agrico le de substanţ ă, viab ile .
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O tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA asemenea structură  de proprie ta te a generat o nouă clasă  
de muncitori ai pământu lu i, independenţ i şi productiv i şi o structură 
socia lă re la tiv ech ilibra tă, a cărei caracteris tică principa lă a 
constitu it-o  fap tu l că, în comună, preponderenţ a au avut-o  “ţ ă ran ii 
m ijlocaşi”, ce i “bogaţ i” fiind foarte puţ in i, ia r număru l “săracilo r” , 
deşi a rămas mare, nu a fosţ exagerat de mare, în aşa fe l încât 
să determ ine prob leme socia le deosebite .

Noul sistem  de re la ţ ii econom ice şi socia le , rezu lta t în urma  
re formei, a avut drept caracteristică principa lă extinderea  
exp loata ţ iilo r agrico le de tip fam ilia l, bazate pe munca proprie a  
membrilo r fam iliilo r deţ inătoare de te ren, cu angajarea period ică  
şi temporară a unor braţ e de muncă din afara fam ilie i, în anum ite  
sezoane ale anulu i agrico l (perioada “sece rişu lu i" grâu lu i sau  
“cu lesu l” porumbulu i). La aceasta se adăuga sistemul exp loatării 
“în parte '', în care proprie taru l pământu lu i cedează te renu l (în  
condiţ ii specifice, precis delim itate) pentru exp loatare, unor ţ ă rani 
care îl muncesc, produsul fina l fiind repartiza t jumătate-jumătate 
partic ipanţ ilo r la contract. Se practica , de asemenea, munca “în  
dijm ă”, bazată pe regu la potriv it căreia proprie tarul asigură  
efectuarea tu turor lucrărilo r agrico le-, dar, pentru a putea reco lta  
la tim p şi în condiţ ii bune, angajează fo rţ ă de muncă la “seceriş” 
şi “cu les” în condiţ ii în care, din to ta lu l reco lte i, angaja ţ ilo r le  
revenea a zecea, a unsprezecea sau a douăsprezecea parte  
pentru munca efectuată , ia r proprie taru lu i, restu l. Acest sistem  a  
funcţ ionat toa tă perioada in terbe lică şi a dat rezu lta te , în sensu l 
că el constitu ia  o sursă de câştig pentru ţ ă ran ii săraci, care nu-şi 
puteau asigura în tregu l necesar de produse din exp loatarea  
te renu lu i agrico l, ia r pentru proprie tar o modalita te de a-şi aduna  
reco lta la tim p şi cu cât mai puţ ine pierderi. în trucât în  comună nu  

se  putea asigura în to tdeauna  fo rţ a de  muncă necesară practicării 
acestu i sistem , pe parcurs s-a creat o fo rţ ă de muncă flo tantă , 
provenind, pentru lucrările  de vară, în principa l, din bazinu l m in ier 
al Bradulu i, ia r pentru ce le de toamnă, din exp loata ţ iile silv ice  
maramureşene. în acest fe l, m inerii din m inele de aur, în timpul 

concediu lu i de odihnă, veneau la câmpie , lucrau la seceriş, tim p  
de  2-3 săptămâni (la fe l şi ce i din Maramureş, toamna), şi plecau  
acasă cu grâu sau porumb, care le asigura satis facereaSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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necesită ţ ilo rtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de  pâine sau de creşterea animale lor, pe to t parcursu l 
anulu i următor sau, pe mari perioade ale acestu ia .

Evident că sistemul de exp loatare a te renurilo r agrico le a  
fost marcat şi de nive lu l de înzestrare tehn ică, de m ijloace le  
necesare aplicării unor metode ra ţ iona le de lucru şi, în prim ul 
rând, de unelte le şi de maşin ile adecvate unor cu lturi agrico le  
modeme şi efic iente . D in acest punct de vedere în comună au  
exista t sistemele de m ijloace trad iţ iona le şi, trepta t, şi unele  
moderne de lucru : pluguri de fie r, grape, semănători, secerători, 
căruţ e şi, ulterio r au apărut tractoare le , care asigurau, la nive le  
acceptab ile efectuarea tu turor lucrărilo r agrico le , începând de la  
pregătirea te renu lu i pentru cu ltură (ara t, grăpat etc.), însămânţ are , 
în treţ inerea cu lturilor, reco ltarea şi depozitarea reco lte i etc. în acest 

sistem , elementu l principa l îl reprezenta  fo rţ a de lucru animală şi, 
în prim ul rând ca ii, care constitu iau o preocupare pred ilectă , 
trad iţ iona lă , a locu itorilo r şi o mândrie  a lo r. Toate aceste elemente  
au  perm is rea lizarea  unor producţ ii de nive l mediu (12-13 ch in tale  
de grâu la ha şi 18-20 porumb), pentru acea perioadă, care au  
perm is în tărirea  exp loata ţ ilo r agrico le şi a gospodăriilo r ţ ă răneşti 
care, la sfârş itu l perioade i in terbelice se aflau pe o pantă  
ascendentă a evo lu ţ ie i lo r, atâ t ca unită ţ i econom ice, cât şi ca  
unită ţ i socia le .

O  asemenea apreciere este în tărită şi de fap tu l că, în cic lu l 
comple t al sistemulu i agricu lturii, pe lângă eforturile consacrate  
producţ ie i agrico le , o atenţ ie la fe l de mare se acorda depozitării, 
se lectării şi va lorificării produse lor agrico le . în acest sens, fiecare  
gospodărie dispunea  de  spaţ ii corespunzătoare  pentru depozitarea  
atâ t a grâu lu i, în locuri specia l amenaja te  în podurile case lor sau  
a ce lorla lte  construcţ ii anexe ale gospodărie i, cât şi a porumbulu i, 
în pătu le (“co tărc i”) constru ite pe princip iu l silozurilo r moderne, 
de mai tâ rz iu , respectiv pe  fundaţ ii de ciment şi cărăm idă, în care  
se asigurau spaţ ii pentru creşterea, în specia l a porcilo r, ia r pe  
vertica lă  vo lume adecvate , de lemn, închise prin  “lea ţ uri” , cu spaţ ii 
de aeris ire în tre ele şi acoperişuri de ţ ig lă , perfecte din punct de  
vedere al necesită ţ ilo r depozitării şi păstrării porumbulu i, în ce le  
mai bune condiţ iun i.

Pentru asigurarea  ca lită ţ ii produse lor şi evitarea degradării
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producţ ie i,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA în comună exista un număr de “vântură toare” şi 
“se lectoare", atâ t pentru elim inarea resturilo r de paie şi pleavă, 
cât şi pentru îndepărtarea grăunţ e lor sparte sau atacate din  
reco lte le de grâu, orz sau ovăz. Ia r pentru “sfărâmarea” 
porumbului (desfacerea boabelor de pe coceni) se utilizau “m aşin i 
de sfărâmat”, utila je mecanice specia le de care dispuneau, de  
asemenea, un număr de gospodării.

O  componentă im portantă a econom ie i loca le o constitu ia  
creşterea animale lor care se practica  în dublu sens: o  dată pentru  
asigurarea fo rţ e i de lucru animale (exclusiv ca i) şi pentru  
satis facerea necesită ţ ilo r de carne, pe to t parcursu l anulu i a  
gospodăriilo r (păsări, porci, ovine şi, în specia l, bovine). A doua  
ra ţ iune a  creşterii susţ inute de animale , o reprezenta va lorificarea  
superioară a produse lor agrico le prim are  în  vederea  comercia lizării 
animale lor, pentru obţ inerea m ijloacelor financiare necesare  
che ltu ie lilo r  comune  ale  gospodărie i şi acumulării de  fonduri pentru  
extinderea şi dezvo ltarea gospodăriilo r, în principa l, prin  
cumpărarea de pământ, şi în subsid iar, de noi unelte şi utila je  
agrico le .

Cultura plante lor industria le şi legum icu ltura nu au avut o  
extindere deosebită în econom ia agrară loca lă . Se cu ltiva , în  
anum ită măsură cânepă, în timpul războiu lu i tu tun şi, în m ică  
măsură, to t spre sfârş itu l perioadei, sfeclă de zahăr.

P rocese de dezvo ltare se în reg istrează şi în domeniu l 
meşteşugurilo r şi al industria lizării. Se conso lidează şi încep să  
prospere ate lie re le meşteşugăreşti, cum  au  fost ce le de  tâmplărie  
ale lu i D im itrie  Sărăndan Pupu şi M ihai Vuţ ian, care, datorită ca lită ţ ii 
produse lor rea liza te şi-au dobândit fa im ă şi în afara comunei ca  
şi în ce le de fie rărie al lu i M ihai Şandor şi loan S in itean, so lic ita t 
in tens de clienţ ii din comună, dar şi din loca lită ţ ile învec inate , loan  
Ş iclovan, a deschis o fabrică de oţ e t, “Vu lturu l” Şeitin, ia r fra ţ ii 
G iurg iu ţ , au constru it o moară sistematică , cu maşin i şi utila je noi, 
procurate de la firma Gantz din Budapesta.

în domeniu l financiar se semnalează  desch iderea  în comună
a “Băncii econom ice", ca filia lă a băncii “Nădlăcana”, din Nădlac, 
precum  şi o filia lă a Băncii “Mercur” .

Comerţ u l a în reg istra t, de asemenea extinderi şi transfor-SRQPONMLKJIHGFEDCBA
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t t îs t :tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAreprezenta te  Îna in te de toa te , prin îna intarea Ooroe^ativa  
■De consum  “Şemneana*. cu  un  magazin de  oes'aoe 'e  a mâm rîbr 
generate Pe tângâ vech ile prăvă lii în fiin ţ ate amarirr h^iaaua* 
come-rusu i bea ' s-a extins pnn desch iderea -rrra ncr ai cărcr 
^roDne^i erau oameni din saţ ca: Gh. kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPovo/ro.. Constanan  
Bârâuţ sau  Dum itru Popovid .

O  înv iorare  şi o  cris ta lizare  In tr-o  conrigura fie  mar 
a  zroo  us  şi în  sfera  vie ţ ii politice. Pe  la rga  vechea  cremsre  ooibcâ  
nsbras  de  bere  sodalis te  şi îm brăţ işa tă de  reprezentanţ ii cârix ii 
sâ"3ce a popula ţ ie i şi de meseriaşi. în comuna a apânJE  o nouă  
onerzare poetică , încadrată  arip ii de  stânga  a ^anounj *var*pna  
^ârânesc. în  fruntea căru ia s-au situat Arcade  "Dnear ?van şs 
ban  Costea H iţ escu. în anul 1932  Arcade  Tomea" a ş h^st aes  
deputa t în Parlament, dar, în memoria  coecrvâ nu s-a rnocs  cu  
vreo rea lizare deosebită pentru comuna na^s.. Au aoârJL m  
ace laşi tim p  şi organ izaţ ii loca le  ale  Partidu lu i Lbera care  a- gr j o s  
în  ju ru l lo r, îndeosebi aderenţ i din rându l locurtrio r mar rsdrrz..

Răspunzând  necesită ţ ilo r sporite  ale  ser/c licnoe  sta t cerv  
erate , în prim ul rând, de încadrare a acas  
naţ iona lita te română, o  serie de locu itori. dn  rârdu  cecrou  st-sze  
materia lă modestă , având  avanta jul unor bune  cunoşipss  «Se  cans  
fo rmate în şcoa la loca lă s-au angaja t în  aces^  seswdl

începând cu anul 1928 însă, efectee crize ’ ecorwH roce  
mondia le s-au re flecta t şi în orizontu l vie ţ i ecccrcrnco-socate  
locale . Preţ u l grâu lu i a  scăzut de  la  800  de  Şeii dN ircauJ £a 150. ar  
a porumbulu i, la 80 de le i. A  scăzut şi preţ u ian im -secr Pmesccs- 
în sch imb  preţ urile produse lor industria le, rărmâzârb  nesenr-ras. 
acestea n-au mai fost accesib ile populare i mrae: zahăru lL ba  
ex,, menţ in&ndu-se la 36 de le i kg.

Sa laria ţ ii au suporta t tre i curbe de sacrmbi îescecrv tre i 
reduceri succesive  de sa larii. Locu itorii afla ţ i m  scuareds  de&ton  
au  devenit inso lvab ili, în tre  aceştia  s-au  afla t şi fracţ ii Gu^puţ . care, 
constru lnd ii«şl moara  pe  bază  de  *amotâ$mdtâr. au  ajuns  m  scusca  
de "Inso lvab ili Au dat fa lim ent cooperativa de spTDvstenare  
“Şe ltlneanaţ toa ta filia le le bancara  din  comuna. Drn  necescst: be  
econom ia bugetară , a a redus şi numărat s^&nsrîbr mub&w aii 
personalulu i didactic ,



A tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apărut ca şi coro lar al acestor situaţ ii şomaju l şi, în primul 
rând, şomaju l in te lectua l. Pentru depăşirea  acestor grave dificu ltă ţ i 
guvernu l lo rga-Argeto ianu a adopta t “Legea Conversiun ii” , care, 
însă, se re ferea exclusiv la proprie tarii agrico li.

în aceste condiţ ii în  care elanu l şi încrederea  în  muncă şi în  
via ţ ă bună abia apărute şi cris ta liza te au fost nu numai curmate, 
dar nic i corect tra ta te , s-a produs o reacţ ie firească, încura ja tă şi 
exp loata tă de  partide le politice existente . Aceasta s-a manifesta t, 
în comună, prin apariţ ia unei m işcări, în centru l căre ia s-au situat 
dr. în drept, av. Ilîe Gheran, Parten ie Mesaroş, dr. în ştiin ţ e 
econom ice al Univers ită ţ ii din Roma(ambii şomeri) şi câţ iva 
abso lvenţ i de şco li secundare (îndeosebi ai licee lor industria le) 
care, de asemenea, nu şi-au găsit plasament în producţ ie. 
M işcarea era îndrepta tă îm potriva fap tu lu i că şi după Unire, 
în treprinderile econom ice mari, în specia l ce le industria le , 
comercia le şi bancare, au rămas în proprie ta tea unor în treprinzători 
maghiari,'germani şi evre i, în tim p ce noile generaţ ii de specia liş ti 
români, nu îş i găseau în trebuin ţ are în propria lo r ţ a ră .Această 
m işcare a creat o stare de opoziţ ie care a evo luat pe parcurs şi a  
condus la cris ta lizarea m işcării leg ionare.

în aceeaşi perioadă au apărut şi alte  fo rmaţ ii politice , cum  a  

fost şi Liga contra camete i al căre i reprezentant loca l a  fost Costea  
Petru , Băltău.

Adaptându-se acestor îm pre jurări, popula ţ ia loca lă s-a  
conformat căutându-şi noi surse de existenţ ă . Aşa au apărut şi s- 
au genera liza t ca activ ită ţ i econom ice rentab ile , creşterea şi 
îngrăşarea gâşte lor şi a ra ţ e lor care a avut căutare în toa tă  
perioada, precum  şi creşterea ca ilo r care erau ach iz iţ ionaţ i pentru  
armată.

!utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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D in anul 1934 criza a început să dim inueze, ceea ce a  
perm is re luarea activ ită ţ ii econom ice în noi condiţ ii şi la noi 

parametri.

Concret, agricu ltorii au adopta t noi sisteme de lucrare a  
pământu lui, au in trodus noi so iuri de cerea le , rezistente la  
in temperii şi la boli, cu un procent mai rid ica t de glu ten şi cu mai 
mare greutate hecto litîcă (cum  au fost so iurile de grâu “Barnkut - 
1201, “Cenad 117” şi “Odvoş”). Au extins creşterea taurine lor dinSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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rasa tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA S imentha i (in trodusă încă din 1912), începând să va lorifice  
superior lap te le şi produsele lacta te (smânâtna, untu l, brânza) 
Ca şi subproduse le  lo r, în specia l, zeru l (lap tele degresat), devenit 
un va loros alim ent în creşterea porcilo r de rase superioare (York, 
angaliţ a , Basna, Mare le alb ş.a .) Pentru  creşterea producţ ie i de  

ouă şi carne de pasăre s-au in trodus rase le Leghorn şi Rhode  
Is land ş.a .SRQPONMLKJIHGFEDCBA

r i
Pom icu ltura şi viticu ltu ra nu erau sistematic promovate . Pe  

lunca  joasă  a Mureşu lu i au fost, în mod  trad iţ iona l în tre ţ inute cu lturi 
de prun i, în principa l, pentru producerea de ţ u ică , so iuri 
superioare , pentru masă, nefiind caracteris tice aceste i cu lturi.

w De aserT i®nea, comerţ ul nu era prezent, decât prin câteva  
prăvă lii de  co lon ia le  şi mărfuri genera le şi cu unul sau două maga
z ine de  fie rărie (agrico lă)ş i harnaşamente.

Industria nu era prezentă decât prin tr-o moară de grâu, de  
tip vech i, dar care a funcţ ionat până foarte tâ rz iu , după război, 
când a lua t foc şi, de atunci nu a mai fost re făcută.

în ansamblu l său, econom ia  comunei era, deci, o econom ie  

agrară , în mare măsură extensivă, dar cu elemente inc ip iente de  
evo lu ţ ie spre o agricu ltură  in tensivă, în care aso lamente le anuale  
sau bianuale constitu iau deja o trad iţ ie şi o regu lă peste care nu  
se putea trece; preocuparea pentru se lecţ ionarea producţ ie i 
animale şi vegeta le devenise evidentă , ca şi cea pentru  
va lorificarea superioară a produse lor, în perspectiva unei 
“in tegrări” a producţ ie i vegeta le şi animale , în care creşterea de  
păsări şi animale  din specii se lecta te , adecvate  mediu lu i loca l, ca  
şi pre lucrarea, atâ t trad iţ iona lă , cât şi modernă  a produse lor, erau  
deja practic  genera lizate . D in acest punct de vedere deveniseră  
elemente de competiţ ie , eforturile pentru procurarea de maşin i 
mecanice de se lectare a smântân ii de lap te şi apoi de producere  
a  untu lu i în gospodării, în ceea  ce priveşte produsele lacta te , sau  
pre lucrarea  cărn ii de porc, în produse  alimentare specifice : cârnaţ i, 
ca ltaboşi, tobă, şuncă, slăn ină, care se  consumau atâ t proaspete , 
cât şi “a fumate”, pe to t parcursu l anulu i.

în mod firesc, starea econom ică a loca lită ţ ii s-a re flecta t şi 
în nive lu l şi modul de tra i al locu itorilo r.

în ultim ii ani ai deceniu lu i IV al seco lulu i XX  încep, însă, să

■
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se tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA contureze noi probleme şi evo lu ţ ii marcate , pe de o parte de  
situaţ ia şi frământările in terne ale ţ ă rii, ia r, pe de altă parte , de  
ce le externe. Cel mai mare im pact l-au avut, în această perioadă, 
asupra comunită ţ ii loca le revendicările te rito ria le din partea  
vecin ilo r şi, în prim ul rând, a Ungarie i. Popula ţ ia de pe frontie ra  
vestică a ţ ă rii era deosebit de sensib ilă la aceste probleme, 
în trucât nu trecuseră nic i două decenii, de la evenimente le  tră ite  
cu dramatism , care au condus la so lu ţ ionarea problemelor 
te rito ria le şi la stab ilirea  gran iţ e lor, declara te  invio lab ile . Momentu l 
era încă viu în memoria locu itorilo r şi, repunerea în discuţ ie a  
ace le iaşi chestiun i nu putea să nu producă griji şi frământări.

M ăsurile lua te pe lin ie de sta t pentru concentrarea cadre lor 
tinere  de  rezervă  ale armate i şi efectuarea unor  fo rtifica ţ ii pe  gran iţ ă 
nu puteau să nu în tărească sentimentu l de nesiguranţ ă şi să nu  
se re flecte negativ asupra în treg ii vie ţ i econom ico-sociale şi 
sp iritua le .

iSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ir
i

O  prim ă reacţ ie , genera lă a popula ţ ie i a fost aceea de a-şi 
face proviz ii de toa te fe lurile , ceea ce a determ inat o creştere  
semnifica tivă a preţ urilo r la toa te categoriile de produse şi de  
mărfuri.

Even imente le din prea jma ce lu i de-al doilea războ i mondia l 
şi ce le de după dezlănţ uirea lu i au concretiza t temerile şi 
premoniţ iile anterioare . După dezmembrarea  te rito riilo r din trupu l 
ţ ă rii, pe baza D icta tu lu i de la V iena, prim ele efecte ale aceste i 
drame s-au resim ţ it aproape im edia t şi în comună. Pentru  
adăpostirea re fug iaţ ilo r din te ritoriile desprinse de ţ a ră , la şcoa la  
din  sat au fost încadraţ i patru  învăţ ă tori, o  educatoare şi la Primărie  
un funcţ ionar, sosiţ i din Ardealu l de Nord.

In trarea ţ ă rii noastre  în războ i în vara anulu i 1941 a produs  
dereg lări şi disfuncţ iona lită ţ i în activita tea econom ică şi socia lă , 
încă din prim ele lun i ale războiu lu i un număr mare din tre fiii 

comunei au căzut în lup tă . Producţ ia agrico lă a scăzut mereu în  
to ţ i anii de războ i. în prim ăvara anului 1944 un nou va i de re fug ia ţ i 
de războ i s-a în reg istra t în comună. De data aceasta , re fug ia ţ ii 
proveneau din judeţ u l Neam ţ şi erau fo rmaţ i, ca şi în cazu l ce lor 
din  Ardeal, din  învăţ ă tori şi funcţ ionari public i. în vara anulu i 1944, 

din cauza bombardamente lor asupra Capita le i, comuna  a acordat
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adăposttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA unui număr la 150 de cop ii din Bucureşti
Even imente dramatice s-au petrecut în localitate şi după  

23 august 1944. Ca urmare  a unor evo lu ţ ii ale fronturilo r de lup tă  
din te rito riu , în ziua de 13 septembrie 1944, autorită ţ ile 
adm in istra ţ ie i de sta t au fost re trase din comună. A doua zi, la

MutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
;-î

14 septembrie 1944, loca lita tea a fost ocupată de armata  
maghiară hortis tă , măsură care Dreceda acţ iunea de re instauraremaghiară hortis tă , măsură care preceda  acţ iunea de re instaurare  
a adm in istra ţ ie i maghiare . Salvarea situaţ ie i a fost determ inată  
de fap tu l că, după numai o săptămână, îna in tarea victorioasă a  
armate i române a obligat părăsirea te rito riu lu i de către inam ic şi 
eliberarea lu i. D in acest moment, în tregu l efort al comunită ţ ii a  
fost îndrepta t spre sprijin irea operaţ iilo r armate până la victoria  
fina lă din 5 mai 1945. D in păcate , în bilanţ ul costurilo r de războ i a  
fost necesar să se înscrie pe lângă ce le materia le , şi pierderea  
vie ţ ii a 93 de tineri din comună, pe câmpurile de lup tă , deveniţ i 
ero ii satu lu i.

Aceste date şi evenimente, marcând înche ierea unei 
perioade  complexe  şi dramatice din via ţ a locu itorilo r, au constitu it, 
în ace laşi tim p, şi fundamentu l desch iderii unei noi epoci, nu mai 
puţ in complexe şi dramatice în evo lu ţ ia is torică a lo r.
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3. Evolu ţ ia modului şi nivelului de tra ikjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a) Gospodării şi construcţ ii gospodăreşti. Locu in ţ a  ş i  modul

ide  locu ire
Im portanţ a locu in ţ ei în  via ţ a oamenilor este atâ t de evidentă  

încât ea nu mai trebu ie  să  fie demonstrată . în aceeaşi situaţ ie se  
plasează şi prob lematica re feritoare la re la ţ ia din tre locu in ţ ă şi 
gradu l de civ iliza ţ ie al unei fam ilii sau aşezări în tregi. în această  
priv in ţ ă , la Expoziţ ia universa lă din anul 1899, de la Paris, în  
“Ghidul is toric cu  priv ire la evo lu ţ ia locu in ţ e lor omeneşti” se arată , 
In mod expres: uSpune-m i ce casă locu ieşti, cum  locu ieşti şi cum  
ţ i-a i aranja t via ţ a in tim ă şi eu  îţ i vo i spune care-ţ i sunt obice iurile , 
care-ţ i este dezvo ltarea  in te lectua lă , ce rang ocupi în socie ta tea  
omenească”34.

în tr-adevăr, documente le şi lucrările de specia lita te  
demonstrează că după ce omul a părăsit grote le şi peşterile a  
fost preocupat, in iţ ia l instinctiv şi, ulterio r din ce  în ce mai mult, în
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mod tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA conştient, de a-şi asigura condiţ ii cât mai bune de locu it, 
prin rea lizarea unei locu in ţ e care să răspundă necesită ţ ilo r sa le  
de bază şi să-i perm ită un mod de via ţ ă specific uman.

Aşa se exp lică fap tu l că locu in ţ a omenească a evo luat 
de-a lungu l vrem ii, în funcţ ie de necesită ţ i, de posib ilită ţ i şi de  
priceperea generaţ iilo r succesive, în strânsă legătură cu  
particularităţ ile şi epocile în care aceasta a fost rea liza tă .

Date  şi analize  arheo log ice, is torice , socio log ice, etnografice  
etc. au perm is reconstitu irea procesu lu i is toric general al apariţ ie i 
şi evo lu ţ ie i spaţ iu lu i constru it cu destinaţ ie de locu in ţ ă şi rea lizarea  
unei tipo log ii genera le a marii divers ită ţ i a. locu inţ e lor trecute şi 
prezente .

Conside rând casa, ca unita tea de analiză de bază, drept 
un spaţ iu amenaja t sau constru it, având ca funcţ iona lita te 
adăpostirea oamenilor, animale lor, unelte lor şi păstrarea  
produse lor, stud iile -de specia lita te susţ ip că pot fi identifica te , 
din perspectivă is torică , ce l puţ in tre i tipuri fundamenta le de  
locu in ţ e :

- casa obişnuită , “e lementară ” care, in iţ ia l a fost rea lizată  
ca “borde i” , apoi ca spaţ iu de adăpostire sem iîngropată sau la  
nive lu l so lu lu i şi care  a evo luat în construcţ ii care, avea sub ace laşi 
acoperiş partea  destinată adăpostirii oamenilor şi partea rezervată  
animale lor, unelte lor şi depozitării produse lor.

- casa cu mai multe clăd iri în  ju rul unei curţ i. în apest sistem  

există : o clăd ire specia lă care este destinată locu irii oamenilor, 
alta , în continuare, sau pe o altă la tură curţ ii, pentru animale  
(gra jdu l); o a tre ia clăd ire cu funcţ iun i multip le , serv ind ca hambar 
pentru cerea le , ca fânar.co lnă, amplasată eventua l pe o a tre ia  
la tură a curţ ii etc.

- casa cu clăd iri mai “aeris ite", compusă  din : casa de locu it, 
cămara, pentru cerea le sau/ş i pentru păstrarea produse lor 
animalie re , vitipom ico leş.a ., gra jdu l, stau lu l, cote ţ e le pentru porci 
şi păsări, cuptor pentru copt pâine etc. Acest complex de clăd iri 
poate avea grăd in i cu pom i sau legume in terioare, în care se pot 
găsi te renuri cu ia rbă, bătă torite, pie tru ite sau asfa lta te , ja rd i
n iere de flo ri ş.a .m .d.

T ipurile de locu in ţ e şi structurile lo r variază mult, în funcţ ie
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:e rau.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Aceste case, constru ite din pia tră , erau de diferite tipuri, 
începând cu “caste lu l în tărit” până la locu in ţ e modeste care nu  
se deosebeau prea mult de case le ţ ă răneşti. “Curţ ile” cuprindeau  
clăd iri pentru locu it, tindă cămară, bucătării, încon jura te  de grăd ină  
şi, uneori, de eleştee, gra jduri, cramă, hambare.EDCBA
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Casă veche acoperită cu ţ ig le

C lăd irea principa lă era, uneori, constru ită cu eta j, 
îm podobită cu tu rnuri, ia r curtea era încon jura tă de ziduri şi era  
(în cazu l nobililo r mai bogaţ i) situată în afara satu lu i.

în comuna noastră construcţ ia de locu in ţ e se regăseşte  

aproape identic  cu  tipu l case lor preponderent specifice popula ţ iilo r 
sărace de câmpie , evo lu ţ ia locu in ţ e i şi a gospodărie i purtând, în  
mod firesc, amprenta evo lu ţ ie i socio-econom ice şi politice . 
Urmând un tra iect permanent ascendent, spaţ iu l de locu it a  
în reg istra t îm bunătă ţ iri succesive, ajungând astăzi la un nive l 
comparab il, în multe priv in ţ e , cu ce l avansat, specific loca lită ţ ilo r 
rurale afla te în procese de modern izare .

în epocile mai îndepărta te , aproape toa te locu in ţ e le aveau  

o cameră de locu it şi o tindă. U lterio r, pe măsura rid icării nive lu lu i 
de dezvo ltare econom ică, locu in ţ e le constru ite aveau două  
camere şi o tindă. Una din camere, căre ia i se spunea “ce ia  
casă”, era utiliza tă , în principa l, pentru păstrarea ce lor mai 
va loroase obiecte casn ice şi pentru prim irea oaspeţ ilo r.

Un moment esenţ ia l în conturarea profilu lu i şi a organ izării 
loca lită ţ ii l-a reprezenta t acţ iunea de “s is tematizare" in iţ ia tă şi
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aplica tă tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de Coroana Habsburg ică, la începutu l seco lu lu i XIX . Pe  
această bază, în anul 1822, o Com isie de sta t a stab ilit ca în treg  
spaţ iu l constru it să fie alin ia t pe străzi drepte , ia r case le să fie  
constru ite “la rând”, la stradă şi pe una din mezuin i. Tot atunci au  
fbst trasate drumurile şi s-a stab ilit şi locu l pie ţ ei satu lu i. Aşa se  
face că, fiind o aşezare de câmpie adunată , loca lita tea este  
sistematiza tă  încă din tim pul Mărie i Tereza, având o stradă mare  
care desparte satu l în două, şi alte două străzi para le le aceste ia , 
din care s-au constru it străzi la tera le drepte , cu case le la lin ie , şi 
apoi curţ ile cu construcţ iile anexe, ia r în spate , grăd in ile cu le 
gume. Locurile de casă au două dimensiun i : unele sunt consid
era te locuri “în treg i” având dimensiunea de 1200 m2 şi “jumătăţ i” 
de loc, de 600 m2. Toate gospodăriile sunt despărţ ite prin garduri, 
ia r la fa ţ ada case lor sunt porţ i îna lte din lemn sau (m ai tâ rz iu), 
meta lice , cu ziduri de cărăm idă.

S istemul constructiv a fost diferit. Casele vech i sunt 
constru ite din pământ bătu t cu pleavă sau paie , cu ziduri foarte  
groase. O  ca lita te  evidentă a acestu i tip  de construcţ ii o reprezin tă  
fap tul că ia rna păstrează foarte bine că ldura , ia r vara, sunt 
răcoroase. Acoperişu l acestu i tip de case a fost, la început, din  
paie , apoi din  “tu le i” (cocen i de porumb). Cu  tim pul, ce i mai înstăriţ i 
şi-au acoperit case le cu şindrilă , cu papură şi din 1850, cu ţ ig lă . 
Ţ ig la de fo rmat mare, în uz şi azi, a apărut la noi după anul 1900. 
Pereţ ii case i erau lip iţ i cu un amestec de arg ilă cu pleavă, după  
care  s-au jspo it cu  var. Pentru  susţ inerea podurilo r şi acoperişurilo r 
în lungu l edific iilor au  fost aşezate , pe centru l lo r grinzile , pe care, 
în la t, erau, la distanţ ă de un metru , grinzile sprijin itoare ale  
căpriorilo r. Grinzile , în perioada începutu lu i, ca o rem in iscenţ ă a  
locu itorilo r de obârşie , s-au încrustat cu ornamente decorative , 
făcute prin scob iri în lemn sau prin arsuri cu un fie r în roşit. Pe  
grinzi se trecea anul constru irii case i, numele proprie tarulu i şi a  
constructorilo r. Locurile din tre  grinzi şi poduri se  fo loseau ca poliţ e 
pentru aşezarea unor obiecte şi, îndeosebi a tăv ilo r cu frip turi şi 
plăcin te (când erau). Feţ e le camere lor şi ale tinz ilo r erau bătute  
şi “murlu ite ” cu un amestec de pământ şi nis ip . Uneori, se punea  
în murlu ia lă şi balegă de vacă.' Camera de locu it avea două  

e: una la stradă şi alta cu desch iderea  în curte . Mai tâ rz iu,

ikjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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la tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA case le mai "ară toase!’ a apărut la stradă o a doua fe reastră .
Mobilie ru l camere i a consta t din două paturi, de regu lă  

aşezate pe lângă ce i-do i pereţ i long itud ina li, în partea de către  
stradă. Masa era aşezată în golu l din tre ce le două paturi şi avea  
pe perete le de către stradă un scaun lung, num it “lav iţ ă”. Acest 
scaun era, de obice i, vopsit în negru şi avea aplica t pe el câteva  
ornamentaţ ii în roşu, galben  sau albastru . în camere le mai strâm te  

se aşeza un pat pe perete le dorsa l în partea de către stradă şi 
ală turi de el masa, ia r al doilea pat era aşezat pe perete le de  
către curte , în partea de către uşă. în tr-un gol se aşeza lada cu  

“primenele le ” şi cu ru făria case i. Masa  era acoperită  cu o cuvertură  
din ţ esătură de casă de cu loare albă cusută pe marg in i cu co lţ işori 
şi alte cusături ornamenta le. Cuverture i i se spunea “măsăriţ ă”. 
Rufe le patu lu i au consta t din sa lte le , num ite loca l “d ricăli” , umplute  
cu paie sau cu fo i de ştiu le ţ i de porumb, peste care se aşterneau  
cearceafurile , perin ile , pufu l, num it "dună”. Perin ile şi pufu l erau  
umplute cu pene, în majoritatea cazurilo r de gâscă sau de ra ţ ă . 
E le erau îm brăcate  cu fe ţ e ornate şi ele cu cusături ornamenta le . 
Peste perin i şi puf, pe paturi se aşterneau, cu multă m igală , 
cuverturi de lână. Cei mai înstăriţ i aveau cuverturi în flo ra te num ite  
“ch ilim uri”.

încă lz irea locu in ţ e i se făcea prin cuptoare de pământ care, 

cu tim pul s-au constru it din cioburi de  ţ ig lă şi cărăm idă, închegate  
cu murlu ia lă de lu t. în  ju ru l cuptoru lu i, în cameră, la înă lţ im ea de  

50-60 cm se afla vatra la tă de 35-40 cm pentru sta t, ia r la un  
capăt al vetre i un loc şi mai îna lt de circa 30-40 cm  de la vatră , 
cât şezutu l unui scaun, era "pomnolu l". Cuptoru l, vatra şi pomnolul 
erau lip ite  şi văru ite ca şi pereţ ii şi tavanu l camere i. Gura cuptoru lu i 
se afla în tindă şi era astupată cu un dispozitiv constru it din arg ilă  
amestecată  cu pleavă, de mărimea gurii cuptoru lu i, num it “a litău". 
Cuptoru l s-a în trebu in ţ a t şi pentru coptu l pâin ii, măla iu lu i, plăcin ţ ii 
şi ch iar pentru pregătirea unor mâncăruri. Cuptoru l “se ardea” cu  
paie ,"tori" (restu l de la cocenii de porumb după ce frunze le sunt 
mâncate de vite) şi alte grosiere care erau îm pinse în foc cu o  
unealtă constru ită din scândură în fo rmă de sem icerc cu raza de  
15 cm , care avea în partea centra lă în fip tă o pră jină de 2 m . 
Aceste i unelte i se spune “drâg lu”. în fa ţ a gurii cuptoru lu i, în tindă,
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din tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA comună, al căror număr s-a rid ica t la 800, au contesta t la  
M in isteru l de In terne lucrarea (pentru  că la această dată  gestiona  
gospodăria comunală), căutând să o zădărn icească. Ancheta  
ordonată de M in ister şi concluziile aceste ia i-au determ inat să-ş i 
re tragă cererea. A lţ ii au re fuzat să-ş i electrifice locu inţ e le dar, 
trepta t, şi-au modifica t atitud in ile şi ală turi de ce ila lţ i locu itori şi 
contestatari, au accepta t să benefic ieze şi ei de avanta je le de  
necontesta t ale utilizării energ ie i electrice pentru ilum inatu l pub
lic şi priva t şi pentru dezvo ltarea econom ico-socia lă în genera l, 
în trucât comuna Sem lac prin care trecea re ţ eaua electrică a  
re fuzat să partic ipe la acţ iune, ia r Nădlacul dispunea de genera
tor propriu de energ ie , comuna Şeitin a fost prim a care a in trodus  
electrificarea prin curent alternativ din zonă.

în zile le noastre , construcţ ia de locu inţ e s-a adapta t 
cerin ţ elor de progres ale zile i. în genera l, toa te construcţ iile noi

Case noi, constru ite după anul 1950
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tind tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA spre modelu l “L ” cu două camere la stradă şi una, două, în 
curte . Toate construcţ iile noi se fac cu fundament de beton sau 
de pia tră, pe care pereţ ii se clădesc din cărăm izi,.p re fabrica te , 
ch irp ici sau combinaţ ii în tre  aceste materia le . Pereţ ii se  tencu iesc. 
Ferestre le sunt mari şi cu ja luze le . Camere le sunt prevăzute cu 
duşumele din parchet, scânduri sau placa je . Pe duşumele sunt 
aşternute covoare.

Paturile  cu  som ieră au  în locu it pe ce le cu sa lte le . Predom ină 
sistemul mobile i combinate . în locu l cuptoare lor de pământ, 

te racote le , sobele de  fa ianţ ă şi, în ultim a vreme, ch iar ca lorife re le  
încă lzesc aceste locu in ţ e . Există o veritab ilă în trecere în tre  
gospodării în asigurarea  înzestrării camere lor cu ce le mai arătoase  
şi mai deosebite lustre pentru a în treg i cât mai armonios şi mai 
distins mobilarea  şi, în ace laşi tim p lum inarea  încăperilo r. Aproape  
toa te locu in ţ e le au aparate de rad io şi de te leviz iune. A  dispărut 
spo itu l cu  var. “Ech ipa  de  zugravi” nu mai conteneşte  cu decorarea  
pereţ ilo r încăperilo r cu modele din tre ce le mai noi, mai plăcute şi 

în cromatica cea mai armonioasă.
Locu l vetre lor de foc a fost lua t de către maşin ile de gătit 

smălţ u ite , reşouri electrice şi numeroase aragaze. Bucătăriile sunt 
separate , dota te cu mobilie r specia l, cu ustensile le cerute , până  
şi cu cântare de măsurat gramele . “Cămările” sunt încărcate în 
#cursu l verii şi toamnei cu  to t fe lu l de compoturi, dulceţ uri, gemuri,
* bulioane şi conserve  de legume. Cele mai multe case  sunt dotate  
cu maşin i de spă la t.

în fa ţ a case lor se în tind curpen i de viţ ă de vie , pom i alto iţ i 
şi nelips ite le grăd in iţ e de flo ri ale căror peta le , începând de  
prim ăvara şi până toamna tâ rz iu , cu im ensita tea atâ tor nuanţ e şi 

cu lori şi cu subtilu l lo r parfum , contribu ie efectiv la îmbunătăţ irea 
ca lită ţ ii vie ţ ii.

înno iri succesive s-au în reg istra t şi în priv in ţ a aspectu lu i 
exterior al locu in ţ e lor, în specia l la stradă. Dacă, in iţ ia l, pereţ ii 

netezi ai fa ţ ade lor erau spo iţ i, în alb , ulterio r au apărut şi s-au  
divers ificat multip le modele de tencu ia lă decorativă , în varia te  

game de cu lori şi nuanţ e , care au sch imbat rad ica l în făţ işarea 
genera lă a-loca lită ţ ii (Anexa 12).

Case le  cpnstru ite  în  ultim ii 50 de ani sunt modern izate , fiind
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constru ite tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA din cărăm idă, au o arh itectură nouă, tip vilă şi o 
distribu ţ ie diferenţ ia tă a spaţ iilo r.

Pe lângă case de locuit, gospodăriile au, fiecare , construcţ ii 
anexe, în tre care “cămări” pentru păstrarea alim ente lor, bucătării 
de vară, gra jduri, cote ţ e pentru creşterea porcilor şi a păsărilo r, 
pătule . Unele case dispun şi de beciuri, pentru păstrarea  
legumelor şi a produse lor conservate din legume sau fructe şi, 
eventua l, a băuturilo r (în prim ul rând vinu l, deşi cu ltura viţ e i de  
vie nu este răspândită în comună).

■utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

■

!kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b. Portu l popular şi evoluţ ia sa

Componentă  a vie ţ ii cotid iene, a cu lturii şi civ iliza ţ ie săteşti, 
portul, ală turi de ce le la lte manifestări ale vie ţ ii socia le rura le  
exprim ă şi păstrează experienţ a vie şi neîn treruptă a vie ţ ii de  
toate zile le, precum  şi rea lizările fo rţ e lor creatoare anonime, care  
au contribu it la fo rmarea şi dezvo ltarea civ iliza ţ ie i româneşti 
autohtone.

Ca oricare din aspecte le diferite ale existenţ e i omeneşti, 
portu l este un rezu lta t al convergenţ e i din tre condiţ iile materia le , 
manifestările vie ţ ii sufle teşti, re lig ioase şi mora le şi nu poate fi 
în ţ e les şi exp lica t decât porn ind de la unitatea lo r orig inară  
indestructib ilă şi de la  în trepătrunderea  lo r con tinuă  în  via ţ a satu lui. 
La acestea se adaugă in fluenţ e le externe, proven ite din  
convie ţ u irea mai multor neamuri, etn ii sau popula ţ ii de diferite  
naţ iona lită ţ i, pe ace laşi te rito riu , ca şi din sch imburile de va lori 
sp iritua le şi materia le din tre oraş şi sat.

Ana liza portu lu i din Şeitin , din această perspectivă , 
demonstrează câteva rea lită ţ i evidente . Date cu priv ire la portu l 
orig inar al locuitorilo r nu sunt cunoscute. Cele priv ind portu l 
trad iţ iona l sunt sumare şi nesemnificative . Mai bogate  sunt date le  
şi in formaţ iile asupra portu lu i loca l din epoca modernă.

Aşa se face că, adevăratul port specific nemaiputând fi 
reconstitu it decât cu aproximaţ ie, portu l cunoscut, supus  
in fluenţ e lor stră ine, mediu lu i urban şi diferenţ e lor soc ia le , prezin tă  
o serie de particu larită ţ i, dar şi de elemente comune  fa ţ ă de portu l 
din zonele apropia te şi mai îndepărta te .

Pe baza in formaţ iilo r obţ inute de la oameni foarte bătrân i,
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rezu ltă tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA că î t'm P ' Principa l de către unii învăţ ă tori
c ioareci recut’ 'n c°rnună, bărbaţ ii purtau: suman, co joc,
purtau si nin t°n ’ r°? ’ şctlen^ă ' căbat, opinci cu gurgo i, cisme, unii 
şi la rq i |a mârf  ^n |. csciiu lă de m ie l, cloape (pă lării), cămeşi (scurte  
La qrurri37 - ?C'9 uierîngust; de asemenea şi pumnarii înguşti. 

care atârn , t ® na?turi le9au 0  Unghiu ţ ă co lora tă (go lund), 
de către fem "1'^°S ^  camaS^' Acestea toa te erau confecţ ionate

Port vech i

Femeile purtau: viz ic lu ori duşancă (b luză), roch ii ("sugne”) 
foarte la rg i, zad ie , cămăşi scurte, poale , tipe le (ghete) cisme- utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

unele purtau cisme roşii cu cre ţ uri, păpuci, pieptare  de pie le Mai 
purtau într-un tim p şi rochii cu ra if, adică roch ie având montat în  
partea de jos un cerc, astfe l încât roch ia părea ca o roată

Caracteris tic ile acestu i tip de port se regăsesc în zonă şi în  
alte regiuni, adică: sumanul, cu postăvire neagră  deasupra locu lu i 
de buzunar, căci buzunare la suman nu există . Sumanul este  
scurt, circa un lat de palmă deasupra genunch ilo r. Nasturi de  
încheia t nu are; dacă  este  neapăra t nevo ie , se  încheie  prin tinerea  
cu mâna a unei arip i, răsucind cea la ltă aripă (pu lpană) după

iZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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degetu ltsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA arătă tor şi m ijloc iu, la fe l cum  se purta toga.
Postavu l de pe suman variază în cu lori după reg iun i şi, în  

reg iun i după sate . Au mai rămas în uz, până de curând, pin ten ii.

Suman

D in vech iu l port a rămas până tâ rz iu (prim a jumătate a 
seco lu lu i XX) ca obice i de îm brăcăm inte , sumanul şi co jocu l 
(bund iţ a), ta re se  înche iau cu nasturi de meta l, precum  şi căciu lile  
ce se purtau în fo rmă ro tundă, cu vârfu l îndo it înăuntru (ca la  
Avram lancu), la care se adăugau cămăşile orig ina le , ciuru ite la  
piept şi la guler (pentru bărbaţ i) şi “spăce lu l” (cămaşa) din portu l 
femeiesc. D in încă lţ ăm inte, cişmele , cu tu reacu l ta re au avut cea  
mai înde lungată în trebu in ţ are .

Potriv it unor documente existente , în portu l loca l au in terven it 
sch imbări trepta te dar permanente , care au condus până la urmă  
la dispariţ ia sa. Astfe l, la m ijlocu l seco lu lu i nostru, portu l femeilor 
şi al fe te lor aproape nu se poate distinge de ace la al cucoanelor 
de la oraş, după ultim a modă, ca: ciorapi de mătase, ghete de lac, 
roch ii de mătase (cu braţ e le goale); cu toa te acestea, fe te le se  
poartă cu capul descoperit şi cu frizură ce seamănă cu frizura  
bărbătească. Neveste le se înve lesc la cap cu cârpe de mătase, 
de diferite cu lori, strânse pe sub barbă. Ia rna se poartă co jocele

I
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scurte tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de m ie l, de cu loare galbenă (sep ia), dar la sărbători, ce le 
cu stare bună materia lă , se îm bracă cu blănurile ce le mai scumpe  
şi mai modeme, ca şi doamnele de elită .

Bărbaţ ii, în ultimul tim p de asemenea au părăsit portu l 
bătrânesc, în locu indu-l cu “nădrag i” în loc de cioareci şi “zobon’, 
sau “şchenţ ă” negre, cu blană, apoi pălărie neagră (ca la 
tâ rgoveţ i), înch ipu indu-ş i că le şade mai bine, ia r pe pic ioare  
poartă cisme, însă ce i mai săraci poartă încă sumanul, cioarecii 
şi cămăşile bătrâneşti.

Pe acest tra iect s-a ajuns ca in te lectua lii şi meseriaşii să  
poarte haine “in ternaţ iona le” sau, cum li se spunea în satEDCBA

mm

M ire şi m ireasă
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“nem ţ eşti” ,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ia r purtă torii lo r erau num iţ i “sfoanţ e” sau “sforţ o log i.” 
(pe iora tiv).

“Portu l românilo r (d in Nădlac şa Şeitin ), spre deosebire de  
ce l unguresc, este cu “bund iţ ă” (b lană scurtă , confecţ ionată din  
pie le de oaie , cu nasturi sclip ic ioşi) ia r cămăşile sunt scurte şi 
îndo ite  în izmene  cu co lţ u l dina inte . Femeile  poartă de asemenea  
“bund iţ e”.35

O  caracterizare asemănătoare se găseşte şi în tr-o broşură  
cu caracter monografic , edita tă cu prile ju l aniversării a 50 de ani 
de la sfin ţ irea biseric ii evanghelice din Nădlac, în care autorii36 
descriu portu l românesc din această zonă astfe l: “Va lahii sau  
Românii, de asemenea, se îm bracă destul de frumos; cu haine  
cari seamănă cu ale Ungurilo r şi în parte cu ale S lovacilo r, singure  
bundiţ e le îi deosebesc, având cro i mai lung ia r la brâu sunt mai 
la rg i şi cari - mai ales a ce lor tineri - sunt îm podobite cu flo ri to t 
din pie le , roşii, galbene şi albastre , parc-ar fi lip ite pe haine ca  
nişte panglic i. Cei mai săraci poartă şi astăzi şubă până la  
genunch i şi cioreci, confecţ ionate din postav alb , gros de lână; 
ic i-colo se mai observă pe pic ioare le lo r şi opinci”.

"Româncele , femeile şi fe te le , poartă îm brăcăm inte  
asemănătoare cu portu l sârboa ice lor din Bănat; femeile ia rna- 
vara se leagă la cap cu cârpă de  cu loare vânăt-înch isă şi cu pupi 
(p ică ţ ele), ia r fe te le iub ind mai mult cu loarea roşie , se îm bracă  
cu preferin ţ ă cu oprege roşii şi cu cismuliţ e roşii, dar vara - mai 
cu seamă fe te le Românilor bogaţ i - poartă cismuliţ e uşoare cu  
că lcâ iu l îna lt, ia r la gât se îm podobesc cu sa lbă de “husoşi” de  
arg in t ("su ferin i”), de multe ori şi şorţ uri de mătase, ia r urech ile  
şi le îm podobesc cu cerce i mari. Regretab il, că au obice iu l de a  
se mâzgăli pe fa ţ ă cu vopse le albe şi roşii”.37

Tot aceşti preoţ i scriu mai departe : “M eseriaşii - atâ t Românii, 
cât şi S lovacii - se îm bracă parte cu haine ungureşti, parte cu  
haine slovăceşti, parte după lumea mai civ iliza tă”.38

în portu l loca l au putu t fi identifica te şi anum ite diferenţ ie ri, 
în funcţ ie de profesiun ile locu itorilo r, de anotim puri şi de momente  
majore din cic lu l de via ţ ă al oamenilor. Astfe l, ia rna în trăsură  
sau san ie se purta “b ituşă” la rgă de oaie , lungă până peste  
pic ioare . B ituşa n-are mâneci; în locu l unde ar trebu i să  se  înche ie ,
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le tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ambele părţ i e prevăzută pe dinăuntru cu câte un buzunar în  
3re se in troduc  mâin ile , ca ce l îm brăcat să-ş i strângă bine bituşa  
>este corp, apărându-se contra visco lulu i.

Păstorii purtau  “buha i" din postav de  şubă, cu guler la t peste  
pate (un fe l de  pelerină). Buhaiu l este  împodobit cu găitane negre  kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
\ la ambele co lţ uri ale guleru lu i, cu ro togoa le de postav negru  
au albastru .

în tim purile mai vech i, “chemătorii" (“pă lăscarii") la nuntă  

e îm podobeau cu panglic i: (“prim e3) la piept şi la pălării, to t 
isemenea îş i îm podobeau, cu panglic i co lorate şi cu flo ri 
oalasca”, pe  care  o umpleau cu  vin  sau cu  rach iu , din care  trebu ia  
ă bea ce l chemat

Chemătorii se duceau la ce i inv ita ţ i că lare pe ca ii ce i mai 
■umoşi, ia r  ca ii erau  îm podobiţ i cu  fio ri şi panglic i de  toa te  cu lorile .

Portu l chemătorilo r a rămas ce l bătrânesc până tâ rz iu , cu  
ia iasca şi toa te podoabele, dar ca lu l a fost în locu it de bic ic le tă , 
eea  ce  nu mai are  fa rmecul cete lor de  că lăre ţ i, pe  ca i sburdaln ia , 
iu care se mândreau vech ii locu itori ai câmpie i noastre .

M ireasa se îm bracă în portu l ei obişnu it de fa tă , cu  
ieoseb irea  că pe  cap i se aşează  o  cunună  de  flo ri artific ia le de  
:u iori vii.

.

în  a  doua  jumătate  a  seco lu lu i-: nostru, vech iul port a  dispărut 
:ampie t genera lizându-se  portu l urban, în  toa te  elementele  sa le  
:ompcnenie . astăzi nem  si  existând nic i: o deosebire în tre sat şi 
:raş, Is  acest cap ito l.

cr. Alim entaţ ia si sistemul alimentar 
Componentă , esenţ ia lă a nive lu lu i şî modulu i de tra i 

siirnemsria  Iccu itoriicrs-a  aflat din to tbeauna  în strânse re iaţ i cu  
accn i econom ia, socia li şi cu itura li. care  i-au  determ inat evo lu ţ ia 
-e-a  lungu l is tcne i. Cate fiind condiţ iile natura le specifice , care  
3i perm is producerea în cantită ţ i satis făcătoare a produse lor 
=câuiuir aiim entsnsşi sistemul C imentar ă  iocu itoriicrnu  ai ncicat 
-ncîcaară procienre deosebite. O asemenea situat-e îş i are  
=xaiicHna. îrr fap tu l că. atâ t în cadru l alim enta ţ i ^  primă  
-jecsstae cat s îi? airrrenta ţ a ce  nive l mediu, sau superior s-a  
gscurs i jm ataeaurra  un  ecrn iib ru . în tre  produse le  ve^etaie  şi ce le
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animale tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA astfe l încât, în ansamblu, în alimenta ţ ia unui ind iv id in tră  
în proporţ ii ra ţ iona le , atâ t alim ente de orig ine vegetală , cu o  
va loare nutritivă medie, alim ente de orig ine animală , cu va loare  
nutritivă rid ica tă , cât şi o serie de lich ide (supe, ciorbe etc.) cu  
cea mai slabă va loare nutritivă . în acest fe l, princip iile nutritive  

extrase din alim ente (a lbum ino ide, hidrocarbonate şi grăsim i) 
asigurau în mod acceptab il , to t ceea ce este necesar hrane i 
omulu i normal.

La acestea s-a adăugat fap tu l că locu itorii (ş i, în specia l, 
femeile), ştiu , în mod trad iţ ional să prepare hrana, să compună  
în mod ra ţ iona l sistemele şi ra ţ iile alim entare  şi, nu în ultim ul rând, 
ştiu să prepare şi să păstreze produse le agroa limentare  (carnea, 
lap te le , legumele , fructe le).

Evident că, alimenta ţ ia şi sistemul alim entar au evo luat de- 
a lungu l vrem ii, în reg istrând progrese din ce în ce mai viz ib ile .

în vremurile străvech i, din date le existente , rezu ltă că în

a limenta ţ ia locu itorilo r predom ina consumul de meiu (pan icum  
m iliacenna), măla iu l (pâ ine făcută din fă ină de porumb) şi 
mămăliga.

în legătură  cu locu l acestor alim ente  în alimenta ţ ia străveche  
a locu itorilo t se păstrează ch iar şi un cântec:

"Pe drumul Aradulu i 
Merge Domnul mala i ca l 
Ş i cu doamna mămăligă, 
Amândoi în tr-o tiligă .

S ta i, măla ie , nu te duce,
Că te -o i scă lda-n lap te dulce  
Ş i te -o i unge cu smântână  
Ş i te -o i pune la in im ă"39

Consumul unila tera l al acestor categorii de produse  
alim entare , care se preparau şi din porumb altera t în anum ite  
situaţ ii de criză , a determ inat apariţ ia şi aic i a pelagre i, boală  
socia lă  cunoscută  şi răspândită mai ales  în Moldova. Fapt re flecta t 
şi transm is până astăzi sub fo rma unei “sudă lm i”: “Mânci-te
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dubala”tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (denum irea populară a pelagre i).
P redom inanţ a creşterii vite lor în econom ia loca lă a făcut 

ca în alim enta ţ ia locu itorilo r carnea, în specia l cea de oaie , de  
vită şi, in iţ ia l, mai puţ in cea de porc, ca şi produse le lacta te , să  
fie prezente din ce le mai vech i tim puri. Acestora li se asociau şi 
unele fructe (în principa l prune le), precum şi legumele cu ltivate  
loca l (îndeosebi, lin tea, faso lea, varza, carto fu l, lăp tuca).

Sch imbări semnifica tive în alimenta ţ ie nu s-au în reg istra t 
până tâ rz iu . Un prim moment în acest proces l-a constitu it 
lich idarea obligaţ iilo r feuda le , ceea ce a creat condiţ ii noi, atâ t 
pentru dezvo ltarea econom ică cât şi socia lă şi cu ltura lă . U lterio r, 
dezvo ltarea şi divers ificarea producţ ie i agroa limentare , 
in troducerea de noi cu lturi, dezvo ltarea legum icu lturii, 
in tensificarea preocupărilo r pentru îm bunătă ţ irea rase lor de  
animale şi păsări, core la te cu procese le de industria lizare în  
continuă  extindere, cu multip licarea contactelor din tre sat şi oraş  
şi cu rid icarea  nive lulu i cu ltura l s-au re flecta t pozitiv şi în domeniu l 
alim enta ţ ie i. La acestea s-au adăugat şi asim ilarea de către  
loca ln ic i a normelor pregătirii hrane i în condiţ ii ig ien ice, cu  
respectarea  îndrumărilo r arte i cu linare, care s-au re flecta t, în mod  
pozitiv , atâ t în  via ţ a , cât şi în comportamentu l oamenilor. Astfe l s- 
a ajuns la extinderea şi genera lizarea actua lu lui sistem  alim entar. 
Caracteris tic ile sa le principa le se concretizează în tr-o serie de  
date şi de elemente, din tre care prezentăm  sumar, doar câteva.

Una din cea mai pregnantă caracteris tică a alimenta ţ ie i lo 
ca le o constitu ie fap tu l că locu itorii consumă, pe to t parcursu l 
anulu i pâine aibă, făcută  din  fă ină  de grâu, pregătită multă vreme  
în gospodăriile  ţ ă răneşti, ia r astăzi în brutării specia liza te , potriv it 
unor princip ii şi tehno log ii care sunt va lab ile şi în prezent, 
utilizându-se  cu pricepere, îndeosebi dro jd ia în tr-un proces foarte  
elaborat, care dura de seara până dim ineaţ a şi care avea loc, de  
regu lă, săptămânal. Pentru că, în funcţ ie de numărul membrilo r |  

de fam ilie se produceau de fiecare dată câte 3-4 pâin i, fiecare  
de câte 3-4 kg, coapte  în cuptoarele mari ce se utilizau şi pentru  
încă lz ire şi care se menţ ineau în stare de consum , ce l puţ in o  
săptămână. La pâine  se adăuga  consumul de  alte variate  produse  
alim entare fă inoase: “tă ie ţ ă i", "răch işe” şi “dosp ite” (gogoşi),

$kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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“scoverg i”tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (c lă tite), “perine i” (a luat uscat pentru supe) ş.a .
O pondere poate ch iar prea mare în sistemul alim entar I- 

au avut plăcin ta şi pră jiturile , pregătite în to tdeauna cu zahăr din  
belşug. Trad iţ iona l se consuma "p lăcin ta în tinsă” (ştrude l), care  
nu lipsea din mesele de prânz dum in ica le (uneori şi în ce le de  
jo i) şi care se pregătea  cu: hrânză, smântână, nuci, mac, magiun  
şi ch iar cu condimente de im port: “ţ im et” (scorţ işoară), sau  
roşcove. La aceasta se adăugau: “coarda groasă” (ru lada), 
plăcin tă din aluat de pră jitu ră, pregătită cu ou, lap te , zahăr şi 
ru la t; de asemenea, cu nuci, mac  sau marmeladă, sau “dosp ite le” 
(o adevărată sărbătoare în via ţ a fam ilia lă şi a comunită ţ ii); 
“pogăciţ e” şi “cornu le ţ e”, prim ele , pe bază de fă ină şi "jumări” 
(proven ite  din top irea slăn ine i) şi alte ingred iente ; ultimele făcute  
din aluat dulce şi umplute to t cu nuci, mac, marmeladă, rahat 
sau dulceaţ ă .

Pe parcurs, în alimenta ţ ie şi-au făcut loc şi pră jitu rile  
moderne: pişcoturile , "cremeş-ul”, ru lade le , pră jitu rile cu frişcă  
şi, nu în ultim ul rând, to rturile , în ce le mai diverse componente  şi 
sisteme de pregătire .

Carnea de pasăre, porc, vacă şi oaie , in tră în alimenta ţ ie , 
fie “proaspătă”, fie în stare conservată  în gospodărie , în principa l 
prin sare şi fum . Carnea proaspătă se consumă, de asemenea, 
în tr-o mare varieta te de pregătire . Cu excepţ ia cărn ii de oaie , 
în to tdeauna când masa se baza pe consum de carne se  
pregăteau, ce l puţ in tre i fe luri de mâncare: supe (de pui, găină, 
vacă şi porc), care  se urmărea să  fie cât mai grase  şi se  comple tau  
cu tă iţ e i pregătiţ i în casă; mâncări gătite (tocane cu carto fi, faso le  
verde sau uscată , varză sau alte legume cu sosuri varia te) şi alte  
tipuri şi frip turi - varia t pregătite (în tre care, ce le la cuptor erau  
predom inante) serv ite cu: cartofi prăjiţ i, sa la te , sosuri specia le , 
compoturi (sub in fluenţ ă germană) şi alte garn ituri de legume. 
Carnea de oaie era, în mod pred ilect, consumată sub fo rmă de  
“papricaş” (tocăn iţ ă de ceapă cu boia de arde i) sau tocane cu  
carto fi, diferite legume, sau frip tură .

Concom itent cu carnea proaspătă se consuma carnea  
conservată prin sare şi afumare, pregătită varia t, sub fo rmă de  
cârnaţ i, ca ltaboşi, “măiuş” (pateu), şuncă, slăn ină. Aceste
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reparate tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA se  consumau  ca  atare , direct sau  -îrt combinaţ ii cu uneia  
upe (de roşii, de  carto fi, legume) cum  erau  "zeama-de-părădă icr' 
:u câmaţ i (supă de roşii sau de carto fi) sau mâncăruri gătite^  din  
"gume  (carto fi, faso le , varză  etc.);Caracteris ticpentru  consumul 
icestor produse era fap tu i că şunca- şi slăn ina 'a fumată sa  
onsumau  în  specia l vara şi  toamna? la  secerişu l cu lturilo r păioase; 
i la  cu lesul porumbulu i şi ace lcrta teculturi de^oamnâide^ob ice i. 
U ţ u ică-ş i ceapă); în restu l anum iiacestea- se-consumau.iamasa: 
le^d im îneaţ  ̂în asociere :*cu^brânsăsau  ouăfiert&şi prsita  ssu- 
ub 'fo 'rmă  de^jumâr  i i (pră jite )).

Laptele^şiproduse i^!acta tă i^m^rtifTă.brânză unt), făceau  kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
v eţ e^ade^d iri^a ilmenta tl®, f  rim ii  fnes/enti ccnsimata

ers iu  pm ffe^fe  Tm  pmnsipâ i prirnăa^sra  şj vara  
ăn 'd^s  e^cerfsum  m  sssare  ip ro-aapâiâ . îrrcsxsncr z l l  IHGFEDCBAs h î^h  a  vesrce

HJ&?  ur I  v/ertfe  ^  i  cesrrttiruucmd  con v^rte  castan ii
?#■■■€£££• $>£econsuroau  (pregătite  cca supe  «itess-sîă fascie

dfecObroe  iecu  ^smântână)  5sau  rea  rnâmaurfiau jsnsu jfi  s  iEDCBA
wm&- 4  -

«e  u  ş$  i -produse  aI  im entare  care  {în  amusE  rm niema) t u j  
u  prefera  iedepopu  la t  ie  .'In  [p rimul  rând , ?  mântâ ii  s e u l * consriu j  ta 

un  ^iifoent 'decât 'secundar şi fim perioada de {ama. asâTtti se  
consoroa  Iîn  specia l rcu i lap te , pentru  a  mai atanuBcriindmcuttaţ ite 
generate  de  uneconsum  preponderent de  came  5 i de presrm  1 de  
pere.

fPeşte le , deşi putea fi procurat din Mureş, rva  'constitu it 
nic iodată o pasiune pentru locuitorii comunei.

D in tre produse le vitipom ico le , strugurii şi vinu l nu  aveau  o  
pondere  semnifica tivă în .a iim entaţ ia obişnu ita , în  sch imb, prune le  
şi produse le deriva te (compoturi, magiun, prune le uscate ş.a .) 
aveau o pondere însemnată, îndeosebi pentru alim enta ţ ia din  
perioada  de  ia rnă, la care se  adăuga  ţ u ica , care  a  fost şi continuă  
să  fie un  produs ce se situează  în centru l preocupărilo r (în primul 
rând al bărbaţ ilo r), şi care se consumă pe to t parcursu l anulu i.

S istemul alim entar a fost, lung i perioade de timp, marcat 
■de fap tul că, săptămânal se respectau în mod trad iţ ional zile le  
■de post - m iercurea şi vinerea - ca şi ce le mai reprezenta tive  
-posturi de peste  an: postu l Crăciunulu i, Paştilo r, Sf. Maria . La un
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m omenttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dat, număru l to ta l al zile lor de post era de 222 (104  
reprezentând m iercurile şi vinerile ), ia r respectarea lo r cu stric te ţ e 
a avut, în anum ite perioade şi repercusiun i nefavorab ile asupra  
sănătă ţ ii şi dezvo ltării cop iilo r.

Un asemenea comportament alim entar a avut însă urmări 
benefice asupra stării de sănăta te care era marcată de o  
alim enta ţ ie , uneori exagerată , cu ponderi mari ale aporturilo r de  
grăsim i şi hidrocarbonate care au făcut ca o bună parte din  
popula ţ ie (în specia l cea de sex fem in in) să fie suprapondera lă  
şi expusă la riscuri card iovascu lare , diabetice şi, ch iar, boli 
maligne.

D inco lo de  aceste elemente, se poate aprecia că alim enta ţ ia 
loca lă a fost, în mod trad iţ iona l, superioară ce le i din multe alte  
comunită ţ i rura le româneşti şi a evo luat trepta t spre sistemele  
alim entare moderne, situându-se la nive le comparabile şi, în  
anum ite priv in ţ e , deasupra ce lor practica te în mediu l urban.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

d. Sănătatea şi evoluţ ia stării sanitare

Pe fondu l ca lită ţ ilo r, lim ite lor bio log ice şi a specificulu i 
condiţ iilo r de via ţ ă , de locu ire şi de alim enta ţ ie , starea sănătă ţ ii 
locu itorilo r a fost aproape  în to tdeauna satis făcătoare. F iind vorba  
de o popula ţ ie românească de şes, aceasta a manifesta t 
caractere antropo log ice determ inate , predom inant fiind tipu l 
mezocefa lic , cu pie lea de o cu loare mai desch isă şi sta tură  
m ijlocie sau m ică, cu un ind ice bio log ic  scăzut, partic ipând parţ ia l 
la perpetuarea etn ică a poporu lu i român. D in punct de vedere al 
caractere lor vita le , fiind în măsură să efectueze activ ităţ i şi să  
muncească, ce l puţ in în unele sezoane de vară  sau  toamnă, câte  
14-16 ore pe zi, pe frig , ploa ie sau arşiţ a soare lu i. în priv in ţ a 

capacită ţ ii de reproducţ ie a demonstra t de-a lungul tim pulu i că  
aceasta se situa la nive lu l unui ind ice rid ica t, dar, actualizarea ei 
a fost putern ic marcată de specificu l comportamentu lui 
demografic  al zonei şi reg iun ii (respectiv număru l de cop ii/fam ilie  
a scăzut trepta t, îndeosebi sub in fluenţ a factorilo r socia li şi 

educaţ iona li).
S tarea  de sănăta te  a popula ţ ie i a  fost in fluenţ a tă şi de  factori 

fiz ico-geografic i şi clim ateric i (ger, vânturi, starea higrometrică,

119



.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
$

HItitudinea),tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m icroclimatu l specific de şes şi de va le de râu, fiind , 
genera l, favorab il sănătă ţ ii, ia r eco log ic şi-a păstra t multă vreme  
alita tea, în zonă nefiind amplasată nic i o industrie poluantă , 
.nsamblu l factorilo r anunţ a ţ i, core la t cu nive lu l şi condiţ iile de  
ia ţ ă , starea cu ltura lă şi educaţ iona lă a popula ţ ie i, ig iena  
ersonală  şi co lectivă au făcut ca, în comună să nu  se  în registreze  
ato log ii sau boli care să atingă la un moment dat mase mari de  
ameni şi care  să provoace  stări de  morb id ita te rid icate . Memoria  
olectivă nu re ţ ine decât factori sau acţ iun i cu efecte distructive  
apide (aşa num iţ ii factori de decimare, cum au fost: ciuma şi 
olera etc.) sau factori cu acţ iune distructivă len tă , în tre care: 
ifilisu l, malaria, pelagra, lepra , tuberculoza sau canceru l, deşi, 
ic tim e ale tubercu loze i bronhopulmonare, scarla tine i şi ru jeo le i 
tc . au exista t de-a lungu l vrem ii în comună. Date şi însemnări 
jca le semnalează to tuşi o serie de fenomene şi de evenimente  
i sfera sănătă ţ ii publice . Astfe l, pe marg inea cărţ ilo r bisericeşti 
i în reg istre le stării civ ile , sunt consemnate, în tre alte le , că:

- în anul’ 1823, în comună a fost “mare beteşug de gură şi 
e pic ioare de care mulţ i au murit’'40 ;

- în anul 1831 “a  fost holera , adecă  boala  acea prim ejd ioasă  
le oameni şi grabn ică de moarte”*1 ;

- în anul 1866 “în lun ile octombrie şi noiembrie a bântu it în  
omună o holeră”;

• - în ultim ul an al prim ulu i războ i mondia l -1918-în comună  
u bântu it două malad ii: una  în rându l animale lor (febra aftoasă)
■ alta în rându l oamenilor, “odată cu toamna a ven it o viru lentă  
ripă cunoscută sub numele de “gripă spanio lă” , care a adus
nu lte suferin ţ e şi moarte fă ră seamăn în rândul popula ţ ie i 
ix tenuată de urmele războ iu lu i”42 ;

- după in trarea Românie i în război (1916) în comună au  
3st cazaţ i re fug ia ţ i secu i din Com ita tul C iuc, care au adus cu ei 
vărsatu l negru” (vario la), care a secerat multe vie ţ i din rându l lo r
r şi din ce l al cop iilo r comunei noastre”43 .

Acestea  erau  în legătură şi cu  fap tu l că asistenţ a medica lă ,
■  edic ina preventivă sau ig iena socia lă , nu au reprezenta t 
=ctoare  de organ izare san itară puternice  în comună. Unele din
■  ncţ iile acestora  au  fost asigurate  doar de  câteva  “m oaşe”, medic i
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I:
::p racticanţ i,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA care să dom icilieze  şi sa lucreze  în comună neexistând  

lung i perioade de tim p.
O  excepţ ie s-a în reg istrat to tuşi şi în acest domeniu . în anul 

1884, la in tervenţ ia deputa tu lu i loca l Becker se în fiin ţ ează un  
post de medic comunal, ocupat de dr. URMOSY  KALMAN , secu i 
de orig ine, pe care l-a deţ inut tim p de 30 de ani, până la moartea  
sa. Acest medic  a rămas în  memoria loca ln ic ilo r ca un “om  bla jin”, 
care s-a strădu it toa tă via ţ a să în locuiască practic ile medic ine i 
prim itive , în mare  măsură m istice , cu noi practic i medica le , bazate  
pe ig ienă  şi ştiin ţ ă . După dispariţ ia sa, în loca lita te nu a mai activa t 
un medic comunal, tim p de peste  40 de  ani. O  exp lica ţ ie a acestei 
situaţ ii poate fi găsită în fap tu l că, prin aşezarea sa, comuna a  
fost izo la tă din punct de vedere al drumurilo r de acces, care, în  
perioade le de toamnă, ia rnă şi primăvară erau aproape  
im practicab ile . Asistenţ a medica lă de urgenţ ă sau în cazurile de  
îm bolnăviri grave era asigurată de către medic i şi specialiş ti din  
comunele aprop ia te , în principa l Nădlacu l şi, mai rar, Sem lacu l.

E fecte pozitive asupra stării de sănăta te l-au avut însă, alţ i 
factori socia li, în tre care: sistemul de alimentare cu apă care, aic i 
nu a  constitu it o prob lemă socia lă propriu-z isă , alim enta ţ ia , precum  
şi condiţ iile de locu ire şi de via ţ ă care au perm is oco lirea  
prom iscu ită ţ ii, au asigura t spaţ ii sănătoase, cu lum ină şi aer 
sufic ient, de dimensiun i şi vo lum  care au perm is un mod de via ţ ă 
normal, atâ t fam ilie i, în ansamblu l său cât şi bărbatu lu i, femeii şi 
cop ilu lu i în cadru l fam ilie i, din perspectiva condiţ iilo r socia le de  
existenţ ă pe care le im p lică în mod normal diferenţ ie rea de sex  
(surmenajul fiz ic şi in te lectua l, la bărbat; lunga  epocă a matern ită ţ ii 
- la femeie , în condiţ ii de  supra-muncă şi ig ienă precară, specificu l 
vie ţ ii cop ilu lu i din prima  epocă a  vie ţ ii, din perioada preşco lară etc.).

Acţ iunea pozitivă şi efic ientă a acestor factori in tercorela ţ i 
poate să fi constitu it un motiv care a contribu it ca loca lita tea să  
rămână până tâ rz iu în zile le noastre , în afara sistemelor de  
protecţ ie şi serv ic ii san itare comunale. Pentru că, după dispariţ ia 
medicu lu i comunal 0RMOSY, abia în anul 1958 s-a în fiinţ a t şi în  
loca lita te o circumscripţ ie medica lă de sta t cu un post de medic, 
încadrat cu un medic, licenţ ia t în medic ină. Ia r prim a construcţ ie 
a unui dispensar medica l uman în comună s-a rea liza t prin

l
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)n tribu ţ,a tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA bănească şi în muncă a locu itorilo r, abia în perioada  
0-1  977, o construcţ ie situată la nive lu l standarde lor g 

)n temporane şi dotată în mod corespunzător. D ispensaru l 
spune de un cab inet de medic ină genera lă , un cab inet i 
omato log ic şi de casă de naşteri. Pe lângă dispensar există  
,a ţ iu şi pentru un punct fa rmaceutic . La data dării în fo losin ţ ă a  
lită ţ ii (1977), aceasta era încadrată cu doi medic i genera liş ti, 
medie stomato log  şi tre i cadre san itare medii. De la  în fiin ţ area 
şi până în anul 1989, toa te serv ic iile medica le oferite prin  
eastă unita te au funcţ ionat (cu excepţ ia case i de naşteri, care  
a în trerupt temporar activ ita tea) în mod normal, contribu ind, 
rezu lta te bune, la prezervarea sănătă ţ ii locu itorilo r comunei, 
te de menţ ionat, de asemenea că, din punct de  vedere edilita r- 
spodăresc, noua clăd ire a fost prima construcţ ie cu eta j din  
reaga is torie a comunei.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

iZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t
Un im pact im portant asupra stării de sănăta te l-au avut şi 

i factori, cum  au fost consumul de alcoo l şi fumatu l. în această  
vin ţ ă, în mod trad iţ iona l, locu itorii au consumat preponderent 
ca natura lă , pe care o produceau singuri, din prune proven ind  
re la tiv  în tinse le livezi de prun i din lunca Mureşu lu i. Consumul 

■ ţ u ică avea drept caracteris tic fap tu l că era cvasigenera liza t, 
ţ ia l, la nive lu l popula ţ ie i masculine  adulte , şi se practica în toa te  
srioade le anulu i, atâ t diurn , cât şi, mai ales, cu prile ju l 
ncipa le lor lucrări agricole şi al evenimente lor majore din via ţ a 
m ilia lă şi comunitară loca lă (naşteri, botezuri, căsătorii, | 
-normântări etc.) în genera l, marea majorita te a locu itorilo r 
nsumau ţ u ica , fă ră exagerări sau excese care să afecteze  
năta tea consumatorilor, astfe l încât ea era utiliza tă mai mult 
un stimulent şi un produs alim entar. La aceasta a contribu it şi 
actica de a produce ţ u ica “s labă” de numai 32°-34° pentru  

curent şi ţ u ică “ta re” (de 45°-50°) pentru sărbători şi

:

:

nsum  
^n imente le specia le .

S igur că, în sat, au existat din to tdeauna şi locu itori "beţ iv i” , 
^  aceştia nu au avut o pondere mare în ansamblu l popula ţ ie i, 
is ta , de asemenea, un comportament genera liza t, guvernat 
regu la potriv it căre ia alcoo lu l se consumă numai îna inte de  
-se şi nic iodată în tim pul sau după înche ierea acestora.
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Popula ţ iatsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fem in ină era, practic , exclusă de la consumul de  

alcoo l. V inu l, berea şi alte produse alcoo lice nu au in tra t în  
consumul de alcoo l, decât tâ rz iu , în epoca modernă, dar n-au  
avut nic iodată extensiune mare.

Evident că, pe parcurs, atitud in ile şi comportamentele în  
acest domeniu au în reg istra t sch imbări şi evo lu ţ ii care au condus  
la in troducerea  în consum  a produse lor alcoo lice rea liza te indus
tria l, multip licarea şi diversificarea fe lurilo r de băuturi consumate  
(pe lângă ţ u ică , trepta t, începând cu in te lectua lii s-a trecut la  
con iac, rom , vermut etc., ajungându-se ca, în prezent, acestea  
să fie preponderente în consumul obişnu it (ş i nu numai).

în ceea ce priveşte fumatu l, trad iţ ional se fuma “cu pipa”, 

tu tun de ca lita te in ferioară ; au urmat apoi, ţ igările “P lugar” şi, mai 
tâ rz iu “Mărăşeşti” , cărora li s-au adăugat ulterio r şi ce le la lte mărci 
de  ţ igări “superioare”, utiliza te mai mult de  in te lectua li şi funcţ ionari 
şi mai puţ in de ţ ă ran i sau meseriaşi.

Un moment care a avut un im pact semnifica tiv în acest 
domeniu a fost in troducerea, în cursu l ce lu i de-a l doilea războ i 
mondia l, a cu lturii tu tunu lui în comună (ca o condiţ ie pentru  
scutirea cu ltiva torilo r de concentrări şi trim iterea pe fronturile de  
războ i), prin fac ilita rea accesu lu i la acest produs, pentru to ţ i 
locu itorii. Ceea ce a stim ula t şi a extins consumul lu i la segmente  
mai mari din popula ţ ia , şi tânără şi adultă , a loca lită ţ ii.

După ce l de-a l doilea războ i mondia l s-au în reg istra t 
transformări masive şi în aceste domenii de via ţ ă socia lă . Vechile  
norme, atitud in i şi comportamente s-au sch imbat, apărând alte le  
noi, multip le şi contrad ictorii, care au produs o veritab ilă  
"dezord ine” în aceste sfere ale vie ţ ii ind iv idua le şi comunitare , 
care s-a accentuat trepta t, ajungând ca, pe lângă pro life rarea  
consumurilo r de alcoo l şi de tu tun, să fie in troduse în consum  nu  
numai produse autohtone, ci şi stră ine, de ca lită ţ i foarte varia te  
şi de proven ienţ e care nu asigură  în to tdeauna securitatea san itară  
a consumatorilo r. O asemenea evo lu ţ ie a lucrurilo r este o  
consecin ţ ă şi a fap tu lu i că, în această perioadă, au fost anih ila te  
şi va lorile  şi normele mora le i creştine, ceea ce a accentuat panta  
descendentă  a procese lor şi stărilo r ce caracterizează starea de  

sănăta te a locu itorilo r.
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Cap. V. VIAŢ A CULTURALĂ  §1 SPIR ITUALĂkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

?

j:

Produs al condiţ ionărilo r specifice ale cslnSu; natura l, 1 
D ioţ oab şi psăisc  ai vie ţ ii socia le  şi al varia ţ ie i acestora  în procesu l 
is toric a* devenim aşezării, manifestările şi starea cuburslâ . 

im porturile din tre cu ltura trad iţ iona lă şi cea moderna, ca şl 
cjxd inne popuia ţ e t fa ţ ă de acestea s-au  înscris sri cadru l ce-cc 

znnaie ş reg iona le  caracteris tice  câmpie i vestice ş sud vestice  
s.e ţ srFL Reconstrucţ ia is torică , sumară, a principa le lor 
ccr-ponerrie eie astsmuKi cu ltura  [-sp iritua l îocar şa a 'rszzutnrar 

ste in  măsură să  exp lice  cormguraria  şr starea  
cu i  tu re i  â  a  comune1  In . diferite  perioade  de  dezvofcare  a  acestea.

S ta tu iires  aricîruTar prim elor  în firipări de  fo rmari oiturae  şi 
şcciara  pe  fe ritorM  nostru , rnante  de  începutu l: m iiertu iiu  a co i  ea  
nu.i este o Trnrecrîndece uşoară, în condiţ iile absente1 unor 
cccj~ensni: iE rerice  prirâoare  ta  m ieriii uouL  Ca  aara cescce  
asistenţ a unor astfe t de fo rmaţ ii nu pot H ută îzate , vesfgvie  
a~e^cge  sac;- documente  scrise , ia r despre atee  no- se coste  

za unor informaţ i tangenţ e le sac m  temeni

,v

.

:utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

:r~i :i

:

[ccuci: 3=cur2 '*e .
G rc jn i. esa  grâu  de conceput ca popoare le daeo-gecce, 

caa  au crase  vecn ie  oifearL cum  a  fost şi cea  de  Cucurenf.. sâ  -nu 
ff: avrx o—e  ce  irS tru ire. crisar rud imentare. !n  consedrcă. IHGFEDCBA
c ic s îc j î 3S se cDnsfDerB că asemenea fo rmaţ i au exista : ş? ce  
câTTsrTLJ Zace! ce  baza descoperirii îabSţ ek* de ceată a^ate  
g  iits uis  şî a  pere lor cu  ^scrip ţ i rămase  <&n ecoca.

i.

!■

. ce  asemenea, erau de  presupus ca poporu l nos&u.
:

-..cara  a  tenxsra  ce-a  O logul veacurior  cooştsnţ a orig in i sa le  şs 
ş: care s produs o cîvHeaţ te , cu dabni şa ck?
’ sa ru-ş l S -m ea: şâ anum ite fo rmaţ i şco lare , fă ră -de 

t  svar §  putu t apărea  şi dăinu i.
Esa  ’rrsă car ca. 0033 cu înariparea prim elor fo raatkan i 

ste i cu ltu lu i re fcg ios, in iţ ie rea în  ta rneîe

.$ irrroi 
■̂ teafeî

un
:

331 '

ii
5naae  ş tir .re roă  e*s
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scrisu lu itsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - cititu lu i s-au im pus. Pe de altă parte , însemnările scrise  
im puse de dezvo ltarea  activ ită ţ ilo r econom ice şi politice au condus  
la apariţ ia prim elor lucrări scrise cum au fost "Letop iseţ u l 
Moldove i”, “Evanghelie ru l Moldovenesc” (1502), ia r ulterio r 
"Cateh ismul românesc lu teran" (1544) în Transilvan ia , 
“Tetraevanghelie ru l românesc” al lu i Ceoesi (1561), ş.a .

în tr-una din aceste tipărituri ale seco lu lu i al XVI-lea “Pa lia ” 

de la  Orăştie (1582) se vorbeşte  în mod tangenţ ia l şi de existenţ a 
unei şco li. Unul din tre traducători - Efren Zăcan - se in titu lează  
“Dască l în dăscă lie în Caransebeş”, respectiv , o persoană care  
avea ca funcţ iune pregătirea de învăţ ă tori. U lterio r, date şi 
documente din ce în ce mai bogate oferă elemente mai sigure , 
pentru reconstitu irea mai clară şi mai precisă a evo lu ţ ie i 
învăţ ământu lu i, cu lturii şi re lig ie i în diferite le zone şi reg iun i din  
ţ a ră .

In priv in ţ a activită ţ ii cu ltura le şi educaţ iona le a românilo r 
din zona Aradulu i aceasta a fost marcată putern ic de apariţ ia şi 
evo lu ţ ia idea lurilo r şi mentalităţ ilor generate de specificu l vie ţ ii 
econom ice, socia le şi politice a Transilvan ie i.

Una din direcţ iile majore ale vie ţ ii cu lturale din zonă a fost 
contura tă , la sfârş itu l sec. XVIII, de  idealu l rid icării poporulu i român  
pe ca lea  “lum inării” , la nive lu l vie ţ ii şi cu lturii europene “lum inate”. 
Acest idea l a dat naştere unui "m odel uman” ilum in ist, care a  
presupus promovarea unor eforturi în temeiate pe încrederea în  
puterea cunoaşterii umane de a produce “b ine le” şi “fe ric irea ” 
oamenilor şi, deci, pe eforturi de  fo rmare a unor institu ţ ii cu ltura le  
bazate pe  preţ u irea cărţ ii, şco lii, ştiin ţ e i de  carte şi a  omului instru it.

Pe acest fundal s-a contura t ideea kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAregenerării naţ ionale 
a românilor , s-a afirmat unitatea axio logică a fenomenulu i 
cultura l românesc şi au  apărut aspiraţ iile de  realizare a unităţ ii 
naţ ionale şi de în tregire politică a românilor 1

D in care au apărut câteva mari direcţ ii de acţ iune socia lă şi

cu ltura lă :
- transformarea şco lii confesiona le în “pavăză a  

naţ iona lită ţ ii” ;

- afirm area Aradulu i, ca centru pedagogic;
- educaţ ia adulţ ilo r, ca factor de promovare cu lturală a
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r zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfuncţ ionatsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA în anul 17717. Ea avea sta tu t de şcoa lă populară  
elementară (cu clase le l-lV ) şi funcţ iona cu un singur post de  
învăţ ător. Toate m ijloace le necesare  funcţ ionării şco lii (asigurarea  
localu lu i, sa lariu lu i învăţ ă toru lu i, ca şi dotările necesare), fiind în  
sarc ina comunei.

I utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i
Despre modul de organ izare şi funcţ ionare a şco lii nu se  

poate spune  altceva, decât că ea a avut o  via ţ ă şi o  funcţ iona lita te , 
modeste , multă  vreme. Aceasta , în trucât, eforturile de “lum inare ” 
a popula ţ ie i româneşti, a iobag ilor, erau în contrad icţ ie cu politic ile  
im peria le şi feuda le . Se adăuga şi situaţ ia locu itorilo r din comună, 
care, având sta tu t de iobagi ai domeniu lu i Coroanei, în condiţ iile 
practicării unei agricu lturi prim itive şi a creşterii, la fe l de prim itive , 
a animale lor, în  principa l, prin păstorit, generaţ iile tinere nu aveau  
posibilită ţ ile materia le elementare de a participa la cursuri sau  
activ ită ţ i şco lare .

N ic i condiţ iile materia le în care se desfăşura învăţ ământu l 
nu erau din tre ce le mai prie ln ice . Nu existau loca luri de şcoa lă, 
cursurile desfăşurându-se în mod obişnu it în casa învăţ ă toru lu i 
sau în case le părin ţ ilo r cop iilo r, pe rând. Spaţ iile de învăţ ă tură 
erau, în mod evident, insufic iente , cop iii înghesu indu-se, în tr-o  
singură cameră, în care, de obice i, locu ia învăţ ă toru l, cu fam ilia  
lu i. E i erau aşezaţ i pe scăunele aduse de acasă. Ca manuale , 
aveau-un singur ceaslov sau o altă carte  bisericească, după care  
învăţ au to ţ i. Mai tâ rz iu, aveau “Bucoavne” tipărite la Buda, după  
care repetau în cor, rugăciun i sau răspunsuri la cateh ism . Rar 
mai erau puşi să facă  şi anum ite numărări mecanice, şi să rezo lve  
prob leme simple , cu adunări şi scăderi. Dacă  la acestea adăugăm  
fap tul că şcoa la era frecventa tă de un număr m ic de cop ii de  
vârstă şco lară şi, din tre aceştia , aproape  exclusiv de băie ţ i, fe te le  
fiind o “raritate” în tre elevii de şcoa lă , ia r re tribu ţ ia învăţ ă toru lu i 
era abso lu t neîndestu lă toare şi neregu la tă , ne putem  im agina ce  
nive l şi ce efic ienţ ă avea instru irea rea liza tă prin şcoa la ace lor 

vrem i.

-

;

;

Toate aceste rea lită ţ i erau şi rezu lta tu l fap tu lu i că  
“finanţ area” activ ită ţ ii şco lare era asigura tă din fondu l şco lar, 
constitu it din “dan ii” şi co lecte care se făceau, mai ales, prin  
biserică, dum in ic ile  şi la sărbători, cu “tasu l”, şi anume, din “tasul"
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normale tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA şi triv ia le la cred incioşii biseric ii greco-neunite , alcătu ieşte  
un tabe l cu toa te loca lită ţ ile , preoţ ii paroh i, diacon ii şi învăţ ă torii 
(cu anii lo r de serv ic iu)10. în acest tabe l este precizat că, la acea  

dată în Şeitin era învăţ ă tor M ihai lancovic i, cu o vech ime de tre i 
ani în activ ita te .

Pe un litu rgh ier al biseric ii ortodoxe din comună,11 există o  
însemnare care arată că în anul 1794, învăţ ă tor la şcoa la din  
Şeitin era Georg ie Popovic i care, m  anul 1804 a devenit preot.

Datele existente , cu priv ire la  situaţ ia şco lilo r româneşti afla te  
în subord inea Deputăţ ie i din Pesta , din distric tu l Oradea (de care  
aparţ inea) care  consemnează  că  în  anul şco lar 1823-1824, la  şcoa la  
din Şeitin , care  funcţ iona cu tre i clase, era  învăţ ător Teodor Luch ic i. 
Număru l to ta l al elevilo r era de 45, din care: 18 în dasa l-a , 15 în  
clasa a ll-a , şi 12 în clasa a lll-a . în ceea ce priveşte frecvenţ a 

şco lară , ace leaşi date arată că, din to ta lu l elevilo r, 28 partic ipau  
la activită ţ ile şco lare în mod "d iligent*, ia r 17, “neg lijen t3.12

Cu priv ire  la  profilu l institu ţ iona l al şco lii din  comună, în  anul 
1841-1845. documente le re ţ in că: “Ce i 3164 locu itori ai satu lu i 
contribu iau la constitu irea fondu lu i materia l al şco lii. Autorită ţ ile 
şco lare erau Sava B ilan, director şco lar şi Vasile M icşa, învăţ ă tor, 
în anul şco lar 1841-1842 cursurile  şco lare au fost frecventa te  de  

30 de cop ii din sat, ia r în ce l următor de 34. din tre care, 25 în  
dasa I şi restu l în următoare le două (6+3). în anul şco lar 1843- 

1844, învăţ ă toru l V. M icşa a avut 27  de  elevi. Loca lu l şco lii era  în  
stare bună. în anul următor se în registrează frecventarea şco lii 
de către 110 cop ii, din tre care, 35 de fe te . Funcţ ia de  învăţ ă tor a  
fost îndep lin ită de  A. Sto ianovid13.

în anul 1833 protopopul Georg ie Popovic i13 in forma  
Episcop ia  Aradulu i că  în Şeitin şcoa la era  condusă  de  învăţ ă torul 
Andre i Sto ianovid , care avea  57  de elevi şi care. în  anul 1842 se  
afla !a  şcoa la  din  M ică laca. O  însemnare  marg ina lă din tr-un  M inei 
al biserid i din Şeitin, din anul 1839 îl prezenta ca învăţ ă tor ia  
şcoa la comunală pe Vasile M icşa. E l era orig inar din Ignş şi 
abso lv ise  cursurile Preparand ie i din  Arad  în anul 1S351*. Până ia  
1848 mai este menţ ionat ca învăţ ă tor şi Sudu Oreste .

Ceea ce  se  im pune  a  fi re ţ inut este  fap tu l că. de  Ea în tors ta rea  
sa şi până in 1848 şcoa la a funcţ ionat cu un singur post de
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de tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA învăţ ător, pe care  îl ocupă, de data aceasta un  tânăr învăţ ă tor, 
fiu al satu lu i, George Roman. Pentru asigurarea sa lariu lu i noulu i 
învăţ ă tor s-a repartiza t din im aşu l satu lu i o suprafa ţ ă de 8,70 ha  
pământ. în structura re ţ e le i şco lare pe anii 1863-1866 a 

inspectora tu lu i Arad19 figurează ca  învăţ ă tori la şcoa la din Şeitin , 
Gh. Achimaş orig inar din Cenad, abso lvent al Preparand ie i din  
Arad în 1843 cu 38 cop ii recenzaţ i din care 30 băieţ i şi 8 fe te , cu  
frecvenţ ă şco lară de 100%  şi Gh. Roman  (de asemenea abso lvent 
al Preparand ie i în anul 1852) cu 236 de cop ii recenzaţ i, din care  
131 băie ţ i şi 105 fe te , din care 80 frecventau şcoa la (51 băieţ i şi 
29 fe te)20 .utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

iiSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i
.■

>

In acest context in teresu l pentru învăţ ământ creşte , dată  
fiind creşterea număru lu i de elevi înscriş i la şcoa lă , şi în special 
a fe te lor, concom itent cu creşterea frecvenţ e i elevilo r la cursuri.

în anul şco lar 1864-1865, când s-a procedat la o mai 

temein ică organ izare a activ ităţ ii şco lare , în Şeitin au fost 
recenzaţ i, 200  cop ii de vârstă  şco lară , din tre care 118 frecventau  
cursurile şco lare .

Pe baza noilo r reg lementări21, în  vara anulu i 1869 presb iterii 
biseric ii (conducerea biseric ii până la adoptarea  Statu tu lu i organ ic 
din 24 mai 1869) au pre luat zestrea foste i şco li naţ iona le : două  
posturi de  învăţ ători, un loca l de şcoa lă  propriu , unul proprie ta tea 
Com ita tu lu i, precum  şi 18,56 ha pământ, “sesie” învăţ ă torească. 
De asemenea, s-a stab ilit ca  durata anuală  a  cursurilo r şco lare să  
fie de 10 lun i, cu o “vacanţ ă mare” de două lun i. Au fost efectuate  
reparaţ iile necesare, atâ t ale loca lurilo r de şcoa lă , cât şi ale  
mobilie ru lu i.

D in anul 1870, anul în  care biserica a  început să  funcţ ioneze 
pe o nouă bază organ izaţ iona lă , sinodu l parohia l, com ite tu l 
paroh ia l şi epitrop ia biseric ii şi-au concentra t atenţ ia în direcţ ia 
dezvo ltării învăţ ământu lu i. în acest sens, au alocat banii necesari 

pentru îm bunătăţ irea baze i didactico-materia le a şco lii, ceea ce  
a făcut posib ilă procurarea hărţ ilo r Ungarie i şi Europei, a unui 
glob pământesc, “m apele” cu materia le le didactice pentru  
predarea ştiin ţ e lor naturii, precum  şi tab le le de perete , în lim b ile  
română, germană şi maghiară .

Concom itent, luând în considerare comportamentu l
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Com ita tu lu i,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA afla t în stare avansată de degradare şi a  înch iria t un  
nou loca l pentru şcoa lă , în centru l comunei, pe care, în anul 1874  
îl cumpără (pentru suma de 1300  flo rin ţ i). în ace laşi scop  un număr 
însemnat de locu itori din comună donează  200 flo rin ţ i.

A l tre ilea post de învăţ ă tor al şco lii a devenit funcţ iona l în  
anul 1877, după amenajarea să lii de clasă şi a mobilieru lu i 
necesar procesu lu i didactic . Postu l a fost oferit învăţ ă toru lu i 
D im itrie Roman orig inar din Radna - jud . Arad. însă, în trucât 
acesta avea o situaţ ie didactică bună în tr-un centru protopopia l 
urban, renunţ ă la alegerea de la Şeitin.

în consecin ţ ă , pentru noul post a fost ales un învăţ ător 

proven it din comună, Sucigan Hulbăr Vasile dar, numai cu o  
majorita te de un vot.25

După numai 2 ani de  activ ita te la  şcoa lă , Com ite tu l paroh ia l 
l-a aprecia t ca nefiind  corespunzător pentru ocuparea postu lu i şi 
la 11 noiembrie 1879 îl eliberează de la post. In teresant de  
observat este fap tu l că ta tă l învăţ ătoru lu i era membru al 
Com ite tu lu i, fiind unul din fruntaşii satu lu i, îndeplin ind şi funcţ ia 
de "jude '’ al comunei, ca şi fap tul că, pentru a nu in fluenţ a 
hotărârea Com ite tu lu i el n-a partic ipat la vot, fiind “scos din  
şed in ţ ă".

In tre anii 1880-1890, baza materia lă a învăţ ământu lu i
comunal s-a îm bogăţ it continuu.

Astfe l, în  anul 1880, an  în  care  “s-a segregat parcu l erarh ia l 
nimaş", Com isia urbaria lă care a efectuat această lucrare a  
comple ta t fiecare sesie învăţ ă torească, până la 13,92 ha, 
aducând şco lii un spor de 13.92 ha te ren arab il. La acesta s-a  
adăugat şi suprafa ţ a de 4,08 ha, donată şco lii de către fam ilia  
G ligor utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPopovici. în aceste condiţ ii s-a creat posibilita tea trecerii 
ia construcţ ia unui nou loca l de şcoa lă , cu două să li de cîasâ ş* 
locu in ţ ă pentru învăţ ă tor. Loca lu l a fost constru it în anii 1833- 
188-4, va loarea  lu i rid icându-se  la suma  de  3780,93  flo rin ţ i. Suma  
a  fost asigurată  din fondu l bănesc  dispon ib il al şco lii şi din  “arunc" 
(contribuţ ia obligatorie ) asupra  membrilo r comunită ţ ii- în  kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAanul 1836  

au fost aduse îm bunătă ţ iri însemnate şi ce lu ila lt loca l de  şcoală 

din  comuna.
U ltim ul deceniu  ai seco lulu i trecut (1890-1900) a  reprezentat
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şitsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA în  Şeitin o perioadă  de frământări şi de  efervescenţ ă econom ica  
şi socia lă . începuseră să apară şi aic i efecte le revo lu ţ ie i ştiin ţ ifico- 
tehn ice şi ale dezvo ltării industria le , în condiţ iile unei crize  
econom ice profunde. Ceea  ce a determ inat pe de  o parte  
de m işcări socia le (în anii 1890-1895 şi 1895-1396; ia r pe  de  alta  
parte , m igrarea unui mare număr de locu itori din comună (aşa  
cum s-a văzut anterior), în alte loca lită ţ i din zonă, din ţ a ră , ş? 
ch iar peste hotare , îndeosebi în S.U .A .

în vâ ltoarea acestor frământări şi evenimente a fost 
antrenată , în mod  firesc, şi şcoa la  în fa ţ a căre ia au  apărut exigenţ e 
noi şi sporite , care reclamau înnoiri şi în activ ita tea didactică şi 
educativă . Analiza date lor dispon ib ile priv ind evo lu ţ ia 
învăţ ământu lu i loca l din acea perioadă, conduce la concluzia că  
şcoa la a trecut cu bine dificu ltă ţ ile apărute .

Un factor ce s-a dovedit a fi hotărâ tor în acest context, a  
fost ace la că, în fruntea Com ite tu lu i paroh ia l comunal s-a aflat 
parohu l Constantin Roşcău, om  cu mare dragoste pentru popor, 
bun gospodar, cu vederi la rg i asupra lucrurilo r, lum ii şi oamenilor 
şi cu clarv iziune asupra evenimente lor,

Descifrând sensu l desfăşurării evenimente lor, acesta a  
investit to ţ i banii de care dispunea biserica pentru procurarea a  
12,8 ha te ren arab il pentru suma de 11505 flo rin ţ i. La îndemnul 
lu i, Sântioana Bărbuţ iu a donat şco lii 1,50 ha pământ, la care  
s-au adăugat încă 9,28 ha, donate şco lii de către preotu l Teodor 
Popovic i din comuna  Şeitin , fost inspector şco lar al cercu lu i Nădlac 
în fiin ţ a t la 17  februarie (1897)26. T. Popovici a  făcut această  donaţ ie 
în  am intirea soţ ie i sa le  A lexandra, născută  Codreanu, cu  condiţ ia 
ca, din ven iturile exp loatării pământu lu i cedat, să  se  în fiin ţ eze un  
post de  învăţ ă toare , pentru in iţ ie rea fe te lor în practicarea lucru lu i 

manual şi a activ ită ţ ilo r gospodăreşti.
Aceste  acţ iun i au  constitu it fundamentu l econom ico-financiar 

care  a  perm is ca, în deceniu l ’80-’90  al seco lulu i al X lX -lea, număru l 
posturilo r de învăţ ă tori să crească, de la 3 la 5, din tre care  unul 
de învăţ ă toare ; spaţ iu l de şco larizare să se îm bunătă ţ ească cu  
două localuri de şcoa lă, având tre i clase şi două locu in ţ e pentru  
învăţ ă tori, cu va loarea to ta lă  de 11635,38 flo rin ţ i. în ace laşi tim p» 
aplicând  prevederile art. XXVI al Legii învăţ ământu lu i din  anul kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtf93

o  serie
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s-au tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rid igat sa lariile învăţ ă torilo r de la suma de 200  flo rinţ i anual, 
la 480  fl./an , in troducându-se şi "qu inqu inale le ” (m ărirea sa lariilo r 
personalu lu i didactic , din cinci în cinci ani).

în anul 1897 a fost în fiin ţ a tă şi o bib liotecă a şco lii, care  

avea la început 135 vo lume în va loare de 96 flo rin ţ i.
Constitu irea  fondurilo r necesare asigurării unor atâ t de mari 

sarc in i financiare a fost posib ilă datorită girării unor numeroase  
cambii de către preşed in te le  şi membrii Com ite tu lu i paroh ia l loca l 
(pr. C-tin Roşcău, Teodor V id, Teodor Rus, şi Arcad ie Ş iclovan, 
precum şi contribuţ iilo r substanţ ia le pe care le -au consim ţ it, cu  
în ţ e legere şi generozita te locu itorii comunei, pentru conso lidarea  
şi dezvo ltarea rea lizărilo r obţ inute până atunci, în domeniu l 
învăţ ământu lu i şi al activită ţ ii cu ltura le .

Rezu ltate le cu care s-au so ldat aceste in tense eforturi ale  
comunită ţ ii au fost recunoscute şi aprecia te, la  vremea lo r. Astfe l, 
în raportu l Com isaru lu i Consistoria l, los if Moldovan27, re ferito r la  
examenele din anul şco lar 1898 se sub lin ia în mod expres: "D in  
toa te comunele din Arad, Şeitinu l are ce le mai frumoase şi mai 
corespunzătoare edific ii şco lare ... La şcoa la superioară de fe te  
condusă de d-şoara Em ilia C iorogariu, examenul cu ce le 34 de  
eleve de clase le IV -VI s-a  ţ inu t în 25 iun ie, ore le 8-10 a.m . având  
rezu lta tu l “d istins”... în şcoa la cu clase le in ferioare conduse de  
încărunţ itu l învăţ ă tor George Roman cu 65 elevi de ambele sexe  
şi de astă dată a exce la t prin practicu l său metod... După am iază  
ore le tre i până la şase examenul în şcoa la cu clase le in ferioare 
conduse de învăţ ă torul Demetriu M icu. Prezenţ i la examen 57  
elevi de ambele sexe. Domnul M icu prin dirigenţ a sa, prin tactu l 
său pedagogic şi prin in fluenţ a lu i a ajuns cu elevii să i la atâ ta  
dexterita te încât prin în trebările lu i precise şi răspunsurile lo r 
corecte din în treg materia lu l prescris a stors adm ira ţ iunea 
prezenţ ilo r. D-l M icu este adevărat model în tre învăţ ă tori. 
Examenul său a în trecut în anul^curent toa te examenele , ieş ind  
ca prim ul în tre dânse le ... în prezenţ a în tregu lu i popor adunat la  
sf. B iserică s-a ţ inu t examenul de la şcoa la de băieţ i cu clase le  
superioare conduse de învăţ ă torul loan Roman. Prezenţ i au fost 
38 elevi de clase le IV -V I. Examenul a decurs în mod festiv ... Am  
fost însoţ it şi de  cercetă toru l de şcoa lă num it din partea  guvernu lu i

135



cM~piopr!£i3r r>eu-.e' v- 
■rezultatul frumos 
D-lui h/iiCLi  aTmoanii ş&Dâftior o Tf uffiQaob burnâ o~ pam 
de muiturona oerrzur^ou asur *e şi punsa^a ior cea uunâ

ojoiriri:. . -
Cre^-sjsaw-tr .SRQPONMLKJIHGFEDCBAr> 'baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ue irssnnvna: ca învăţ ământ JIHGFEDCBAj -. ia tccaa cornesjur.aa :_-:
inireaGa sa exis-ernă 2rost se-6 ani, cu sase ciase imcartiie ca 
doua adurriaciunmeriorteuruasete f-ii  si ni; s: iciaseie iv-V-v 
ciciui suDeno:. j _2 imeie anuiu; .se uneau examene cu~c£trac?r 
festiv ia fiecare masă tn praz-ania unui comisarconsistona; ai-e - 
dintre.cerroai.Duni si-verificat; invsiăion om cuprinsul enrecor-r 
a DrotODODiaiuicriraciuai. a oreseoinisiu: comneiuim .Baronai 2 
judelui comunal a» Danmnoneieviior si a aitonnvii2i;..ua examer 
elevii se prezentau în name ce samaioare s; cuoircneie de fiD'  
Erau chestionaţ i in cursul celor 2-3 ore ain DimciDaieie Droc-e"- 
prevăzute de programa şcolară fiecare cissa avea expuse caste - 
de scris, caligrafie desen şi lucrările Dractice facuie îmnep-- 
anului Examenul se încheia cu uns două cântece

Pnn eforturile colective ale pooulatiei si aie Corrmeiuiu 
şcoala elementară poporană confesională greco-orientală er 
Şeitin intră în secolul al XX-lea cu: trei localuri de scoală cu crr.r 
săli de clasă, patru locuinţ e învătâtoresti 69 60 hectare pâms~ 
sesii învăţ ătoreşti, cinci posturi de învăţ ător, mobilier şi matenr- 
didactic prevăzut de legislaţ ia şcolară, precum şi cu un încep-- 
de bibiliotecă şc'olară cu 135 volume, înfiinţ ată în 1897 cu sums 
iniţ ială de 96 fl.

Cu edificii şcolare corespunzătoare, cu posibilităţ i materia* 
asigurate, învăţ ământul înregistrează un progres continuu 
Comitetul parohial şi-a asumat şi sarcina de procurare s 
manualelor şcolare, pe care an de an le-a distribuit. în mod grâu-* 
tuturor elevilor. Treptat s-a îmbunătăţ it şi frecventa şcolară, ce =• 
s-a apropiat de cea obligatorie. Au rămas în afara şcoiii dor 
copii care locuiau la sălaşe şi o parte din copiii de ţ igani l  
exigenţ ă permanentă s-a arătat şi în angaiarea învăţ ătorilor ca': 
se făcea prin concurs. Aşa s-a ajuns ca şcoala sa fie încadrată <•* 
cadre didactice bine pregătite, fruntaşe îh învăţ ământ şi. une  ̂

chiar publicişti ca George Buiigan. Demetriu Micu, iar Ion Roma' 
a fost autor de manuale şi redactor al săptămânalului “Lumina ?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Adevăru l",tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA care a apărut aic i în comună în anii 19D3 şi 1904.
încercările  care  s-au  abătu t asupra  învăţ ământu lu i românesc  

din Ungana şi Transilvan ia  prin legea XXVII din 1907. cunoscută  
sub  num irea de “Legea  Apponyî”, care  a condiţ ionat funcţ ionarea 
pe  mai departe  a  şco iilo r confesiona le de posibilită ţ ile materia le  şi 
de sa lanzarea  învăţ ătorilo r în condiţ iile şco iilo r de sta t maghiare , 
şcoa la confesiona lă greco - orienta lă din Şeitin le -a trecut cu  
demnita te , în mod cu adevărat românesc şi, In ace iaşi tim p. şi 
sărbătoresc. în prob lema aplicării prevederilo r leg ii am intite , 

Com ite tu l paroh ia l. în prezenţ a em isulu i constito ria l Dr. Demetriu  
Barbu a lua t următoarea hotărâre : “Com ite tu l paroh ia l convins de  
im portanţ a de până în prezent a şco lii confesiona le, cu  
unanim ita te , decide susţ inerea din partea comunei bisericeşti şi 
pe mai departe a şco lii confesiona le din proprie putere , parte din  
casa bisericească, respectiv  din arenda pământurilo r şco lare , parte  
din repartiţ iunea peste ce le 5%  amăsurat lipse i, fă ră a re flecta la  
aju toru l de sta t pus în perspectiva leg ii”28. Şedin ţ a sinodulu i 
paroh ia l, convocat pentru a se pronunţ a asupra aplicării leg ii a  
avut un caracter festiv . Părin te le Dr. Demetriu Barbu delegatu l 
consistoria l luând cuvântu l spre a arăta scopul şed in ţ e i şi 
însemnătatea şco lii confesiona le a  înche ia t cu  concluzia : “ex istenţ a 
noastră ca popor şi naţ iune este a se atribu i fap tu lu i că strămoşii 
şi antecesorii noştri ţ ineau la lim ba lo r ca la och ii din cap şi prin  
aceasta la  biserica şi şcoa la  lo r, căci aceştia au  fost şi sunt leagănul 
scumpei noastre lim b i româneşti, deci rându l şi cinstea pretind  ca  
şi în fap tă să arătăm  că suntem  următori ace lora  despre care s-a  
zis şi is toria a consta ta t că au lup ta t mai mult pentru lim bă ch iar 
decât pentru via ţ ă”.29 După acest cuvânt exp lica tiv , mulţ im ea 
im ensă care  a partic ipat la şed in ţ ă , cu însufle ţ ire a lua t hotărârea  
următoare: “S inodu l paroh ia l cu plăcere ia ia cunoştin ţ ă , decisu l 
com ite tu lu i, adus în cauză şi îl consideră în tru toa te al său  
hotărând: a) susţ inerea şco lii şi pe mai departe din propria sa  
putere, b) la aju toru l de sta t hotăreşte a nu se re flecta , c) sa lariile  
să  se  în tregească conform  artico lu lu i de lege sus pomenit”. Ţ inuta 
comunită ţ ii bisericeşti din Şeitin , în această cauză, a fost un  
exemplu de patrio tism , fiind favorab il comentată de către presa kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA?  
românească a vrem ii, care a atribu it comunei titlu l de “Ceta te autsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f
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au ridicat au fost înlăturate sau depăşite prin puterea de dăruire a 
unor învăţ ători şi de înţ elegere a membnlor comunităţii.

Alături de ceie două şcoli elementare confesionale. în 
comună a mai funcţ ionat între anii 1882-1919 şi a baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAşcoaiă 
elementară poporană comunală cu limba de predare maghiară. 
Ea a fost ceruiă de către familiile evreieşti aşezate în comună ca 
negustori şi de cele două-trei famiiii de maghiari care erau 
funcţ ionari ccmunaii. înfiinţ area şcolii a fostfăcută ia intervenţ ia 
prcpneiarului din comună, lanoş Secxer care în acea. vreme era 
deputat în dieta căni.

Baza materială a scaii era oarecum asigurată onrr faptul 
că ia segregarea parcului eparniai s-au repartizai şi pentru 
această şcoaiă 16.32 ne Pământ care. oărră ia deschiderea a a 
fcst administra ae către inscecrcratui şcoiar rega oin .Vlacău 
Venitul acestui pământ a constituit c pane din renani decumpârae 
a ierenuiui ie construcie a scaii.

Existenta unei scai cu ii  mea ie cracare mscmaă intra 
comună cu a acnuiatie acrcsne în întregime r 
lângă sarana ie a asigura învătămămui în ,imoa ce crae a 
verneau ce-e râeva ramiii. aa/ur nenrea ca crecrs. săsraqă 
ae îi -amâni să a Tea/eneze entă rae nu. s-a "eaiza_ -intre 
eonii i -eman mima est a 
arâură n comună cucă "896. au arma cursnme acesta sccni. 
Vio  cnmreconm a/reicrcu ai arma rai. cursurne scaii iranunae 
cina: araşi ie 'nvăranTârtiu JIHGFEDCBAo f t  scoriie corrrescnse care sai 
'rrcacrae ca nvrâăan ane usqsm . ş» ccrrsnrnccsz

ntresoa .aravă eacasrs acai a t i s t  osanosă în arm rţ p 3. 
asecădu aen nforrnsm occurnartare lessre dinczorsera. 
2irr :cse-caiese-ce a tisni -eese că raui a a tEna: 
t t g o s s î: aes a -bsr rrcscrrarâ rraerra arre Hurrram ee^errr 
cse .case m a lecssir dîccrraă crra ie EI 
ccosa ac dirrcoarîar jnvsr&um \'esser aer Eoavicrr Beat 
Ziar Hirtca casaomă ar ie or conrrae.a .rar»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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>caltsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a făcut parte şi grăd iniţ a de cop ii (O voda). Aceasta a fost | 

îfiin ţ ată în comună, la începutu l seco lu lu i al XX-lea cu scopul de j 

deprinde cop iii din cea mai fragedă vârstă cu lim ba sta tu lu i.
L im ba în trebu in ţ a tă în această institu ţ ie a fost exclusiv  

lagh iara . în această lim bă se predau m ici poezioare , jocuri şi I 

antece. Unita tea a fost înzestra tă cu aproape to t materia lu l 
dactic cunoscut până atunci.

Ca educatoare de la început, a funcţ ionat Gyorffi Maria , 
3sătorită cu notaru l pensionar Demetriu Feier. în 1919, când  
atu l român a cerut ju rământu l de  fide litate tu turor funcţ ionarilo r 
5 pe în treg te rito riu l sta tulu i, educatoarea Feier Maria a re fuzat 
estarea lu i, fap t care i-a atras îndepărtarea din serv ic iu l avut. 
in îndepărtarea educatoare i şi-a înceta t activ ita tea şi grăd in iţ a 
cop ii. în arh iva grăd in iţ e i de cop ii de azi nu se găseşte nic i o 

mă scrisă despre activ ita tea dina in te de anul 1919.EDCBA

VZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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b) învăţ ământu l local de stat în perioada in terbelică  

Atingând un asemenea nive l de dezvo ltare , dispunând de  
aţ ii de şco larizare  şi de dotări, de personal didactic ca lifica t, cu  
>ogată  şi va loroasă experienţ ă didactică , de resurse econom ice  
Dprii, Şeitinu l se prezenta la Marea Unire din 1918 cu un sistem  
învăţ ământ loca l având capacită ţ i de cuprindere a tu turor § 

piilo r de vârstă preşco lară şi şco lară până la frecventarea  
pte sau opt clase de învăţ ământ prim ar şi gimnazia l.

în acest context şi cu o asemenea zestre , după  în făptu irea  
lirii, şco lile populare şi confesiona le existente se transformă în  
oii prim are de sta t, pe baza Legii învăţ ămuntu lu i din anul 1924  
and durata stud iilo r de 7 ani, organ izate în două cic luri: cls. utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI- 
şi V-Vli; ultimele având profil agrico l.

în această  perioadă, şcoa la  funcţ iona în şapte  să li de clasă, I 
cinci cadre didactice . Cuprinderea cop iilo r de vârstă şco lară | 
a rid ica tă, dar nu to ta lă , ia r frecvenţ a , de asemenea. S ituaţ ia 
a determ inată de  fap tu l că un număr de cop ii de vârstă şco lară | 
Dvenind din rându l fam iliilo r sărace erau obligaţ i să lucreze ca  j
-vitori la diferiţ i cetă ţ en i bogaţ i. IHGFEDCBAN ic i abso lv irea şco lii nu era pe  j;
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Una tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA din prob lemele so lu ţ ionate cu prile ju l transformării 
şco lilor confesiona le şi populare n-a fost favorab ilă dezvo ltării 
învăţ ământu lu i. Este  vorba despre  in frastructura şi baza materia lă  
a învăţ ământu lu i, care a rămas în proprie ta tea comunită ţ ilo r 
bisericeşti. în Şeitin , o asemenea măsură a însemnat că, cinci 

loca luri de şco li, cu şapte să li de clasă, şase locu in ţ e pentru  
învăţ ă tori şi 99,44 ha te ren arabil ,au continuat să  fie adm in istra te  
de comunită ţ ile bisericeşti loca le , cu consecin ţ a firească, a 
pre levării ven iturilo r rea liza te to t de către aceste adm in istra ţ ii şi 
utilizării lo r, potriv it propriilor lo r obiective şi in terese.

în comună, in iţ ia l toa te loca lurile de şcoa lă şi locu in ţ ele 

pentru învăţ ă tori au fost lăsate în fo losin ţ a şco lii, fă ră nic i o 
obligaţ ie financiară . U lterio r, biserica a pretins ch irie pentru  
acestea, ia r pământu l l-a exp loata t în in teres propriu , până la  
re forma agrară din 1945. S ituaţ ia a fost so lu ţ ionată deplin abia  
prin Legea învăţ ământulu i din 1948.

în aceste  condiţ ii, finanţ area învăţ ământu lu i a  fost asigura tă  

prin bugetu l loca l, comunal din care, 14% era alocat în acest 
scop. Dacă sumele alocate ar fi fost utiliza te numai pentru  
necesită ţ ile învăţ ământulu i loca l, acestea ar fi fost îndestu lă toare .

. în trucât prevederile bugetare loca le pentru învăţ ământ erau  

gestionate prin in termediu l Com ite tu lu i şco lar judeţ ean, acestea  
erau distribu ite potrivit necesită ţ ilo r genera le ale  judeţ u lu i şi, deci, 
contribuţ ia loca lă nu revenea în în treg ime şco lii respective . Ca  
urmare, trepta t, condiţ iile materia le ale învăţ ământu lu i loca l s-au  

• deteriora t şi, oricum , au început să rămână în urma exigeneţ lor 
modern izării şco lii. De aceea, în anii 1937-1938 s-a constitu it în  
comună un Com ite t in iţ ia tor, pentru constru irea unui nou loca l de  
şcoa lă , cu un eta j, sa lă de gimnastică şi baie . Datorită opoziţ ie i 
unor factori politic i care nu au accepta t finanţ area obiectivu lu i, 

in iţ ia tiva nu a fost fina lizată .
Cu toa te aceste dificu ltă ţ i, şcoa la a funcţ ionat în mod  

normal, obţ inând rezu lta te bune. La aceasta a contribu it fap tu l că  
în anul 1922 a fost în fiinţ a t ce l de-a l şase lea post de învăţ ă tor 
ocupat, in iţ ia l, de un  învăţ ă tor sup lin ito r, ia r  în anul 1937, ce l de-a l 
şapte lea post. D in anul şco lar 1927-1928, toa te posturile au fost 

încadrate niJmai cu personal didactic ca lifica t.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Criza tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA econom ică din 1929-1933 a afecta t şi şcoa lă din Şeitin , 
prin desfiin ţ area unui post de învăţ ă tor, ceea ce a făcut ca de la  
1 ian . 1931, până la sfârş itu l anulu i şco lar, 64 de elevi în cls. I 
m ixtă să rămână fă ră învăţ ă tor. Instru irea lo r a fost asigurată de  
către  învăţ ă toru l de la clase le VI-V II băie ţ i fă ră remuneraţ ie . Postu l 
desfiin ţ a t în anul 1931 a fost re în fiin ţ a t în anul 1934, odată cu  
transformarea şco lii prim are  con fesiona le  greco-cato lice , în şcoa la  
de sta t.

O acţ iune im portantă în învăţ ământu l loca l a constitu it-o  
organizarea instrucţ ie i cop iilo r proven ind din fam iliile care tră iau  
la “să laşe ” (a l căror număr era la acea dată de 105), la 4-12  
distanţ ă de sat, în perim etru l să laşe lor, re tribu ţ ia învăţ ă toru lu i 
(neca lifica t) fiind asigurată de părinţ ii elevilo r, în produse.

Pentru asigurarea frecvenţ e i elevilo r la cursuri s-a in iţ ia t o  
acţ iune de sprijin ire a cop iilo r proveniţ i din  fam ilii sărace, constând  
din organ izarea de către  fiecare  învăţ ă tor şi clasă a unor serbări, 
cu  încasări benevo le , fondurile obţ inute astfe l, fiind utiliza te pentru  
procurarea de  îm brăcăm inte , încă lţ ăm inte şi alte bunuri necesare  
pentru ca aceşti elevi să  frecventeze şcoa la . Im portant era fap tul 
că acest sistem era astfe l organ izat (cumpărarea şi distribu irea  
lucrurilo r era  făcută  de către co lectivu l clase i, aju ta t de  2-3 părin ţ i), 
încât ce i sprijin iţ i să nu fie afectaţ i mora l şi socia l.

D in anul 1938, activ ita tea şco lară a început să fie afecta tă  
din cauza  concentrărilo r, care au determ inat o  fluctuaţ ie din ce  în  
ce mai mare a personalu lu i didactic , cu consecin ţ e negative în  
pregătirea elevilo r. Im edia t după începerea războ iu lu i a căzut - 
învăţ ă toru l Romulus S in itean, unul din ce i mai ta lenta ţ i şi va loroşi 
dască li ai şco lii. Pe parcursu l războiu lu i, durate le cursurilo r au  
fost reduse, în anul 1944, de exemplu , anul şco lar înche indu-se  
la  începutul lun ii aprilie . Pentru sprijin irea  elevilo r săraci, în această  
perioadă a fost în fiin ţ ată o cantină şco lară , la  care serveau masa  
de prânz 30 de elevi. Fondurile necesare aceste i acţ iun i au fost 
asigura te , pe  de  o parte , de bugetu l primărie i, ia r, pe de altă parte  
de şcoa lă , din fonduri rea liza te prin serbări şco lare sau co lecte .

în perioada in terbe lică a fost reorgan izat şi a continuat să  

funcţ ioneze în comună şi învăţ ământu l preşco lar. Grădin iţ a de  
cop ii care  îş i încetase  activ ita tea, în condiţ iile arăta te , şi-a  redesch is

|
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Această tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA socie ta te a activa t fa tă în trerupere până în anul 1948  
când a  fost desfiin ţ a tă , odată cu  toa te asemenea  socie tă ţ i existente  
la acea  dată , din  în treaga  ţ a ră . Obiectivu l Socie tă ţ ii era de a sprijin i 
elevii şi studenţ ii ca, în tim pul vacanţ elor de vară, ia rnă sau de  
primăvară să desfăşoare activ ită ţ i cu ltura l-artis tice şi sportive , 
comune, a ce lor mai dota ţ i membrii ai să i. Pentru rea lizarea  acestor 
obiective , Socie ta tea a  desfăşurat o serie de  activ ită ţ i care, trepta t, 
.s-au permanentiza t şi coagula t în tr-un sistem coerent care a  
cuprins: activ ită ţ i fiz ice , constând, în principa l, vara, din a “face  
baie” la Mureş, după am iezile ; ia r seara de a “juca vo le iba l sau  
fo tba l” (pe te renuri amenaja te de către Socie ta te). Acestea erau  
comple ta te cu activ ită ţ i săptămânale , desfăşurate în ziua de  
sâmbătă (când se organ iza şi “p ia ţ a” comunală), în cadrul cărora  
se organizau  dezbateri cu ltura l-lite rare , se  prezentau creaţ ii proprii 
ale unora  din membrii Socie tă ţ ii, urmate  în to tdeauna  de dezbateri 
şi analize critice , se organizau recita luri de poezie , proză lite rară  
sau muzica le , la care se adăugau reuniun i de lucru , pentru  
pregătirea spectaco le lor  de  tea tru care se  organ izau cu regu larita te  
la 15 august, de ziua Sfin te i Maria , de Crăciun şi de Paşti, sau  
pentru repetiţ ii ale Coru lu i bisericesc  care a constitu it o mândrie a  
Socie tăţ ii o lungă perioadă de tim p.

O  activ ita te specifică , de mare rezonanţ ă nu numai în rându l 
studenţ ilo r şi elevilo r, a constitu it-o organ izarea “sera telor” 
cu ltura le , recreative şi distractive (b isăptămânal sau lunar) şi a  
"ba lurilo r” elevilo r şi studenţ ilo r (tre i pe an, la date le menţ ionate 
mai sus). Acestea cuprindeau două părţ i: una cu ltura l-educativă , 
constând din prezentarea unor piese de tea tru , recita luri ori coruri 
şi a doua, de dans, pentru to ţ i partic ipanţ ii. La aceste manifestări 
partic ipau  cea  mai mare parte a locu itorilo r comunei, şi în specia l, 
mamele care aveau fe te , în trucât, cu aceste prile juri se legau  
prie ten ii, se  în jghebau re la ţ ii de dragoste  care, nu de pO ţ ine ori se  
înche iau cu căsătorii. Potriv it unei trad iţ ii specifice arde leneşti, 
toa te  acestea  trebu iau să  se  desfăşoare  sub supravegherea atentă  
a părin ţ ilo r. Ceea  ce a conferit acestor manifestări cu lturale  o  ţ inută 
şi un  caracter autentic  şi funcţ iona lită ţ i etico-cetă ţ eneşti superioare , 
în comună  a devenit un factor de prestig iu  socia l şi, deci un te ren  

de  competiţ ie , a ajunge să  fii so list sau so lis tă  în corurile Socie tă ţ ii,

î
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să tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fac i poezii sau să scrii proză, să  joc i în piese le de tea tru şi aşa  

mai departe .
Pe lin ie sportivă , Socie ta tea a rea liza t o ech ipă de fo tba l, 

denum ită in iţ ia l "Şo im ii”, apoi "Horia” şi una de vo le iba l, care  
partic ipau, in iţ ia l, la în treceri prieteneşti cu ech ipe sim ilare din  
alte comune învecinate , ia r mai tâ rz iu , în campionate loca le , 
ra iona le sau reg iona le , unde s-au situat permanent pe prim ele  
locuri. In teresant de menţ ionat, că dum in ic ile sau în alte zile de  
sărbătoare, Societa tea organiza acţ iun i cu ltura l-sportive în alte  
comune, în cadru l cărora , după am iază se desfăşurau meciuri 
de fo tba l şi vo le iba l, ia r serile , serate sau baluri comune cu elevii 
şi studenţ ii (ş i nu numai) din comunele respective .

Documente le orig ina le priv ind activ ita tea Societă ţ ii re levă  
fap tu l că, de la început, această institu ţ ie cu ltura lă educaţ ională 
a fost organ izată riguros, având o structură foarte elaborată şi 
un sistem  de lucru de o modernita te surprinzătoare.

Astfe l, adunarea genera lă a membrilor era organul suprem  
de conducere, ia r conducerea operaţ iona lă era asigura tă de un  
com itet fo rmat din preşedin te , vicepreşed in ţ i, secretari, 
responsabili ai com isiilor de specia lita te pe domenii de activ ita te , 
bib liotecari, casieri, precum  şi com isii de verificare a activ ităţ ilo r 
desfăşurate de Socie ta te , to ţ i aleşi pe perioade determ inate de  
tim p.

S istemul de organ izare a fost core lat cu modalită ţ i 
corespunzătoare de funcţ ionare, în temeia te pe câteva princip ii 
veritab il democratice, în tre care:

- antrenarea la conducerea Socie tă ţ ii, succesiv, a tu turor 
membrilor Socie tă ţ ii;

- acordarea unei libertă ţ i depline organelor de conducere  
de a acţ iona creativ şi inovativ , concom itent cu asumarea, to t 
deplină, a răspunderilo r în priv in ţ a rezu lta te lor şi a efic ienţ e i 
activ ită ţ ii desfăşurate ;

- promovarea unei exigenţ e permanente şi fe rme fa ţ ă de  
conţ inutu l, cadru l fo rmal şi normele stab ilite , în  toa te  componente le  
şi dimensiun ile activ ită ţ ii Socie tă ţ ii;

- organ izarea şi desfăşurarea în treg ii activ ită ţ i pe baza  
asigurării din resurse proprii, a tu turor m ijloace lor materia le şi
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financiare tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA necesare aceste ia ;
- asigurarea şi cu ltivarea unui climat emulativ în rându l 

tu turor membrilo r, în  în făptu irea obiective lor activită ţ ii, consacrate  
fo rmării şi educării membrilo r în sp iritu l respectu lu i, ataşamentu lu i 
şi asim ilării va lorilo r autentice ale cu lturii şi sp iritua lită ţ ii naţ iona le , 
concom itent cu ce le ale va lorilo r perene ale cu lturii universa le .

Aceste princip ii s-au concretiza t în practică în următoare le  
norme şi modalită ţ i de lucru :

- com ite tu l de conducere al Socie tă ţ ii era ales anual;
- confirm area membrilo r acestu ia se făcea pe baza unei 

analize exigente , atâ t a ca lităţ ilo r fiecăru ia în parte cât şi, mai 
ales, pe baza rea lizărilo r şi neîmplin irilo r în reg istra te în activita tea  
personală şi a ce le i desfăşurate ca membru în conducerea  
Socie tă ţ ii;

- efectuarea de analize anuale a activ ită ţ ii, pe bază de  
verificări riguroase  şi de rapoarte , discuta te  în adunarea genera lă , 
pe funcţ ii, începând cu preşed in te le , vicepreşed in ţ ii, secre tarii, 
casierii etc. înche iate cu eva luări asupra ansamblu lu i activ ită ţ ii 
desfăşurate de fiecare com ite t;

- fă ră  excepţ ie, adunările genera le se  înche iau cu adoptarea  
unor orientări, direcţ ii de acţ iune, programe şi măsuri de  
îm bunătă ţ ire şi de  creştere  a efic ienţ e i activ ită ţ ii viitoare  a  activ ită ţ ii.

Semnifica tive în această priv in ţ ă sunt unele din momente le  
de cumpănă din via ţ a Socie tă ţ ii. Astfe l, potriv it documente lor, “în  

vara anulu i 1933, fă ră a putea afla data precisă, din in iţ ia tiva 
lăudabilă a unui grup de tineri entuziaşti a porn it un suflu de  
re înviere a Socie tă ţ ii, căzute în le targie datorită fo rţ e i 
îm pre jurărilo r. Rezulta tu l aceste i in iţ ia tive a fost, în tâ i de toa te , 
strângerea rândurilo r membrilo r şi constitu irea Com ite tu lu i de  
conducere după cum  urmează: Preşedin te , D l. D im itrie Morar, V. 
preşed in te Dş. Pop Em ilia , Secretar I D l. Petru Ileana, Secretar II 
Dş. Ste la Nemet, Casier Dş. Hortensia Roşcău. B ib lio tecar I V ic
tor Pop, II, St. G iurg iu ţ i; contro lori: Dş. Nuţ i Păcurar şi Dş. Nata lia  
Roşcău. Com itetu l sportiv : D l. Pavel Moţ şi D l. M ihai Deac, 
econom ie”.30

“După această m ică in troducere vom aduce mai jos  
consta tările făcute cu ocazia verificării fiecăru i gestionar aparte .
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lizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
asemenea,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pozitiv rezu lta tele obţ inute, elog iind pe preşed in te , dl. 
D. Roşcău, precum şi pe to ţ i membrii Com ite tu lu i pentru că, 
obiective le şi pro iectele expuse “în Cuvântarea program , rostită  
cu ocazia insta lării”... au fost rea liza te cu prisosinţ ă .

La cap ito lu l sugestii pentru  viito ru l Com itet Com isia atrăgea  
atenţ ia asupra următoare i situaţ ii: “Anu l acesta comuna noastră  
îş i va serba jub ileu l de 800 de ani de existenţ ă şi cu această  
ocazie ar fi frumos ca Socie tatea să alcătu iască o monografie a 
comunei, cerându-se  co laborarea  tu turor institu ţ iilo r din comună, 
ia r membrii ei să se îm partă în grupe cari să stud ieze fiecare  
câte un aspect al satu lu i ca: via ţ a socia lă , econom ică, is torică , 
mora lă , arta muzica lă şi decorativă , co lecţ ionarea de fo togra fii 
etc”.35

■

.

i

Li

Anii 1941/42 au  fost considera ţ i ani nefaşti în  via ţ a Socie tă ţ ii 
de către membrii Com isie i de verificare care precizau: "T rebu ie  
să spunem cu durere în sufle t, că în anul acesta Socie ta tea a  
avut activ ita tea cea mai redusă. De această situaţ ie nu credem  
că putem  face responsabil Com ite tu l, care a fost la conducere  în  
anul acesta . Cauzele sunt puţ in mai îndepărta te şi ar fi 
următoare le : distrugerea coeziunii sufle teşti din tre membrii 
Socie tă ţ ii şi dezin teresu l ce plu tea deasupra  tu turor membrilo r”... 
ajungându-se ca în sânul Societă ţ ii să apară "d iferite grupări” ; 
“Unele din ele stăpânite de inv id ie şi egoism au ajuns, ch iar să  
lucreze contra in terese lor socie tă ţ ii”36 .

Aprecierea  situaţ ie i trebu ie  făcută  ţ inând seama  de perioada  
respectivă , marcată de  desfăşurarea  războ iu lu i, de  lup tele politice  
ale epocii, şi, deci, de opţ iun ile diverse şi contrad ictorii ale  

membrilo r Socie tă ţ ii.
La înche ierea războ iu lu i, 9 mai 1945, Socie tatea a  

sărbătorit evenimentu l prin organ izarea unei mari adunări în sa la  
mare  a primărie i, îm podobită cu flo ri, în  cadru l căre ia Preşedin te le , 
D l. Ş iclovan Lucian a sub lin iat im portanţ a zile i “în cuvin te  

emoţ ionante”. (Anexa 13)
încheierea  activ ită ţ ii aceste i institu ţ ii a avut loc  în anul 1947  

când a fost organ izată o nouă structură a activ ită ţ ii elevilor şi 
studenţ ilo r, Uniunea Asocia ţ iilo r E levilo r Români şi Uniunea  

Naţ iona lă a Studenţ ilo r Români.
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AnsamblultsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA activită ţ ii socie tă ţ ii a creat un clim at cu ltura l 
autentic  în comună, care s-a im prim at la nive lul în treg ii co lectiv ită ţ i 

socia le şi care a contribu it în mare măsură la dezvo ltarea  
econom ico-socia lă şi cu ltural-sp iritua lă a aceste ia. (Anexa 8)

Aceasta era configura ţ ia şi la un asemenea nive l s-a situat 
învăţ ământu l la sfârş itu l ce lu i de-al doilea războ i mondia l şi în  
prea jma noii etape de evo lu ţ ie postbe lică a societă ţ ii româneşti. kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

c. Evoluţ ia învăţ ământu lu i în perioada 1945-1989
înche ierea ce lu i de-a l doilea război mondia l a antrenat 

învăţ ământu l şi şcoa la  în ace laşi amplu  sistem  de procese socia le , ; 
politice şi cu ltura le , ca şi toa te ce le la lte componente ale vie ţ ii i 
socia le . La nive lu l comunei, aceste procese de profunde  
transformări şi de reorientări ale societă ţ ii româneşti în domeniul 
învăţ ământu lu i s-au concretiza t în tr-un număr semnifica tiv de \ 
acţ iun i şi de evenimente, care au marcat evo lu ţ ia şco lii loca le  
pentru  în treaga perioadă de până la evenimente le din anul 1989.

La înche ierea războiu lu i, coordonate le şco lii ca unita te de  
învăţ ământ erau următoare le :

- dispunea de un spaţ iu de învăţ ământ fo rmat din : şase ] 
loca luri de şcoa lă , cu opt să li de clasă şi şase locu in ţ e pentru  
învăţ ă tori; încă lz irea spaţ iilo r se făcea cu lemne, ia r ilum inatu l 

era preponderent natura l (şcoa la nefiind electrifica tă  la acea dată  
deşi în comună, aşa cum s-a văzut, ilum inatu l electric fusese  
in trodus din anul 1936);*

- mobilie ru l şco lar era vech i, în unele cazuri, dina in te de  
anul 1900, fo rmat din bănci lung i cu opt locuri (care , la nevo ie , 
puteau deveni şi 10 sau ch iar 12 locuri);

- materia lu l didactic era modest, cuprinzând unele hărţ i, 
planşe  şi puţ ine aparate pentru predarea unor cap ito le din fiz ică ;

•- bib lio teca, organ izată şi pentru  cadre le didactice şi pentru  
elevi dispunea de un fond de carte , de asemenea, modest, 
constitu it din lucrări acumula te cu grijă pe lungu l parcurs al 
existenţ ei sa le , de la constitu ire şi până la acea dată ;^

- şcoa la dispunea de nouă posturi de învăţ ă tori, toa te  
încadrate cu  personal didactic ca lifica t (Ş t Bozian, Ion Munteanu, 
N ico lae Bunduche, Aurel Faur, Liuba Bunduche, Paulina G iu lan,
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Gh.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Tudoran, Ileana Lucaci şi M ihail Gheran.
Anu l şco lar 1945-1946 aduce o primă sch imbare  

semnifica tivă în via ţ a şco lii, prin în fiin ţ area în comună a 
gimnaziu lu i unic care, având durata stud iilo r de şapte ani, 
cuprindea, pe lângă clase le l-IV  ale foste i şco li prim are şi clase le  
V-V III, reprezentând cursu l in ferio r al şco lii medii. Această  
sch imbare a avut la bază efortu l făcut de învăţ ă toru l Şt. Bozian  
care, la acea dată era directoru l şco lii şi sub inspector şco lar. Ea  
a urmărit în principa l, crearea în comună a cic lu lu i in ferio r de  
liceu, pentru a fac ilita accesu l la stud ii medii a unui număr cât 
mai mare de elevi din comună. Dovada reuşite i aceste i acţ iun i a  
fost făcută cu prile ju l prim ei serii de abso lvenţ i ai gimnaziu lu i, din  
anul 1947, care au obţ inut dreptu l de a-şi continua stud iile în  
licee şi şco lile normale .

C rearea unei asemenea unită ţ i şco lare a so lic ita t eforturi 
pentru so lu ţ ionarea unor complexe probleme şi materia le şi de  
conţ inut şi încadrare a şco lii cu personal cu pregătire  superioară .

în acest context s-au stab ilit în comună prof. Sofia  

Georgescu având ca specia lita te matematica şi încadrată ca  
directoare a gimnaziu lu i şi dr. Marin Georgescu - medic, încadrat 
ca 'pro fesor la şcoa lă .

Cu sprijinu l autorită ţ ilo r loca le şi al părin ţ ilo r a fost amenaja t 
loca lu l necesar şi s-au asigura t che ltu ie lile de în tre ţ inere şi de  
funcţ ionare a gimnaziu lu i care şi-a început activ ita tea cu două  
clase: cls. I de fe te cu 34 de eleve şi cls. I de băieţ i cu 32 de elevi, 
fo rmată din elevii claselor V, VI, VII ale şco lii primare, cu  
consim ţ ământu l părţ ilo r. Concom itent cu gimnaziu l a funcţ ionat 
în continuare şcoa la prim ară, cu clase le l-V II, dar cu un număr 
mai m ic la clase le V-V II. Prima promoţ ie , a gimnaziu lu i a fost de  
32 abso lvenţ i (50%  din ce i înscriş i in iţ ia l), din tre care, ulterio r, pe  
baza continuării stud iilo r, 10  au abso lv it stud ii univers ita re  şi licea le  
devenind: profesori (3), ing ineri meta lurg işti (2), învăţ ă tori (3), unul 
econom ist şi altu l ofiţ e r. Restu l au continuat şco li profesionale , 
devenind muncitori ca lifica ţ i (17), şi doar cinci n-au continuat 
stud iile , rămânând în comună, ca agricu ltori.

în anul 1948, pe baza noii Legi a învăţ ământu lu i şcoa la se  
reorgan izează, şcoa la prim ară şi gimnaziu l fiind organ izate ca o
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ate tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA şco lară unica de sta t, parte a sistemulu i naţ iona l de  
iţ âmânt D irectoru l noii unită ţ i şco lare  a fost num it Învăţ ă torii 

r Aure l, care, ulterio r este angaja t şi ca sub inspector şco lar, j 

Prin re forma şco lară din 1948, în via ţ a şco lii in terv in ; 
sformâri mai rad ica le . în prim ul rând este  reonsidera t în tregu l 
ţ inut al stud iilo r, în lum ina noilo r princip ii ale învăţ ământu lu i 
mocraf, “ştiin ţ ific3 şi “la ic3 care devine gratu it genera! şi 
gatoriu pentru to ţ i cop iii de vârstă şco lară . Baza materia lă a 
iiii este pre luată din proprie ta tea biseric ii şi trecută în S 

prie ta tea sta tu lui, cu destinaţ ie exclusivă pentru învăţ ământ •, 
Ca urmare, în anii im edia t după re formă, prin fondurile  

:a te . se în reg istrează primele dezvo ltări şi înno iri ia nive lu l ; 
:e i materia le a şco lii, prin ach iz iţ ionarea de noi cârti pentru ; 
lio tecă, nou mobilie r, tab le de scris , îm bogăţ irea materia lu lu i 
actic pentru stud iu l geografie i, fiz ic ii, ch im ie i, bio log ie i. De  
omenea, în aceşti ani şcoa la îş i propune şco larizarea tu turor 
aiilo r de vârstă şco lară şi recupararea tu turor neşco iarizaţ ilor 
i alfabetizare .

Persona lu l didactic al şco lii este angaja t în tr-un sistem de  
fecnonare  profesiona lă  continuă  care  cuprindea, pe  de  o  parte , 
■curile pedagogice, organ izate sub conducerea  şi îndrumarea  
pectora le lor şco lare la nive lu l şco lilo r, care îş i desfăşurau  
iv ita tea  pe  parcu rsu l anulu i şco lar, pe  grupe  de  şco li, ia r pe de  
= psrte , cursuri de  perfec ţ ionare , de o lună  de zile , organ izate  
"M in isteru l învăţ ământu lu i pe parcursu l vacanţ elor şco lare .

In anul 1950, la propunerea cadre lor didactice şi prin  
“turile  directorilo r  E lena  Lucaci şi ilie  Cătanâ. cetă ţ en ii comunei, 
-o adunare populară sunt de acord ca prin contribuţ ia lo r, în  
i şi în muncă, să extindă şi să modern izeze spaţ iu ! de  
anzare, ceea ce  se  şi rea lizează  pe parcurs, prin construcţ ia 

patru să li de clasă la loca lu l nr. 1 ai şco lii, a unei să li 
""eSQ? e  fi a  unui depozit de  materia l didactic . Noile spaţ ii au  
dota te  cu  to t mobilie ru l şco lar necesar  astfe l încât, prin această  
_^ne s-a  rea liza t o construcţ ie şco lara  cu  şase să li de  clasă şi 
*«slte  spaţ ii, care  a  creat condiţ ii, mai bune  de învăţ ă tură pentru

Deşi înutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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prin tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA reparaţ iile şi în tre ţ inerea ce lor existente , a fost posib ilă  
organ izarea unor laboratoare, asigurarea unui spaţ iu 
corespunzător pentru bib liotecă, astfe l încât se ajunge ca şcoa la  
să dispună în to ta l de 12 să li de clasă şi de anexe le şco lare  
necesare.

;

:
:

;în anul şco lar 1955-1956 îş i re ia activ ita tea şi unita tea  

şco lară pentru cop iii de la să laşe cu clase le l-IV , unde, învăţ ă torul 
Andre i Lehotski reuşeşte , cu sprijinu l părin ţ ilo r, să asigure condiţ ii 
materia le corespunzătoare desfăşurării procesu lu i didactic .

Pe baza unei Hotărâri a Consiliu lu i de M in iştri (1450/1959) 
care acorda dreptu l cadre lor didactice care funcţ ionau în  
învăţ ământ să îş i complecteze stud iile , Cătană llie , Crâzn ic Ion , 
Moşneang Ion şi Constantin Ş iclovan, urmează cursurile I.P .C .D . 
T im işoara, pe care abso lvându-le obţ in ca lificarea de profesori 
de: is torie , matematică şi fiz ică , bio log ie şi ch im ie şi Ib . română, 
cu dreptu l de predare la clase le V-V II (V III) ale gimnaziu lu i.

începând cu anul şco lar 1961/62 durata învăţ ământu lu i 

genera l, obligatoriu este extinsă de la VII, la VIII clase, prim a  
serie de abso lvenţ i cu 8 ani de şcoa lă în reg istrându-se în anul 
şco lar 1964/65. Ia r din anul şco lar 1968/69, la 10 ani. începând  

din anul şco lar 1907/71 pentru core larea învăţ ământu lu i cu  
exigenţ e le vie ţ ii econom ice şi socia le , în planu l de învăţ ământ au  
fost in troduse discip line şi activ ită ţ i tehn ico-econom ice, care în  
comună au avut un caracter agrico l. Pe această bază, şcoa la a  
organ izat un lo t experim enta l şi m icro-ferme, în care, efectuând  
lucrări practice , elevii dobândeau o pregătire in iţ ia lă cu caracter 
profesiona l, pe baza căre ia se puteau in tegra mai uşor şi mai 
adecvat, în via ţ a profesiona lă activă .

în ceea ce priveşte activ ita tea instructiv-educativă a şco lii 

aceasta s-a multip lica t şi a dobândit un conţ inut permanent îno it, 
în legătură , pe de o parte cu dezvo ltarea cunoaşterii ştiin ţ ifice şi 
progresu lu i tehn ic, ia r, pe de altă parte , cu cerin ţ e le continuu  
sch imbătoare ale evo lu ţ ie i vie ţ ii econom ico-socia le şi cu ltura le . 
D irecţ iile pe care s-a înscris au fost ce le specifice şco lii ca unita te  
socia lă educativă , respectiv  fo rmarea şi dezvo ltarea in te lectua lă  
şi mora lă a elevilo r, pregătirea lo r pentru via ţ a profesională şi 
socia lă , creşterea şi educarea lo r în sp iritu l dragoste i fa ţ ă de ţ a răEDCBA

bkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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hZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

unita te tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA şco lară unică de sta t, parte a sistemulu i naţ iona l de  

învăţ ământ. D irectoru l noii unită ţ i şco lare a fost num it învăţ ă toru l ! 
Faur Aure l, care, ulterio r este angaja t şi ca sub inspector şco lar.

P rin re forma şco lară din 1948, în via ţ a şco lii in terv in j 
transformări mai rad icale . în prim ul rând este reonsiderat în tregu l j : 

conţ inut al stud iilor, în lum ina noilo r princip ii ale învăţ ământu lu i ; 
“democrat”, “ş tiin ţ ific” şi "la ic” care devine gratu it, genera l şi j kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA] 
obligatoriu pentru to ţ i cop iii de vârstă şco lară . Baza materia lă a j 

şco lii este pre luată din proprie ta tea biseric ii şi trecută în p  
proprie ta tea sta tu lu i, cu destinaţ ie exclusivă pentru învăţ ământ.

Ca urmare, în anii im edia t după re formă, prin fondurile I 
alocate , se în reg istrează primele dezvo ltări şi înno iri la nive lul ! ; 

baze i materia le a şco lii, prin ach iz iţ ionarea de noi cărţ i pentru  
bib lio tecă, nou mobilie r, tab le de scris , îm bogăţ irea materia lu lu i 
didactic pentru stud iu l geografie i, fiz ic ii, ch im ie i, bio log ie i. De  
asemenea, în aceşti ani şcoa la îş i propune şco larizarea tu turor : 
cop iilo r de vârstă şco lară şi recupararea tu turor neşco lariza ţ ilo r 
prin alfabetizare .

im
persona lu l didactic al şco lii este angaja t în tr-un sistem de  

perfecţ ionare profesională  continuă care cuprindea, pe  de o parte , 
cercurile pedagogice, organ izate sub conducerea şi îndrumarea i; 
inspectora te lor şco lare la nive lu l şco lilo r, care îş i desfăşurau  
activ ita tea pe parcursu l anului şco lar, pe grupe de şco li, ia r pe de  
altă parte , cursuri de perfecţ ionare, de o lună de zile , organ izate  
de M in isteru l învăţ ământu lu i pe parcursu l vacanţ e lor şco lare .

în anul 1950, la propunerea cadrelor didactice şi prin  
eforturile directorilo r E lena Lucaci şi llie  Cătană, cetă ţ en ii comunei, 
în tr-o adunare populară sunt de acord ca prin contribuţ ia lo r, în  
bani şi în muncă, să extindă şi să modern izeze spaţ iu l de  
şco larizare , ceea ce se şi rea lizează pe parcurs, prin construcţ ia K 
a încă patru să li de clasă la loca lu l nr. 1 al şco lii, a unei să li ‘ 
profesora le şi a unui depozit de materia l didactic . Noile spaţ ii au  
fost dota te  cu  to t mobilieru l şco lar necesar astfe l încât, prin această  

s-a rea liza t o construcţ ie şco lară cu şase să li de clasă şi 
care  a creat condiţ ii mai bune  de  învăţ ă tură pentru
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elevi. fost constru it un loca l nou de şcoa lă  
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atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
:SRQPONMLKJIHGFEDCBA

iprin reparaţ iile şi în tre ţ inerea ce lor existente , a fost posib ilă  
organizarea unor labora toare , asigurarea unui spaţ iu 
corespunzător pentru bib liotecă, astfe l încât se ajunge ca şcoa la  
să dispună în to ta l de 12 să li de clasă şi de anexe le şco lare  
necesare.

i

ikjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
\în anul şco lar 1955-1956 îş i re ia activ ita tea şi unita tea  

şco lară pentru cop iii de la să laşe cu clase le l-IV , unde, învăţ ă toru l 
Andre i Lehotski reuşeşte , cu sprijinu l părin ţ ilo r, să asigure condiţ ii 
materia le corespunzătoare desfăşurării procesu lu i didactic .

Pe baza unei Hotărâri a Consiliu lu i de M in iştri (1450/1959) 
care acorda dreptu l cadre lor didactice care funcţ ionau în  
învăţ ământ să îş i complecteze stud iile , Cătană llie , Crâzn ic Ion , 
Moşneang Ion şi Constantin Ş iclovan, urmează cursurile I.P .C .D . 
T im işoara, pe care abso lvându-le obţ in ca lificarea de profesori 
de: is torie , matematică şi fiz ică , bio log ie şi ch im ie şi Ib . română, 
cu dreptu l de predare la clase le V-V II (V III) ale gimnaziu lu i.

începând cu anul şco lar 1961/62 durata învăţ ământu lu i 

genera l, obligatoriu este extinsă de la VII, la VIII clase, prim a  
serie de abso lvenţ i cu 8 ani de şcoa lă în reg istrându-se în anul 
şco lar 1964/65. Ia r din anul şco lar 1968/69, la 10 ani. începând  

din anul şco lar 1907/71 pentru core larea învăţ ământu lu i cu  
exigenţ e le vie ţ ii econom ice şi socia le , în planu l de  învăţ ământ au  
fost in troduse discip line şi activ ită ţ i tehn ico-econom ice, care în  
comună au avut un caracter agrico l. Pe această bază, şcoa la a  
organ izat un lo t experimenta l şi m icro-ferme, în care, efectuând  
lucrări practice , elevii dobândeau o pregătire in iţ ia lă cu caracter 
profesiona l, pe baza căre ia se puteau in tegra mai uşor şi mai 
adecvat, în via ţ a profesiona lă activă .

în ceea ce priveşte activ ita tea instructiv-educativă a şco lii 

aceasta s-a multip lica t şi a dobândit un conţ inut permanent îno it, 
în legătură , pe de o parte cu dezvo ltarea cunoaşterii ştiin ţ ifice şi 
progresu lu i tehn ic, ia r, pe de altă parte , cu cerin ţ e le continuu  
sch imbătoare ale evo lu ţ ie i vie ţ ii econom ico-socia le şi cu lturale . 
D irecţ iile pe care s-a înscris au fost ce le specifice şco lii ca unita te  
socia lă educativă , respectiv fo rmarea şi dezvo ltarea in te lectua lă  
şi mora lă a elevilo r, pregătirea lo r pentru via ţ a profesiona lă şi 
socia lă , creşterea şi educarea lo r în sp iritu l dragoste i fa ţ ă de ţ a ră
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şitsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA poporu l din care  fac parte . Evident că toa te aceste componente  
ale procesu lu i instructiv-educativ s-au rea liza t în contextu l 
ideolog ic specific perioade i, care a marcat toa te sferele şi 
domeniile vie ţ ii econom ico-socia le şi politice şi la toa te nive le le  
sistemulu i socia l.

O componentă im portantă a vie ţ ii şco lii a reprezenta t-o şi 
munca educativă desfăşurată în afară de clasă şi extraşco lară  
cu elevii, în fo rme divers ifica te , cum au fost cercurile ştiin ţ ifice , 
artis tice ale elevilo r, concursurile şco lare pe obiecte de  
învăţ ământ, concursurile sportive . Ş i în acest domeniu şcoa la a  
obţ inut rezu lta te semnifica tive , o serie de elevi situându-se pe  
locuri fruntaşe sau câştigând o serie de concursuri, campionate  
şi alte în treceri şco lare organ izate în tabere le de odihnă sau cu  
prile ju l diferite lor excurs ii.

Potriv it specificu lu i activită ţ ii instrunctiv-educative , în această  
perioadă, o atenţ ie continuă a fost acordată orientării şco lare şi 
profesiona le a elevilo r. Conform  dorinţ e lor şi asp ira ţ iilo r lo r şi ale  
părin ţ ilo r, dar şi în concordanţ ă cu aptitud in ile şi dispon ib ilită ţ ile 
psih ice şi fiz ice diferenţ ia te ale acestora. în această priv in ţ ă 

asp ira ţ iile şi orientările elevilor au evo luat în strânsă legătură cu  
evo lu ţ ia socie tă ţ ii, în reg istrându-se deplasări de in terese dinspre  
profesiun ile  agrico le , spre ce le industria le , ştiin ţ ifice şi tehn ice care  
desch ideau alte  orizonturi, nu numai profesiona le propriu-z ise , ci 
şi de ascensiune şi de via ţ ă fam ilia lă şi socia lă , atâ t pentru  
abso lvenţ ii proven iţ i din  generaţ iile succesive de  foşti elevi ai şco lii 
cât şi pentru cop iii lo r. O  asemenea rea lita te este confirm ată de  
situaţ ia orientării şco lare  şi o profesiona le a abso lvenţ ilo r şco lii în  
perioada 1960-1970 ( singura pentru care dispunem de date  
precise).37

In această perioadă au abso lv it cursurile şco lii, în to ta l 291  
de elevi (d in care tre i au decedat). Cei 288 de abso lvenţ i, s-au  
distribu it în sistemul şco lar şi în activ ita tea productivă , după cum  
urmează:

- 63 (2% ) au urmat cursurile unor licee de cu ltură genera lă ;
- 22 (7 ,5% ) au urmat cursurile unor licee pedagogice;
- 3 (1% ) au urmat cursurile unor licee industria le ;
-17  /6% ) au  urmat cursurile unor licee agrico le ;
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-tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4 /1 ,5% ) au urmat cursurile unor licee econom ice;
-132 (46% ) şco li profesiona le industria le ;
-14/5% ) au urmat cursurile unor şco li profesiona le agrico le ;
- 34 (12% ) au rămas în C.A .P .
Un moment semnifica tiv în via ţ a şco lii l-a reprezenta t 

aniversarea în anul 1971, a 200 de ani de la în fiin ţ area ei, cu  
lim ba de predare română, prile j cu care, pe lângă, reconstitu irea  
is torică  a activ ită ţ ii şi rezu lta te lor obţ inute de şcoa lă şi de personalul 
didactic care a slu jit-o , s-a reuşit să revină  în sat şi să partic ipe  la  
un asemenea moment aniversar, un mare număr de fii ai satu lu i 
răspândiţ i pe  în treg te rito riu l ţ ă rii, abso lvenţ i ai şco lii. Un moment 
asemănător s-a repetat în anul 1988 când a fost organ izată  
marcarea împlin irii a 850 de ani de la prima  atestare  documenta ră  
a localită ţ ii, cadru în care şcoa la , cu is toria şi rea lizările sa le de  
până la acea dată , a ocupat un loc centra l.

Pentru reprezentanţ ii şco lii şi pentru în treaga comunita te a  
loca lită ţ ii constitu ie o mândrie fap tu l că unul din fiii satu lu i care a  
descifra t primele "buche” ale scris-c ititu lu i şi socotitu lu i în şcoa la  
din sat, Dr. Atanasie Truţ ia , prof. univ. şi cercetă tor ştiin ţ ific la  
Faculta tea de F iz ică a Univ. Bucureşti şi la Institutu l Naţ ional de  
F iz ică a obţ inut, în anul 1974, Prem iu l pentru fiz ică al Academ ie i 
Române, cu lucrarea “S tructura energetică a cris ta le lor ion ice”. 
Precum şi fap tul că alţ i elevi ai şco lii s-au afirmat în ştiin ţ a şi 
cu ltura naţ iona lă cu contribuţ ii de re ferin ţ ă , dar şi pe plan  
in ternaţ iona l, cum  este cazu l prof. dr. Ştefan Costea, membru al 
Institutu lu i de  socio log ie al Academ ie i Române, profesor de is toria  
socio log ie i universa le şi româneşti la Univ. Bucureşti şi "Sp iru  
Haret” şi membru al Institu tu lu i In ternaţ iona l de Socio log ie . Sau, 
a prof. univ. dr. Ştefan S in itean, de la Institu tu l Agronom ic din  
T im işoara, autor al unor im portante lucrări ştiin ţ ifice în domeniu l 
zootehn ie i, cu re ferire la porcine şi creşterea lo r.

Cu rezulta te remarcab ile s-a afirmat în activita tea  ştiin ţ ifică 
şi tehn ică şi dr. ing . Ilie Morar, specia lis t în ch im ie , care  a îndep lin it 
complexe sarc in i manageria le , ca director şi director genera l în  
M in isteru l Chim ie i, director genera l al Combinatu lu i Chim ic de la  
Turnu Măgurele şi reprezentant, mulţ i ani, al Românie i în  
organisme de specia lita te , peste hotare . De asemenea, ing .
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Dum itru tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Luţ ai a fost, cea mai mare parte a vie ţ ii sa le profesiona le  
active , director şi director genera l adjunct al uneia din ce le mai 
mari uzine din ţ a ră - Uzina Mecanică T im işoara, aducându-şi o  
contribuţ ie recunoscută la pormovarea industrie i meta lurg ice şi 
mecanice din ţ a ra noastră.

La aceştia se adaugă ing inerii agronom i Seghedi M ihai şi 
Truţ ă Dum itru , care au condus mari unită ţ i şi complexe agro
zootehn ice  în  diferite  zone din ţ a ră . Şcoala din Şeitin se  mai poate  
mândri şi cu alţ i foşti elevi care s-au afirm at şi în alte domenii şi 
sfere de activ ita te socia lă, cum sunt: armata, industria , 
transporturile, serv ic iile socia le etc, ca ofiţ e ri şi ofiţ e ri superiori, 
ing ineri, tehn ic ien i, maeştri şi muncitori ca lifica ţ i, medic i, profesori, 
învăţ ă tori, educatoare etc.

Numai în ultim ii 25-30 de ani 14 din tre abso lvenţ ii şco lii au  
devenit profesori de matematică .utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. Cultura tradiţ ională şi modernă

Ca şi învăţ ământu l, cu ltura loca lă a dobândit o configura ţ ie 
specifică şi a evo luat în strânsă legătură cu evo lu ţ ia econom ico  - 
socia lă şi politică a loca lită ţ ii şi a zonei din care făcea parte . Ş i în  
acest domeniu , sch imbările is torice succesive in tervenite în  
sta tu tu l loca lită ţ ii şi-au pus amprenta pe ansamblu l componente lor 
cu lturii trad iţ iona le , determ inând orientări, conţ inuturi şi fo rme de  
exprim are cu ltura lă  din tincte . Semnifica tive  sub acest raport sunt 
particu larităţ ile etnografice şi etnocu ltura le ce pot fi indentifica te  
în lex icu l, portu l, cântecu l, jocu l popular şi obice iurile locu lu i.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) Lexicul local

De la fo rmarea poporu lu i şi lim b ii române până în zile le  
noastre , oamenii locu lu i au vorb it permanent lim ba română. 
Cercetarea  noastră lim ita tă la încercarea  de  inventariere a lex icu lu i 
loca l, a  oco lit abordarea  prob lemelor specifice  fonetic ii, morfo log ie i 
şi sin taxe i, deoarece  acestea sunt mai greu de urmărit şi mult mai 
greu de  în ţ e les.

Analiza structurii lex icu luu i loca l inventaria t parţ ia l (cca 1150  
de cuvin te specifice vocabularu lu i aşezării noastre) ne-a perm is  
să stab ilim că el provine din : lim ba la tină (inc lusiv din la tina

♦ 158ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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lite rară),tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA slava veche, maghiară , sârbă, tu rcă, bulgară, germană, 
neogreacă, rusă, ucra ineană, franceză, ita liană, albaneză.

P rin efectuarea unei cercetări comparative , de sondaj în tre  
vocabularu l comunei Şeitin şi vocabularu l loca l din comuna llia , 
judeţ ul Hunedoara, am stab ilit o im presionantă asemănare. D in  
457 de cuvin te comparate , 304 cuvin te sunt ace leaşi, în ambele  
aşezări.

A rgumentu l lingvistic  îl susţ ine pe ce l is toric . în vatra aşezării 

noastre a exista t, tim p de sute de ani, o continu ita te de via ţ ă 
omenească, româneasă. Fondul principa l de cuvin te al 
vocabularu lu i limb ii vorb ite provine din limba la tină : ac, aluat, a  
avea, barbă, bun, capră, car, casă, cărbune, cer, câ ine, ciur, câmp, 
cred in ţ ă , a crede, a creşte, cruce, cu i, a curge, cuvânt,deget, 
din te , darac, drept, Dumnezeu, eu, a face, fe reastră , a fi, fie r, a  
fie rbe, fu lger, fu rcă, fus, galben, genunchi, gheaţ ă , grătar, greu, 
iţ ă , a se înch ina, a încurca, îneca, a în flo ri, a  în ţ e lege, a învăţ a , a  
juca, judecată , a lăsa, a lega, lim bă, lin ie, loc, a lua , lum ină, lup tă , 
mamă, masă, măr, măsea, a merge, m inte , a mânca, mână, 
moarte , mort, moartă , muscă, nas, negru, neauă, nor, nuc, număr, 
nume, oală, ospăţ , pană, pai, Paşti, păcat, ramură, rugă, a rade, 
sa lc ie , sapă, sandale , sca ldă, Scrip tură , soartă , şa le , ta tă, tă ie tură , 
tindă, a tuş i, tu reac, a tuna, ţ â ţ ă , ţ ip irig , vad, vargă, văcar, ver, a  
ven ii, viţ e l, vânăt, zancă, a zbura, a se  zbate , Zână, a  zace, zga ibă, 
a zgâria , toa te sunt de orig ine la tină .

“S lavismele” fac loc cuvin te lor neogreceşti, începând cu  
sec. al XVIII lea . Noul Testament de Bălgrad (1648) răspândeşte  
neolog ismele din neogreacă. Epoca fanario tă (1711 - 1821) 
favorizează elemente le  greceşti. E le pătrund în  Ardeal, în scrierile  
lu i Budai Deleanu. Vocabularu l cărţ ilo r populare nu diferă , prea  
mult, de  vocabularu l cărţ ilo r re lig ioase. Pe lângă arha isme se mai 
răspândesc  elemente bulgaro-sârbe. Cuvin te le  tu rceşti apar şi se  
răspândesc  în a doua  jumătate a sec. XVI lea , după constitu irea  
Paşalâculu i de  la  T im işoara  şi a Paşalâcu lu i de  la Buda. E lemente le  
franceze pătrund la sfârş itu l sec. al XVIII lea şi în sec. al XIX  lea . 
Şcoala “arde leană” a îm bogăţ it şi a modern izat lim ba română, 
stimulând pre luarea neolog ismelor din lim b ile romanice.

In fluenţ e le maghiare au apărut după stab ilirea popula ţ ie iutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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fino-ungarice tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA în im edia ta noastră vecinăta te şi s-au in tensifica t, 
devenind predom inante , după instaurarea dualismulu i austro- 
ungar(1867). E lemente le germane le -au însoţ it.

Câteva exemplificări de alte cuvin te : slavone: a năpusti, 
nărav, nădrag i, a obid i, oblo ja lă , ostăneală , ogar, odraslă , 
păian jen, plug, plugar, popă, potcă, (snopul de pe  crucea de grâu), 
parastas, a poci,pa lie , rac, rip idă, a sch in ti, (scânci), siliş te ,s ită , 
steag, a suci, smârc, smoală , slugă, tă lm aci, a tihn i, tină , tioc, 
tâmp, a  tân ji, troscot, var, verigă, vlăd ică, vreascuri, zăbăuc, ză log, 
zdravăn, zăvor. Maghiare : nimuric, obor, a pingă li, piţ u lă , perjă , 
piparcă, pecie , păşuş, palincă, pogăcea, potică, pancove, rântaş, 
râ t, şod, şogor, săbău, să laş, so lgăb irău, a sudui, şomoiog, şanţ , 
şarg, a tămădi, a tăgădi, a tă lpă lu i, tă rcat, tă răboanţ ă , te rheti, 
tâmaţ , tiligă , tocană, to lcer, ta lje r, taşcă, ţ andură, ţ a rcă, ţ ifrăşag, 
vă iug, vigan, vă lău, zăbală , za lă , zar. Sârbeşti: a năbuşi, ogor, 
perine i, poivan, pârlog, plevas, poniavă, ponihos, a plu ti, şin ic, 
şumar, ţ ignea lă , ţ ipe le , tu lipan, ţ u ică , zbeg. Turceşti: nazuri, ortac, 
palavră , pandişpan, păpuci, perciune, a sâcâ i, sârme, ta ică , ta la j, 
tips ie , tirip lic , cu top tanu l. Bulgară: otravă, a opăci, opăceală , 
piron, pită , polovică, şapcă, sfrede l, şipcă, şiştav, suman, to ri, 
ză lud, zăton, zbârcit, a zvârli. Bulgaro-sârbeşti: răgace, răzor, 
ru je , tă râţ e , varn iţ ă . Germană: pat - vagon, pepit, raşpă, şa ibă, 
şopron, şpa iţ , ştift, ştrim f, tin tă, a tândă li, troacă, ţ ag lă , ţ ap , ţ ilindăr, 
ţ uhaus, vinars. Neogreceşti: om ilie , octih , oftică, patra fir, 
păpărugă, podagră, ţ â fnă, ţ uca l, zu lie . Rusă: eta jeră (stă la j), a  
năclă i, rişcă, zacuscă, zap iscă. Ucra ineană: şeran, ţ âdu lă , veşcă, 
zad ie. Latină lite rară : odor, scab ie , servus. Ita liană: a piţ iga, a  
spera. Franceză: şifoner, şoşon. A lbaneză: stra iţ ă .

In urmă cu 78 de ani, la 11 iun ie 1920,în discursu l rostit de  
Sextil Puşcariu, în Şedin ţ a so lemnă a Academ ie i Române cu  
prile ju l prim irii sa le  în Academ ie, mare le lingvist român, re ferindu- 
se ia locu l lim b ii române în tre lim b ile romanice a spus: “în cursu l 
multor veacuri, de  când  îm păraţ ii Romei au cucerit şi au co lon izat 
ţ inu turile aşezate la Dunărea de Jos, strămoşii noştri răzle ţ iţ i de  
tim puri de  fra ţ ii de ace laşi neam , lăsaţ i în vo ia sorţ ii prin tre popoare  
stră ine, au dus o lup tă necurmată de conservare naţ iona lă. E i nu  
au fost în stare să în temeieze sta te mari, în hotare le etn ice. Dar
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ne-au tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA păstra t cu sfin ţ en ie lim ba, cea mai văd ită dovadă a orig in ii 
noastre. Conştiin ţ a aceste i orig in i stră lucite ne-a dat tă ria, acum  
o sută şi mai bine de ani, să ne renaştem  ca popor romanic, ne- 
a umplut cu mândria naţ iona lă şi cu puterea sufle tească, ca să  
fim pregătiţ i pentru marea operă de dezrob ire , săvârş ită în zile le  
noastre”.38

La rea lizarea acestu i mare idea l au partic ipat şi locu itorii 
Şeitinu lu i, care pe lângă contribuţ iile aduse în ce le la lte domenii 
de activ ita te şi de via ţ ă econom ică şi politică , au păstra t şi 
perpetuat peste veacuri şi multip le îm pilă ri, lim ba strămoşească  
pe care au îndrăg it-o şi respecta t-o .

Date fiind complexita tea şi dimensiun ile prob lematic ii lim bii 
şi a componente lor sa le , dăm în anexe, principa le le elemente  
ale lex icu lu i loca l, econom ia genera lă a lucrării noastre  
neperm iţ ând o  extensie mai mare  a analizelor lingvistice  specifice , 
loca le . (Anexa 9)kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b) Cântecul şi  jocul popular
îna inte cu 60 de ani aveam  ce l mai bun ta ra f din reg iune.

Hora sau jocu l cum i s-a spus aic i, m ijlocu l suprem al 
manifestărilo r sentim ente lor tinereşti, cea mai la rgă manifestare  
artis tică , cu rădăcin i m ilenare a îndep lin it în to t cursu l existenţ ei 
noastre ca neam  funcţ iunea de îna lt stim ulent al vita lită ţ ii.

Hora a avut loc  în toa te dum in ic ile şi sărbătorile  de peste an  
care nu cădeau în zile le de posturi re lig ioase. Ea începea la ore le  
13 şi dura până înspre înserare şi se desfăşura în sa la de joc  
construită  în acest scop în nem ijloc ita aprop iere a prim ărie i. Sala  
de joc se înch iria prin lic ita ţ ie publică de către un cetă ţ ean din  
comună care devenea gazda jocu lu i. Acesta organ iza hora pe  
în tregu l an de înch irie re. E l angaja ta ra fu l pentru toa te horile de  
peste an, stab ilea taxa  de in trare la horă şi răspundea  de  discip lina  
horii. P lata pentru in trarea la horă se făcea în bani sau cerea le .

Hora propriuzisă se  îm părţ ea pe  jocuri în tre care se făcea o  
pauză de 10-15 m inute . Un joc consta din 3 - 4 melod ii num ite  
“z ică li" fiecare cu dansu l ei specific . De obice i un joc consta din  
un dans în tre i paşi, num it "arde leana”, un dans “pe un pic ior” şi "o  
învârtită”. Tot la al doilea joc se adăuga al patru lea dans care era
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o româncă, o len ţ ă sau o “dubă”. După 1918 s-au in trodus, în tre  
dansuri, hora şi “sârba”. în tim pul unui joc fiecare flăcău dansa  
numai cu ace iaşi fa tă . Jocu l prim  şi ultim , flăcă ii dansau numai cu  
aleasa in im ii. în  pauze le  din tre  jocuri, flăcă ii în  în ţ e legere cu  fe te le  
îş i aran jau partenere le cu care să danseze jocurile următoare. 
Toate dansurile , îna fară de horă şi sârbă se executau numai pe  
perech i. Acest vechi obice i pare că vorbeşte despre vech imea
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treceriitsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA neamulu i nostru la obştea fam ilia ră şi despre ro lu l fam ilie i 
în nemurirea neamulu i românesc.

In trarea unei fe te pentru prim a oară în horă era un  
eveniment însemnat în via ţ a ei şi a fam ilie i sa le . In trarea se  făcea  
la o sărbătoare mai însemnată  şi pentru ea se pregătea  cu haine  
noi. In troducerea  în horă o făcea, dacă nu avea un iub it, un flăcău  
rudă sau vecin . Cu acesta dansa prim ul joc şi el se in teresa ca  
noua in trodusă  în horă să aibă  partener pentru  jocurile următoare  
ale zile i.

La horă partic ipau şi tinerii căsătoriţ i. E i însă nu respectau  
orele de începere şi de sfârş itu l hore i. Veneau mai tâ rz iu la horă  
şi se înapo iau la case le lo r îna in te de înche ierea horei. Cei mai 
vârstn ic i partic ipau la horă numai ca pazn ic i şi ca specta tori.

Ob ice iurile legate de desfăşurarea hore i erau păzite cu  
stră jn ic ie . Prin neînţ e legerea ro lu lu i hore i în viaţ a satu lu i de către  
ce i în drept, hora şi-a înche ia t existenţ a m ilenară în comuna  
noastră după anii '60 .

Unul din jocurile trad iţ iona le care s-a păstra t până astăzi 
este "Căluşarii", joc ce a avut o im portantă pondere nu numai în  
subzona etnofo lc lorică  a Văii Mureşu lui.

Datorită îna lte i în ţ e legeri al lu i loan Marcu poreclit Oaca, 
născut în 1890, fost conducător al ta ra fu lu i din loca lita te  am  reuşit 
în 1974 să  în reg istrăm  melod iile care s-au cânta t la hore, nunţ i şi 
la alte ocazii, ia r prin marea bunăvo in ţ ă a lu i Lazăr Noghiu şi ale  
fiilo r lu i Corne liu , la roslav, V lad im ir, to ţ i profesori de muzică, ele  
au fost aşezate  pe note muzica le .

Date tehn ice deta liate priv ind cântecu l şi jocu l popular, 
prezen tă în (Anexa 10)kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c) Tradiţ ii, datini şi obiceiuri
Câteva sp icu iri din în ţ e lepciunea umaniştilor;
1 . Despre TRADIŢ IE : este izvoru l oricăre i is torii (F r. Schiller); 

este is toria savantă a lum ii scrisă de neştiu torii de carte (Tudor 
Muşatescu); este norma care dom ină şi conduce o naţ iune în toa te  
acte le sa le (Petre Comamescu); este izvorul cu lturii naţ ina le (Petre  
Comamescu); trebuie să fie osatura unui popor (O ctavian Goga); 
este o fo rţ ă complexă şi controversată (Eugen Lovinescu); este
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-tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «f  IHGFEDCBAiMA  ce  o  îm prăştie  înJNTUNER IC  PUTREGAIUL  (Ludan  B laga)- 
LU  vl 2 Despre DATINĂ : este drumul ce l mare al socie tăţ iilo r, utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs

- narapet e legea ce opreşte de a cădea pe ce i nedrepţ i =  
căru i p® kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr''
slab i (N ico lae lo rga>

3 Despre OBICE I: este rege le Lum ii, la ze i ca şi la muritor 
(P indar): este a doua natură (C icero); este enormul vo lan d=  

' antrenare  al socie tă ţ ii; ce l mai preţ ios agent al său de conservare  
(W . James); este normă socia lă (Petre Andre i).41

L im ba, portu l, trad iţ iile , datin ile şi obiceiurile au fosi 
in fluenţ a te de oameni ven iţ i aic i, în va lea Mureşulu i, din centru : 
Transilvan ie i. Oamenii locu lui au pre luat de la ei unele datin i şr 
obiceiuri re feritoare la momente le principa le ale vie ţ ii omeneşti: 
naşterea, căsătoria şi moartea.

N aşterea - La naşterea unui cop il în fam ilie se practica  
cerem onia tradiţ iona lă a recunoaşterii patern ită ţ ii. Im edia t după  
naştere , cop ilu l era înve lit sumar în scutece şi aşezat sub masă, 
după uşă sau afară . Apoi, era chemat ta tă l cop ilu lu i şi ce ila iţ * 
membrii ai fam ilie i. în  fa ţ a ce lor prezenţ i, ta tă l cop ilu lu i îl rid ica  din  

locu l unde  se  afla  şi i-l preda mamei care, după acest act so lemn, 
îl alăpta . Prin acest ceremonia l simplu ta tă l îş i recunoştea cop ilu l 
şi îl in troducea  în fam ilia lu i. Apoi, urmau urările şi darurile .

Femeia care  a asista t la naştere lua cop ilu l şi îl înch ina la o  
icoană, aşezată pe  perete le  de la răsărit, num ind  cop ilu l ION , dacă  
era băia t, sau IOANA dacă era fe tiţ ă . Copilu l purta acest nume  
până la botez. După câteva zile naşa ducea cop ilu l la biserică  

pentru a-l boteza şi îi punea numele pe care îl purta toa tă via ţ a . 
Tot atunci, naşa  îş i cinstea cop ilu l cu o bucată de pânză de  2 m ., 

pentru cămăşuţ ă num ită cruşmă. înch inarea noulu i născut la  
icoana  din casă şi botezu l erau obligatorii pentru fiecare cop il. în  
timpul leuzie i, rude le aprop ia te , vecin ii şi prieten ii aduceau, pe  
rând, mâncare  ca ldă mamei noulu i născut: supă de  găină  cu  tă iţ e i, 

came pră jită , compot şi to rtă . Cu această ocazie viz ita torii cinstesc  
cu bani pe noul născut şi spun: “De la noi puţ in , de la Dumnezeu  
mai mult!” .

în zile le noastre, ceremonia recunoaşterii paternită ţ ii nu se  

mai practică , dar botezu l noulu i născut este urmat de o masă  
cop ioasă, organ izată de părin ţ ii cop ilu lu i. La această masă
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partic ipă:tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA naşii, rude le şi prie ten ii care oferă daruri cop ilu lu i.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Căsătoria - Pentru oamenii locu lu i, căsătoria a  fost socotită  

ca actu l principal al vie ţ ii. De ea sunt legate multe obice iuri şi a * 
fost încon jura tă de oamenii mai în vârstă cu multă grijă . Căsătoria  
a contribu it la constitu irea fam ilie i, la conso lidarea ei materia lă, la  
viito ru l ei. De aceea, ro lu l principal în căsătorie l-au avut părin ţ ii 
m irilo r. Căsătoriile erau gândite de părin ţ i cu mulţ i ani îna in te şi, 
pentru a se ajunge la rea lizarea ei, membrii ce lor două fam ilii se  
cu ltivau reciproc , făcându-şi acte pe plac.

Căsătoria  începea  cu peţ itu l. Peţ itu l se făcea de o rudă sau  
de o persoană de încredere trim isă lâ fam ilia fe te i de fam ilia  
fec iorulu i pe care o prezenta cât mai măiestrit, lăudându-i bunul 
renume şi bunăstarea gospodărie i. Dacă se învo iau, se stab ilea  
ziua şi ora când fam ilia fe te i urma să primească peţ ito rii. La data  
stabilită ,părinţ ii fecioru lui, îm preună  cu el şi cu una sau două rude  
aprop ia te se  duceau  în casa  fam ilie i fe te i unde  erau adunaţ i părin ţ ii 
fe te i, cu fa ta şi câteva rude apropia te. După câteva vorbe  
in troductive începea discuţ ia , arătându-se zestrea fec ioru lu i şi 
zestrea fe te i.

Se fo rmulau pretenţ ii la fiecare zestre şi se stab ilea suma  
de bani pe care părin ţ ii fec iorulu i o ofereau ca “ban i pe masă”, 
cu ocazia peţ itu lu i fe te i. Cu această  sumă părin ţ ii fe te i completau  
sta firu l fe te i. Dacă se ajungea la o în ţ e legere, erau chemaţ i ce i 
doi tineri şi în trebaţ i dacă se  învo iesc  şi ei la căsătorie . Apoi, dacă  
tinerii se învo iau, se stab ileau data nunţ ii şi condiţ iile organ izării 
ei. Obiceiu l era ca fiecare fam ilie  să organ izeze  nunta la casa lo r, 
pentru rudele  şi cunoscuţ ii lo r. Urma omenitu l peţ ito rilo r cu mâncare  
şi băutură . în ţ e legerea convenită se numea “cred in ţ ă” şi, uneori 

era urmată de o petrecere, cu muzică şi dans. De la “cred in ţ ă” şi 
până la nuntă , fec ioru lu i i se spunea june ia r fe te i, m ireasă. în  

seara credin ţ e i fa ta punea o floare artific ia lă în pălăria fec ioru lu i, 
ia r acesta o purta până la căsătorie . Până la nuntă , în casa fe te i 
se desfăşura  o activ itate  febrilă pentru pregătirea  zestre i m irese i. 
O  aju tau prie tene le şi rude le .

De comun acord, june le şi m ireasa îş i alegeau 4 fec iori 
(pălăscaşi) care urmau să inv ite la nuntă fam iliile stab ilite din sat 
sau din sate le  învecinate . E i seîmbrăcau  în haine curate , cu panglic i

:

.

:
=
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roşiitsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA şi a&asre  kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\a pălării şi plecau pe la case le  oamenilor  încă lecânc  
ca? frumoşi curaţ i şi îm podobiţ i cu ch ilim uri, frâuri, ştergare f. 
zurgă lă i. Formula chemării era: “A flăm pe Dumnezeu cu  
dumneavoastră de la (urmează numele fam ilie i care organ iza -  
nursa) ca~e vă  inv ită la cununia  fiilo r lo r, la un scaun de odihnă, la  
un  pahar de  băutură , un ceas ori două, până la nouă. De-orfi zece  
. îra ; D ine  neom  petrece!". Apoi, se oferea  plosca inv ita tu lu i viz ita i 
ca^e  gusta din  ea şi mulţ umea pentru inv ita ţ ia la nuntă .

E ra  ales apoi un gră itor num it "gudă” care prezenta darurile  
ta nuntă . Grăitoru l era un om din sat, un profesion ist, care era  
dota t cu sim ţ u l umorulu i, stârnea hazu l şi vese lia nuntaşilo r şi 
stim ula petrecerea  tu turor.

Un  ro l principa l îl aveau nănaşu l cu nănaşa num iţ i "cumetri 
marT . aju ta ţ i de al doilea rând de nănaşi, num iţ i “ta re sfa t”.

Nunţ ile erau  adevărate momente de prem ieră pentru creaţ iile 
fo lc lorice . Se organ izau unele producţ ii ale genulu i dramatic ca: 
măgaru l, cerşetoru l, mortu l, care produceau haz, vese lie şi vo ie  
bună. Nuntaşii se în treceau la dans, strigături şi îm brăcăm inte . 
Cu o mare iscusin ţ ă oamenii îm ple teau clipe le de bucurie şi de  
vese lie , cu sobrie ta tea şi seriozita tea, cu păstrarea bunulu i sim t 
cumpătarea şi demnita tea omului care se în frânează în  
masnifestări jign itoare la adresa ce lor din ju r şi, îndeosebi, în  

consumul cumpătat al băuturilo r alcoolice .
Nunta  începea  odată cu sosirea inv ita ţ ilo r care  se  înco lonau  

şi mergeau după nănaşi, la casa m ire lu i, apoi la casa m irese i 

unde, la in trare se afla o alb ie cu apă în care nuntaşii aruncau  
bani spunând  că au  ven it după  m ireasă. Li se arăta  câte o păpuşă  

sau o babă gătită ca m ireasă. După căutări găseau adevărata  

m ireasă  gătită  pentru cununie unde m irii aveau mâin ile legate  cu  
o batis tă ia r pe umeri o bucată de sto fă , daru l naşu lui. Apoi. 

convo iu l de  nuntaşi se  ducea la locu l unde se va  desfăşura nunta . 
La  in trare  erau presăraţ i cu boabe  de  grâu ca tinerii să  se  în ţ e leagă 
şi să  aibă belşug în casă. Dansul începea cu  jocu l m irese i. După  
cină urma strigarea darurilo r pe care o făcea gră itoru l, cu haz şi 
vese lie . La ora 24 urma  re tragerea m irese i, însoţ ită de femei mai 

în vârstă care  îi puneau conciu l. După strigarea  darurilo r începea  
jocu l şi vese lia , in terca la te de strigături şi momente hazlii. Se
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I

exprim au tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA urări şi laude la adresa tinerilor căsătoriţ i, a socrilo r, 
nănaşilo r şi nuntaşilo r. Câteva strigături:

Asta-i nuntă nu-i m inciună  
Tăt omu-i cu vo ie bună  
Să cântăm  şi să  jucăm  
Ş i pe m iri să-i bucurăm !

Frunză verde de pe coastă  
Frumoasă-i m ireasa noastră  
Mă uita-i în sus şi.n jos  
Dar şi june le-i frumos!

Soacră mare fii vo ioasă  
Că ţ i-a i adus noră frumoasă  
Ş i de neam  de omenie  
Aşa cum  ţ i-a plăcut ţ ie !

M ândra mea e şe itineană  
Ţ ucu-i och ii şi-o sprânceană  
Ş i obra jii amândoi 
Că-s frumoşi ca doi bujori!

Am  o mândră ca şi-o cruce  
Dar la lucru n-o pot duce  
D im ineaţ a-i rouă mare  
Ş i, se udă pe pic ioare !

Z iua , Soare le-o păleşte  
Ş i, fa ţ a i-o urâţ eşte 
O i ţ ine-o numa-n casă  
Ca să fie tă t frumoasă!

Bate  cizma dă tu reac  
Că nu-i fă rină dă leac  
Bate-o ! Bate-o şi mai sus  
Că nu-i nic i dă cucuruz!
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Socâiţ atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dă la oale  
Ş j j-o cosut jebu l la poale  
Să fu re carnea din oale  
Să margă-n fundu gred in ii 
Ca s-o mance cu vecin ii!

;
Săriţ i zdrenţ e cât pute ţ i 
Numa să nu rămâneţ i!

M ereţ i acasă muieri! 
Bată-vă zâua dă ie ri 
Mereţ i şi daţ i la găin i 
Că sar pă gard la vecin i!

;

:

:
La nuntă se jucau şi se cântau jocurile şi cântecele de la  

xa  satu lu i. Dar, pentru că prin tre  nuntaşi erau prezenţ i şi oameni 
ia i bătrân i, aceştia am intindu-ş i de tinere ţ ea lo r ţ ineau să arate  
ie re tu lu i cum  se  juca pe vremea  lo r. Aşa  s-au păstra t două  jocuri 
azlii cunoscute  sub  numele de  “C iamciru" şi “Lenea  ’, la  care  joacă  
jm a i bărbaţ ii, 4  - 5, conduşi de un văta f.

D im ineaţ a se  servea ţ u ică fia rtă  şi îndulc ită  num ită  “crampă3. 
- 8 flăcă i plecau la casa m iresei, unde erau bine pnm iţ i. E i se  
urneau  “corin te i".

:
1
;•

;
iutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

:.îkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMoartea - Moartea a fost sim ţ ită mereu ca o lov itu ră  
jre roasâ  care  descomple tează  fam ilia  oameniior. aducătoare  de  
-ste ţ e adâncă. C instirea mortulu i şi păstrarea memonei Iu i s-au  
âstra ţ ca o îndatorire sacră pentru ce i rămaşi în via ţ ă, ia r 
D ice iun le legate de înmormântarea şi pomenirea morţ ilo r s-au  
m tinuat în comunita tea loca lă . în clipa morţ ii o persoană, de  
pelaşi sex, mai în vârstă aprinde şi pune o lumânare în mâna  IHGFEDCBA
b Iu j  mort. Urmează dezbrăcarea de haine le în care a murit, 
palat  ea  şi îm brăcatea în haine le de ceremonie funerară . Dacă  

flăcău  i se  pune  în piept floarea  de  m ire  ta r dacă  este fa tă se
» «acu mtfeuşa. Haine le  pentru  înmormântare  sunt pregătite din  
^#me. tV iortu i

•; ■

:

IEDCBA

fi-

:
tamaia t şi aşezat în coşciug, cu braţ e ie pe  

—Pt ia ;, in tre mâin i, cu o cruce făcută  din iunânare ta r pe  ea se  
un baţ h ziy.a ai de ia capul mor cu lm o lumânare. Vecin ii.SRQPONMLKJIHGFEDCBA
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rudele ,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cunoscuţ ii, îl privegheată în tim pul nopţ ii, până la  
înmormântare . Se  discută despre mort, se  cântă im nuri re lig ioase. 
După m iezu l nopţ ii, se oferă ce lor prezenţ i co lac şi ţ u ică : “de  
pomana mortu lu i”. Se rostesc fo rmule ca: “Dumnezeu să  
prim ească, de sufle tu l mortu lu i!; "Dumnezeu să-l ie rte şi să-l 
odihnească!” Femeile rude şi vecine îl bocesc  în versuri. Preotu l 
ofic iază “c itirea stâ lp ilo r* până la  înmormântare . Se  trag clopote le  
biseric ii. înmormântarea este precedată de ofic ierea serv ic iu lu i 

re lig ios, în casa  mortu lu i, la care  partic ipă rudele , vecin ii, cunoscuţ ii. 
Prin in termediu l preotu lui, ce l decedat se desparte de ce i dragi. 
Mortu l este dus la cim itir de 6 bărbaţ i, cu carul mortuar. Pe drumul 
spre cim itir convo iu l mortuar se opreşte la fiecare in tersecţ ie , 
preotu l citeşte o evanghelie şi se trag clopote le biseric ii.

După înmormântare , la casa mortu lu i se adună, din  
nou,rude le , vecin ii şi cunoscuţ ii care partic ipă la pomană. A  doua  
zi, ce i ai case i se duc la cim itir, tămâiază mormântu l şi se roagă  
pentru ce l dispărut. Reîntorş i, se în tâ lnesc ci>  vecin ii la co lac şi 
ţ u ică în casa mortu lu i. Urmează re în tâ ln irea lo r după o săptămână. 
T imp de cinci dum in ic i, la biserică se citesc co live le (prescura şi 
ceaşca de grâu fie rt), ia r în  dum in ica a şasea  se  citeşte parastasu l. 
După  vech i trad iţ ii se crede că sufle tu l mortu lu i rămâne  în streşina  
case i tim p de 6 săptămâni. De aceea, era obice iu l ca în fiecare  
seară să se tămâieze streaşină case i, dealungul coridoru lu i. 
Colive le şi parastase le se mai fac la biserică , la  jumătate  de an, la  
un an şi în fiecare an de la moarte . T imp de şase săptămâni o  
fe tiţ ă duce apă la o casă mai popula tă (“Paus”). Pentru cinstirea  
morţ ilo r, loca lnic ii se duc la cim itir în prim a dum in ică după Paşti, 
cu co laci şi ouă roşii. îngrijirea mormântu lu este obice i străvech i 
care se păstrează şi se manifestă prin cu ltivarea flo rilo r.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Obice iu ri  ş i  datin i  de  peste  an i  kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALa Anu l  A/ou, în fa ţ a 
unui nou început, oamenii îş i căutau răspunsuri despre viito r. 
T inerii practicau jocu l oracol num it “fâsâ it” care consta în  
ascunderea sub fa rfurii a nouă obiecte : pîine, o monedă, o  
oglindă, mărgele , cărbune, lână, ine l, piepten şi sare. F iecare  
fa tă şi flăcău, pe rând, rid ica tre i fa rfurii, din ce le nouă existente . 
Obiecte le afla te sub fa rfuriile descoperite , caracterizau viito ru l 
partener. Pâinea însemna bunăta te ; moneda = bogăţ ie ; oglinda

iSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA măroele  =  ciup it de  varsat: cărbunele  =  oacheş: lâna
; p^os; j«*i = frumos; piepten = din ţ os: sarea =  sărac! Fete le  
scu lau la fe restre le case lor cu lum ină şr dacă auzeau  

-du-teG aceasta însemna că se vor mărita , ia r dacă  
Tna*  ssaTs  însemna  că  nu  se  vor mărita . Gospodarii făceau

?sondu*-ssbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
yz& au
ai  eroare  o©  ceapă, IHGFEDCBAc e r  12 fo i de ceapă. în care  se  punea sare. 
reie cu  sarea uroeăa reprezentau iun iie  cu  oloa ie .

L 'n  oftaşi vecnţ oeAnui Nou  era  să  se  pregătească ‘p lăc in tă

idLfe fam if'.
fin? ajunu i Socezu iu i. elevii mergeau  ia  case ie  oarrrefT iia rcu  

h 'camui. c?,. frierăcad  în  haine aibe . ca alea. aveau a  cană <cu 
pâ sfsnsjst 05 crace? şs un buchet cu busu ioc. Cântau trccsnâ  
âr-oâîp i'ri;. Im io rcram» bccezânjou-te tu Doarrme ş strcceau : cu  

,^ lţ îi? um rci^u- cu  '‘C âurassa*, sunaccr  'â iâ tc iie  crrr curn ie
Hor- a  ajunsa  dahcriL  şchctsn iiL scsree.i. sergent 

Lsfe $  kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAişrw j& i&  s^sicuaau la sfe irea ane : care- se  ^acsa ia  
fca .Mur&ş». p&nâi<3âE fitfiE  s-*a  sâ ia t canaftm ce  ia ‘Ta isură 'r Ga  
^  îi^ssîcâ  pe  care  ©  rctcssaa  ia  sas  cca iicr |
6 Şi; SîCâr-^ă^ nrncctr.o tn ; Se dureau  rarnu in : ce  omn? şi: I 

^rîi>  aftsfe Gacâs  na»mume  ticuce  arc casă- aveau  mute  ren ,::

<sa  w muss  tm sssL
£. ş? ii se săstâssera» “SareeewarL La |

î&TH trtj ."©uM tgsn? s*s$  coce ju : ca  carren i ssa; tacă  ©
Se  -T teeâw i ©ciao i c-ae  se  orâeau  

=fea>fc  mar**. cp&mna: mciitii <&$$$*.
S^- ; m  $ftna  finnâu ifâ fc .

--£•£  Thw^wt  'v ,.-GS  :w ri^  c*e  <£&«*  ^»w r/c ir se  rum

^Sfc.Ş tflfn i OS-Tt!*’ ^-v ‘4 fe  Ş: C imC: SâO iin : :ă©eâw
«săten i*-în dosoodâh^  -&v şţ g*an*« cu «aii

Tortu l •*- $m n*&*nm sâ se
ih tirv^ în Pdn^jfrK i! ?!i*h**or*r s* ^  c^o**#»* **e8u.

c f' se  si
m mai^K tadă^irn in^^^W flti. s% n ?? v\*& o  *  xs u  m tam
^K>te  ^^ăbtânvifiT d?  vN> şSN<  Se

>o t o h * horit? fw .in î*^. S?*?**^*  'âM -te ta cţ svassaa&--in

v^HTodărie ,

'^ tikJr^^KTwm  * .ţaw«^. . se o

Tern.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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curăţ en ietsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA genera lă în toa tă gospodăria .
Cu o săptămână îna in te de Paşti se sărbătoreau kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFloriile  

cu ramuri de sa lc ie sfin ţ ite la biserică . F loriile erau sărbătoarea  
cop iilor care se îm părtăşeau dim ineaţ a ia r după masă aduceau  
ramuri de sa lc ie la biserică purtând clopoţ e i în mâini. Aceasta  era  
cea mai im portantă manifestare comunitară a cop iilo r din aşezarea  
loca lă. Manifestările  continuau în săptămâna mare  a Paştilo r. Până  
în Jo ia Mare trebu iau înche ia te toa te lucrările de curăţ en ie în  
gospodărie . Urmau ceremoniile re lig ioase. Cei care aveau morţ i 
în  casă  duceau la biserică pom işori. De la ora 15 clopote le  amuţ eau 
şi începeau bătăile de toacă. Se citeau ce le 12 Evanghelii ale  
patim ilo r. în noaptea de vineri se făcea privegherea în biserică , 
se ofic ia slu jba de  înmormântare  care se  înche ia cu  încon jurarea  
biseric ii. Sâmbăta era pregătirea febrilă pentru a doua  zi, Dum inica  
Paştilor. Femeile pregăteau cozonacii. Bărbaţ ii procurau came  
de vită , obice iu l vech i fiind ca în prim a  zi să se mănânce supă de  
vită cu tă iţ e i şi raso l cu sos. Sărbătoarea începea cu partic iparea  
la înv iere . Oamenii păstrau lumânarea purta tă la încon jurarea  
biseric ii pe care o aprindeau în casa lo r, în caz de vreme rea (cu  
fu rtună) sau când murea  cineva  în  fam ilie . Capul de  fam ilie  primea  
"nafură" pentru membrii lu i de fam ilie ; urma gustarea în fam ilie , 
care începea cu pasca (anafura) de la biserică , co lac, slăn ină, 
câmaţ i, ouă roşii, la sosirea  ţ u ic ii şi a  vinulu i se  spunea: “C ristos a  
înv iat!”. T ineretu l şi cop ii se adunau în fa ţ a biseric ilo r din sat şi a  
Primărie i pentru ciocn itu l ouălor roşii. Obice iu l era însoţ it de haz  
şi vo ie bună. în zile le sen ine, oamenii curaţ i, case le curate , cop iii 
frumos îm brăcaţ i de  Sărbătoare, natura  în  renaştere , toa te  acestea  
creau mulţ um irea şi fa rmecul acestei mari sărbători care continua  
şi a  doua  zi, când  în tre ore le 11-13 se  organ iza procesiunea sfin ţ irii 
ogoru lu i şi roade lor lu i, la “ţ a rină”, în marg inea satu lu i. La  
procesiune partic ipau aproape to ţ i locu itorii satu lu i, îm brăcaţ i cu  
ce aveau mai bun, curaţ i ca florile pământu lu i. Se dădeau ouă  
roşii cop iilo r din vecin i, ai rude lor şi oamenilor nevo iaşi.

Sărbătoarea Sfântu lu i Gheorghe (Sângiorzu l) 23 aprilie  
marca sosirea defin itivă a prim ăverii. Se punea urzica la uşile  
camerelor, la fe restre , la gra jduri pentru a îm pied ica in trarea  
stih iilo r, a strigo ilo r şi a altor plăsmuiri moşten ite din cred in ţ autsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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« âaaafeiifebXLi-aHs fiori  se cemc Dexare o 22222 _ 
BBr BasEffi  Sau confecţ ionate si ane coronne ma 

"mc zB2iîUirfeca5S'7BSTnDiu.aîiamiHei. pe .carecameniHe arunca -
-■p2 Ce jrr fSe^S .-IJTT

£±y  lume şfie faceaj oreaaîirae centru începerea secensuuj; De 
'Petru ...t i l r s h  rrreene -secensu1 Se pusta umereie ‘cârcave 

Secesou. :csraiuiprauuji'Si treieratul erau lucrări preie de durata 
-^-^cfarsTiur^ecersuiur-se imoietea o coroniţ ă din fire oe arau care 
esepstrTS moaşa .gasriQaarului.

tn veriie^seBetoase oamenii asteotau sosirea oioilor Pentn.
C3re 
A  dă

liDî : 2 
irent

3 tsestrnui. între Sanzaiene si Sf. Petri-

■ate veri m ajutor use organizau 44papă rug i”  de către copii, 
umuistu pe -te.caiete oamenilor şi cântau: “Păpârupâ rupă 
I>oaTrîrie.Dîoaie Ploaie curată fără nici o piatră. Ca să crease* 
mare recoiteie-n notare’' Apoi oamenii aşteptau sosirea ploii- 

'S fântu l l/ie, te 20 iu lie era punctul culminant al verii. Urmau
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De ie kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAProbagie /56.4M? august) samara gustau strugurii 

tim purii. £ i duceaustrugur ie  pîsensâ *ceasta  2 era  cors ioerarâ  
ca  tiinP vărfu -de  sezcr. 3 reco lîarii secenaor  venz*. rncsrrânc cu  
Prcp3pia . cenzsis  pleacă  sere  Jante ma cade:

SfântB Maria. 1B august era  sărbătoare mai "însemnata: 
se  spo ia  exterioru l case lor: se  organ iza  Dsennajui ia Mănăstirea  
de  ia Bodrog.

La Ziua Crucii. 14 septembrie fnceoea Tecoltarea nucilo r. 
Femeile mergeau ia biserică de  unde iuau un  frnee: de ousu ioc. pe  
care  II păstrau în casa ca oe un  ta isman  m iracu los. Femei  te mai în  
vârsta adunau  în aceasta  zi fio ri, frunze  şi lu jere  oe  care  le  fo loseau  
în  tim pui anulu i pentru  vindecarea  unordo ii. in  aceasta  zi. rânouneie ie  
plecau spre sud. Acum  era în piin sezon cu lesu l porumbulu i.

La 14  octombrie  se  sărbătorea  Sfânta  Paraschrva . cunoscută  
în sat sub numele de V inerea MareL Până la această dara bunii 
gospodari te rm inau cu iesu l porumbului şi semănatu l grâu lu i. Era  
sorocu i îm plin irii şi angajării slug ilo r şi mutarea unor ch iriaş i.

La sfârş itu l iu i octombrie stil vech i, lucrările agrico le erau  
pe te rm inate . Urma o perioadă mai lin iş tită pentru bărbaţ i dar cu  
stăru itoare silin ţ i pentru femei în activ itatea sectoru lui industrie i 
casn ice. Z iua în treagă şi până tâ rziu în noapte nu mai contenea  
to rsu l cânepei şi al lâne i. Se  zorea, pentru că  to rsu l cu mâna era  
anevoios şi fire le mai necesitau multe lucrări până deveneau  
pânză. Apoi mai erau şi alte treburi. Veneau sărbătorile de ia rnă  
care aşteptau şi ele să fie pregătite . în fiecare  fam ilie de Crăciun  

se  tă iau porcii, ocazie  de mare mulţ um ire fam ilia lă . La lucrările de  
tă iere  şi pregătire se inv itau rude  capabile  să  aju te la  aceste  lucrări, 
ia r seara, la cina ce se organ iza cu acest prile j se inv itau rude le  
mai aprop ia te cu cop iii lo r. La cină se serveau sarmale , tocăn iţ ă, 
friptură de muşchi, câmaţ şi “ca ltaboş”. Se înche ia cu pră jitu ri. 
C ina era precedată de ca lde urări de bună în tâ ln ire , udate cu  
ţ u ică şi se înche ia to t cu umezeală de vin . Această încadrare a  
gustării din bunătă ţ ile porcu lu i cu ţ u ică şi vin era cerută pentru a  
mulţ um i pe porcu l je rtfit că nu-l mânca câ in ii, care se ştie că nu  
consumă ţ u ică şi vin .

în cursu l cine i, în multe locuri apăreau “goţ o ii", oameni
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mascaţ i.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA care sch imonosiţ i la vorba făceau diferite giume hâzii 
La plecare, “goţ o ii” prim eau un pachet cu frip tura şi plăcin te , ir» 
cursu l cine i se glumea şi se cânta .

Luna decembrie a fost in todeauna sezonul de pregătire s ’ 
datin ilo r de sărbători. Multă sârgu in ţ ă depuneau cop ii pentru  
învăţ area co linz iilo r. Două  ech ipe de şco lari pregăteau ro lurile  din  
“Irozii" (umblautu l cu "steaua”); flăcă ii învăţ au co linda şi dezlegarea  
co lacu lu i, componente ale obice iulu i “umbla tu l cu doba (toba)’ . 
în ultim ii o sută de ani, an de an se organizau de către corurile  
loca le concerte îm preună cu reprezentări de piese tea tra le ., 
dansuri şi alte producţ ii care cereau şi ele temein ică pregătire .kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sărbătoarea Crăciunulu i începea  în  trecut la 24  decembrie  
cu  pregătirea  harn ice lor noastre  gospodine care  încă  de cu  noaptea  
făceau co lacii pentru sărbători şi pichenţ e le pentru co lindători. 
P ichenţ e le erau un  fe l de aluat din coca din care se făceau  co laa i 
care  se  în tindeau  în su luri cu  diametru l de 3-4  cm  şi apoi se  tă iau  în  
lung ime de 4-5 cm  şi se coceau în cuptor. Când erau coapte se  
opăreau  în apă fie rb in te , se puneau în tr-un castron şi se  înve leau  
în mac  zaharizat. Se consumau  cu plăcere de către cop ii.

După  ore le 12  începea  co lindul, cu ce i mai m ici şi continuând, 
înspre  seară  cu ce i mai mari, ia r la  însera t ch iar cu  oamenii săraci. 
După sexu l pe  care  îl aveau prim ii co lindători se credea  că aşa  va  
fi şi sexu l sporu lu i anual viito r în cop ii şi în animalele domestice . 
Colindătorii se prezentau cu fo rmula : “Bună seara lu i Crăciun, 
lăsa-m ii gazdă, a  co linda”. La  încuvin ţ area săpânulu i case i cop iii 
colindau. Colinda  se  înche ia cu alocuţ iunea spusă: “C ruce-n  casă, 
Cruce-n masă! Să fii gazdă sănătoasă, să ne plă teşti munca  
noastră, c-on co lac mândru frumos, din peliţ a lu i Cristos! . 
Colindătorii adulţ i adăugau la această fo rmulă : “Găzdăriţ ă cu  
pieptar, Dă-ne şi vreo doi criţ a ri, Găzdăriţ ă cu ţ âpe le, Dă-ne şi 
vreo  două  mere!, Găzdăriţ ă cu m intie , Dă-ne şi un păhar de  răch ie ! 

Găzdăriţ ă cu păpuci, Dă-ne şi vreo două nuci!”. Colinzile , în parte , 
au avut conţ inut re lig ios, dar au  fost unele din tre  ele  care  adresau  
respectu l fa ţ ă de Domnul, de pământ şi ch iar dragoste i. înserăm  

câteva co linzi cu conţ inut la ic :

Domn, domn să-nă lţ ăm
Am  plecat să co lindăm
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Ş itsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA boierii nu-s acasă  
Au plecat la vânătoare  
Să vâneze căprioare  
Căprioare n-au  vânat 
Au vânat un iepuraş 
Să facă din pie lea lu i 
Veşmânt frumos Domnulu i 
La lină fân tână  
la i, domnulu i, doamne, 
Unde-i apă bună  
Un tânăr frumos  
în apă se uită  
Să-şi vadă ursita  
O  zână îi şopti 
lub ita-ţ i va ven i:

!
D o i cero i sunt cero i 
Vânători de-ai tă i sânt 
De-o-fi fia ră multă  
Multă şi măruntă  
Ş i-n m ijloc de fia ră  
Scrisu-i ce-i mai scris  
Cerbu l stă ţ io ru l 
Cu cornu l de aur 
Noi l-am  vânat 
Ţ ie ţ i-le -am dat 
Sâmbăta  de-o dată  
Dum in ica  toa tă

l

i

Pu ică neagră bagă-n sac  
Scoală gazdă dă-m i co lac  
Nu-m i da m icu că m i frigu . 
C i-m i dă mare, bine-m i pare. 
Umple stra iţ a pruncu lui 
Să se ducă-n treaba lu i
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Toţ itsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fec iorii la dobaş
Să-i ţ uce cum
Numai eu şi gazda nu
II secerară . îl legară
îl făcură din că lcă ie snopi

D in snopi cruci că-s mai dulc i
Ş i mai iu te le duci
îl tre ierară , îl cemură

Ş i-l duseră la moară
Să se facă fă in ioară
Veni gazda acasă
Puse fă ina în tr-un covac
Ş i se făcu co lac
îl duse şi-l coapse
Ş i-l aduse la fa ţ ă de masă
Precum  îl vedeţ i şi d-voastră
Iară gazda plină de bucurie şi vese lie
După un cio lan de porc mort
Ş i un dărab de câmaţ cât un lea t
Să-I învârtim  de tre i ori la Ţ icra după grumaz
l-am  făcut nodul cât pumnul
Să zicem  că-i numai unul
Ş i un dărab de disă moale
Să-l ungem  pe Ţ icra la foa ie
Ş i un păhar de vinars
Să-i tu rnăm  la Ţ icra după grumaz
De-o bea să tră iască.
De nu să plesnească  
la tă şi pe Ghiţ ă găzdâriţ ă 
Ţ ine-i Dumnezeu kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcredinţ a 
Că baca brânca în jeb  
Ş i scoate la to t fidoru câte-un leu  
Numai m ie doi
Că-am  lă tra t mai mult decât vo i.
Am in. co stidă de vin  
Legată de cercuri 
Să ne ţ ână până m iercuri.

;
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în ce pnveşte basmeie care au circulat toca•;.-e*e■ s-t£u .mu.
ce mult.

Dezvoltarea cuituraiă prin şcoaiă si existenta unei bibiioiec. 
publice începândcu 1906 au .adus aiteie. Ce; care au_mai aouca' 
câte ceva din activitatea cuituraiă care a fost aici înainte ce 191 C: 
îşi amintesc că eroii basmelorerau piămăditii din reaiitătitie sătes: 
de aici ca: Pipâruş Petru, Cenusotcă, Toaora. Purcâraşu 
personaje care prin curaj, stăruinţ ă şi conduita exemplară au ajuns 
la realizarea visurilor lor. IDe altfel în basme sunt proiectate 
năzuinţ ele colective înspre mai bine, cu iupteie ce se dau "pentru 
înlăturarea răului produs de către elementele negative, in acests 
lupte, toţ i eroii primesc puteri supranaturale ca răsplată pentru 
omenia lor, pentru atenţ ia şi ajutorul pe care îl dau tuturc' 
vieţ uitoarelor şi personificărilor ce le ies în cale.

Biruinţ a finală cu care se încheie toate basmele a fost ce- 
mai scump gir că şi aspiraţ iile localnicilor spre o viaţ ă mai demna
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'SZI6  5

Măria  osa  îndărătnica
Sa sauna ca înarma cu 5D  - TD re ani a  iran  rrn somuna  

noastră un  fec ior cu  nume  ia re  ion . F iind  te rm ina i şi cu  armata  s  
încercat ion ai nistru să sa aşeza es to ii oamenii ane  ce să-ş i 
aducă o  soaxi ie  casă. A  încercate i «s mai mute  fe te  din iD ca iita re  
aar n-a afia t nic i una potriv ită cu  ei. Varie  ceea: 4‘ Dare vine  nu- 
i da m ina: Care-m i placa nu vine/' Pentru 3  nu  pierde  Dhiş ieg ite , 
când a tim pul da însura t şi da măritat a încercat ion şi-n satu l 
vecin . A ici a in tra t la o casa ca ia  a crezu l el că-i potrivită stării lu i 
şi care avea IHGFEDCBAd  fa tă de  mărita t cu numele Mărie . Ş i a  fost Mana o  
ta tă potriv ită şi ca sta tură şi ca frumuseţ e : N ici prea frumoasă, 
nic i pre3 urâtă . Gâsind-D  nimerită pentru  el a cerut-o părin ţ ilo r ei. 
Aceştia s-au bucurat mult văzând că şi fe te i lo r i-a ieş it în ca le  
norocu l şi a chemat-o şi ia spus: - Mărie să nu te măriţ i cu lon- 
Ba mă mărit, a răspuns fa ta .

Ş i, ia stăru in ţ a fe te i s-a făcut nunta la Şeitin cu Ion . Chiar 
din prim  zi după nuntă a văzut Ion că soţ ia lu i e cam  îndărătn ică . 
Orice spunea Ion Mărie să facă ea răspundea: - Ba io nu fac. Ş i 
ce spunea să nu facă făcea. Văzând Ion că n-a avut noroc de  o  
soţ ie în ţ e legătoare s-a resemnat dându-se  după năravu l ei. Când  
vro ia Ion ca Mărie să facă vreo treabă îi spunea:

- Mărie să nu fac i treaba asta ! Mărie o făcea, şi când vo ia  
să nu facă vreo poznă, îi spunea să o facă ia r Mărie n-o făcea. 
Ş i-a tră it Ion câtăva vreme aşa făcând hatâru l îndărătn ice i sa le  
neveste până la o zi când i s-a înăcrit sufle tu l de atâ ta  
încăpăţ ânare. Pentru a scăpa de  firea nesocotite i femei, în tr-o  zi 
şi-a pus buhaiu l ciobănesc, uitasem  să  vă spun că Ion era cioban,
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După tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA în ţ e legerea cu popa, Solom ia s-a dus la bunul său  
vecin Lazăr care, din când în când a mai aju ta t-o în meseria ei. 
Acestu ia i-a prom is 2 flo rin i dacă o va aju ta în noaptea care  vine. 
Bucuros de ce i doi flo rin i neaştepta ţ i, Lazăr a ascu lta t cu multă  
băgare de seamă instructa ju l vecine i sa le .

Către m iezu l nopţ ii, vră jitoarea îm preună cu popa şi cu  
ibovn ica  lu i au plecat la balta lu i C ioaca, care era  în nordu l ta rla te i 
num ită “Pădurea lu i C ioaca” şi care acum o sută de ani era  
încon jura tă de pădure. A jungând la baltă ea a aştepta t ca printr- 
un semn să se anunţ e de cea la ltă parte a bălţ ii sosirea vecinulu i 
Lazăr. Când s-a prim it ace l semnal, vră jitoarea a lov it suprafa ţ a 
bălţ ii cu un baston pe care-l avea la ea strigând, cu putere în  
adâncimea nopţ ii: “Lazăre mam ii!” D in în fricoşătoarea tăcere a 
nopţ ii nu s-a auzit decât ecoul ultim elor sunete ale strigătu lu i. 
Solom ie a lov it pentru a doua oară balta strigând parcă şi cu mai 
multă putere pe Lazăr. Ş i de data aceasta nu s-a auzit nic i un  
răspuns decât ţ iu itu l strident al ultim elor silabe în tovărăşite de o  
grea aşteptare . Când a lovit cu băţ ul balta pentru a tre ia oară şi 
l-a strigat pe Lazăr, acesta aşezat pe partea opusă locu lu i unde  
era vră jitoarea, conform  instrucţ iun ilo r prim ite a răspuns cu glas 
sub ţ ia t şi piţ igă ia t: “A ic i m i-s mamă!” Vrăjitoarea, prefăcându-se  
bucuroasă de răspuns i-a spus: “Du-te , Lazăre, mam ii, şi omoară  
pe preuteasa de la Ţ încota !” Baci Lazăr, care făcea pe “bată-i 
crucea”, a răspuns aşa cum  a fost învăţ a t: “Nu merg să omor pe  
preuteasa ci pe popa că el îi blăstămat!” Popa, credu l în ce le  
m istice , în fricoşat neîn ţ e legând stra tagema  vră jitoare i cu buze le  
şi dinţ ii dăndănind de frică a rugat pe Solom ia să-i spună să nu- 
l omoare că le mai dă 10 flo rin ţ i pe care i-a şi scos din ch im ir şi i- 
a în tins vră jitoare i. Aceasta , după o clipă de gândire a accepta t 
oferta şi a strigat din nou pe Lazăr spunându-i: “Lazăre, mam ii. 
Nu mai meri la Tîncota să omori pe popa! Du-te în treaba ta !” 
Acesta a răspuns: “Nu mai omor pe popa de la Tîncota . Mă duc  
în treaba mea”.

în drum  spre sat. vră jitoarea i-a spus popii că, “pu iu l” nu a  
ascu ltat fiindcă popa a făcut cândva slu jbă de  afuris ire  îm potriva  
diavo lu lu i.

ii

;
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Aşa s-a te rm inat apelu l popii de la Tîncota la puterile

i181



;

m iracu loase tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ale fa rmecelor vră jito reşti, spre mulţ um irea tu turor. 
pQoa a fost bucuros că a scăpat de moarte . A scăpat şi bia ta  
oreoteasâ care nu ştia ce i se pregăteşte , ia r is teaţ a vră jitoare  
s-a  aies  cu  40  de  flo rin ţ i din care i-a dat şi bunulu i prie ten şi vecin  
2 ftonnţ i (In formator N ico lae Gheran).

.
■!

■

Boieru l şi fiu l său
Tot în vremea trecută a tră it aic i în tr-un caste l un boier care  

din căsn ic ie  a avut numai un singur fiu pe care l-a iub it ca pe och ii 
drn cap. Ca să nu-! piardă, vorba ceea, l-a fe rit şi de foc şi de  apă. 
Sa. -m ai mult nu l-a lăsat să-l ajungă undele vântulu i; să-! atingă  
raze ie soare lu i, şi nic i să cadă pe el picurile plo ilo r. îş i ţ inea boieru l 
Pătatu l numai în  sa loane le  pompoase  ale  caste lu lu i, to lăn it pe  perin i 
moi

-a .dat să guste-d in toa te bunătă ţ ile pământulu i şi duicetfe 'u rn ii.
Cu toa te îngrijirile avute şi a bunătă ţ ilo r prim ite , cop ilu l a  

crescut planând, cam  bolnăvic ios şi fă ră zâmbetu i bucurie i şi a  
mulţ um irii pe  ia tă . Amărât, boieru l s-a adresat !a ce i mai vestiţ i 
mese: kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAas timpulu i ca  să aducă raze de îm bunătăţ ire si în via ta  
cdrasie i iu i. Dar în zadar Cu toa te îngrijirile şi medicamente le 
zresense  sănăta tea  cop iiu iu i se în răută ţ ea.

Q isDerat. ca sa nu-şi piardă băia tu l, boieru l a  răspândit 
va răsp lă ti cu mare sumă ere hani pe  acea care va  IHGFEDCBA

c x t ş s  să  aoncă  bucuria  înssiă tcsnt riu iu i său.
A trecut or. bună bucată de  vreme si nimeni nu ea vrt cu. 

t «  a  muit aştepta tu l leac.i  ar  sănăta tea  parase?  boiereşti
A runc:. unui din tre  cioban ii ocieruiu i. rrrs muit din  

omenească: ana. orezenta t rrrantee sbscânuim 3 -s snus: 
'M &m  Ie  amasştenr nw tm rea core s-a abătut asupra case i 
rc.rerestr si v  cresc  sa  .'in  îfr  autor. Priveşte a  dna  meas  acesaria fr 
rrzztzz  s  vezică^searatăsârrâ ta te  ş? mulţ um ire , ITsK ra- aemsra  
Eaeoienzi 02= rrozm te  s  rrra r-trlună.tN reoau sănătos  s? cu vo ia  
zunâi rracss5ă.;U f«eămâ- ascu lte  şt săracă  ca-cşjurr  eu. Caca  
"u .\erssa iă :Tâ  cum  vcesa.

Pctenc! ne=fR2S  avăotr aită 3?tamaovă, oewu saţ va nui 
g-r-re  >r ttu tamentu i/ q*oo«*nu*ut
cz 'rreeFaufa t: :rrp i>î^Hă.sc*ş^Uk c iq w »

■
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ia tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA treabă. îl trim itea să se  în toarcă  cu oile ; să adune surce le pentru  
foc; să cu leagă ciuperc i; să aducă apă şi să îndeplinească alte  
nevo i ale stâne i. La cină, odrasla boierească a re fuzat balmoşul 
ciobănesc, unicu l fe l de mânare la care a fost poftit şi s-a aşternut 
somnulu i aproape mort de oboseală . A doua zi a fost pus din  
nou pe treabă, adecă pe m işcare, dar acum n-a mai re fuzat 
balmoşul. L-a făcut pe m icu l boier să mănânce cu poftă de lup . 
La o săptămână, când a ven it părin te le să-l vadă, pe cea mai 
îna inta tă parte a obrajilo r a apărut un  început de roşeaţ ă , semnul 
sănătă ţ ii. După o lună îm plin ită cop ilu l boieru lu i a fost aproape  
comple t restab ilit şi cu viz ib ile flo ri de bujori în obra ji.

Pen tru a se fo rtifica deplin , cop ilu l boieru lu i a mai petrecut 
încă o lună prin tre cioban i.

După două lun i petrecute în tre cioban i, comple t re făcut şi 
cu  începutu l unor deprinderi de m işcare şi alim enta ţ ie s-a re întors  
la caste l. în cinstea însănătoşirii, boieru l a organ izat o petrecere  

mare la care a inv ita t numeroşi prie ten i şi cunoscuţ i. La această  
sindro fie a fost inv ita t şi ciobanul vindecător. Acesta , în tim pul 
mesei a sta t lână uşă cu o fa rfurie şi cu o  lingură. Când personalu l 
de serv ic i a adus fe lurile de mâncăruri la masă, ciobanul a lua t 
din  fiecare  fe l de mâncare câte-o lingură  şi a pus-o în fa rfuria sa. 
în tim pul serbării, serv indu-se multe fe luri de mâncare, fa rfuria  

ciobanulu i aproape  s-a umplut. La sfârş itu l mesei, trecând boieru l 
pe lângă cioban şi văzând conglomeratu l din fa rfurie a în trebat:

- Ceai în fa rfurie? Seamănă cu spă lă turile .
- Mâncărurile pe care le -a ţ i serv it la masă, a răspuns  

ciobanul. Aşa sunt şi în stomacurile mărie i voastre şi de aceea  
vă  îm bolnăviţ i. Pentru a  fi sănătos e nevo ie  de m işcare, aer, soare, 
şi de mâncări simple , a înche ia t în ţ e leptu l cioban. (Auzită de la  

Gheorghe Caba fost păstor).
Povestirea aceasta  o spuneau bătrânii, când unii prea alin tă  

cop i, şi-i îndoapă  cu prea multe bunătă ţ i, arătând că sănăta tea şi 
dezvo ltarea cop iilo r este condiţ ionată de m işcare, aer curat şi 

simplita te , ch iar în mâncăruri.
La cap ito lu l datin i şi obice iuri poate fi evocat şi gustu l 

popula ţ ie i pentru flo ri şi plante bine m irositoare .
în genera l, înc linarea în trecut a fost spre plante cu m irosSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I
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miacuttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ŞI stăru itor. S-« bucurat de- mare  cro ire  busu iocu l- kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ie  

!:a ru i fire . femeile irr dum ineci şi-n sârbăton se sunau *n oa£ste

Tulp ine le busu iocu lu i stăru iau în to t cursut anuu* e  gr^-zt sau -î 
după oglinz i. aproape în fiecare casă Frunze le  aer căfcâoăr* 
ramure le de ‘ lemnul domnuiur' şi oe tă rnătoară" erau aoreoate
oe către fe te le rrran şi neveste le tinere : Râcă« “'m csn&f 
paiăn ilecuflon  de bujor, liliac  şi trandafir flon oretu ite*'n  'cca«Tsfe  
P lante le cu m iros, plăcut şi flonle se  cu itivau ?n grăd ina ce ?e- 
gume pe  poteca: care îrrrpărrea long itud inal grăd ina  în acuâ  oăftî 
şi pe lângă  gardu l careseosra grăd ina aecurre

Azi. piante le-m irasitoare  ică îăoărut şi iemnui domnulu i) au  
dispărut. A mai rămas busu iocu l, foarte  rar si ef cu ltiva t centru  
necesită tiie  oe  cu it iccu i. lo rfiina  iuar  ce  r  oi flo rr m irositoare  in tre
care. locu i de-trantea i ocupă cama  trsrrcsfin iar îrr prezent iacu l 
ae  cu ltivare anarnore-grăd in itaceflon am  fa ta  case i

u  e-asemenea  in caora i. trsa itiiio r carim iars- oaiceun iarun  
;'o r aeoseoit i-eavuuîrTvia tH isaîE îornaasîre  si 
^-3 num it civarr. cuvam  cem /arcin samescu i "  civanîT f si care  
:ie«rfnna a sa  ce- vQnră_ a  . se sfă tu i. Era irr "recur. co icsu i 
.rcrdcicmar ca. atunci canei nu. era treaoă îrr ccsncca jce si 
•naeossot curnrn ica..ş iîn ssmâton atică  masa,
-tracd  cemni a  sta  la ta iras. Aeritra  amenaiareeacestu i oacs  siIHGFEDCBA

g c ic s u i care  fa  nai

veeaui să  ias ia

=z l  soroace le  frecase* casă. a  siraaă. ese irs ta iar un scaun  
-teotr  num itavtta pentru a şea  ea  ca i care  s-eu. aotinatra  

civsn.- crvanunie-cu..  camcic  are mat - r  semn  aia . se  
■ ace .au ;  a  conuri  usua-  steaua.

set cissu ia  rrr aceste civanun  ? Ce •.cate; aoncuitura.
—otenmei comerţ , mers.^ ucran ior agnce ie? ce se ţ n :am cia-n 
cca iKa ie iv păşea* şţ -e ioa,

.czo iU icu i clavir eitiu ru ieafe paves^t ş*  com ica  o j  as^ia ie  «ce-sie  cct 
cu proverca- vo ia&^rîe je^cer «ru jte-gsu iT^fc
zr 3. coa ie . mai mu*.; ca-c a -oru*n

ce. se scrie .e oaze»

roH>«a»i ce-ia . A-jma arr* 
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preţ u ltsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA loca l al produse lor, comunicările primărie i făcute prin batere  
de tobă, noutăţ ile din comună, să se în tâ lnească cu cunoscuţ i 
care locu iesc  în altă parte a satu lu i, să sch imbe ide i şi să partic ipe  
pe grupu le ţ e la in teresante şi plăcute conversaţ ii. D ivanurile sunt 
azi în  scădere. Partic iparea  to t mai in tensă  la  activ ita tea  din sectorul 
industria l îm preună cu cea din gospodăria proprie nu prea lasă  
tim p şi pentru ta ifasuri. în  trecut, divanurile au  îndep lin it şi o funcţ ie 

de  in formare, orientare  şi de  cu ltivarea  personalită ţ ii civ ice . în multe  
cazuri, ele exercitau şi atribuţ ii de  îndrumare a conduite lor mora le , 
fie ale obşte i săteşti, fie ale diferiţ ilo r membrii ai obşte i.

Datin i şi obice iuri au fost multe , care, rând pe rând au fost 
abandonate . în trecut ele au satis făcut cerin ţ e le cu ltura le ale  

locu itorilo r. Vechiile şezători unde s-au desfăşurat ce le mai de  
seamă componente ale  tezaurulu i creaţ ie i populare  co lective au  
fost în locu ite cu  viz ionări la m icu l ecran, audiţ ii rad io fon ice  şi alte  
m ijloace cu itura le modeme.

Păcat că progresu l vie ţ ii de  aic i a  abandonat îna in te  dea  fî 
în reg istra t ce le mai alese expresii ale simâirii Iaca le care au fost. 
numeroase şi de bun nive i artis tic şi astfe l n-am  putu t şi nai să  
contnbu im  la îm bunătă ţ irea tezaurulu i fc lc io ric naţ iona l.

Eva luarea  corectă la  adevărate le  Ia r  dimensiun i a  lacu lui şi 
ro iu iu i trad iţ iilo r, astin iia rs i a  obicsiun ior îrr  via ta  ancăre i comunită ţ i 
saca le  şi umane  nu se  qcateface  fă ră  a  lua  în considerare  fap tul 
că. atâ t în socie tă ţ ile arha ice cât şi în ce le eva luate , 
comportamentu l maiviziicrsau  a  grupunlar sacia ie  se  asigură  pe  
două  că i: prin  fo rţ ă şi pnn ştab  iii  rea  de  va lon şi norme accsnta te  
mai mult sau mai puţ in , de  către membni comunită ţ ii sacisa ca  
norme oD ligatarii de conduită, care institu ie în via ta soca iă  
‘controlu l sa  car’. Contro l care  are  ca  m isiune  reg larea rezo ivsres  
sau atenuarea, prin In termediu l normelor; a tensiun ilo r şi 
conflic te lor din tre oameni sau grupe de oameni în scanul 
mentinen i so lidarită ţ ii socia le 'Ca  atare în acast domeniu  ourem  
vorb i de  existenta ma multor tipuri oe  contro l seca i, de  agenţ i 
socia li care  exercită acest contra i sau  oe  mu  toaca  ae  exercita re  
a  acestu ia Trad iţ iile - datin ile obice iurile opin iaaub iicăreareantă  
ală îurr de leg i. re lig ie morală sau educate un ta  de contro l 
soda! care  nu  se  cazează  pe  fo rţ ă cum  este  ca l; unciei şi care

:
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VzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA situează în tre ce le  
e aceea, ele  
i ceea ce

mai puţ in fo rmale tipuri de contro l socia l, 
nu sunt sistematic elaborate, au un caracter difuz 

priveşte “in fracţ iun ile” sau “abaterile ” pe care le 
' °m3ndă  sau  le prescriu , ca  şi a  “pedepse lor” pe care le aplică , 
sn ind din is torie şi nefiind în tărite prin prescrip ţ ii sau pedepse  
► rmaliza te , va lorile şi normele trad iţ ionale de comportare sunt utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ispectate şi se im pun aproape automat. Acolo unde ele sunt 
astra te , în mod automat, deviaţ ia sau abaterile de la obice iuri 

au normele  cutum iare sunt de neconceput. Subordonarea  to ta lă  
automată la regu lile lo r se exp lică , în prim ul rând, prin fo rţ a 
bişnu in ţ ei, la care se adaugă şi cea a opin ie i şi a cred in ţ e lor 
nclusiv în fo rţ e supranatura le). Comportamentu l cutum iar este  
idus şi afecta t însă de alţ i factori socia li în tre care se află şi 
>bligaţ iile de  reciprocitate ” pe care membrii comunită ţ ilo r socia le  
! au

;

3

I

:
un ii fa ţ ă de alţ ii. F iecare îş i îndeplineşte aceste obligaţ ii 

atorită  educaţ ie i pe care  a prim it-o de la moşi şi strămoşi, datorită  
pin ie i publice , dar şi auto in teresu lu i, de a plă ti, în modalită ţ i 
ife rite (a ju tor, daruri, etc.) ceea ce aşteaptă de la alţ ii, să îi ofere  
1 sch imb. Deci, datorită in teresu lu i de a obţ ine pe lângă stim ă şi 
onsidera ţ ie socială şi anume benefic ii materia le .

S igur că, în nic i o  comunita te  socia lă , subordonarea  fa ţ ă 
e trad iţ ii şi obiceiuri nu este abso lu t necesară, se în tâ lnesc şi 
bateri sau “contravenţ ii” la normele socia le . Astfe l încât nimeni 
u se poate plânge de “tirania obice iurilo r” . Ceea ce este im por- 
ant este a în ţ e lege modurile în care, poziţ ia , ro lu l şi funcţ iile 
■adiţ iilo r şi datin ilo r evo luează odată cu evo lu ţ ia socie tă ţ ilo r 
noderne, în care via ţ a oamenilor şi comportamentu l lo r sunt din  
-e în ce mai stric t reg la te de lege, re lig ie şi morală . D inco lo de  
ceasta însă, im portanţ a obice iurilo r şi trad iţ iilo r rămâne de loc  
eglijab ilă, ch iar în ce le mai evo luate  socie tă ţ i unde existenţ a unui 
umăr din ce  în ce  mai mare  de  grupe  socia le  şi de in terese afla te  
-i competiţ ie , creează o mare divers ita te de opin ii şi o to t mai 
apidă  variaţ ie a acestora .

la tă doar câteva din ra ţ iun ile pentru care, păstrarea, 
-unoaşterea, cu ltivarea şi respectarea tradiţ iilor reprezin tă o  
-omponentă esenţ ia lă a vie ţ ii socia le şi umane contemporane a  
_ărei im portanţ ă creşte  odată cu trecerea vrem ii.
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d)tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Primele formaţ ii cultura le pentru adulţ i.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
După revo lu ţ ia de la 1848, românii din Ungaria şi 

Transilvan ia au început să se manifeste mai viguros ca naţ iune 
de sine stă tă toare cu particu larităţ ile şi potenţ ia lu l ei atâ t de  
contesta t până atunci. Acţ iunile majore sub aspect politic , socia l 
cu ltura l şi econom ic capătă o in tensita te în deosebi în deceniu l 
al şaptelea al seco lu lu i trecut, odată cu începerea trata tive lor 
din tre îm părat şi unguri pentru dualism . D intre aceste acţ iun i 
am intim  în fiin ţ area partidu lu i naţ iona l român şi a socie tă ţ ii cu ltura le  
"ASTRA” 1861, apariţ ia reviste i “Fam ilia ” 1865, apariţ ia ziaru lu i 
“A lb ina” 1866, acţ iun ile revendicative organ izate cu prile ju l 
apariţ ie i legii naţ iona lită ţ iilo r, 1868, sancţ ionarea sta tu tu lu i organic, 
1869 şi în fiin ţ area institu tu lu i bancar “A lb ina” 1871.

La această efervescenţ ă şi afirm are creatoare a partic ipat 
în tregu l popor Transilvănean care scăpat de iobăg ie , s-a angaja t 
cu toa te resurse le de care dispunea în efortu l de a-şi creea o  
nouă via ţ ă mai bună şi mai îm belşugată , în care s-au înscris şi 
acţ iun ile cu ltura l-sp iritua le . Aşa se face  că, trepta t, via ţ a cu ltura lă  
a evo luat şi a dobândit o anum ită coerenţ ă , acţ ionând ca  o pârgh ie  
în efortu l genera l al locu itorilo r din aceste părţ i ale ţ ă rii pentru  
afirmarea şi păstrarea identită ţ ii cu ltura le naţ iona le şi pentru  
propăşirea econom ică, socia lă şi politică . D in acest punct de  
vedere este remarcabil fap tu l că o serie de documente atestă , în  
a doua  jumătate a seco lu lu i XIX  şi prim a  jumătate a seco lu lui XX, 
un ansamblu de elemente şi de acţ iun i cu ltura le ale comunei,- de  
excepţ ie , care au avut un putern ic im pact în via ţ a locu itorilo r. 
Astfe l, este atestat fap tu l că  în ziua de 27 august 1869, în Şeitin, 
este prezenta t cu concursu l unor tineri studenţ i loca ln ic i, pe o  
scenă specia l amenaja tă  în grăd ina Casei cu ltura le (existente  în  
această comună) piesa “D in răscoala lu i Horia” a lu i los if Vulcan.

Rolu l principal în organizarea, pregătirea  şi desfăşurarea unei 
asemenea acţ iun i cu ltura le  l-a avut tânăru l Arcad ie Popian, student 
la Faculta tea de Teolog ie a Univers ităţ ii din Budapesta. E l a reuşit 
să atragă în ju rul pro iectu lu i pe soţ ia preotu lu i greco cato lic din  
comună, pe sora preotu lu i ortodox, pe învăţ ă torii D im itrie Roman  
(ortodox) şi Graţ ian Budo  (greco  - catolic) şi pe  tinerii IlieTot şi Spiridon 
Ş iclovan, care au  învăţ a t şi in terpreta t cu pricepere  ro lurile  din piesă.
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in tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA înche ierea spectaco lu lu i coru l loca l, în fiin ţ a t anterior kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAz 
in terpre ta t melod ia " “Copiliţ ă de la munte”, pe versurile lu i Vasife  
A lecsandri.

Acest spectaco l a constitu it o veritab ilă reve la ţ ie în epocă  
atrăgând un numeros public nu numai din comună ci şi din  
îm pre jurim i.

Comentarii despre succesu l acestu i spectaco l de tea tru  
românesc aveau să apară deta lia t în ziaru l “Federaţ iunea 
Dovadă a  in teresu lui pentru  tea tru şi cu lturalizarea  cetăţ enilo r este  
constitu irea în Şeitin , încă în noiembrie a ace lu iaşi an 43 a une:: 
Socie tă ţ i cu ltura le subvenţ ionată (pentru abonamente la reviste  
şi procurarea de cărţ i româneşti, sa lariu l dirijo ru lu i de cor şi a* 
instructoru lu i tea tra l).

Tot în anul 1869 ia  fiin ţ ă în comună o socie ta te de lectură44, 
cu  42 de membri fondatori, care a desfăşurat o activ ita te in tensă  
până  în  anul 1880 când şi-a divers ifica t activita tea cuprinzând  din  
anul 1883, prim ul ansamblu  cora l comunal, cu  40 de membri căru ia  
în  anul 1898, i se ală tură al doilea cor comunal, constitu it în cadru* 
comunită ţ ii greco - orienta le din comună. La constitu irea aceste .' 
socie tăţ i un ro l im portant l-a avut ace laşi tânăr student Arcad ie  
Popian. Preşedin te al socie tăţ ii a  fost ales preotu l greco unit. Pauî 
Maior. Principa la activita te a societă ţ ii a consta t din organ izarea  
unor reun iun i cu ltura le dum inica le , în cadrul cărora se ţ ineau 
conferin ţ e , se făceau lecturi, recită ri şi se cântau cântece.

Această activ ita te cu ltura lă s-a dezvo lta t trepta t, cuprinzând  
şi alte zone şi fo rme de activ ita te cu ltura lă destinată popula ţ ie i 

adulte din sat.
încă din 1882 Com ite tu l Paroh ia l45 a înscris în bugetu l său  

suma de 120  flo rin i pentru în fiin ţ area unui cor bărbătesc pe  lângă  
biserica ortodoxă din comună. Această fo rmaţ ie cu ltura lă şi-a  
început activita tea la 6 dec. 1883, sub conducerea lu i Achim  
Şuiman, membru fondator al fo rmaţ ie i cora le din Chizătău. 
Perioada de instru ire a fo rmaţ ie i s-a înche ia t la 6 aprilie 1884. 

prile j cu care a fost organizat un reuşit concert de doine, pies^ 
cora le româneşti, la ice  şi bisericeşti. Pe parcurs, doi din tre membrii 

coru lu i - Dum itru Crişan, Zămăndan şi Ghiuriţ a Ş iclovan, 
Morocoaşe s-au  in iţ ia t în dirijo ra tu l coru lu i. în anii 1884-1885  coru lutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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a tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fost dirija t de Gheorghe  Stepan  din Budin ţ i, jud . T im iş. In această  
perioadă au fost organ izate două concerte cora le , unul în comună  
şi altu l în Ig riş . Continuându-şi activ ita tea, în anul 1893, dirijo ru l 
coru lui a devenit învăţ ă toru l loan Roman care  ă organ izat concerte  
cora le anuale , cu repertorii din ce  în ce mai bogate  şi mai aprecia te  
de către loca ln ic i. în anul 1897, noul învăţ ă tor A lexandru Tyra  
(Ch ira) de la şcoa la confesiona lă greco-cato lică , dotat cu o voce  
de bariton rar în tâ ln ită a organ izat un nou cor bisericesc care, 
ală turi de ce le ale comunită ţ ii ortodoxe, a desfăşurat o bogată  
activ ita te cu lturală  în comună.

O rea lizare de mare va loare educativă a constitu it-o  
în fiin ţ area în anul 1906, de către coru l bărbătesc al biseric ii 
ortodoxe, a unei bib lio teci publice , din  încasările rea lizate  cu ocazia  
serbărilo r şi a concerte lor pe care le -a organ izat în comună şi în  
ce lela lte comune din ju r. La 1 ian . 1918, bib lio teca dispunea de  
308 vo lume din care 82 apărute în co lecţ ia B ib lio teca pentru to ţ i, 
31 în co lecţ ia populară M inerva ş.a . în tre cărţ ile bib lio tecii s-au  
aflat şi opere le lu i Em inescu, A lecsandri, Bolintineanu, Isp irescu, 
Negruzzi, T itu Maiorescu, B.P . Haşdeu, I.L. Carag ia le , 
Delavrancea, Coşbuc, V lahuţ ă , S lavic i, Dulfu , lo rga, Goga, M . 
Sadoveanu şi alţ ii. D in litera tura universa lă am intim pe  
Shakespeare, Maupassant, Lev Tolsto i, Dosto ievski, M . Gorki, 
Edmondo D ’Am icis etc. B ib lio teca a avut, în specia l ia rna, 
numeroşi citito ri şi a contribu it, ală turi de şcoa lă la cu ltivarea  
in teresu lu i pentru lectură  în rându l populaţ ie i adulte din comună. 
Acest in teres a fost în tre ţ inut şi prin numeroase le abonamente  
pe care locu itorii le aveau la presa vrem ii, în tre care, ziaru l 
“L iberta tea ” (100 exemplare cu sup lim ente le sa le), “Foa ia  
in teresantă” (30  exemplare) şi "Bobâmacii” , care  apărea  la Orăştie  
şi publica ţ ia “Foa ia poporu lu i român” cu sup lim ente le “Foa ia  
ilustra tă ” şi “Cucu”, care apăreau la Budapesta , La unele din  
sup limentele menţ ionate s-au în reg istrat ch iar şi co laborări ale  
unora din locu itorii comunei. Memoria co lectivă mai re ţ ine din tre  
acestea, poezia de dor scrisă de Saveta .Costea, fosta soţ ie a lu i 
Petru Păcurar (Langa). după plecarea acestu ia la oaste , publica tă  
în rubrica “Poezii poporane” a “Fo ii in teresante”. Sau, versurile , 
de asemenea, publica te : “Foa ie verde de mohor, E scrisă de un
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:rev isteitsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fap tu l că, unul din abonaţ ii să i permanenţ i a fost şi Vasile  
Gold iş. O  asemenea rea lizare im p lica (pe lângă resurse umane  

so lide) m ijloace  materia le şi financiare considerab ile . Ea a rezista t R  
doi ani de zile , apărând cu 26 de numere în anul 1903 şi cu 16 

numere în anul 1904, când şi-a înceta t apariţ ia . Aceasta a fost 
determ inată şi de fap tu l că învăţ ă toru l loan Roman, redactoru l J ; 
responsabil, a em igra t în America, unde a publica t cotid ianu l J 
*Deşteaptă-te Române" în lim ba română. !

/-kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e) Dezvoltarea cultura lă modernă (1920-1945)

După  Marea Unire , via ţ a cu ltura lă  a  comunei se  va  îm bogăţ i 
şi in tensifica , înscriindu-se pe lin ia genera lă a idea lurilo r de  
propăşire socia lă şi naţ iona lă . în această perioadă, pe lângă |  
Socie ta tea studenţ ilo r şi elevilo r în fiin ţ a tă în anul 1920 (care a j 

fost prezenta tă  în  cap ito lul anterior), to t în anul 1920  a  fost în fiin ţ a t 
un nou coc m ixt, condus de învăţ ă toru l Ignatie Raica. fo rmaţ ie 
euitura iartîs tică care a organ izat numeroase manifestări şi 
spectacole şi a menţ inut in teresu l pentru cu ltură în rându l 
loca ln ic ilo r. în  anul 1922  enoriaşii greco-cato lid  îş i organ izează şi 
ei un  cor, sub conducerea învăţ ă toru lu i loan Ftziiea . Tot în anul 
V922. IO  vederea  creării condiţ iilo r de petrecere utilă şi plăcută  a  
timpului liber, se în fiin ţ ează şi o ’casinâ" în comună, denum ita  
"Casa cu ltura la din comuna Şeitin’, având ca membri persoane  
adulte , de ambele  confesiun i re lig ioase şi de profesiun i diferite .

deŞnand-o  'in te lectua l  iT , cadre le  d&acrics  şâ  funcţ ionari 
puM 'fC i. IrsŞaâ Xas*oaT a funcţ ionat în tr-o sa lă de clasă aibecâ 
cane a anw^ată  cu mese, scaune şi alt mobfec adecvat 
îrm e ' aesx^âziîe organ izate şi desfăşurate de aceasta , erau: 
se<x*oet ze  bîMotecă  <prin  inc luderea  in . structura  sa  a  bib io ied i 
"rrhrsaoe Tr-. anuii t^V  care $*a extins consideraşi, azM prin  

Pe  ^  cât  şl prin  donate i ţ cum a  fost  cea  a  IHGFEDCBAd o s &ă j i

d 'nscton i reviste i "fricerion" dn  Om. care, 
âanzâ ■O ' seve  cărf ; a donat şi abonamemM  pe  co ane 2*

"Va©* o—ât'ease.VV  orşarizasea  de  confe ffiree ce  aene  
zv-tţ , s^-şstrq  nce. spectsccie  ^  âte  manifestări arcscce ceti 

s  esc §n acest context "Casa de  cu ife ira’ s-s
te  ca  -n iicc  sote  deutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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dezvo ltare tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cu ltura l-sp irituală a comunei, prin consolidarea şi 
stim ularea activ ită ţ ii fo rmaţ iilo r cu ltura le ale comunei, create pe  
parcurs (corurile la ice şi bisericeşti, bib lio teca, fo rmaţ iile cu ltura l- 
artis tice), şi în fiin ţ area unor noi fo rmaţ ii cu ltura le.

Un moment de adâncă semnifica ţ ie is torică şi cu ltura lă din  
viaţ a localită ţ ii l-a reprezenta t rid icarea monumentu lu i din pia ţ a 
biseric ii ortodoxe, în am intirea ero ilo r căzuţ i în prim ul războ i 
mondia l. D in in iţ ia tiva învăţ ătorulu i-d irector al şco lii, Demetriu M icu, 
fondurile necesare pentru rea lizarea monumentu lu i au proven it 
din contribuţ ia locu itorilo r din comună stab iliţ i în America şi 
din tr-o donaţ ie a Institu tu lu i de Credit “Nădlăcana”, din comună.

Pe fondu l unei vie ţ i cu ltura le bogate şi active existente în  
comună, în anul 1921, scriito ru l Duiliu Zam firescu, la acea dată  
preşed inte al Camere i Deputaţ ilo r, în cadru l unei viz ite în  
Transilvan ia , Crişana şi Banat, a viz ita t şi comuna noastră , fiind  
im presionat plăcut, atâ t de nive lu l de dezvo ltare al gospodăriilo r 
din comună, cât şi de preocupările cu ltura le ale locu itorilo r şi de  
frumuseţ ea sumanelor loca le . Această viz ită s-a  transformat într- 
o veritab ilă sărbătoare cu ltura lă , prile j cu care s-au cânta t cântece  
naţ ionale şi locale , s-au făcut recită ri ş.a . Pe baza repertoriu lu i 
cântece lor, B ib lio teca “Semănătoru l” din Arad a edita t un vo lum  
cu titlu l “Cântece naţ iona le", care s-a găsit după apariţ ie aproape  
în . fiecare casă din Şeitin .

U lterio r a fost în fiin ţ at în comună  şi un Cerc Cultura l ASTRA  
care; prin tre  alte activ ită ţ i cu lturale , în ie rn ile anilo r 1935 şi 1936 a 
organ izat cursuri cu caracter agrico l şi zootehn ic susţ inute atâ t 
de către specia liş ti de la Camera agrico lă a judeţ u lu i Arad, de  
membrii Ateneulu i Popular din Arad, cât şi de cadre le didactice  
din loca lita te .

în aceeaşi perioadă îş i desfăşoară cu regularita te  activ ita tea  
patru coruri în fiin ţ ate în comună: unul m ixt, condus de  învăţ ă toru l 
Romulus S in itean, unul bărbătesc, condus de învăţ ă toru l M ihail 
Gheran, unul m ixt al.cred incioşilo r de re lig ie greco-cato lică şi 
unul m ixt al Socie tă ţ ii cu lturale a studenţ ilo r şi elevilo r, condus de  
Dum itru Popovic i abso lvent al Şcolii normale din Arad. O  acţ iune 
cu lturală ined ită a fost cea a ţ ă ranu lu i Ştefan Băcican, care, 
amator de lectură , şi-a în jghebat o bib lio tecă personală , cu peste
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100 tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de vo lume, pe care le -a îm prumutat şi ce lorla lţ i locu itori
dorn ic i de a citi şi a se instru i.

în  anul 1929, din  in iţ ia tiva lu i D. Drăgănel se  constitu ie  grupuî 
că luşarilo r Români din corn. Şeitin , fo rmat din 13 membri care, îrs  
ziua de 26 dec. 1929 s-a prezenta t publicu lu i în cadru l petrecerii 
organ izate cu prile ju l Crăciunu lu i. Prim ii membri ai grupu lu i au  
fost: V. Oncu, Gh. In işe l, I. Moţ iu , Ş. Crişan, I. Macavei, I. Totorean. 
Ş. Maxa, I. Popa, D. Drăgan, G . Macavei, Ş. Ş iclovan, N. Puşcaş-

Ansamblu l institu ţ iilo r cu ltura le loca le , susţ inute de  
comunita tea sătească, au îndep lin it im portante funcţ ii cu ltura l- 
educative , difuzând va lorile cu ltura le româneşti, în tre ţ inând 
conştiin ţ a ind iv idua lită ţ ii noastre etn ice, conso lidând mora lita tea  
şi comportamentul săten ilo r, pe baza va lorilo r mora le creştine şi 
naţ iona le şi contribu ind la în tărirea so lidarită ţ ii naţ iona le, 
manifesta tă pregnant în marile momente ale is torie i noastre . E le  

au contribu it, de asemenea, la lă rg irea orizontu lu i de cunoaştere  
a  locu itorilo r, ca  unul din  factorii fundamenta li, decis iv i ai dezvo ltării 

econom ico-socia le şi rid icării standardu lu i de via ţ ă al acestora.



3.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Credin ţ a , biserica , via ţ a re lig ioasă
Naşterea poporu lu i român a avut loc odată cu răspândirea  

creştin ismulu i în spaţ iu l de fo rmare a acestu i popor. kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARomânii 
s-au născut creştin i.

După trad iţ ie Aposto lu l Andre i ar fi pred icat în Scyth ia M i
nor (Dobrogea). A ici, a existat de tim puriu o putern ică via ţ ă 
creştină dovedită de numeroşii martiri ai comunită ţ iilo r creştine, 
în reg istra ţ i la sfârş itu l sec. al III lea , to ţ i fiind m ilita ri. în crip ta de la  

N icu liţ e l (jud . Tulcea) au fost descoperite osem inte le a patru  
bărbaţ i şi cuvin te le, scrise pe un perete în lim ba greacă:” Martirii 
lu i Hristos”. Aceată descoperire arheo log ică de la N icu liţ e l se  
confirm ă prin surse le scrise (M artiro log iu l le ron im ian şi ce l siriac).

După edictu l din M ilano (313), prin care s-a dat liberta te de  
cu lt creştin ilo r din Im periu l roman, episcop ii din Tom is, Bretanion  
şi Teotim se fac remarcaţ i, prin ze lu l lo r. Sf. loan Cassian era  
orig inar din Scyth ia M inor, ca şi D ion is ie ce l M ic. Term ino log ia de  
orig ine  la tină a  fost pre luată , în lim ba română pentru noţ iun ile de  
bază ale creştin ismulu i: Dumnezeu (Dom ine, Deo); înger 
(ange lus); biserică (basilica); creştin (chris tianus); cruce (crucem ):

în timpul persecuţ iilo r rege lu i viz igot, Athanaric (348; 370 - 

372), creştin ismul popula ţ ie i care tră ia la nord de Dunăre face  
progrese: sunt semnala ţ i noi martiri: N iceta (N ich ita) zis Romanul 
şi Sava Gotu l, înecat în râu l Buzău. Este menţ ionat şi preotu l 
Sansalar considerat de  unii specia liş ti ca prim ul preot creştin (daco  
- roman) menţ ionat în tr-un izvor is toric .

P rin tre descoperirile arheo log ice, cea mai cunoscută este  
Donarium de la B iertan (jud. S ib iu) din sec. al IV lea care, pe  
lângă monogramul lu i Cristos are şi o inscripţ ie la tină cu numele  
donatoru lu i: EGO ZENOVIUS VOTVM POSVI (Eu Zenovie am  
pus această ofrandă).

C reştinarea daco-romanilo r s-a făcut de tim puriu, prin  
pătrunderea len tă  şi tăcută a noii re lig ii. în această parte  a Europei 

suntem  ce i mai vech i creştin i. Creştin ismul la români s-a menţ inut 
şi răspândit trepta t în comunită ţ iile umane rurale şi, ulterio r, ur
bane, fă ră in tervenţ ia puterilo r politice . Mult mai tâ rz iu, după  
constitu irea sta te lor româneşti, independente (Ţ ara Românească,
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Moldova tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA şi Transilvan ia) sta tu l feuda l in terv ine pentru recunoaş- 
m itropo litu lu i de către Patria rh ia din Constanţ i no  pol.
A radu l a fost, din vech ime, un centru cu 'tura  l-econom ic, 

dar şi un  centru al vie ţ ii bisericeşti. A ici, în  vestu l ţ a rii. în tr-o  în tinsă  
zonă de câmpie , dom inată de cursu l râu lu i Mureş, adevăraţ i 
“oameni ai pământu lu i” - cum  i-a  num it N.lorga  - ce i care au lucra t 
pământu l, au  îngrijit animalele şi pom ii pentru  hrana  io r, au  păstra t 
din vech ime şi au transm is urmaşilo r denum irile locurilor, lim ba şi 
cred in ţ a creştină.Unii is toric i sunt de părere că în kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACâmpia  
Mureşu lu i, în Banat - Cnşana. poate să se fr creat o episcop ie  
după  anul 4SQ  e.n . Izvoare le  is torico  -  lite rare  despre  creştin fsm ul 
din pârţ iiie Banatu lu i şi Crişane i au fost confirm ate de vestig iile  
arheo log ice  descoperite  până acum . prin  săpături sistematice  sau  
în tâmplă toare . Cea mai veche biserică , cin aceste părţ i, este  
socotită  cea  ce  ia  Mcrisena  ţ Cenadul ce  azi). data tă  de  arneciog l 
maghiari din  sec. IV  -  V i e. a., peste  care  s-ar  fi rid ica  altă biserică . 
“N -ar fi excius  să-ş i ff avut ala  sedîu i un  ecîsccc sau ce i puţ in un  \ :
hcrepsccc Un coat m  fo rmă  de  peşte , din sec. ai >V  - V il e, a  j

fea  Sc  cescccert a  Lipcvs: o  catarama  cu  sacru  cruci s-a  găsit 
3  ~^cxrasec: V!); ro tunda  de  Sa K lszombor. pe  crama  cu  ungaria : [ 
o  amuletă  dn  iu t as. pe  care  este  gravată  o  cn_
^ntre  Scccccr ş? R it crud pectorale  de  tip ozartir. ia Săricosu j 
V ltă 'e. o  cruce  $nr«a istă a  fost găsită Sa Arac \r aba  Mureşu lu .

u î i’c ir se  cotează  AHTUM , urmaşul iu 3ac. crccso i IHGFEDCBAt ? L

dnrrm  ^n i a sec. a  X i iea . După  în frângerea  iu AmTUW . cărţ iie 
noastre  aurg r  sfera  de  irruentă  a  regatuu  „rgar cu  czrsecrre  
gree  centru  creanţ a ortodoxă  a  iocu itericr

xege^e Şterar l ţ SŞT - trecut a csnkzsrrT . a cu  
te rrre^-a unui sta t caca ic. avârc o mstune staa iită ze SfsrnJ  
ddaur. -Acurd egaucscea  ungurească  a  ciecatcăre  suc  - eecJ  
Ş ina», nu r  canta te*  e  r-accn** d  »p  cea  -e ig icasâ. cato tcăf 3  

cfa a. rcacvtţ j sch ismei. A  urmat c cereeeă ce grae  
«mate  aâfra 'rrveaeu  s* \V ‘ ea, cănd ocu ciczenosnuu cao ic  
■•■«ati uat a  ts trzendsmui ca»w .

wuur act oasra i an tQM  se spore ce dofTrânr3*esu  
zrseuce s^-scccT  ca*e dit ritu grectio r  * Sste vama cescre z  
eare  • e^.groesă: a amax  deep*  e  easccot cnccccs;. -e «a^gă
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organ izarea tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA politică a românilo r (cnezate , vo ivodate) exista şi o  
organ izare re lig ioasă (ep iscop i şi preoţ i care păstoreau creştin ii 
români - ortodocşi, sfin ţ eau biseric ile lo r de lemn şi mai rar ce le  
de zid).

Au exista t, to t atunci, (sec. al XIII lea) şi numeroase mănăstiri 
ortodocse (româneşti). Pentru Transilvan ia, un alt act papal, mai 
tim puriu , din 1204, 16 aprilie , menţ ionează mănăstirile greceşti, 
"lăsate în părăsire”» o fo rmulă care să perm ită pre luarea lo r de  
către că lugării cato lic i, aşa cum a făcut, mai devreme, rege le  
Ştefan I cu mănăstirea ortodoxă de la Morisena (Cenadul Vechi), 
în locu ită cu una benedictină. în sec. al XIII lea , acte le papale au  

cerut suprim area libertă ţ ii cu ltu lu i ortodox ia r reg ii angevin i, în  
seco lu l următor, le -au in terz is constru irea unor ctito rii de pia tră, 
in terd icţ ie menţ inută , cu excepţ ii, seco le în şir. De atunci în  
Transilvan ia (începutu l sec. al XIV lea) biseric ile de pia tră şi 
cărăm idă aparţ in cu ltu lu i cato lic , ia r ce le de lemn, românilor 
ortodocşi. Câteva excepţ ii: la Sfânta Maria, Orlea (azi biserica  
re formată), la Stre i, la Gurasada şi Densuş. în 1246, după  

re tragerea tă tarilo r a început înă lţ area catedra le i cato lice de la  
A lba lu lia care există şi azi dar, care, ca model, arh itecton ic nu a  
mai făcut şcoa lă în Transilvan ia (!).

Existând o  ie rarh ie bisericească, lăcaşuri şi biseric i, biseric i 
şi mănăstiri, trebuiau să existe şi texte liturg ice , după care să se  
facă slu jbe le re lig ioase. în sec. al XIII lea , până tâ rz iu, 

manuscrisele re lig ioase erau scrise în lim ba slavă  - lim ba ofic ia lă  
a biseric ii: Evanghelii, Psaltiri,.O cto ihuri, ş.a . Pe  te rito riu l românesc  
s-a scris şi Octo ihu l de la Caransebeş, din sec. XIII - XIV .

Expansiun ile te rito ria le şi politice ale sta tu lu i ungar au fost 
dubla te în to tdeauna de acţ iun ile de propagandă ale biseric ii. 
Cavalerii teu ton i, la 1211 -1225  şi Cavalerii loan iţ i, la 1247 ven iţ i 
la noi, cu m isiun i m ilita re , de  apărare a “gran iţ e lor"ş i de co lon izare , 
aveau şi o “m is iune” re lig ioasă, de atragere la cato lic ism a  
“sch ismatic ilo r” ortodocşi români. Dar, propaganda lo r nu a  
în reg istra t succes. De aceea, pap Grigore al IX  - lea a ins ista t ca  
românii (fruntaşii lo r, conducătorii) să treacă la cato lic ism . Cei 
care au făcut-o au fost asim ila ţ i de către unguri. Un alt papă, 
C lement al V  - lea , i-a trim is o scrisoare (1345) rege lu i Ludovic al

I
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scaunuluitsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA episcopal al Ineulu i sau “a l lenopole i” s-a păstra t în  
titu la tura actua le i Episcop ii a Aradulu i.

în sec. XV - XVII, în Transilvan ia nu era o stab ilita te şi o 

continu itate riguroasă a scaunelor episcopale şi nic i o delim itare  
te rito ria lă a  ju risd icţ ie i canonice. O  sch imbare  va surven i în tim pul 
lu i M ihai V iteazu l care prin tra tatu l din 20 mai 1595 înche ia t la  
A lba lu lia prevede că “toate biseric ile din stăpânirile sen inătă ţ ii 
sa le [S ig ismund Batory!] vor fi sub ju risd icţ ia M itropo lie i din  
Târgovişte . "E l rid ică , în decembrie 1596, ch iar la A lba lu lia , în  
afara zidurilo r cetă ţ ii, o mănăstire şi, după biru in ţ a de la Şelim băr 
numeşte pe loan, păstor al tu turor românilo r din  Ardeal, stab ilindu- 
i reşed inţ a în acestă mănăstire , loan era conducătoru l sp iritua l al 
în tregu lu i Ardeal. în acte le urmaşilo r lu i loan, M itropo lia va fi 

“A rh iepiscop ia şi M itropo lia Bălgradu lu i, Vadulu i, S ilvaşu lu i, 
Făgăraşu lu i, Maramureşu lu i şi Ţ erii Ungureşti ip roci. (ş i ce le la lte )."

Cu M ihai V iteazu l, în Ardeal a început o nouă etapă în  
organ izarea ie rarh ie i ortodocse a românilor şi o dovadă a  
rezistenţ e i lo r în fa ţ a acţ iunilo r de proze litism ale cato lic ilo r, 
lu teran ilo r şi ca lv in ilo r. Rezulta tu l acestor acţ iun i de convertire a  
românilo r la altă cred in ţ ă s-a re flecta t în altă  direcţ ie , în traducerea, 
tipărirea şi răspândirea cărţ ilo r bisericeşti în lim ba română (Coresi, 
Palia de la Orăştie ).

ie rarh ia B iseric ii Ortodocse din părţ ile Aradulu i continuă să  

fie menţ ionată în izvoare le scrise în sec. XV  - XVII: m itropo litu l 
Ştefan,* la Lipova (1664), urmaş al m itropo litu lu i Sofronie , în  

Hodoş; episcopul Isa ia D iacovic i, (L ipova) a in tra t în tra ta tive cu  
austriec ii pentru organ izarea em igrării a zeci de m ii de creştin i 
din Balcan i. Ca episop de Ineu a că lă torit la V iena (1690). După  
pacea de la Carloviţ , Isa ia îş i avea eparh ia în nordu l Mureşu lu i, 
în Crişana, zonă rămasă austriec ilor.

în 1702 a  început zid irea biseric ii sârbe din Arad, ală turi de  

cea românească.
La 15 aprilie 1706, Isa ia a obţ inut aprobarea im peria lă de  

recunoaştere lega lă a Episcop ie i Aradulu i. Episcop ia lenopole i 

(Ineu) trecea pentru to tdeauna la Arad.
Asociind presiun ile cu concesiile (tim or et amor - teama şi 

iub irea), Curtea din  V iena a dat D ip loma  Leopold ină  (4  decembrie
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'tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ra*e . kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIr.' S arnco le a stab ilit sta tu tu l politic şi reg imul in tern  
3* ^'^nsivsne ’ Sunt recunoscute ce!e patru re lig ii recepta  
cscourâ Losranâ ca lv ină  şi unitariană. Curtea din  V iena  a pre iusr IHGFEDCBA
t îs c c t : rcnzjjcsîea  efectiva  a  Transilvan ie i. S-a creat o  stare  oe  
TCmutunre  ş Tensiune care  a  dus  ia răscoa la  iu i Frânase  Rakocz  
a l-ea  1T11V

r  acesre  cnnd'tT ; a  urmat cUn irear românilo r cu  Roma . cn>  
soarea  csooLca Durând mai mult In lum ină avanta je le soâate  
eccrcm cs ş' poiace. Nu se cerea o convertire in tegrală , a  
eccecas-rs  a  sacru  puncte considera te esenţ ia le : recunoaşterea
sucramaje ; rarae: purcederea  Sf. Duh şi de ia Rut rea jncaş- 

^u^3TD ',u iu i şi fo losirea pâin i nedosp ite la euharistie  
^u.m ţ î" ufmând  să-ş i păstreze  ritu rile şi dadnite .

■Au u~a>: S inodul Ortodox condus de mstropo itu l Tecra
un irea  ş

,

Tnrunt a  Aba  fca îa  \1697) care  s-a  debara: de aco  
Srcctu : condus :de noul m itropolit Atanasle Angne-L dn i 
cc3DT*crtş *33$. care  a  condiţ iona: aocac 
“tfJ-Jdctr şi rrad lrm or fessericsşiL-

Pentru a se matura rezistenţ a pcouate i ca*e a văzu: r  
*1  m icea  Roma* o  tranzacţ ie în tre deci ortoocx să ■‘papssş’
vtiT ţ ea iim penalâ  de  la  V iena  a  -da: o  a doua Dcticmă _eccoora  
1$  mama  1701 C3re  a  fost percepuâ oe xmârn i ăranslsânerr 

ca  o  apoftre  a sta tu tu lu i lo r de  rega itee  eă  de cedate  ra ig i. 
recepta , priv ileg ia te . Noua dip loma leza tesreseîe scări  cr 
pn\  tleg ia te . De aceea, ea nu s-a acfcac nccozcâ a" psnru  
româoi ea  a  rămas  un  ten ie i lega l oanru  re»endcarie  ze  eoairas  
cvi naţ iun i priv ileg ia te şi In a XXtiM ea. unrea  au Ştersa  s  
Tost vin  factor de  dezb inare , atâ t ince  români dr Tcsrs iiuana ş  
ce i de  peste  Carpaţ i, cât şi in tre  români ransi^âren. 
M itropo litu lu i Atanasie Anghel a *cst czmsce-ecâ rr um«  
ortodoxă drept o abţ urare ţ tep&d&e 
Patriarhu l ecumenic al Co5>sta 'vt'xxouu ş m trcco itu srr 
Româneşte Yeodoste au cwdamcNac  ş araaKfm zsc d s  i3*3se  
ca  vm iovinp*u l m itu it  vâccâvrdecrsons  $  .-cu uaâ -.n rae  

Roma  ei a  o  acţ iune a  v#>e*. care  a  cresc  o
e lita  politică ţ i cu ltu l aiâ , Kxxmxfce  a ceocue tsK rae

\w lumea sate lo i avi cw&xcat d ? mcctn 'H 'r-csră te

re cuutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Unirea tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cu Roma şi de afirm are a fide lită ţ ii fa ţ ă de ortodoxie  
(m işcările lu i V isarion  Sarat, (1744) şi Sofron ie din C ioara (1755  - 
1761). Devenit episcop al B iseric ii Unite , Inochentie M icu (1729) 
începe lup ta pentru egalita tea  în drepturi a românilo r cu ce le la lte  
“naţ iun i” din Transilvan ia (1732 -1751).

Ep iscop ia Aradulu i a rămas sub conducerea unor ie rarh i 
ortodocşi sârb i: Isa ia D iacovic i, confirm at de îm părat ca şef 
suprem  alW uror  ortodocşilo r din im periu l habsburg ic, a fost ales  

patria rh la 24 mai 1708, dar a murit la V iena, în ace laşi an, la 21  
iun ie, l-a urmat în scaunul episcopal loan ich ie Martinovic i (1710  
-1721), considera t favorab il unirii; a păstorit şi biseric ile ortodocse  
din Câmpia de vest; Şofron ie Ravanic ian in (1721 - 1726), 
înmormântat în  .b iserica sârbească din Arad, apoi la Arad - Gai; 
V ichentie loanovic i (1726  -1731) care  cunoştea limba română şi 
o fo losea la rugăciun i şi pred ic i; Isa ia Antonovic i (1731 - 1748); 
Pavel Nenadovic i (1748 - 1749); S inesie Jivanovic i a fost num it 
de Curtea din V iena ca “ep iscop al Aradulu i, lenopole i, Oradie i şi 
Hălmagiu lu i”, la 3 august 1751, cunoscător al lim bii române. A  
viz ita t Protopopia tu l din Nădlac, în 1755. A murit în 1768. Este  
socotit printre ce i mai stră luciţ i ie rarh i ai Episcop ie i Aradulu i din  
sec. al XVIII-lea ; Pahom ie Cnezevic i, ales episcop în 1770, cu  
ju risd icţ ie în tinsă de la Mureş până în Maramureş, când judeţ u l 
Arad avea, în 1779,167  sate , 16  tâ rguri cu 101.540 locu itori, din tre  
care 86.000 ortodocşi(76.000 români şi 10.000 sârb i). A murit la  
8/19 mai 1783; Pavel Avacumovic i (1783-1784) a sta t ca locţ iito r 
la Arad; Petru Petrovic i (1784  - 1786); Pavel Avacumovic i (1786- 
1815).utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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In primele decenii ale sec. al X lX -lea, până la 1864 s-a  
- desfăşurat lup ta pentru emanciparea B iseric ii Ortodoxe Române  

din Bant şi din Crişana. în 1812 se în temeiază Preparand ia  

“D im itrie Ţ ich indea l” şi Institu tu l Teologic, în 1822. Nestor 
loanovic i, un făgărăşan, ce l din tâi episcop  român, “cu sângele  şi 
cu in im a”. Era propagată ideea scuturării jugu lu i ie rarh ie i stră ine. 
Era o cerinţ ă a vrem ii. Se clă tinau stăpânirile abso lu tis te şi se  
răspândeau ide ile revo lu ţ ie i franceze din 1789. Episcopul Nestor 
loanovic i a urcat în scaunul episcopal abia  în anul 1829 şi nu în  
1824, când a fost ales, pentru a* se favoriza propaganda
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proze litismulu itsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA union ist. Lupta pentru emanciparea bisericeasca  
naţ iona lă a românilor din Banat şi Crişana a ajuns la biru in ţ ă. Ea  
era susţ inută de comunită ţ i în treg i ale românilo r care vor afirma  
to t mai hotărâ t revendicăriile lo r naţ iona le. Acum , după 13 ani de  
te rg iversări datora te Curţ ii din V iena, la Arad, au biru it demersurile  
făcute de Moise N icoară, D im itrie Ţ ich indea l, Paul lo rgovic i şi 
mulţ i alţ i preoţ i ortodocşi, în frunte cu Teodor Şerban, vredn icul 
preot din  Ş iclău. A legerea  şi înscăunarea primulu i episcop  român, 
Nestor, la Arad a fost prile j de mare bucurie pentru to ţ i românii 
ortodocşi din  Crişana. A  păstorit scurt tim p (1 an şi 12 zile ), murind  
la  9/21 februarie 1830, după  o scurtă boală şi a  fost înmormântat 
în catedra la veche a Aradulu i, care se afla atunci pe malu l drept 
al Mureşu lu i, pe  locu l actua lu lu i liceu “loan S lavic i” . în 1861, după  
demolarea aceste i biseric i (Catedra la), osem intele lu i şi ale  
îna in taşilo r lu i au fost aşezate  în crip ta ctito rie i lu i S inesie , la  Arad  
- Gai. Episcopul Nestor a dat, îna in te de a muri, directive le de  
via ţ ă şi anume: îm binarea princip iu lu i naţ iona l cu princip iu l ie rarhic  
şi biru in ţ a idee i naţ iona le în B iserică , în fo rmele , consacrate de  
veacuri ale Ortodoxie i române, care a resp ins stăru itor isp ite le ş 
ascunse de cato licizare ale V iene i, prin uneltirile uniţ ilo r din  
Oradea.

în tre 1830 - 1835, scaunul episcopal a rămas din nou va
cant, episcopul locţ iito r, Maxim  Manuilovic i, episcop de Vârşeţ a  
asista t, în 1834, la mare le asa lt union ist condus de episcopul unit 

din Oradea, Samuil Vulcan. După  acest asa lt, Curtea  de la V iena  
a accepta t ocuparea scaunulu i episcopal de la Arad de către  
profesoru l de  teologie , Gherasim  Raţ iu , fost paroh şi protopop la  
Oradea (1835 - 1850). E l a in trodus lim ba litu rg ică română în  

Catedra la din Arad. A avut legături aprop ia te  cu Andre i Şaguna.
Spiritu l dom inant atunci (1850) în ie rarh ia superioară de la  

Carloviţ era  ostil promovării elementelor româneşti, prea  ta lenta te . 
M itropo litu l los if Raich ic i i-a anih ila t fo rţ a creatoare a arhiman
dritu lu i Patrich ie Popescu, em inent profesor de teo log ie, ajuns  
locţ iito r de  ep iscop, după moartea episcopulu i Gherasim  Raţ iu . A  
urmat num irea ca episcop al Aradului a arh imandritu lu i Procopie  
Ivaşcovic i (1853 - 1873), un român mai docil, mai ascu ltă tor şi 
legat de in terese le  ie rarhie i sârbeşti. Era  o  fire blândă, meditativă ,
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iub ittsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de cred incioşi. De numele lu i se leagă rid icarea frumoasei 
Catedra le Ortodoxe din Arad şi restaurarea reşed in ţ e lor 
episcopeşti (A rad şi Oradea). A les M itropo lit al Ardealu lu i (1873), 
în locu l prie tenu lu i său, Andre i Şaguna, apoi, ales patria rh al 
B iseric ii Sârbe, la Carlovit.

în tre 1870 - 1918, via ţ a re lig ioasă a românilor din părţ ile 

noastre s-a desfăşurat îm preună cu cea a fra ţ ilor lo r din to t 
Ardealu l, pe baza Statu tu lu i Organic Şagunian, pus în aplicare  
în 1870. Scaunul episcopal din Arad a fost ocupat, din 1874, de  
M iron Romanul, (d in botez  Moise), fiu  al B ihoru lu i, născut din părin ţ i 
ţ ă ran i, in tra t în monahism  în 1857, cu numele M iron. A  păstorit la  
Arad doar câteva lun i (3 /15 februarie 1874 - 21 noiembrie /3  
decembrie 1874), fiind ales arh iep iscop şi m itropo lit la S ib iu , în  
scaunul vacant, prin alegerea lu i Procopie Ivaşcovic i ca patria rh  
la Carloviţ .

V icaru l de la Oradea, loan Meţ ianu (1875 - 1898), a fost 
ales episcop la  Arad, în scaunul vacant prin plecarea la S ib iu a lu i 
M iron Romanul, loan Meţ eanu era născut în Zămeşti Braşov, fiu  
de  învăţ ă tor şi cantor. A  ajuns m itropo lit la S ib iu -1898. A  în fiinţ a t 
foa ia săptămânală “B iserica şi Şcoala”, a dezvo lta t şco lile  
confesiona le şi s-a preocupat de rid icarea noilo r biseric i şi case  
paroh iale . A urmat publica ţ ia “Speranţ a şi Lum ina” în fiin ţ area 
T ipografie i “D iecezana”, edific iu l de lângă catedra lă pentru  
Institu tu l Teolog ic - Pedagocic, Şcoala civ ilă de fe te , în fiin ţ area 
fondulu i de aju torare preoţ esc, loan Meţ eanu a fost num it, pe  
drept, un nou ctito r al eparh ie i Aradulu i.

U rmaşul lu i a fost episcopul los if Gold iş (1899 - 1902), 
orig inar din Socodor-A rad. A fost membru corespondent al 
Academ ie i Române.Om  de cu ltură şi patriot însufle ţ it.

A rămas în memoria contemporan ilo r ca un om cu fire  
blândă, gânditor şi plin de smeren ie .

A urmat loan Papp (1903 -1925), orig inar din B ihor, fiu de  
ţ ă ran cu stare bună. Era un sp irit practic , gospodar cinstit, 
cunoştea nevo ile materia le ale B iseric ii. A  pus ord ine  în finanţ e le 
D ieceze i. Econom  cumpătat, Prin stăru in ţ a lu i s-au sfin ţ it 60 de  
biseric i noi. A partic ipat la Marea Adunare Naţ iona lă de la A lba  
lu lia (1918).

_utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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AradultsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a fost un centru putern ic al lup tei naţ iona le a  
poporulu i român. Acest adevăr al is torie i se exp lică tocmai prin  
existenţ a şi continu ita tea aic i a unei mase compacte de români 
sta torn ic i în dezvo ltarea lo r m ilenară.

Ca locţ iito r de m itropo lit al Ardealulu i, episcopul loan Papp, 
a condus cu iscusin ţ ă şi destine le M itropo lie i, în vremuri de  
răscruce pentru poporu l român, urmând cu simplita te şî 
în ţ e lepciune princip iu l: "Unde merge poporu l, mergem şi noi, 
vlăd ic ii”.52

La moartea episcopulu i loan Papp (21 ianuarie 1925), 
arh iereu l vicar, Andrei Magieru, care avea să-i urmeze  în scaun a  
sris : "A  petrecut jumătate de  veac  în tre  oameni cu moravuri subţ iri 
şi to tuşi a rămas nemăiestrit, orig ina l şi natura l. Nu şi-a dorit nim ic  
din  fastu l oraşu lu i nic i după moarte . Putea să se  îngroape  în  crip tă  
monumenta lă , pe cruce să scrie numele cu lite re de aur, ca mulţ i 
och i trecători să se oprească asupra lu i şi to tuşi a prefera t să  
meargă acasă, să-ş i doarmă somnul de veci în lin iş tea satu lu i, 
unde clopotu l biseric ii sa le se  va  tângu i pentru dânsu l şi murmuru l 

pâra ie lor va  povesti urmaşilo r despre  fiu l diaculu i din Pociove liş te  
care a ajuns să poarte cordană de arh iereu”53

Au  urmat în  scaunul episcopal dr. Grigorie Gh. Comşa (1925  
-1935). A  fost membru de  onoare al Academ iei Române. A  murit 
prematur, la 44 de ani şi a fost înmormântat în cripata de sub  

paraclisu l din curtea mănăstirii Hodoş - Bodrog.
D r. Andre i Magieru (1936 - 1960), înmormântat la Hodoş

Bodrog.

D r. N ico lae Comeanu (15 decembrie 1960 - 17 februane
1962).

Teoctis t Arăpaşu (1962 - 1973), a fost ce l din tâ i ie rarh de  
peste Carpaţ i care a păstorit în străvech iu l scun vlăd icesc al 
Aradulu i, legând  is toric ile  trad iţ ii de unitate  sp iritua lă ale poporu lu i 

român.

. Dr. V isarion  Aştileanu (1973-1984), înmormântat la Hodoş  
Bodrog.

De la 1 decembrie 1984, Episcop ia  Aradulu i are pe  actua lu l 

său arh ipăstor, Prea Sfinţ itu l Dr. T imote i Sevic iu , fost episcop - 
vicar al Arh iep iscop ie i T im işoare i şi Caransebeşu lu i. Preasfin ţ ia
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Sa tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA este al 24-lea episcop al aceste i eparh ii, de la strămutarea  
scaunulu i de la Ineu (lenopole), la Arad şi al 14-lea din şiru l de  
episcop i români, începând cu Nestor lovanovic i, în 1829.54

în această scurtă is torie a Episcop ie i Aradulu i se  încadrează  

şi cred in ţ a , biserica şi via ţ a re lig ioasă a comunită ţ ii omeneşti care  
a tră it tim p de m ilen ii fă ră în trerupere pe pământul nostru  
românesc. îna in taşii noştrii, “oamenii pământulu i”, şi-au păstra t 

identita tea naţ iona lă şi cred in ţ a creştină, ortodoxă.
Istoria vie ţ ii re lig iase loca le a fost marcată de frământările , 

confruntăriile şi evo luţ iile macro-socia le şi cu lturale . La Şeitin , 
popula ţ ia loca lă a avut şi a păstra t cred in ţ a orig inară unitară  
ortodoxă, suportând sute de ani presiun ile trecerii la cato lic ism .

Cum s-a produs ruperea unită ţ ii de cred in ţ ă (ortodoxă) în  
comuna noastră , spre sfârş itu l sec. al X lX -lea (1864)? îa tă o  

în trebare  căre ia  încercăm  să-i dăm  un răspuns  în lum ina adevăru lu i 
is toric .

în anul 1838 majorita tea cred incioşilo r greco-catolic i din  

Macău vorbeau lim ba română. Erau urmaţ i de ce i care vorbeau  
lim ba maghiară şi lim ba ru teană. Prin unirea cu Roma, românii 
din Macău au fost deznaţ iona liza ţ i şi rupţ i de Neamul Românesc. 
La 1900, ungurii greco-catolic i cereau Papei de la Roma dreptu l 
de a săvârş i litu rgh ia în limba maghiară , ia r în tre iscă litu rile de la  
Macău puse pe acest "Memoriu” se păstrează în arh ive nume  
neaoş româneşti ca: Arădan, Arde lean, Baicu, Bărţ an, Botnocean, 
Crişan, Dan, Faur, Maior, Măcean, Mocan, Mucean, Nădăban, 
Sto ian, Târgu liţ a , ş.a .55 Este lim pede că românii din Macău, sub  
oblădu irea Unirii cu Roma, au porn it-o spre destrămare.

Cato lic ismul maghiar şi Unirea  cu Roma  porneau spre  Valea  
Mureşu lui in ferio r, din nou, (pentru a câtea oară?), cu mască  
naţ iona lă românească pe  obraz ca să cucerească, în fap t, sate le  
noastre româneşti din aprop iere . Acesta era ro lu l Protopopia tu lu i 
greco-cato lic din Macău, urmărind să ne smulgă legăturile  
ie rarh ice ortodoxe  sârbeşti pentru a nu deznaţ iona liza în legăturile  
ie rarh ice ungureşti cu sprijinu l adm inistra ţ ie i politice existentă în  

dualismul austro-ungar.
Ep iscop ia greco-cato lică de la Oradea îm preună cu  

Protopopia tu l ei de la Macău aşteptau de mult tim p “îm pre jurări
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prie ln ice”tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pentru in tensificarea propovăduirii “un ia ţ ie i”. După  
uneltirile din anii 1824 -1825, când episcopul Samuil Vulcan s-a  
amestecat în nemulţ um irile agrare de la Şepreuş, după acţ iunea 
union istă din 1834, când au fost răp ite Episcop ie i Ortodoxe din  
Arad, doar fo rmal, 19 sate , se va face o nouă  încercare  în partea  
de apus  a D ieceze i Aradulu i. Prile ju l s-a iv it, sub  fo rma'unu i proces  
discip linar porn it îm potriva preotu lu i paroh PAVEL MARCOVIC I, 
din Şeitin, de către ALEXANDRU MAIOR, de orig ine  din Macău,55 
care se lăuda că a rămas ortodox, deşi toa te rudele lu i din Macău  
au trecut la greco-catilic ism . Acest proces avea drept scop să  
provoace neîncredere şi amărăciun i, de pe urma cărora să poată  
acţ iona propaganda union istă . Ancheta a stab ilit că acuzatoru l 
era un destrăbă la t, ia r preotu l nevinovat. Procesu l scandalos nu  
a avut efectu l aştepta t. Trebuiau create şi alte îm pre jurări în  
favoarea  unia ţ ie i. Au urmat certurile şi tu lburările de la Nădlac, pe  
tema sto le lor şi birulu i, aprecia te a fi prea mari în tr-un an  
“nerod itori’, cum  a fost anul 1847; acţ iunile proze litice ale preotu lu i 
cato lic IOAN  CREŢ U din Ig riş .57 Com isia  de  investigaţ ie de  la  Arad, 
sosită la Nădlac, a fost condusă de protopopul IOAN RAŢ , al 

Aradulu i. Ea a consta ta t că se iau sto le prea mari din partea  
parohu lu i PETRU  VARGA.

A urmat asa ltu l union ist asupra Cenadulu i şi Şeitinu lu i. La  
Şeitin prim aru l Drăgan se strădu ia să sprijihe Unirea cu Roma, 
fiind certa t rău cu preotu l PAVEL MARCOVIC I.58

La 7/19 iun ie 1847, protopopul IOAN RAŢ , al Aradulu i a  
fost la Şeitin , unde “...oamenii sunt aţ â ţ a ţ i prin birău l locu lu i, cu  
numele Drăgan M ihai sş strice sto la popilo r, şi chemând de pe  
uliţ ă, la casa satu lu i, îi sfă tu ieşte să treacă la unire . Astfe l se  
scriseră ca  “un iţ i” , până  în aceea zi, 171 de inş i şi ch iar se  aştepta  
în câteva zile să sosească "Depută ţ ia Com ita tu luri'ca să  

pecetlu iască trecerea la unire .59
La 8 iun ie 1847, protopopul Aradulu i, IOAN RAŢ  stab ileşte  

că şi parohu l DIM ITR IE POPOVIC I era “porn it spre unire , care  
însă mai apoi s-a lăsat de  ace i gând. “P rotopopul a  adunat poporu l 

în biserică ; a căuta t şi aic i să îm pace nemulţ um irile pentru sto le . 
Când preotu l P. Marcovic i vo ia să  cetească la ord inu l protopopulu i, 
sto laru l, s-a făcut mare zgomot: dar birău l fiind de fa ţ ă în sfânta
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biserică tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nic i nu s-a clin tit să îm pied ice tu lburarea”. D in contră l-a  
amenin ţ a t pe preot: “nu veţ i mai precjică li vo i în biserica aceasta” . 
De aci primaru l s-a lua t cu o grămadă de oameni la casa satu lu i, 
hulind a noastră lege şi lăudând cea unită lege, dar mulţ im ea a 
rămas lângă biserică frământându-se până ce l-au chemat pe  
protopop la şcoa lă , spre a-i spune că ei vo iesc a rămânea în  
strămoşeasca lo r lege. Atunci momentan s-au scris 333 numere  
că rămân în Ortodoxie , lăpădând toa te amăgirile birău lu i”.

La 12/24 iun ie 1847, în Şeitin s-au înscris pentru “Unire” 
doar 13 -14  inş i.

încălcându-se  dreptu l de partic ipare la lucrările “depută ţ ie i” 

com ita tu lu i protopopului ortodox al Aradulu i, episcopul Aradulu i 
a cerut anularea lucrărilo r de la Nădlac şi de la Şeitin şi să se  
trim ită o nouă depută ţ ie . La 24 iun ie , oraşu l Nădlac s-a adresat 
cu o plângere la M itropo lia din Carloviţ , so lic itând să in terv ină  
pentru poto lirea tu lburărilo r, prin respectarea normativu lu i sto lar 
stabilit la 1775, cu concursu l îm părătese i MARIA  TEREZA.

Episcopul ortodox GHERASIM RAŢ  s-a plâns la îm păratu l 
de la V iena. (P ro topopul Aradulu i, IOAN RAŢ  îi erş nepot din fra te). 
E l se adresa îm păratu lu i plin de demnita te şi de amărăciune  
spunându-i că şi-a făcut datoria către  tron şi ţ a ră (după 12 ani de  
la pre luarea  conducerii Eparh ie i Aradulu i). Dar, acum , îl cop leşeşte  
durerea şi în tris tarea, când vede că cred incioşii să i sunt 
prigon iţ i de preoţ ii greco-cato lic i .... prigon iri care, în loc să  
înceteze, sporesc zi de zi, fă ră în trerupere...” apa nu este pe  
atâ ta duşman focu lu i, pe cât de duşmani sunt uniţ ii la adresa  
neuniţ iilo r.... Cel mai aprig tu lbură tor al sfin te i păci este aztăzi 
IOAN CREŢ UL, un preot greco cato lic , fă ră aşezare care umblă  
din sat în sat şi din birt în birt, râvn ind  să-m i amăgească cred incioşii 
fă ră ruşinare şi nepedepsit, cu fe l de fe l de făgăduin ţ e . Acesta  
m i-a tu lburat comunele Cenad, Şeitin şi Nădlac, umblând sate le  
de-a rându l, ia r episcopul din Oradea a şi cerut de la judeţ u l 
Cenad deputaţ ii.61 Episcopul am inteşte şi de siln ic iile de la Şeitin  
şi Nădlac.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

60

Ca urmare .p ropaganda unionistă de la Macău s-a mai 
poto lit pentru o  vreme. Dar, după nouă ani, în 1856, ea a reapărut 
la Sem lac, unde erau tre i paroh ii ortodoxe, cu preoţ i bătrân i şi,
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maitsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tâ rz iu , în 1863, la Şeitin .
în anul 1843 - 1844, după sta tis tica ofic ia lă bisericeasca, 

la Şeitin erau  3167 sufle te , cu 767 perech i con juga le , majorita tea  
români.62

Anu l 1863 a fost vestitu l an de foamete. Oamenii nu aveau  
bucate şi nutre ţ la dobitoace. Parohul Ştefan Drăgan care era şi 
asesor comunal a făcut greşea la de a fi încuviin ţ a t păşunatu l în  
cim itir numai pentru locu itorii mai înstăriţ i. Cei săraci care şi-au  
trim is vite le la păşunat, fă ră încuviin ţ area parohu lu i au ajuns  
contraven ienţ i, amenin ţ a ţ i cu temniţ a , “de care, numai aşa au  
judecat că vor scăpa, dacă se vor uni”.63 Parohul DRĂGAN mai 

stârnise nemulţ um iri în sat şi mai îna in te , pe tema sto le lor 
exagerate . Prile j bun pentru ce i care pândeau clipa  de a in terven i 

în sens unionist.
La 30 mai 1863, protopopul Aradulu i a surprins la Şeitin pe  

preotu l greco-cato lic de la Sem lac scriind pe şe itinen i la “un ire”, 
că lcând legea de sta t în vigoare care prevedea: ce i care vor să  
treacă la unire trebu iau să declare dorin ţ a în fa ţ a unei com isii 
m ixte , fo rmată din delegaţ i ai confesiun ilo r in teresate şi 
reprezentantu l autorită ţ ilo r politice de sta t. Cel care renunţ a la  
“un ire” şi revenea la ortodoxie  trebu ia să  facă la preotu l unit, două  
declara ţ ii, la in terva l de o lună şi să-l ascu lte pe preot. La 4 iun ie  
1863, Episcop ia Aradulu i suspendă, atâ t pe parohu l Şt. Drăgan, 
cât şi pe ce i doi preoţ i: TEODOR POPOVIC I şi capelanu l 
NICOLAE  COSTA, pentru nemulţ um irile provocate cred incioşilo r 
ortodocşi din Şeitin . O  com isie de cercetări fo rmată din M IRON  
ROMAN, profesor de teo log ie la Arad, şi doi asesori, paroh ii 
NICH IFOR ATANAŢ COVIC I din Pecica şi GHEORGHE  
VASILIEVIC I din G iu la a început investigaţ iile la Şeitin , în 20  
iun ie 1863. Com isia a stab ilit: prim a m işcare spre  “un ire” la Şeitin  
s-a început “d in cauza morm inţ ilo r”. Nemulţ um iţ ii s-au dus la  
Sem lac, la  preotu l greco-cato lic , pentru caînscriindu-se la “un ire  
să scape de temniţ ă . Uneltirile plecau către Şeitin de la preotu l 
greco-cato lic din Sem lac unde cato lic ii aveau o paroh ie din 1856  
ia r din 1858, fondul re lig ionar cato lic curripărase moşia conte lu i 
HAD IK GUSZTAV. Com isia a mai'consta ta t, pe lângă “trăsurile  
•m ari” şi sto le exagerate  - în cazu l preotu lu i DRĂGAN , precum  şi

208



“îm bold iritsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA şi sfă tu iri ascunse din partea uniţ ilo r, care urmăreau  
să-ş i “sporească tu rma", prin preotu l greco cato lic din Sem lac. 
Apoi, lucrurile se complică prin amestecu l autorită ţ ii politice şi al 
episcopulu i greco-cato lic de la Oradea care in terv ine  şi el la  Curtea  
îm părătească, în cauza de la Şeitin, în sensu l că “...numai vreo  
20 de case din Şeitin ar fi îm potriva "un irii” . !? După tă răgănări, 
de peste 3 lun i, la 6 octombrie 1863, sub preşed in ţ ia fib irău lu i 
CSIKY din BĂTAN IA, “depută ţ ia” se în truneşte la Şeitin în  

componenţ a următoare: delegaţ ii greco-cato lic ilo rerau: SZEKELY  
GYORGY, protopop greco-cato lic din Macău şi PELLE  GUSTAV, 
preotu l greco  cato lic  din Sem lac. Ortodocşii erau: protopopul IOAN  
RAŢ din Arad şi parohu l TEODOR POPOVIC I din Şeitin . D in  
partea com ita tulu i a asista t la lucrări fib irău l DIM . CSAKLI. Preoţ ii 
greco- cato lic i au cerut să facă declara ţ ii de înscriere la “Unire ” 
numai cap ii de fam ilie , în numele lo r şi al în treg ii fam ilii; preoţ ii 
ortodocşi au cerut respectarea leg ii, după care ce i trecuţ i de 18  
ani, au dreptu l să depună personal o declara ţ ie . în prim a zi s-au  
înscris 82 de sufle te . Nemulţ um iţ ii de rezu ltat, a doua zi, la 7  
octombrie 1863, protopopul greco-cato lic şi ce ila lţ i preoţ i au  
încercat să in fluenţ eze poporu l. S-a dat ord in să se bată toba în  
sat pe toa te uliţ e le ca să vie oamenii să se  înscrie la “un ire” După  
mai multe discuţ ii şi reproşuri, protopopul greco cato lic , sub  
pretextu l că s-a adus jign ire episcopulu i de la Oradea a părăsit 
“depută ţ ia” şi a amenin ţ a t că va reclama la M in ister.

Aşa s-au înche ia t lucrările a doua  zi, fă ră nic i un rezu lta t în  
rându l cred incioşilo r. Acest eşec  a  determ inat preoţ ii greco-cato lic i 
să recurgă la alte măsuri, clandestine. La 30 noiembrie /12  
decembrie 1863 şi în următoare le  două  zile , preoţ ii greco-catolic i 
au fost, din nou, la Şeitin , să  înscrie la “Unire”, fă ră reprezentantu l 
biseric ii ortodoxe  dar, asista ţ i de reprezentanţ ii autorită ţ ii politice , 
ademenind pe cred incioşii ortodocşi, cu m ijloace siln ice , nelega le . 
Preşedin te le acestui grup  de  greco-cato lic i a fost A lo is Csik i, însoţ it 
de doi “de legaţ i” ai judeţ u lu i: Csâkli şi Benedek  Jozsef. S-a bătu t, 
din nou, toba  satu lu i, tobaşu l fiind  însoţ it de  un greco-cato lic  care  
trebu ia  să  verifice dacă tobaşu l strigă bine şi dacă umblă pe toa te  
uliţ e le satu lu i. în aceeaşi zi, la casa satu lu i s-au adunat mulţ i 
săten i. Repezentantu l “im provizat” al ortodoxie i era cred inciosu l
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TeodortsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Bujigan, care a protesta t contra presiun ilo r exercita te kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdm  
greco-cato lic ii afla ţ i în sat N ico lae V la ih s-a manifesta t contrs  
cred inciosu lu i ortodox. Protopopul greco-cato licGh.Szeke ly, afla  
de fa ţ ă a in terven it, ieş ind afară , să îndemne poporu l de partea  
“Uniţ ilo r” şi să nu mai în târzie . A doua zi (1 /13 decembrie , 1863>  
deşi era dum in ică, în revărsatu l zorilo r, toboşaru l satu lu i a pom f 
din nou, prin sat. La ieş irea din biserică , cred incioşii au fos  
“inv ita ţ i” pentru a se înscrie la “Uniţ i” . Noaptea s-a umblat pe la  
case le oamenilor cu îndemnuri şi prom isiuni.

S -a continuat şi în 2/14 decembrie, ch iar în absenţ a 
reprezentanţ ilo r Com ita tulu i, care au reapărut abia spre seară. 
Au mai umblat pe uliţ e cu  îndemnul de a părăsi cred in ţ a ortodoxa  
a părin ţ ilo r, moşilor şi strămoşilo r lo r săten ii: Sugaciu Ion (Hu lbăr). 
Barcan  Gheorghe, Ş iclovan M ihai, Sucigan Vasile şi V la ih N ico lae.

A  doua acţ iune a greco-cato lic ilo r la Şeitin , după tim p de 3  
zile , în absenţ a delegatu lu i Episcop ie i ortodoxe s-a înche ia t cu  
trecerea la "Unire” , de la ortodoxie , a 162 de  fam ilii, reprezentând  
437 sufle te .

P rotopop ii greco-catolic i Korhâni şi Szekely au dat ord in la  
Casa Satu lu i să se bată, din nou, toba pe uliţ i şi sub pretextu l că  
depută ţ ia este “oprită”, au mai rămas încă 3 zile la Şeitin şi au  
mai făcut noi înscrieri, contrar leg ii scrise .

Astfe l, în mai puţ in de  tre i lun i, greco-catolic ii şi autorită ţ ile 
politice au rupt unita tea  de cred in ţ ă a locu itorilo r satu lu i, un număr 

de cred incioşi ortodocşi părăsindu-ş i vechea cred in ţ ă .
Ep iscop ia  Aradulu i a protesta t, fă ră rezu lta te la  judeţ , la 15  

decembrie 1863. S-a exprimat doar “regre tu l” că fap te le s-au  
petrecut fă ră prezenţ a delegatu lu i Episcop ie i.

Apo i, în  Şeitin , fiind rupţ i în  unita tea lo r de cred in ţ a , locu itorii 

au continuat să  discute aprins, sub tensiune despre: dreptu l de ^ 
lua biserica de la ortodocşi, despre scaunele din biserică  
aparţ inând “un iţ ilo r” , despre dreptu l la un cim itir, despre serv ic iile  
re lig ioase, despre şcoa lă  şi dreptu l la  învăţ ă tură , poporu l din Şeitin  
fiind cuprins de o deprimantă stare sufletească”. în pragu l 

Crăciunu lu i din 1863, s-a porn it curentu l de reven ire la cred in ţ a 
părin tească, ceea ce era muft mai greu, potriv it leg ii, (era nevo ie  

de o dublă decpJaraţ ie ).

a
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Aşa tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA s-a “spart tu rma ortodoxa şi românească de la Şeitin ...” .
(Anexa 17)

Ab ia în anul 1864, majoritatea locu itorilo r rezistând la pro
paganda union istă , 162 de fam ilii cu 437 de membri din comună  
au trecut la cato lic ism . “în ch ipu l acesta , prin înşe lăciune şi prin  

silă îm potriva credincioşilo r noştri şi prin tr-un neruşinat fu rt de  
sufle te , s-a în fiinţ a t “un irea” în Şeitin , prim indu-ş i, după atâ t de  
“mari” rezu lta te , ch iar doi preoţ i greco-catolic i, cu care ne  în tâ ln im  
la Şeitin , în 1864: T it Brancovean şi Pelle Gusztâv”. Proporţ ional, 
segmentu l de popula ţ ie respectiv reprezenta mai puţ in de 10%  
din to ta lu l popula ţ ie i care, la acea dată , se rid ica la aproape  4950  
de locu itori. D in punct de  vedere socia l, majorita tea ce lor convertiţ i 
erau gospodari înstăriţ i, cu in fluenţ ă în comunita tea loca lă , 
în temeia tă în principal, pe situaţ ia lo r econom ică. în tre prim ele  
consecin ţ e ale situaţ ie i au fost: crearea a două paroh ii comunale , 
una ortodoxă şi alta greco-cato lică , construcţ ia unei noi case  
paroh iale şi a două proprie tă ţ i bisericeşti (care nu erau m ici).

Ce le petrecute la Şeitin şi modul în care s-a rea liza t unirea  
ilustrează o rea lita te is torică genera lă în Transilvan ia . în esenţ ă 

unirea, in iţ ia tă de  Curtea  de la V iena, urmărea aducerea românilo r 
transilvăneni în biserica romano-cato lică cu scopul de a supune  
stările protestante independente din Transilvan ia pe care abia o  
cucerise . C leru l român care a recurs la unire n-a făcut-o  din ra ţ iun i 
de natură teo log ică, ci pentru a se sa lva de la m izeria şi 
degradarea socia lă în care ajunsese, după multe  secole de slu jire  
a unei biseric i “nerecunoscute”, ci numai “to lera te”. Dovadă din  
plane le Curţ ii im peria le din 16 februarie 1699 şi 16 martie 1701  
prin care cleru lu i ortodox i se ofereau avanta je şi li se dădeau  
asigurări că vor avea drepturi egale cu ce le ale cleru lu i romano- 
cato lic .

.

:

;utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i

.

;

Pentru in iţ ia torii vrem ii semnarea actu lui ofic ia l al aceste ia  
(5 sept. 1700) înseamnă desfiin ţ area B iseric ii ortodoxe din  
Transilvan ia. Realită ţ ile is torice ulterioare stau mărturie că acest 
act a  lăsat sate le practic  neatinse, biserica  ortodoxă concentrându- 
şi atenţ ig asupra cleru lui şi amânând convertirea masei 
cred incioşilo r ţ ă ran i, practic , via ţ a re lig ioasă din localităţ ile şi 
zonele rura le a continuat potrivit cu leg ile şi normele trad iţ iona le
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(în tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA deosebi, în sudul Transilvan ie i). Pentru că dom inând via ţ a 
sp iritua lă şi lumea ide ilo r la sate , unde obice iurile , cutumele , 
cred in ţ e le ca şi superstiţ iile se îm ple tiseră organ ic utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcu primele 
elemente de învăţ ă tură creştină, orice sch imbare în plenu l vie ţ ii 
re lig ioase, în deosebi “a fo rmelor de ritua l re lig ios părea o  
amenin ţ are a temeliilo r comunită ţ ii înseşi”.64

Aşa se exp lică de ce fo rţ a pe care re lig ia o avea în via ţ a 
ţ ă ran ilo r s-a manifesta t, nu numai paşn ic, ci şi vio lent, în  
confruntările  cu  clerul unit şi reprezentanţ ii adm in istra ţ ie i im peria le, 
pe în treaga durată a ce le i de a doua jumătate a sec. XVIII şi 
prim a a sec. XIX .

Ceea ce este  spec ific  în cazu l ţ inu tu lu i este  fap tul că  aceste  
rea lită ţ i s-au manifesta t tâ rz iu , la mai bune de  un  seco l şi jumătate  
de la semnarea actu lu i unirii.

Parale l cu această  evo lu ţ ie , în comună au pătruns şi secte le  
neoprotestante care au făcut o serie de proze liţ i, numeric  
nesemnifica tiv , aceştia proven ind în specia l din rândurile  
populaţ ie i sărace ale comunei. Cea mai pregnantă prezenţ ă în  
comună a avut-o secta nazarinen ilo r.

în ceea ce priveşte biseric ile din sat - una ortodoxă şi una  

greco-cato lică  - acestea au fost constru ite la 100 de ani, una de  
alta . Astfe l, biserica ortodoxă a început a fi zid ită în anul 1789 şi 
te rm inată după 10 ani, adică în anul 1799. Hramul biseric ii este  
“S fântu l Grigorie de Dumnezeu Purtă toru l”. Sfin ţ irea ei a avut loc  
în 1885, fiind efectuată de episcopul loan Meţ ianu.

îna in te de construcţ ia actua le i biseric i, în comună a exista t 

în tre anii 1703-1751, o bisericu ţ ă din lemn, rid ica tă de grăn icerii 
sârbeşti.Despre existenţ a aceste ia consemnează episcopul din  
Arad, S inesie loanovic i. Avea hramul “S fântu l N ico lae” şi doi 
preoţ i: Constantin şi N ico lae. Era situată pe actua la str. Crişan la  
nr. 3.

Actua la biserică mare a fost constru ită din daniile  
credincioşilo r, pe baza aprobării Com ita tu lu i Bekes Csnad din  
Gyula . Cărăm izile s-au  făcut şi s-au ars  în sat. La  rid icarea  biseric ii 
au contribu it to ţ i locu itorii cu mâin ile lo r şi cu transportu l 
materia le lor.(Anexa 18) B iserica este construită în stil bizantin , 
cu modele decorative pe pereţ ii exteriori, având o suprafa ţ ă
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constru ită ,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA la temelie , de 448 m2.
Pe parcursu l vrem ii clăd irea a fost comple ta tă şi reparată , 

ce le mai im portante in tervenţ ii în acest sens în reg istrându-se  în :
- anul 1812, când s-a constru it tu rnu l actua l, de către fra ţ ii 

Caracion i din Nădlac; a fost reparat perete le dinspre sud, crăpat 
de un trăznet; s-a acoperit cu tab lă de etem ită şi s-a prevăzut cu  
un paratrăznet;

- anul 1852, când s-a insta la t ceasurile actua le , în tu rnu l
b iseric ii;

- 1862, când a fost rea liza t actua lu l iconostas, de către  
scu lptorii în lemn, M ihail şi Lazăr lan ic i, din Arad, pentru suna de  
2321 fo rin ţ i;

- în tre 1871-1873 s-a pictat in terio ru l biseric ii ortodoxe de  
pictoru l Duşan  A lecsic i şi auraru l Vasilie Dreşte  pentru  4.200  flo rin i;

-1928  este anul în care  s-a efectuat o reparaţ ie la tencu ia la  
exterioară şi s-a rea liza t soclu l din gran it;

- în anul 1957 s-au făcut reparaţ ii cap ita le , începând de la  
crucea din vârfu l tu rnu lu i, de către maestru l Wagner din Arad;

- ia r în anul 1966 padimentarea uzată a fost în locu ită cu  
cea actua lă , de către Cooperativa “P reciz ia” din  Arad, utilizându- 
se marmoră şi “mozaic elveţ ian”.

Actua la pictură datează din anul 1928, fiind executată de  
către Profesoru l Iu lian Toader şi M in işan, din Arad, în stil 
Sm ighelsch i. O  re facere a picturii a avut loc  în anul 1966, lucrarea  
fiind executa tă de către maestru l zugrav Keles loan din Nădlac.

B iserica are şi un număr de obiecte de va loare is torică şi 
artis tică , în tre care: iconostasul, străn ile şi tronurile (executa te  
după cum s-a arăta t mai sus, în anul 1862 de către M ihail şi 
Lazăr lan ic i), icoane le prazn icare (d in tin ichea, datând din anul 
1882), clopotu l executa t în  T im işoara, având  scu lp ta t ch ipul Sfinte i 
Fecioare Maria şi Răstign irea Mântu itoru lu i.

De asemenea, biserica dispune de cărţ i, în principa l, de  
ritua l bisericesc şi de o bib lio tecă modestă , de profil.

Comuna dispune şi de un cim itir, cu o suprafa ţ ă to ta lă de  
7,99 hectare de te ren şi de o casă paroh ia lă cu o suprafa ţ ă de  
1968 m2, din care 312 m2 construcţ ii clăd iri.

Paroh ia a dispus, de-a lungu l vrem ii, de te renuri cu ltivab ile
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în tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA suprafeţ e variab ile , care în prezent sunt în proces de  
reconstitu ire , potriv it leg isla ţ ie i în vigoare.

în priv in ţ a ce le i de-a doua biseric i din comună, is toria  
aceste ia este legată de cea a paroh ie i în care a fost institu ită .

în anul 1863, odată cu în fiin ţ area paroh ie i, se înch iriază  
casa nr. 208  a comerciantu lu i Engel, în care se în fiin ţ ează Capela  
şi şcoa la prim ară  unită ; începând din anul 1865, paroh al biseric ii 
a fost preotu l Petru Maior.

U lterio r, în anul 1872, episcopul los if Papp din Oradea  
cumpără casa şi te renu l in travilan de la numărul 208, cu 2800  
fo rin ţ i, pe care le donează paroh ie i greco-cato lice din comuna  
Şeitin . Pe acest loc, în anul 1889 a fost edifica tă biserica greco- 
cato lică din sat, având hramul “Zăm islirea Sfinte i Ana”, de către  
antreprenoru l Jokay Is tvan, din Macău, pentru suma de 14.000  
de  fo rin ţ i. Fondurile necesare rea lizării acestu i obiectiv au proven it 
din următoare le surse:

- 4000 fo rin ţ i, din contribuţ ia poporu lu i;
- 2000 fo rin ţ i, din fondul re lig ionar;
- 8000 fo rin ţ i, donaţ ia Episcopulu i Pavel;
- 200 fo rin ţ i, de la rege le Francisc;
- 6000 fo rin ţ i, donaţ ie a Episcopulu i los if Szilagy.
B iserica este zid ită în stil gotic, din cărăm idă, acoperită cu

tab lă de etern it şi padimentată cu tăb liţ e mozaicate . Iconoastru l 
biseric ii a fost rea liza t în anul 1895 şi a fost aurit de către Caro l 
Wagner din  Arad, cu suma  de 1250  fo rin ţ i. P ictura a  fost executa tă  
de un pictor num it Costiarc iov.

Pe parcurs, biserica a suferit reparaţ ii şi îm bunătă ţ iri.
Astfe l, în anul 1928 se efectuează o reparaţ ie exterioară  

cap ita lă de către maestru l zidar Pavel Kugler din Nădlac. în anul 

1929 este executa tă pictura şi zugrăvea la in terioară  în stil bizantin , 
de către pictoru l bisericesc loan Bogdan din Oradea, cu suma  
de 230000 le i. Tot în acleaşi an a fost re făcut şi iconostasu l, a  
fost revopsit mobilie rul, a  fost în locu it vech iu l padiment cu tăb liţ e 
mozaicate , ia r geamurile au fost în locu ite, cu stic lă co lorată de  
Bosnia .

Reparaţ ii s-au făcut şi în anii 1937 de către maestru l Onea  
Gheorghe din Nădlac când a fost consolidat şi tu rnul biseric ii, de
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către tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Caro l Wagner din Arad.
Paroh ia are şi o casă paroh ia lă , constru ită în anul 1871, 

din cărăm idă, pe te renu l in travilan de la număru l 207, cumpărat 
cu 3546 fo rin ţ i. Fondul necesar construcţ ie i s-a constitu it după  
cum urmează:

- 2000 fo rinţ i, din fondu l re lig ionar maghiar;
- 240 fo rin ţ i, episcopul Pavel M ihai;
- 1306 fo rin ţ i, contribuţ ia cred incioşilo r.
Constructoru l a  fost maestru l Krimm  los if din  Arad. Cele lalte

bunuri, obiecte , cărţ i etc., sunt comune cu biserica cea la ltă din  
comună.

în anul 1988, preoţ ii paroh i Popa M ircea şi Gheorghe Pop, 

cu sprijinu l Episcop ie i Aradulu i, şi al comunită ţ ii loca le au efectuat 
reparaţ iigenerale la ambele biseric i, pe baza aprobărilo r obţ inute 
din partea Departamentulu i Culte lor, unde  îş i desfăşura activ ita tea 
şi un fiu al satu lu i prof., D.D . Costea. Aceste reparaţ ii au co incis  
cu îm plin irea a 850 de ani de la prim a atestare documentară a  
comunei. Servic iu l re lig ios de sfin ţ ire a locaşurilo r din biserica  
mare, cu acest prile j a fost săvârş it de Preasfin ţ itu l T imotei, 
Episcopulu i Aradulu i, lenopole i şi Hălmaju lu i. Au partic ipat ca  
inv ita ţ i, to ţ i preoţ ii orig inari din comună, afla ţ i în serv ic iu l re lig ios  
la alte paroh ii (Nădlac, Pecica, Arad), inspectoru l de cu lte al jud . 
Arad, precum  şi un reprezentant al Departamentu lu i Cultelor.

în anul 1890, în comună a apărut secta re lig ioasă a  

Nazarinen ilo r. Prim ii convertiţ i au fost: Crăciun, Drăgan, Teodor 
Drăgan, Crăciun Popa, Şteva Popa,Teodor Costea, M itru Popa, 
Constantin Rus, loan Curt, M ihai Bătăran, Teodor O lar, G ligor 
Răsădean şi N ico lae Crişan.

Cauzele apariţ ie i aceste i secte ar putea fi: reacţ ia unei 
categorii de oameni fa ţ ă de costu l rid ica t al cu lte lor existente  
(ortodox şi greco-catolic), opre liş tea de a purta arme, o dogmă  
îm brăţ işa tă rap id de aderenţ ii la noua cred in ţ ă , în ţ e leasă ca fiind  
o ca le de în lă turare a războaie lor din via ţ a popoare lor şi 
posibilita tea de în lă turare a ritualu lu i re lig ios de către fiecare  
membru al secte i (în lă turarea cleru lu i re lig ios).

B iseric ile neoprotestante apărute , în toa tă ţ a ra la sfârş itu l 
seco lu lu i al X lX -lea şi în prim ele decenii ale seco lu lu i XX  (B iserica
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Penticosta lă,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Baptistă , Adventis tă de ziua a şaptea şi Creştin ii 
după Evanghelie ), ca urmare a m isionarismulu i extern au avut, 
până la sfârş itu l prim ulu i războ i un ro l nesemnifica tiv , în via ţ a 
re lig ioasă a Neamulu i Românesc. în perioada in terbelică nic i una  
din aceste patru confesiun i neoprotestante nu au fost 
recunoscute , în tr-o fo rmă lega lă , de către Statu l român şi au fost 
doar accepta te sau to lera te . în tim pul ce lu i de-a l doilea războ i 
mondia l, au fost in terz ise , în mod fo rmal. Adepţ ii lo r au fost 
in ternaţ i în lagăre le de concentrare şi de prizonieri. După anul 
1944, B iserica neoprotestanţ ilo r a fost recunoscută de sta t şi a  
benefic ia t de dreptu l de funcţ ionare în baza Constitu ţ ie i şi leg ilo r 
ţ ă rii. Legea Culte lor re lig ioase din 1948 a garanta t B iseric ii 
neoprotestanţ ilo r ace leaşi drepturi şi libertă ţ i ca şi ce lorla lte cu lte  
(ortodox, romano-cato lic , re format, unitarian, evanghelic sinodo- 
presb iterian, armean-gregorian, creştin de rit vech i, ortodox-sârb , 
iuda ic, is lam ic), cu toa te că reprezenta doar 1,3% din număru l 
to ta l al cred incioşilor din România .

B iserica Penticosta lă a apărut în România în anul 1922. 
S-a răspândit in iţ ia l în Nordu l Moldove i şi, mai tâ rz iu, în Capita lă . 
A fost recunoscută legal în anul 1950. în anul 1987 avea cca. 
87.000 maghiari şi germani. Credincioşii penticosta li duc o via ţ ă 
re lig ioasă activă , având programe proprii de pregătire a cop iilo r 
şi tinere tu lu i în  vederea Botezulu i. Funcţ ionează cu sute de  coruri 

şi orchestre . Au institu ţ ii proprii de pregătire a pastorilor.
în comuna Şeitin există o comunita te penticosta lă activă  

care şi-a constru it recent o biserică proprie , prin contribuţ ia 
cred incioşilo r.

B iserica baptis tă a apărut în România în deceniile 7-8 ale  
seco lu lu i al X lX -lea mai ales în rându l popula ţ ie i de naţ ionalita te 
maghiară şi germană din Transilvan ia. Număru l adepţ ilor a  
crescut după primul războ i mondia l când, deşi nu a fost 
recunoscută legal, sta tu l român i-a acordat sta tu tu l de  “Asocia ţ ie 
re lig ioasă”. A  fost in terz isă în perioada ce lu i de al doilea războ i 
mondia l şi recunoscută de sta t, în 1948 prin Legea Culte lor. în  

1987 avea cca. 75.000 de cred incioşi, din care cca. 11.500 de  
naţ iona lita te maghiară şi germană. Are o in tensă via ţ ă re lig ioasă  

organizând period ic “săptămâni de evanghelizare”, programe
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specia le tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pentru cop ii şi tineri, activ ită ţ i m isionare. Aproape fiecare  
comunita te are cor şi orchestră , fan fare , so liş ti voca li, 
instrumentiş ti, recita tori. în Capita lă există un Sem inar baptis t 
care pregăteşte pastorii biseric ilo r din ţ a ră .

în prezent în Şeitin există o comunita te baptis tă care are şi 

o casă de rugăciun i.
B iserica Adventis tă  de Z iua a şaptea a avut prim ele pred ic i 

rostite în România în anul 1869, în Transilvan ia , de pred icatori 
ven iţ i din Polon ia . Până la primul războ i mondia l în România  
existau 114  adventişti, aproape to ţ i fiind de naţ iona lita te germană, 
în tre ce le două războaie mondia le , biserica a fost to lera tă ca  

“asocia ţ ie re lig ioasă”. în 1987 avea  47.000  de  cred incioşi din care  
41.000 români şi 6000 de naţ ionalita te maghiară . Activ ita tea de  
cu lt a biseric ii este foarte in tensă şi varia tă .

B ise rica  Creştin ilo r după Evanghelie a pătruns în România  
la sfârş itu l seco lu lu i al X lX -lea, prin m isionari ven iţ i din Occident, 
în tre stră in ii care locu iau în Bucureşti, mai ales la ce i de orig ine  
germană. A obţ inut dreptul de a funcţ iona lega l în anul 1950. în  

1987 avea cca. 18.500 cred incioşi. Servic iile re lig ioase sunt 
ofic ia te de cred incioşi ze loşi, biserica neavând personal teo log ic 
specia l pregătit. Acestea nu au avut şi nu au nic i acum  adepţ i în  
comuna noastră .

Configura ţ ia vie ţ ii re lig ioase, divers ita tea fo rmelor de  
manifestare a practic ilo r re lig ioase, organ izarea institu ţ iona lă 
rezu lta tă din această evo lu ţ ie is torică s-au re flecta t, în mod firesc, 
în via ţ a econom ică, politică , socia lă şi cu ltura l-sp iritua lă a  
comunită ţ ii. în plan econom ic s-au contura t anum ite fo rme şi 

modalită ţ i de  cooperare sau de rea lizare  a activ ită ţ ilo r preferenţ ia le 
după  apartenenţ a enoriaşilo r la diferite le  re lig ii şi biseric i. Acestea  
s-au pre lung it şi la nive lu l vie ţ ii.po litice , locu itorii angaja ţ i în partide  
politice diferite (naţ iona l-ţ ărănesc, libera l etc.), optând pentru unul 
sau altu l din partide şi în funcţ ie de re lig ia la care au aderat. în  

ceea ce priveşte educaţ ia şi învăţ ământu l, re la ţ iile din tre şcoa lă  
şi biserică au fost clar reg lementate , şco lile fiind confesiona le , 
până după Unirea cea mare, când au devenit şco li de sta t.

Cu toa te acestea, despre starea autentică a cred in ţ e i, 
despre modele le re lig ioase urmate de aderenţ i, ca şi despreSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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practic ile tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA re lig ioase nu există stud ii şi analize care să re lie feze  
cât de cât coerent măsura în care acestea s-au constitu it şi au  
acţ ionat ca factori de  coeziune  socia lă şi de  in tegrare a oamenilor 
în comunita te sau de slăb ire a coeziun ii şi in tegrării. Ca atare , 
este dific il a re lie fa , cât de im portant a fost aportu l fam ilie i sau a  
factorilo r ocaziona li (prie ten i, vecini, rude), în transm iterea  
modele lor re lig ioase. Ceea  ce este sigur, este fap tul că ro lu l prin
c ipa l în această priv in ţ ă l-a avut activ ita tea sistematică şi 
organ izată a personalu lu i de cu lt, a institu ţ iilo r re lig ioase şi a  
învăţ ământu lu i re lig ios care au indus un anume mod de via ţ ă 
prin care membrii comunită ţ ii loca le s-au raporta t la sacru, au  
tră it şi şi-au manifesta t cred inţ a şi au partic ipat la practica  
re lig ioasă, exprim ată în organizarea spaţ iu lu i şi a tim pulu i, a  
ceremoniilo r, a activ ită ţ ilo r, a obice iurilo r, în comportamentul ind i
v idua l şi co lectiv .

Re la ţ iile cu lumea încon jură toare
De-a lungu l veacurilo r, oamenii locu lu i şi-au însuşit 

numeroase cunoştin ţ e empirice care i-au aju ta t să  
supravie ţ u iască. E i ştiau să în ţ e leagă mersul vrem ii, tim pul 
probabil şi se adaptau periodic, în mod adecvat, în efectuarea  
lucrărilo r din gospodării. T impul plo ios era prevestit de vântu l din  
sud, sud-vest, umezirea sării, cearcăne le din ju ru l lun ii, 
propagarea zgomote lor şi sunetu lu i, îm prăştie rea fumulu i 
coşurilo r, cu loarea gălbu ie a zorilo r, cânta tu l cocoşilo r în cursu l 
zile i, cirip itu l zgomotos al vrăbiilo r, mugetu l vacilo r, cântecu l 
brotăce lu lu i, sca lda porumbeilo r, ieş irea la soare a fu rn ic ilo r, 
rândunele le zboară mai jos, muşte le se obrăzn icesc, moleşea la  
din corpu l omulu i şi pred ispoziţ ia spre somn, dureri sub ite  în corp. 
Zăpuşeala unor zile de vară prevesteşte grind ina. T impul bun, 
frumos  era prevestit de  vântu l domol din răsărit, de ceru l albastru  
înch is, de zorile mai roşia tice , de  fumul care se rid ica lin , în sus, 
pofta de lucru a oamenilor şi bucuria de via ţ ă a tu turor 
vie ţ u itoare lor din natură . Toamna lungă şi frumoasă  era prevestită  

de răspândirea pe câmp a mătase i insecte lor şi de muşuroa ie le  
scoase de  cârtiţ e în lun ile  octombrie şi noiembrie . T impul friguros  
este prevestit de  vântu l din nord-vest, de norii vineţ ii şi plumburii
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de tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA la răsăritu l şi apusu l soare lu i, de cântecu l piţ igo iu lu i, de  zboru l 
spre sud al gâşte lor să lbatice.

Oamenii îş i orientau lucru l în câmp după succesiunea unor 
fenomene ale naturii. Munca în ta rla le începe odată cu ven irea  
graurilo r, însămânţ area legumelor pe lângă casa  de locu it începea  
după ce corop işn iţ e le începeau să cânte ; secerişu l grâulu i începe  
după 70 de zile de la în flo rirea liliacu lu i; nucile se cu legeau la  
Z iua Crucii.

P roverbe le şi zicătorile care au apărut şi au circu la t în via ţ a 
secu lară a  oamenilor aşezării sunt adevărate perie de  în ţ e lepciune 
populară . E le i-au aju ta t să-ş i păstreze continu ita tea existenţ ei 
în vatra străbun ilor lo r şi să-ş i dezvo lte sfera comportamentu lu i 
mora l, re lig ios, credin ţ a şi bunele tradiţ ii. E le i-au aju ta t ca im 
perative adecvate în luarea deciz iilor în fa ţ a prob lemelor aduse  
de evo lu ţ ia vie ţ ii socia le , politice , econom ice, re lig ioase, 
constitu ind fondu l normelor de conduită care s-a îm bogăţ it şi 
dezvo lta t şi s-a trasnm is de la o generaţ ie la alta .

P rin tre aceste proverbe şi zicători care au constitu it Codul 
comportării loca le am  re ţ inut:

1 . Nu-i mult să nu se ghete (te rm ine) şi nic i puţ in să nu ajungă.
2. Sărăcia strâcă im in ia , cu varianta : Sărăcia strâcă legea.
3. Cum  îţ i sări (sărezi) aşa mânci.
4 . Cum  îţ i aştern i aşa dorm i.
5 . Ce sem ini aceea cu leg i.
6 . Ca să te încă lzăşti mai îna in te trăbă să te afum i.
7 . lama te în treabă ce ai făcut vara.
8. Ce poţ i face astăzi nu lăsa pe mâine.
9. Strângi bani alb i pentru zile negre.
10. C ine-ş i face lu i îş i face.
11. Cum  dai bună zâua aşa prim eşti şi mulţ am .
12. Rău fac i, rău găseşti.
13. C ine samănă vânt cu lege fu rtună.
14. Unde nu-i cap va i de pic ioare .
15. M ie lu l blând suge două oi, ce l spărios nic i una.
16. Găina care cântă ca şi cocoşu l nu face ouă.
17. Fală goală , stra iţ ă uşoară.
18. Vorba lungă, sărăcia omulu i. *utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5

I

219



19.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Graba strică treaba.
20. Cu m inciuna prânzăşti da nu cin i.
21. Locom ia strâcă om in ia .
22. Nu te amesteca în tă râţ ă că te mancă porcii.
23. Nu-ţ i băga nasu unde nu îţ i fie rbe oala .
24. E păcat să bagi osu l netrud it în pământ.
25. Nu da pasărea din brâncă după cea dă pă gard.
26. Ăştia nu sare dăparte dă butuc.
27. Uălu nu mere dă multe ori la fân tână.
28. Pă Dumnezo nu-l sudui; pă dracu  nu-l huli că nu ştii al cu i îi fi.

29 . De unde nu-i foc nu iese fum .
30. Z iua bună să cunoaşte dă dim ineaţ ă .
31. C ine cere nu pere da nic i nume bun nu-i mere.
32. Ce-i în mână nu-i m inciună.
33. Nu tă t ce zboară se şi mâncă.
34. C ine prinde la plug cu domnii grapă cu curu.
35. Obrazn icu mâncă praznicu.
36. Spune-m i cu cine te  însoţ eşti ca să-ţ i spun cine eşti.
37. Goştii dă dim ineaţ ă nu şed mult.
38. îi mai aproape cămaşa din spate decât şchenţ a .
39. îi mai aproape spăto iriu l decât duşanca.

40. F iecare îş i trage focu l la oala lu i.
41 . Tăt ţ âganu îş i laudă ciocanu.
42. Nu-i dracu aşa dă negru cum  îl feşte lesc oam in ii.
43. La ce l flămând, pita-i în gând.
44. Cel sătu l nu crede la ce l flămând.
45. Cel sănătos nu crede la ce l beteag.
46. Nu poţ i fi şi curech iu uns şi cu clisa în pod.
47. Aşa îi lumea cum  o vezi, în nime să nu crezi!
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Cap.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA VI. EVOLUŢ IA ECONOM ICO -SOCIALĂ  

ÎN PERIOADA 1945-1989

După încheierea ce lu i de al doilea război mondia l, 
comunitatea loca lă a fost antrenată în profunde transformări 
structura le , care au avut im p lica ţ ii şi consecin ţ e ample asupra  
vie ţ ii locu itorilo r comunei pe o perioadă de o jumătate de veac. 
Prin natura, dimensiun ile , mecanismele şi caracteris tic ile lo r, 
transformările care au avut loc  s-au  înscris pe o direcţ ie a evo luţ ie i 
care s-a dovedit a fi ined ită , şi anume: de la cap ita lism , la socia
lism .

Dezagregarea econom ie i şi civ iliza ţ ie i cap ita lis te şi 
construcţ ia "no ii" socie tă ţ i s-au rea liza t şi aic i, ca şi în toa tă ţ a ra , 
sub emblema fo rmală a “renovării socia le” şi a unei reconstrucţ ii 
econom ico-sociale  normale şi armonioase, ghidată  de  noi modele , 
stra teg ii şi politic i de dezvo ltare , "socia lis te".

Esenţ a “revo lu ţ ie i socia le” ce s-a declanşat a fost aceea a  
substitu irii unei socie tă ţ i şi a unui reg im  econom ico-social în temeia t 
pe principiu l proprie tă ţ ii priva te , cu unul bazat pe ce l al proprie tă ţ ii 
co lective asupra m ijloacelor de producţ ie , determ inată de  
necesita tea în lă turării contrad icţ ie i din tre caracteru l socia l al 
producţ ie i şi însuşirea  ind iv idua lă a produse lor, prin "socia lizarea” 
în treg ii activ ită ţ i econom ice (producţ ie , desfacere, distribu ţ ie a  
ven iturilo r etc.)

Aceste transformări au fost resim ţ ite la nive lul localită ţ ii, în  
principal, prin in termediul ce lor ce au avut loc în agricu ltură , dat 
fiind caracteru l esenţ ia l agrico l al econom ie i loca le .

Astfe l, în anul 1945 s-a efectuat şi aic i re forma agrară . 
Coordonate le  aceste ia  rezu ltă  din situaţ ia concretă în care se afla  
la acea dată loca lita tea. Tota lu l suprafe ţ e i arabile  era  de 5844 ha, 
repartiza tă pe proprie tă ţ i astfe l:

- tre i mari proprie tă ţ i cu peste 80 ha pământ, ceea ce  
reprezenta aproximativ 250 ha (Ş ic lovan Vasile , Ş iclovan
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£heorghe.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA şi Păcurar Ştefan);
- peste 180 de proprie tă ţ i m ijloc ii, în medie cu câte 20 ha  

te ren, în to ta l cu 3600 ha te ren agrico l;
- cca. 50 de proprietă ţ i (250 ha) m ici, în medie cu 5 ha);
- aproape 1000 de fam ilii de ţ ă ran i săraci, care, îm preună  

cu bisericile din comună, şcoa la, notaria tu l şi unele fundaţ iun i 
stră ine de comună, deţ ineau aproape 2000 ha te ren agrico l.

P rin re forma agrară efectuată s-a urmărit o red istribu ire a  
pământurilo r, în principa l, în favoarea ţ ă ran ilo r lips iţ i de pământ, 
în trucât, însă, suprafa ţ a to ta lă a te renu lu i agricol dispon ib il prin  

expropriere nu a fost sufic ientă pentru satis facerea tu turor 
îndreptă ţ iţ ilo r, o parte a locu itorilo r comunei au fost co lon izaţ i în  
loca lită ţ i aprop ia te  din  judeţ u l Arad sau  în loca lităţ i din  judeţ u l T im iş 
(Peregu M ic şi Mare, Bulgăruş, Cenad, Lovrin), unde  s-a  creat un  
excedent de pământ, prin dis locarea masivă, fo rţ a tă , a popula ţ ie i 
germane care locu ia  în aceste comune. Locu itorii co lon izaţ i, fie  în  
grupuri, fie ind iv idua l, au  fost îm proprietăriţ i nu numai cu pământ, 
ci şi cu case, vite şi utila je de muncă. Reforma astfe l rea liza tă, 
deşi se dorea a crea "gospodării putern ice, sănătoase  şi,produc
tive”1 şi de a “repara ” unele din numeroasele nedreptă ţ i ale  
reg imurilo r anterioare , şi anume deposedarea ţ ă răn im ii de pământ, 
reprezenta , în fap t, un pas spre trecerea la cooperativ izarea  
agricu lturii şi la transformarea “socia lis tă” a aceste ia , proces  
declanşat în anul 1949.

în acest context, la 25 iun ie 1950, în comună se constitu ie  

prim a gospodărie agrico lă co lectivă (“F lacăra”), cu 81 de fam ilii, 
136 ha  te ren agricol şi 17 cabaline, 4 taurine, 3 vaci cu lap te şi un  
tăuraş, 3 scroafe , o  oaie  şi un m ie l. în  to ta l în anul 1951. în această  
unita te au fost efectuate 1685,93 zile muncă. O  unita te  econom ică  
stră ină trad iţ iilo r loca le , artific ia lă , care s-a situat o lungă perioadă  

de tim p sub toa te raporturile , sub nive lu l performanţ e lor ce se  
rea lizau în cadrul gospodăriilo r ind iv idua le . Datorită politic ii de  
cooperativ izare  fo rţ ată a agricu lturii, în anul 1956, G .A .C . “F lacăra” 

reunea 203 fam ilii cu 976 ha te ren agrico l. Tot în ace l an se  
în fiin ţ ează o “în tovărăşire” agrico lă (“6 Martie”), căre ia , în anul 
1958 i se adaugă o a doua (“30 Decembrie”), pentru ca în anul 
•1959 procesu l de  coopera tiv iza re să se  înche ie  în comună. Astfe l
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se tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ajunge ca în anul 1960, prin unificarea acestor unită ţ i to ţ i 
locu itorii comunei să  fie cuprinşi în tr-o singură gospodărie agrico lă  
co lectivă , de mari dimensiun i, ceea ce, a însemnat, de fap t, o  
transformare rad ica lă  a  în tregii econom ii loca le , a structurii socia le  
şi a  în tregu lui mod de  via ţ ă al oamenilor. O  transformare dramatică  
care, în tr-o primă perioadă de tim p, a afecta t profund în tregu l 
orizont al comunită ţ ii umane şi al fiecăru i membru în parte al 
aceste ia. Schimbarea sta tu tu lu i proprie tă ţ ii, care  contrazicea re la ţ ia 
m ilenară  a  ţ ă ranulu i cu pământu l, noul mod de  organ izare a muncii 
şi producţ ie i, sistemul re tribu ţ ie i şi toa te ce le la lte  elemente pe care  
le -a inc lus transformarea  "socia lis tă ” a agricu lturii, au avut ca prim  
rezu lta t scăderea genera lă a efic ienţ e i activită ţ ii econom ice, cu  
corolarul său firesc, scăderea nive lu lu i de tra i al oamenilor. Un  
prim factor, concret, al aceste i situaţ ii l-a constitu it fap tu l că, o  
unitate agrico lă de dimensiunea ce le i create în comună (cu  
aproape 6000 ha te ren agricol, cu aproape 3500 membri 
cooperatori, inventar agrico l, animale etc.), era practic , im posib il 
de organ izat ra ţ iona l şi de condus. De aceea, ulterio r au fost 
organizate  în comună două  cooperative agrico le co lective , una  în  
partea de est a loca lită ţ ii (“F lacăra”), şi alta în partea de vest 
(“Scânte ia”).

După cinci ani de funcţ ionare, în anul 1966, aceste coop
era tive se situau în cadrul următorilo r parametri:2

Tabe lu l 1

N rc. GAC  "Scânte ia ”GAC  “F lacăra”Ind icatori

1 2197 haSuprafa ţ ă :

N r. membri: 

Dotări:

- pluguri cu  

tracţ iune animală

- grape;

- tăvă lug de lemn

- semănătoare pt.

pă ioase;________

2327 ha

2 15621742

3

2124

86' 90

13 -13

912
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GAC tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA “Scânte ia ”GAC  “F lacăra”Ind icatoriN rc.

- semănătoare  

pt. porumb;

- prăşitoare ;

- căruţ e;

- tractoare ;

- autocam ioane; 

Sector zootehn ic:

- bovine;

- ca i;

- porc i;

P roducţ ii la hectar

- grâu;

-orz;

- porumb boabe;

- floarea soare lu i;

- cânepă;

- sfeclă de zahăr; 

Produse animalie re  

(rea liza te  şi vândute)

- lap te pe cap de  

vacă fu ra jată ;

- carne de porc  

(vândută);

- carne de vită  

(vândută);

- carne de pasăre  

(vândută);

Va loare proprie tă ţ ii 

obşti:

411

4543

7788

12

58

4

633 capete  

175 capete  

539 capete

755 capete  

182 capete  

1354 capete

5

1635 kg  

1757 kg  

4236 kg  

1677 kg  

5511 kg  

25558 kg

1935 kg  

3087 kg  

3813 kg  

1300 kg  

7316 kg  

25011 kg

6

1902 kg/an1099 kg/an

53043 kg64297 kg

58961 kg57987 kg

1760 kg

7

6.537.750 le i7 .845.132 le i
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După tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA numai un deceniu , în anul 1970,3 a in terven it o nouă  
transformare în econom ia loca lă , ca urmare a fap tu lu i că ce le  
două cooperative agrico le se reun ifică  în tr-o singură unita te , efect 
al reducerii suprafe ţ e i agrico le  a comunei, prin pre luarea de către  
sta t a unei părţ i din suprafa ţ a arab ilă şi cedarea aceste ia în  
favoarea altor unită ţ i agrico le de sta t. Această practică a trecerii 
te renu lu i agricol din proprie ta tea cooperatis tă către cea de sta t şi 
invers, a continuat în comună până la revo luţ ia din 1989 (după  
cum  se poate observa din date le ce urmează):

C .A .P . “UN IREA ” Tabelu l 2

19881971 1980Ind icatoriN rc.

3357 ha4366 ha3783 haSuprafa ţ a agrico lă : 

Cooperatori apţ i de  

muncă:

Culturi vegeta le :

- grâu;

- orz;

- ovăz;
- porumb boabe;

- cânepă pentru fu ior;

- sfeclă de zahăr. 

Producţ ii/ha :

- grâu;

- orz ;

- ovăz;
- porumb boabe;

- cânepă pentru fu ior;

- sfeclă de zahăr. 

Sector zootehn ic:

- bovine to ta le  

din care:

1

2

1148 pers.

3

1000 ha 

350 ha

300 ha 

400 ha

1020 ha 

160 ha 

20 ha 

1115 ha 

350 ha 

350 ha

800 ha 

111 ha 

220 ha

1460 ha 

500 ha 

420 ha

4

4032 ha 

5777 ha

3500 ha 

1345 ha

2532 ha 

2248 ha

11446 ha 

5495 ha 

24212 ha

4389 ha 

3467 ha 

10500 ha

3880 ha 

5731 ha 

32116 ha

5

164818711497
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1988N rc, Ind icatori 1971 1980

581-tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vaci de lap te ;

- porci;

- lap te /cap de vacă  

Valoarea producţ ie i 

globa le :(le i) 

Valoarea  fondurilo r 

fixe : (Ie i)

Investiţ ii: (le i)

707 847

4474

148011331 I 1206 1

6

50712 m ii43775 m ii25222 m ii

7

14342 m ii 

1186 m ii

16253 m ii 

3630 m ii

14342 m ii

8

în ceea ce priveşte producţ iile agrico le rea liza te , au exista t 
ani în care s-au obţ inut recorduri la unele cu lturi, cum au fost: 
producţ ia la sfecla de zahăr din anul 1974, când, pe o suprafa ţ ă 
de 320 ha cu ltiva tă s-a obţ inut o producţ ie medie de  45.200 kg la  
hectar; sau producţ ia la cu ltura porumbulu i din anul 1986, când, 
pe o suprafa ţ ă de 716 ha s-a rea liza t cea mai mare cantitate de  
porumb la hectar, respectiv , 15.802 kg.

Rezu lta te le obţ inute de unită ţ ile agricole în comună în  
producţ ia vegeta lă şi animalie ră au fost legate , în mod firesc, de  
cin frastructura tehn ică şi materia lă pe Care şi-au asigura t-o ca şi 
de organ izarea şi conducerea procese lor de producţ ie şi a  
unită ţ ilo r, în ansamblu l lo r. D in acest punct de vedere date le  
existente atestă o evo lu ţ ie în toa te componente le acestora , 
concretiza tă în creşterea  continuă a număru lu i de  maşin i şi utila je  
şi mecanizarea lucrărilo r agrico le , în extinderea utilizării 
îngrăşăm inte lor ch im ice, şi a construcţ iilo r agrico le, care  în anul 
1976 erau fo rmate de 13 gra jduri pentru creşterea vacilo r (d in  
care 8 cu adăpători automate), şi una pentru îngrăşarea lor, 4  
îngrăşătorii de porci, 7 matern ită ţ i, 2 adăposturi şi două magazii 
de cerea le , 30 de pătu le pentru porumb, două alim entări cu apă, 

2 motoare electrice , 6 motoare stabile , 9 motopompe, 12 agergate  
de  arspesiune, 6  tractoare ru tie re , 13 autocam ioane, 18  tocătoare  
mecanice, o moară cu ciocănele , 3 bascu le ş.a . La acestea se  
adăugau 3 ate lie re , 6 rem ize şi o clăd ire adm in istra tivă , 15 gara je .
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D inco lo tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de modalită ţ ile . în care aceste va lori au fost utiliza te şi 
va lorifica te , ele constitu ie o avuţ ie a comunei rea liza tă  prin munca  
în treg ii comunită ţ i şi trebu ie aprecia te ca atare .

Restructurarea şi transformarea  vie ţ ii econom ice şi socia le  
nu s-au lim ita t numai la activ ităţ ile econom ice de producţ ie , în  
aceste procese fiind angrenate şi ce le la lte componente ale  
sistemulu i econom ico-socia l loca l. Astfe l, în anul 1945 a fost 
în fiin ţ a tă Cooperativa de consum care, pe parcurs a devenit 
Cooperativă de producţ ie , ach iz iţ ii şi desfacere a mărfurilor, deci 
o unita te econom ică  complexă, cu obiective  şi funcţ ii multip le: de  
producţ ie , de ach iz iţ ionarea şi va lorificare a produse lor loca le , şi 
concom itent, de asigurare a popula ţ ie i, cu produse şi mărfuri 
industria le rea liza te  în afara comunei. în acest scop; unita tea  şi-a  
rea liza t propriile sa le unită ţ i, în tre  care, ce le de prestări de serv ic ii 
(m ecanice, lăcătuşerie , de construcţ ii, zidărie şi de în tre ţ inere a  
fondu lu i constru it, de produse alimentare - brutărie , cofe tărie  
etc. - cro itorie , frizerie , reparaţ ii rad io te levizoare ş.a .). La care se  
adaugă re ţ eaua de unităţ i de desfacere: magazine de textile , 
încă lţ ăm inte, meta lo-ch im ice, alim entare , lib rărie , bufe te etc.

în strânsă legătură cu necesită ţ ile producţ ie i agrico le , 

vegeta le şi animale , în comună a fost în fiin ţ a tă o sta ţ ie pentru  
dezh idra tarea fu ra je lor verz i care a funcţ ionat de fap t, ca fabrică  
de nutreţ uri combinate , deservind fe rmele  zootehn ice  din comună, 
dar şi alte unită ţ i de profil, învecinate .

în anii 1980-81 a fost organ izată şi o Asocia ţ ie econom ică  

de sta t şi cooperatis tă de legume, aparţ inând unită ţ ii centra le  
Nădlac, care, pe o suprafa ţ ă de 400 de ha a cu ltiva t şi produs  
toa te so iurile de legume şi a pre lucra t, parţ ia l, producţ ia rea liza tă .

O  nouă perspectivă  în dezvo ltarea econom ică a loca lităţ ii a 
fost desch isă în anul 1984 când, au început lucrările de fo rare a  
16 sonde de petro l şi de organ izare a unui punct de co lectare , 
"Parcu l Şeitin”. Aceste lucrări au fost încununate de succes, 
demonstrând existenţ a pe  te rito riu l comunei a unui zăcământ bogat 
de petro l de cea mai bună ca lita te . Industria petrolie ră având  
caracter stra teg ic naţ iona l n-a  fost subordonată  adm in istra ţ ie i lo 
ca le , dar a fost benefică pentru perspectivele  dezvo ltării loca le pe  
care le desch idea. D in ra ţ iuni superioare , după numai aproape un
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Cap.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA VII. ŞEIT INUL LA  860 DE  AN I 
DE LA PR IMA  ATESTARE DOCUMENTARĂ

Anul 1S89 a însemnat şi pentru locu itorii Şeitinu lu i, ca şi ai 
tu turor aşezărilo r ţ ă rii începutu l unor noi şi ample transformări 
ale  în treg ii activită ţ ii şi vie ţ ii econom ice, socia le , politice şi cu ltura le . 
Antrenate în procese le unor profunde restructurări, econom ia  
locală , sistemul politic şi via ţ a sp iritua lă a loca lită ţ ii au urmat 
cursu l genera l al evo lu ţ ie i ţ ă rii de la o econom ie şi un sistem  
politic  centra liza te , dicta toria le şi orp imante , incapabile  să  asigure  
dezvo ltarea  firească  a socie tă ţ ii noastre , în  direcţ ia rea lizării unui 
nou sistem  socia l şi pclitic , democratic , plura lis t a unei econom ii 
moderne şi efic iente , a renaşterii cu lturii naţ iona le , pe baza  
va lorificării resurse lor umane şi materia le dispon ib ile , a  trad iţ iilo r 
autentice ale poporu lu i nostru , ca şi a experienţ e i ce lor mai 
avansate socie tă ţ i şi ţ ă ri contemporane.

In acest context a  fost asigura t cadru l politic  democratic  de  
partic ipare a cetă ţ en ilo r la via ţ a socia lă şi politică loca lă , la  
conducerea vie ţ ii publice  şi de exercita re a contro lu lu i lo r asupra  
adm inistratie i loca le;

- s-a trecut la transformarea econom ie i loca le în tr-o  
econom ie  de pia ţ ă , libera liza tă şi descentra liza tă , bazată  
pe rentab ilita te , crite riu fundamenta i al oricăre i activ ită ţ i 
econom ice, pe  mecanismele de pia ţ ă . în genera l, pe  ce le  
ale in iţ ia tive i libere şi ale libere i concurenţ e :

- în acest cadru s-a rea liza t o extindere semnifica tivă a  
sectoru lu i particu lar şi a unor multip le  fo rme de  proprie ta te  
particulară în econom ia loca lită ţ ii:

- agricu ltura a fost aproape complet restructura tă. în  
vederea  dezvo ltării sale  ca  agricu ltură in tensivă, modernă, 
de  randament sporit, capabilă  să  asigure  un  îna i: nivel de  
tra i locuitorilor şi satis facerea nevo ilo r alimentare ale  
în treg ii popula te a ţ a rii, pe baza promovării susţ inute a
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in iţ ia tive itsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA particu lare în acest sector fundamenta l al 
econom ie i naţ iona le ;

- s-a trecut la înno irea şco lii şi a învăţ ământu lu i în direcţ ia 
modern izării sa le , la in troducerea unor crite rii democratice , 
de activ ita te , în organizarea şi funcţ ionarea aceste ia , la  
adoptarea unui nou sta tut al personalu lu i didactic şi la  
institu irea crite riilo r îna ltu lu i profesiona lism ştiin ţ ific şi 
pedagogic, în în treaga activ ita tea instructiv-educativă ;

- au  fost create condiţ ii noi pentru afirmarea cu lturii, a fo rţ e i 
sa le creatoare, bazate pe surse le sa le orig ina le şi a  
apartenenţ ei sa le la spaţ iu l cu ltura l european;
-în  cadru l efortu lu i'genera l de promovare  şi protecţ ie deplină  
a libertă ţ ilo r şi drepturilo r fundamenta le ale omulu i, s-au  
asigura t m ijloace le necesare libertă ţ ii cred in ţ e i re lig ioase  
şi practicării ei în condiţ ii de recunoaştere şi acceptare  
mutua lă  a  tu turor fo rmelor de manifestare a ei, ca expresie  
a libertă ţ ii de conştiin ţ ă şi ca factor defin ito riu al 
sp iritua lită ţ ii umane, în genera l.

în aceste coordonate genera le şi a evo lu ţ iilo r în reg istra te  

la nive lul comunei în ce i nouă ani de la evenimente le din 1989, 
situaţ ia genera lă a aceste ia se  înscrie  pe coordonate le  următoare:

1. Suprafa ţ a to ta lă a loca lită ţ ii este de 6604 ha, din care  
6080  ha este  te ren agrico l, repartiza t pe categorii de  te ren astfe l: 
5740 ha este te ren agricol arab il, 331 ha, păşuni şi 16 ha fâneţ e . 
Număru l to ta l al locunţ e lor este de 1124, situate pe o suprafa ţ ă 
locu ib ilă de 39000 m2.

în ceea ce priveşte dotarea tehn ico-ed ilita ră a loca lităţ ii, 
aceasta dispune în prezent de o ca le fe ra tă în exp loatare , în  

lung ime de 9 km , de 13 km  de drumuri, de 32 km  de străzi, precum  
şi de  o re ţ ea simplă de distribuţ ie a apei, în lung ime de 2 km , şi a  

unei conducte simple de canalizare , de 1 km . La acestea se  
adaugă şi o re ţ ea a conductelor de distribu ţ ie a gaze lor natura le  
în lung ime de 9 km .

D in punct de  vedere al dimensiun ilor şi configura ţ ie i cadru lu i 
natura l al loca lită ţ ii, ca şi al in frastructurii sa le genera le , 
transformările in terven ite pe parcurs au determ inat sch imbări 

semnifica tive, fa ţ ă de anul de re ferin ţ ă, 1989.
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2.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Date le genera le comparative şi analitice , re feritoare la  
situaţ ia popula ţ ie i scot în evidenţ ă o serie de elemente  
caracteris tice , în tre care, pe prim  plan se situează aceea că, pe  
parcursu l unui deceniu , popula ţ ia to ta lă , structura sa pe categorii 
de  vârstă şi pe sexe  au rămas, practic , constante aşa  cum  rezu ltă  
şi din tabe lu l de mai jos:

Evo lu ţ ia popula ţ ie i în perioada 1989-1998 şi estimări 
până în 2004 (c ifre abso lu te)*

Tabelu l 1

Realizări T ineri D iferenţ a ±fa ţ ă de 1994

Structura populaţ ie i 20041989 1994 1998 1999 2004 1999

Copula ţ ia to ta lă +1692731 2780 2830 2830 3000 +50

Din care: 0-14 ani +30 +60553 520 550 550 580

D in care: 15-55 ani +261326 1356 1376 1376 1402 +20

D in care: peste 55 ani +6 +114852 904 910 910 1018

D in to ta l: M +1181387 1387 1470 +831244 1362

D in to ta l: F +1121530 +251487 1418 1443 1443

Sursa: 1. Recensământu l popula ţ ie i şi locu in ţ e lor din 7.01.1992

(inclusiv date pre lim inare)
2. Date din evidenţ e le Primărie i Comunei, la sfârş itu l 
anului 1994 şi la sfârş itu l semstrulu i 1/1998.

Sch imbări mai semnifica tive în situaţ ia popula ţ ie i s-au  
produs în raporturile din tre ponderea popula ţ ie i băştinaşă şi 
popula ţ ia atrasă, în sensu l că, în prezent, din to ta lu l de 2830 de  
locu itori ai comunei, 1080 sunt proven iţ i din afara comunei, în  
specia l din Maramureş, B istriţ a -Năsăud şi, în popula ţ ie mai 
restrânsă din Moldova. Această situaţ ie este rezu ltatu l acţ iun ii 
combinate a mai multor factori, care au acţ ionat anterior, pe o  
perioadă mai lungă de timp. în tre  aceştia se situează fap tu l că, în  
procese le de industria lizare  fo rţ a tă şi rap idă  din perioada de după  
ce l de-al doilea războ i mondia l, un segment im portant din popula ţ ia 
loca lă (în specia l tânără) a părăsit agricu ltura , îndreptându-se  spre  
activ ită ţ i şi profesiun i industria le (in iţ ia l ca popula ţ ie navetis tă) şi,-

=
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ulterio r,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a părăsit şi mediu l rura l, stab ilindu-ş i rezidenţ a In mediu l 
urban.

In aceste  condiţ ii, necesită ţ ile de  fo rţ ă de mucă  în agricu ltură 
au  început a  fi satis făcute prin angajarea temporară a unor lucră tori 
din afara  loca lită ţ ii, din tre care, pe parcurs, unii au ven it cu fam iliile  
în treg i şi s-au stab ilit în loca lita te . Aceste procese de m igraţ ie a  
popula ţ ie i au avut un im pact im portant asupra tu turor 
componente lor vie ţ ii econom ico-socia le şi spritua le loca le , 
generând o  serie  de  consecin ţ e contrad ictorii şi pozitive şi negative  
în via ţ a comunei, E le se resim t şi astăzi în procese le de  
transformări în care este angaja tă în treaga via ţ ă a comunită ţ ii 
socia le şi umane loca le . Este vorba de multip licarea sistemelor 
de va lori şi de norme de conduită , de atitud in i şi comportamente  
diferite , de necesită ţ i şi de in terese diferite şi, nu de puţ ine ori, 
contrad ictorii şi concurente , care nu se pot coagula în mod or
gan ic  în tr-o nouă configura ţ ie specifică , îndeosebi a vie ţ ii socia le , 
cu ltura l-sp iritua le  şi mora le a comunită ţ ii.

în ceea ce priveşte structura pe naţ iona lită ţ i a popula ţ ie i, 

aceasta a rămas românească, practic , nesch imbată , cu o  
excepţ ie : în prezent se în reg istrează ca popula ţ ie cvasistab ilă  în  
sat, un număr de 312 persoane proven ind din diferite ramuri ale  
etn ie i românilo r, a căror prezenţ ă începe să se resim tă în via ţ a 
co lectivă a loca lită ţ ii.

D in punct de vedere al nive lu lu i de instru ire a popula ţ ie i 
comunei, date le re feritoare la distribu ţ ia popula ţ ie i după nive lu l 
şco lii abso lv ite la sfârştiu l anului 1997 confirmă  continu ita tea unei 
trad iţ ii a asp ira ţ ie i locu itorilo r spre învăţ ământ şi cu ltură , 
concom itent cu adaptarea orientărilo r şco lare şi profesiona le , la  
sch imbările in terven ite  în via ţ a econom ică şi socia lă .
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D istribu ţ iatsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA popula ţ ie i în vârstă de#12 ani şi peste , după nive lu l 

şco lii aboslv ite , la sfârş itu l anulu i 1997*
Tabel 2

Nrc. Popula ţ ia în vârstă 
de 12 ani şi peste

TOTAL

(ambele sexe)
TOTAL

(mascu lin )

TOTAL

(fem in)

1 1117 1157Treapta de învăţ ământ abso lv ită 2280

-învăţ ământ superior 28 23 5

d in care agrico l 15 11 4

învăţ ământ liceal2 461904 433

din care:

- postlicea l 714 7

- licea l 153147300

- profesiona l 143137280

- gimnazia l 158310 142

3 învăţ ământ prim ar 637 6631300

4 Fără şcoa lă abso lv ită 2448 24

5 Şcoală abso lv ită , nedeclara tă

* Sursa : Date sta tis tice existente la şcoa lă şi la primărie .

O asemenea distribu ţ ie a popula ţ ie i, în care aproape  
jumătate din to ta l are stud ii gimnazia le , licea le , profesionale , 
postlicea le şi superioare , şi numai 2,27%  nu are  şcoală aboslv ită , 
ilustrează un nive l genera l rid ica t de instru ire şi ca atare , un  
potenţ ia l im portant al loca lită ţ ii din punct de vedere al resurse lor 
umane de care  dispune. Un asemenea potenţ ia l, core la t cu profilu l 
şi nive lu l dezvo ltării econom ico-socia le loca le  dau şi configura ţ ia 
actua lă socio-pro fesiona lă a comunită ţ ii. D in to ta lu l de 2830 de  
locu itori, evidenţ e le sta tis tice , re ţ in ca popula ţ ie activă 1785 de  
persoane, ia r populaţ ia în tre ţ inută : 1045 (d in care 550 cop ii şi 
popula ţ ia şco lară). Deşi în mediu l rura l, o asemenea distribu ţ ie a  
popula ţ ie i este re la tivă , dat fiind fap tu l că popula ţ ia de vârsta a  
tre ia continuă  să  fie activă cu mult peste  lim ite le de vârstă cu care  
se operează în evidenţ e le sta tis tice , distribu ţ ia popula ţ ie i active
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lua te tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA în evidenţ ă , pe domenii de activita te şi profesiun i este în  
anul 1988, următoarea:

- agricu ltori ind iv idua li: 662
- muncitori agrico li: 700
- muncitori industria li: 287
- meseriaşi: 38
- ing ineri şi tehn icien i: 17
- personal didactic : 22
- personal medica l: 5 (2 medic i şi 3 cadre medii san itare)
- funcţ ionari: 58
- lucră tori în comerţ şi serv icii: 56
Datele genera le re feritoare la structura socio-demografică  

a comunei evidenţ iază câteva caracteris tici genera le ale aceste ia :
- menţ inerea unui vo lum  to ta l constant al populaţ ie i în ultim ul 
deceniu , ceea ce a condus la evitarea procesulu i de  
depopulare a loca lită ţ ii, prezent în multe alte loca lită ţ i 
rura le din ta ră ;kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- menţ inerea unei structuri ech ilib ra te , pe vârstă şi sexe, a  
populaţ ie i cu consecin ţ a sa firească a absenţ e i unor 
distors iun i a ech ilib ru lu i demografic şi, deci, a  
consecineţ lo r negative pe care o asemenea evo lu ţ ie le  
antrenează în mod obiectiv ;

- datorită fap tulu i că ponderea popula ţ ie i inactive se  
situează la  doarcca. 37%  din  to ta lu l popula ţ ie i, “presiunea” 
acestu i segment; în raportu l de dependenţ ă econom ică  

fa ţ ă de popula ţ ia activă este redusă, ceea ce constitu ie  
un factor pozitiv în asigurarea unui nive l de  
tra i mai rid ica t al în treg ii popula ţ ii;

- în domeniu l m igraţ ie i popula ţ ie i se consta tă o anum ită  
stabilita te re la tivă , dat fiind fap tu l că în ultim ii ani, nic i 

număru l persoanelor care pleacă din sat prin sch imbarea  
dom iciliu lu i şi nic i al ce lor care se stab ilesc  în comună, nu  
sunt semnifica tive , nic i din punct de vedere al proporţ iilo r

^ Ş i nic i al ritm urilo r de desfăşurare .
în sch imb, datorită transformărilo r rad ica le in terven ite în  

econom ia loca lă , în această perioadă s-au în reg istrat sch imbări 
semnifica tive în structura socio-econom ică şi profesiona lă a
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comunită ţ ii,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA concretiza te în apariţ ia unor noi categorii socio- 
econom ice, în principa l a agricu ltorilo r ind iv idua li privaţ i, a 
agricu ltorilo r membri ai socie tă ţ ilo r şi asocia ţ iilo r agrico le , a 
meseriaşilo r şi comercianţ ilo r particu lari, a unor patron i şi liber- 
profesion işti, etc. Evident că, o asemenea caracterizare a 
configura ţ ie i socio-econom ice şi profesiona le a comunei este , în  
mare măsură, re lativă , dată fiind rea lita tea că fam iliile şi 
gospodăriile rura le se caracterizează prin ta lii demografice  diferite , 
sunt fo rmate din membri cu sta tu te socio-pro fesionale diverse, 
cu ven ituri diferenţ ia te etc., ceea ce face ca, în abordarea  
procese lor stra tificării şi structurării socia le rura le să in terv ină o  
serie de restric ţ ii obiective peste care nu se poate  trece, mai ales 
în tr-o perioadă de  tranziţ ie, cum  este cea  în care se  află antrenată  
şi comuna noastră .

3. Econom ia loca lă , situaţ ia sa actua lă  şi tend in ţ e le evo lu ţ ie i 
sa le sunt marcate , în principal, de obiectivu l majora i re formei ce  
se desfăşoară în agricultură, respectiv de eforturile ce se depun  
pentru crearea unor sisteme şi structuri moderne şi efic iente de  
proprie ta te , de organ izare şi management al exp loata ţ iilo r 
agrico le , de obţ inerea unor rezu lta te superioare în producţ ia şi 
va lorificarea produse lor agroa lim entare . Realizarea unui obiectiv 
atâ t de complex antrenează necesita tea so lu ţ ionării, atâ t la nive l 
macroeconom ic, cât şi mai ales, m icroeconom ic a unei 
prob lematic i vaste  priv ind resurse le  financiare  şi umane, structurile  
de proprie ta te , organ izarea  exp loata ţ iilo r agrico le, factorii tehnic i 
ai producţ ie i agrico le , ven iturile şi protecţ ia socia lă a ţ ă răn im ii, 
dezvo ltarea econom ico-socia lă genera lă a comunită ţ ilo r rura le
etc.

La nive lu l econom ie i comunei, aceste elemente se  
concretizează  în tr-o serie de rea lită ţ i, de mare im portanţ ă pentru  
evo lu ţ ia sa viitoare .

Astfe l, în ceea ce priveşte resurse le dispon ib ile pentru  
dezvo ltarea agricu lturii, aşa cum  arătam  anterior, comuna  dispune  
de o suprafa ţ ă to tală de te ren de 6604 ha din care 92% este  
suprafa ţ ă agrico lă . D in aceasta , 87%  îl reprezin tă to ta lu l te renu lu i 
arab il, 5%  păşuni, şi 0,24%  fâneţ e . Pe lângă acestea, în comună  
există şi 28 ha (0 ,42% ) cu vegeta ţ ie fo restie ră , 222 ha (3 ,36% )
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ape tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA şi bălţ i şi 274 ha (4 ,15% ) alte suprafeţ e . Aceste suprafe ţ e , 
situate în câmpia de vest, în lunca Mureşu lu i sunt de cea mai 
bună ca lita te , oferind o so lidă bază natura lă pentru activ ită ţ i 
econom ice efic iente şi permanente .

Va lorificarea unui asemenea potenţ ia l natura l este  
condiţ ionată însă, de o bună organ izare şi amenajare a  te rito riu lu i 
dispon ibil. în acest cadru, un loc şi un ro l fundamenta l îl ocupă  

modul în care se rea lizează restructurarea şi divers ificarea  
fo rmelor de proprie ta te din agricu ltură . Pe baza activ ită ţ ii 
desfăşurate , pentru aplicarea leg is la ţ ie i în vigoare, care  
reg lementează aceste  procese, în prezent s-a ajuns la următoarea  
structură de proprie ta te a te renurilo r agrico le :

Evo lu ţ ia structurii de proprie ta te a te renurilo r agrico le din  
comună, în perioada 1989-1998 şi estim ări până în anul 2004*

Tabel 3

Estim ăriRealizări
Specificare

200419991989 1994 1995 1997 19981996

Teren agrico l - Tota l 608060806081 6081 6080 60806080 6080

- priva t 490641743173 4174 41744174 4174 4174

1074- de sta t 18062908 1806 1806 18061806 1806

din care:

Teren arab il 571257125713 5712 5749 57125712 5712

- priva t 400440043003 3974 4004 40044004 4004

1745- de sta t 17452746 1738 17451745 1745 1745

335Pajiş ti naturale 335368 335368 335 335 335

170- priva t 170170 170 170 170170 170

161- de sta t 161198 198 161 161 161161

*Sursa: Date sta tis tice ale Primărie i la 1 iun ie 1998.

După cum se poate consta ta , în comună, în prezent, se  
regăsesc aproape toa te fo rmele moderne de proprie ta te , 
ponderea deţ inând-o proprie ta tea priva tă ind iv idua lă şi cea
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asociativă ,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aceasta reprezentând mai mult de 2/3 din to ta lu l 
te rito riu lu i. Suprafa ţ a agricolă privată se repartizează pe  
următoarea sca lă de dimensiun i:

- 595 ha  sunt deţ inute în  lo turi de  0,5 ha
- 868 ha  sunt deţ inute în  lo turi de  0,5 ha -1 ha
- 747 ha  sunt deţ inute în  lo turi de  1 ha - 3 ha
- 280 ha  sunt deţ inute în  lo turi de  3 ha - 5 ha
- 606 ha  sunt deţ inute în  lo turi de  5 ha - 7 ha
- 908 ha  sunt deţ inute în  lo turi de  7 ha -10 ha.
O  asemenea distribu ţ ie este re la tivă , în prim ul rând, datorită  

fap tu lu i că procesu l de reconstitu ire a proprie tăţ ii este în curs de  
desfăşurare ; apoi, datorită  fap tu lu i că, în  in terio ru l fiecăre i categorii 
de dimensiun i, sunt lua te în ca lcu l mediile , ceea ce, evident, nu  
re flectă cu preciz ie matematică situaţ ia existentă . Ca atare , ea  
este doar ind icativă , însă suficient de semnifica tivă pentru a  
perm ite o  eva luare rea lis tă a fap tu lu i că, în rea lita te, în comună s- 
au constitu it în proporţ ie de  peste 50%  exp loata ţ ii agrico le  cu  te ren  
în tre 0,5 ha - 3 ha care nu reuşesc, decât ce l mult, să rea lizeze o  
agricu ltură de subsistenţ ă m in imă, ceea ce este de neadm is în  
actua lele condiţ ii de practicare modernă  a agricu lturii. N ici ce le la lte  
dimensiun i ale proprie tă ţ ii agricole , situate în tre lim ite le a 3 ha - 
10 ha, nu pot spera să rea lizeze performanţ e, care să le perm ită  
patic iparea efectivă şi performantă la marea producţ ie 
agroa lim entară cu şanse de succes. Aceasta ech iva lează cu  
fap tu l că ce i 1615 proprie tari ind iv idua li de te ren agrico l, sunt 
obligaţ i să caute şi să găsească so lu ţ ii spre a-şi organ iza  
exp loatarea cât mai ra ţ iona lă a proprietă ţ ilo r de  care  dispun, pentru  
a nu ajunge în situaţ ii econom ice şi socia le lim ită .

O so lu ţ ie care s-a conturat şi care a devenit o rea lita te în  
comună, a fost aceea a constitu irii unor asocia ţ ii şi socie tă ţ i 
agrico le de diferite tipuri, care s-au constitu it în vederea creării 
unor exp loata ţ ii agrico le viab ile , în măsură a utiliza tehn ic i şi 
tehnolog ii care să perm ită obţ inerea unor producţ ii mai rid ica te şi 
deci, mai efic iente , atâ t în favoarea proprie tarilo r cât şi a in iţ ia torilor 
şi organ izatorilor lo r.

în consecin ţ ă modul de exp loatare a  te renu lu i agrico l priva t 

al comunei, la această dată se prezin tă după cum urmează:
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Socie tă ţ itsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cu personalitate  ju rid ică : 

Denum irea socie tăţ ii

I.

P ro fil Suprafa ţ ă

agrico lă /ha

Număr

asociaţ i
N rc.

cu ltură

mare

Societa tea agrico lă
"MUREŞUL" S.A. 326 120

Societa tea agrico lă 
"SE IT INEANA" S.A .

cu ltură

mare
2

980 520

Socie tatea agrico lă 
"OGORUL" S.A .

cu ltură

mare

3

52 22

Socie ta tea comercia lă  
"AGROMAR" S.R .L.

cu ltură

mare

4

153 50

5 Socie tatea comercia lă 
"AGROROM " S.A .

cu ltură

mare 160 50

TOTAL 7621671

II. Asocia ţ ii fam ilia le simple , organ izate pe baza Legii nr. 
36/1991, fă ră personalita te  ju rid ică :

N rc. Denum irea socie tăţ ii P ro fil Număr

asocia ţ i

Suprafa ţ ă

agrico lă /ha

1 Delim an Ştefan cu ltură

mare 2096

2 Moşneang loan cu ltură

mare 1876

• 3 Tomean loan cu ltură

mare 1240

4 Buha Gheorghe cu ltură

mare 1570

5 M isarăş Lucian cultură
mare 1250

77TOTAL 332
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III.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Gospodării ind iv idua le

Exploataţ ii 

TOTAL ind iv idua le

Teren agrico l Tota l

arab il fânetepăşuni

1854 2234 154 16 2404

In ceea ce priveşte te renu l agrico l de sta t şi public , acesta  
este exp loata t de către unită ţ i econom ice şi institu ţ ii loca le de sta t. 
Potriv it date lor existente , la 25  X11997:

Exp loatarea te renu lu i agricol de sta t şi public*

Specificaţ ie Terenuri agricole Tota lTota l Terenuri neagrico leutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

:-e-•c=kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA<DC '§M =3IHGFEDCBAc j

2&SRQPONMLKJIHGFEDCBA<u

!CT3
> Ero ■o

1>03 =3<Z]< 8~8-Q_ CLU_
Q

1 Consiliu l loca l 52 171 18312 100 212 9 8

2 sc AGRO IND 
Pecica ' 4 2719262 2262 3

3 sc Z00LACT 
Sem lac 264 1115 515 2

4 scSEMROM  
Sem lac 3434339 339

5 sc LECIUM IC 
Pecica 3434225 1225

216 Cuvele 9912 12

7 I.E .L .T .F 41 41140

1478 O .G .A . 147219 108

27 279 M .T.T .C . 27

10 Trust PETROL 4 431

1323TOTAL 42458246 16122895 895 681

‘Sursa: date sta tis tice ale Primărie i.

O analiză mai atentă a sistemului actua l al exp loata ţ ilo r 
agrico le conduce la concluzia că acesta se află , de fap t, în tr-o  
fază primară de cris ta lizare , conţ inând un ansamblu de elemente
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structura le tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA şi funcţ iona le, unele mai aproape, alte le mai departe  
de exigenţ e le procesu lu i fo rmării unor exp loata ţ ii agrico le de  
dimensiun i optim e, moderne şi performante, capabile să utilizeze  
tehno log ii şi tehn ic i avansate de producţ ie , să va lorifice la  
standarde  îna lte, atâ t resurse le natura le , materia le şi financiare , 
cât şi resurse le umane existente în comună.

Ceea ce rămâne a  fi rea liza t este ca acţ iun ile de organ izare , 
structurare sau restructurare a sistemului de exp loataţ ii agrico le  
şi stab ilizarea sa să fie bazate pe stud ii complexe, econom ice, 
tehn ice, socia le etc. temein ic elaborate , fă ră de care astăzi, este  
practic , im posib il a rezo lva corect prob lemele pe care le  
antrenează dezvo ltarea viitoare a agricu lturii şi mediu lu i rural 
modem .

Pe lângă structura proprie tă ţ ii agrare şi sistemul de  
exp loatare a pământu lui, un loc im portant în efic ienţ a producţ ie i 
agrico le îl au şi m ijloace le tehn ice,mecanice, iriga ţ iile şi 
îngrăşăm intele  ch im ice, utiliza te în agricu ltură . Sub acest raport, 
în comună există : 400 ha te ren agrico l care pot fi cu ltiva te în  
reg im  iriga t şi care au fost şi continuă să fie va lorificate pentru  
producţ ia de legume. D in acestea, în anul 1998 sunt cu ltiva te  
250 ha. De  asemenea, continuă să  fie  utiliza te pentru agricu ltură  
şi îngrăşăm intele  ch im ice  pe bază de  azot, fosfor şi potasiu , pentru  
anul 1998 fiind prevăzute a se utiliza , în to ta l, peste 400 tone.

în ceea priveşte dotarea agricu lturii cu m ijloace mecanice, 

în anul 1998, există şi sunt utliza te  în comună: 57  tractoare pentru  
cu ltura mare, 24 de pluguri, 16 grape cu discuri, 19 semănători 
păioase, 21 semănători prăşitoare , 15 combine pentru reco ltarea  
păioase lorş i 12 pentru reco ltarea porumbulu i. Tendin ţ a genera lă  
în acest domeniu este , atâ t de ach iz iţ ionare de noi m ijloace, deci 
de  creşterea parcu lu i de utila je şi maşin i agrico le , cât şi de  înno ire  
şi modern izare a acestu ia. Pe lângă m ijloace le mecanice în  

agricu ltură este fo losită şi fo rţ a animalieră , în specia l, a ca ilo r.
Reflectarea nive lu lu i şi efic ienţ e i modulu i de va lorificare a  

factorilo r producţ ie i agrico le , în producţ iile medii obţ inute în ultim ii 
ani şi a efective lor de animale , potriv it date lor (evident re la tive) 
cu care operează organele  adm in istra ţ ie i loca le  este următoarea:
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Pe tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA lângă agricu ltură , econom ia comunei mai cuprinde şi 
activ ită ţ i şi unită ţ i industria le. în tre acestea se află şase sonde de  

extragere şi exp loatare a petro lu lu i existent în .zonă şi pe te rito riu l 
loca lită ţ ii. Aceste unită ţ i nu  au deocamdată, un im pact semnifica tiv .

D in anul 1993 funcţ ionează însă o în treprindere industria lă  
S C. "FORA  - PROD. IMPEX” S.R .L. care are  ca obiect de  activ ita te  
pre lucarea lemnulu i. Ea a fost finanţ ată de  către un în treprinzător 
ita lian care, va lorificând o  serie de construcţ ii devenite disponib ile  
după lich idarea cooperative lor agrico le de producţ ie , aducând  
utila je moderne, a creat 80 de locuri de muncă pe care le -a  
încadrat cu  fo rţ a de muncă existentă  în comună, ceea ce  a produs  
anum ite sch imbări, nu numai în profilu l econom ic loca l, ci şi în  
via ţ a socia lă a locuitorilor. în prezent, ca urmare a dezvo ltării 

activ ită ţ ii în treprinderii, o parte a produse lor este exporta tă , ceea  
ce devine un ind icator nu numai al performanţ e i econom ice  
propriu-z ise , ci şi al fap tu lu i că  angaja ţ ii ei, foşti ţ ă rani sau  muncitori 
agrico li, sunt în măsură, să rea lizeze produse  de ca lita te care îş i 
găsesc loc pe pia ţ a externă.

Cele mai multe unită ţ i noi, particu lare au lua t fiin ţ ă , după  
1989, în domeniu l comerţ u lu i şi al circu la ţ ie i mărfurilor. Astfe l, în  
anul 1998 îş i desfăşoară activ ita tea în comună 54 de unită ţ i 
comercia le particu lare , cu profilu ri foarte diferite , începând cu: 
produse industria le , mărfuri genera le , produse agroa lim entare , 
restaurante , baruri, discoteci etc. Pe lângă acestea există şi 12  
unită ţ i de serv ic ii, în principa l ate lie re de pre lucrare a lemnulu i, 
cro itorie , cismărie , frizerie ).

în domeniul transporturilo r, pe lângă re ţ eaua drumurilo r 

s.existente , un ro l esenţ ia l îl are halta comercia lă ŞEIT IN , de ca le  
fe ra tă , situată la 44 km  de Arad şi la 8 km de Nădlac. Dotată cu  
tre i lin ii, din tre care lin ia 1 cu o lung ime de 521 m  este o lin ie de  
marfă , dispunând şi de o rampă m ilita ră , lin ia  2 cu o lung ime de  
466  m  asigură circu la ţ ia şi lina 3, fă ră lin ie de  circu la ţ ie . Ind icatorii 
priv ind activ ita tea halte i pe perioada 1995-1997 sunt următorii:
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Servic iile tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA comercia le presta te

Realizări Estim ări

1989 1994 1995 1999 2004

TOTAL  
din care:

13,5 12,1 14,1 22,5 28,0

- Sector public 1.5 1.3 1,3 1.4 1.6
- Sector cooperatis t 2 ,0

- Sector obştesc

- Agenţ i econom ici 
priva ţ i *
D in to ta l serv ic ii 10,0 10,8 12,8 21,1 26,4

*) Inc lusiv va loare estim ată a activ ită ţ ii asocia ţ iilo r fam ilia le şi a persoanelor 
independente

Sursa: Date sta tistice ale Primărie i.

Activ ita tea halte i C.F .R . Şeitin pe 1995-1997

Nrc. An ii . 19971995 1996

1 Număru l că lă torilo r
9800098805 97996

2 Număru l vagoanelor 
de marfă încărcate 350236283

3 Numărul vagoanelor 
de marfă descărcate 27012030

Sursa: Date sta tis tice ale Primărie i.

D imensiun ile  activ ităţ ii halte i sunt comparabile şi, în anum ite  
priv in ţ e , superioare  halte i te rm inus a lin ie i fe ra te ARAD-NĂDLAC  
şi sub toa te raporturile , halte i SEMLAC (s ituată la 6 km est). 
D iscuţ iile recente priv ind desfiin ţ area activ ită ţ ii halte i (de marfă) 
cu menţ inerea numai a ce le i de  că lă tori nu se  justifică , ia r eventuala  
lich idare a serv ic iilor pentru transportu l de mărfuri ar însemna o  
gravă afectare a în treg ii activ ită ţ i econom ico-socia le a comunei, 

în ceea ce  priveşte  fondu l de locu in ţ e al localită ţ ii acesta nu
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a tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA în reg istrat sch imbări im portante . In acest in terva l (1989-1998) 
au fost constru ite 5 noi locu in ţ e din fonduri priva te , s-au efectuat 
multe lucră tri de reparaţ ii şi în tre ţ inere la fondu l locativ existent, 
14 locu in ţ e au fost racordate la re ţ eaua de canalizare şi 114, la  
re ţ eaua de apă potab ilă . Drumurile loca le au fost modern izate , 
urmând  ca  porţ iunea de  drum  de pe hotaru l comunei, din est, dinspre  
Sem lac  să  fie  asfa lta t complet, astfe l încât cu cea asfa lta tă  în anul 
1997 în in te iroru l comunei să se facă legătura cu halta de ca le  
fe ra tă . In frastructura comunei mai cuprinde şi unele dotări publice  
pentru activită ţ i sportive , respectiv , te renuri de fo tbal, handbal, 
vo le iba l, un parc comunal, 5 să li de  jocuri mecanice, şi un bilia rd .

Construcţ iile pentru grăd in iţ ă , şcoa lă , bib lio tecă, căm in  
cu ltura l, sănăta te , Primărie au rămas ace leaşi din perioada  
anterioară. îm bunătăţ iri şi lucrări de  în tre ţ inere s-au efecutat şi în  
acest fond constru it.

De altfe l, date le sta tis tice pe perioada anilo r şco lari 1971/ 
72 - 1997/1998, demonstrează că efective le de cop ii şi de elevi 
cuprinşi în grăd in iţ ă şi şcoa lă au rămas cvasiconstante (variind  
în tre 120-80 cop ii cuprinşi în grăd in iţ ă şi în tre 250-300 de elevi 
şco lariza ţ i). După anul 1989, în perioada 1990-1998  cifra  cop iilo r 
cuprinşi în grăd in iţ ă a scăzut, de la 76 la 1990, la 60, în 1998, în  
tim p ce, în acest an şco lar (1997-1998), în şcoa la primară şi 
gimnaziu sunt cuprinşi 299 de elevi. N ici efectivu l personalu lu i 
didactic nu a în reg istra t mari fluctuaţ ii. în acest an şco lar îş i 
desfăşoară activ ita tea instructiv-educativă : tre i educatoare  
(M oşneang Lucia , Păcurar E lena şi F lorea Luiza), 8 învăţ ă tori 
(G iu lan V ioara, Deliman Angela , Crâzn ic M ire la , Maxa Parten ie , 
Maxa Maria , Popa  Teodor, Sucigan Monica şi Bulz Sanda), precum  
şi 11 profesori: M iloş F lorea (care este şi directoru l şco lii), 
Ungureanu Delia , Jiva Cornelia, Cociu Em ilia , Bolch iş M ircea, 
Boeru Gabrie l, Groza Dorina, Horno i Lucian, Zavoda Gelu, Pop  
Gheorghe, Costea Marius.

Ş i domeniu l sănătă ţ ii s-a menţ inut în lim ite le parametrilo r 
anteriori. C ircumscrip ţ ia san itară  comunală  fiind deservită de doi 

medici, revenind 1415 locu itori la un medic şi de  tre i cadre san itare  
medii. Ca şi institu ţ iile cu lturale (b ib lio teca, dispunând de 7754  
vo lume, şi căm inu l cu ltura l) care sunt încadrate cu un director de
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căm in tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA şi un bib lio tecar, care îş i desfăşoară  activ ita tea  în principal 
pe bază de vo luntaria t. A fost însă desfiin ţ a t cinematograful 
comunal, ca urmare a revendicării loca lu lu i în care a funcţ ionat 
de către fostu l proprie tar.

T ransformări mai mari s-au  în reg istra t însă  în modul şi nive lu l 
de tra i al popula ţ ie i. Pe lângă creşterea continuă a confortu lu i de  
locu ire , a dotărilo r in terioare a locu in ţ e lor cu mobilă şi aparatură  
casn ică modernă, au în registra t o extindere semnifica tivă  serv iciile  
de te le fon ie , în prezent, în treaga capacita te de 200 posturi ale  
Centra le i te le fon ice loca le fiind utiliza tă de către ce i 200 de  
abonaţ i din comună. Servic iile poşta le s-au multip lica t şi 
divers ifica t. A crescut număru l abonamente lor la ziare şi reviste , 
ajungând ca, la reviste să fie in registra te în luna mai, 1998, 54  
abonamente, la ziare 270, pe lângă desfacerea prese i şi prin  
vânzări directe . în ceea ce priveşte m ijloace le  audio-v ideo, practic  

aproape că nu există locu in ţ ă care să nu dispună de ce l puţ in un  
aparat de radio , ia r număru l to ta l de te levizoare a ajuns la o cifră  
comparabilă . Există şi fam ilii (nu puţ ine) care dispun şi de alte  
m ijloace audio şi video mai sofis tica te , cum sunt caseto foane le  
videorecord ingurile , camere de lua t vederi etc. în comună sunt 

în reg istra te şi auto turisme, unele din tre  acestea, foarte moderne, 
din producţ iile naţ iona lă şi occidenta lă , de generaţ ii foarte  recente .

T ransformări mai profunde şi înno iri mai semnifica tive s-au  
în reg istrat în domeniu l vie ţ ii politico-socia le şi sp iritua le. Cea mai 
spectacu loasă sch imbare o constitu ie lich idarea centra lismulu i 
politic şi în locu irea unipartid ismulu i, cu plura lismul politic . Astfe l, 
după anul 1989 au lua t fiin ţ ă în  comună o serie de  filia le  de partid , 
în prezent, existând şase filia le ale următoare lor partide:

- 1 filia lă a PNŢ CD, cu 41 de membri (preşedin te Nelu  

Văsădan);

-1 filia lă a PD  cu 10 membri (preşed inte Brie Gh.)
-1 filia lă PDSR  cu 15 membri (preşed in te Tănase I.)
- 1 filia lă a Partidu lu i Pensionarilor, cu 21 de membri 

(preşed in te Popa Petre);
-1 filia lă a PRM , cu 9 membri (preşed in te Foghiş I);
- 1 filia lă a Partidu lu i Rom ilor, cu 70 membri (preşed in te  
Jiv i);

=
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D inco lo tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de  distribu ţ ia şi dimensiun ile angajamentu lu i politic 
desch is şi m ilitan t (care ar putea fi discuta te în multip le moduri şi 
din pesrpective diferite), este im portant a sub lin ia că, din date le  
existente , atâ t la alegerile genera le din anul 1992, cât şi la ce le  
din anul 1996, peste 2/3 din to ta lu l popula ţ ie i cu drept de vot, şi-a  
exercita t acest drept. Ceea  ce  demonstrează că popula ţ ia comunei 
este in teresată de partic iparea la via ţ a politică şi este sensib ilă la  
evo lu ţ ia aceste ia.

O anum ită resurecţ ie şi efervescenţ ă se în registrează şi 
în planu l vie ţ ii sp iritua le şi mora le , inc lusiv al ce le i re lig ioase. 
Astfe l, după lunga perioadă de tim p de descura jări a vie ţ ii 
re lig ioase, în prezent se în reg istrează o reorientare şi o revenire  
la re lig ie şi la re lig iozita te , la cred in ţ ă şi la princip iile aceste ia , la  
biserică şi la practicarea va lorilo r şi normelor vie ţ ii re lig ioase. 
Acestea se concretizează în creşterea număru lu i partic ipanţ ilo r 
la ritualurile re lig ioase, la ceremonii şi activ ită ţ i cu caratcer re lig ios, 
la in terd icţ iile im puse de cred in ţ ă (posturi săptămânale şi ce le  
înscrise în ca lendaru l bisericesc etc). Toate acestea se  
în reg istrează în principal, în sânul biseric ii ortodoxe, ca biserică  
trad iţ iona lă originară a cred in ţ e i strămoşeşti a românilo r care  
constitu ie şi astăzi re lig ia creştină naţ iona lă.

Cu toa te acestea, ca urmare a dezb inării re lig ioase din  
comună din anul 1863, prin unia ţ ie , în condiţ iile prezenta te ante
rio r în această lucrare şi a pătrunderii la sfârş itu l seco lu lu i trecut a  
unor secte neoprotestante asistăm şi la unele manifestări ale  
aderării unui număr restrâns de locu itori la unele modele re lig ioase  
neoprotestante , contemporane (penticosta li, baptiş ti). Aceste  
opţ iun i fac ca, în prezent, în comună, distribu ţ ia popula ţ ie i, din  
punct de vedere al aderenţ ei re lig ioase să fie următoarea: 2300  
de  locu itori aparţ in re lig ie i ortodoxe, 170 se declară greco-catolic i, 

ia r 140 sunt penticostali şi 50 baptişti. Evident că o asemenea  
repartiţ ie re lig ioasă a popula ţ ie i nu contrazice caracteru l funciar 
şi esenţ ia lm ente ortodox  al aceste ia , ia r prezenţ a ce lorla lte cred in ţ e 
şi cu lte re lig ioase, ilustrează liberta tea cred in ţ ei şi a opţ iun ilo r 
libere , în acest domeniu al vie ţ ii sp irituale loca le . Oricum , modele le  
re lig ioase sunt recepţ ionate, mai ales prin contactu l nem ijloc it cu  
diferite le fo rme de manifestare  a re lig iozită ţ ii. în această priv in ţ ă ,
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un tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ro l esenţ ia l îl are  fam ilia ca loc de bază a  transm iterii modelulu i 
re lig ios şi a asigurării continu ită ţ ii vie ţ ii sp iritua le . Un ro l im portant 
îl are şi activ ita tea personalu lu i de cu lt, a institu ţ iilo r re lig ioase, 
învăţ ământu l re lig ios, m ijloace le de in formare în masă etc.

D inco lo de  elemente le doctrinare , ideo log ice  sau  de  cred in ţ ă , 
popula ţ ia loca lă a reuşit să tră iască  în pace şi bunăînţ e legere în  
trecut şi este de presupus că va reuşi ace laşi lucru şi în viito r. Cu  
condiţ ia , ca afirmarea şi practicarea cred in ţ e i liber alese de către  
fiecare , să nu  devină o sferă a  vie ţ ii socia le  în care  să se in terfereze  
alte elemente şi alte in terese care să utilizeze sentim ente le  
re lig ioase în scopuri nere lig ioase.

Aceasta , cu  atâ t mai mult cu  cât în  zile le noastre, în procese le  
atâ t de complexe de tranziţ ie de la un sistem socia l la altu l, în  
eforturile de modern izare a vie ţ ii econom ice şi socia le , ritmurile  
şi secvenţ e le diferite lor sfere ale vie ţ ii socia le sunt şi pot fi diferite , 
ceea ce produce desincron izări şi tensiun i, bloca je , bariere de  
toa te fe lurile , inc lusiv cu ltura l-sp iritua le şi mora le . Ia r acestea se  
produc în condiţ iile în care modern izarea  vie ţ ii socia le şi umane, 
rea lizată în socie tă ţ ile dezvolta te , demonstrează că unul din ce l 
mai greu “cost socia l” ce a trebu it să fie plă tit de oameni, îl 
reprezin tă diso luţ ia mora le i trad iţ iona le , prim ord ia le , decăderea  
vech ilo r va lori, norme şi orientări mora le . Realită ţ i ce se  
concretizează în multip licarea continuă a normelor, asp ira ţ iilo r şi 
orientărilo r contrad ictorii ale membrilo r socie tă ţ ilo r contemporane, 
în atom izarea, opresiunea, dezumanizarea şi re ificarea fiin ţ e i 
umane; exacerbarea ind iv idua lismulu i şi a egosimulu i, în  
răspândirea vio lenţ e i, a neîncrederii şi susp ic iun ii. Toate acestea  
producând o  veritab ilă  "anom ie” a ord in ii mora le modeme, evidentă  
în pierderea veritab ile lor orientări şi norme mora le ale lum ii 
moderne, şi alienarea umană, în dim inuarea continuă a sp iritu lu i 
civ ic şi a so lidarită ţ ii umane şi socia le .

O ri, tocmai din  această cauză eforturile pentru reconcilie re  
şi to leranţ ă re lig ioasă, politică , socia lă şi umană, pentru  
reconstitu irea re la ţ iilo r mora le şi a spaţ iu lu i mora l socia l, pentru  
în tărirea lega lită ţ ii şi a asp iraţ iilo r pentru o nouă ca lita tea a vie ţ ii, 
bazată pe un nou sistem de va lori, “postmateria le”, constitu ie  
obiective şi direcţ ii majore care tebu ie să ghideze acţ iun ile peEDCBA

2
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care tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA le în treprindem  cu to ţ ii pentru restructurarea, reorgan izarea  
şi construcţ ia unei lum i şi vie ţ i socia le şi umane mai bune, şi mai 
bogate pentru to ţ i.

250



Cap.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA VIII. PERSPECTIVE

Lungul trecut al Şeitinu lu i, atesta t documentar acum 860  
de ani, existând în mod sigur mai mult de 1000 de ani, nu poate  
să nu oblige actua lele generaţ ii şi pe actua lii să i locu itori să nu  îş i 
pună prob lema viito ru lu i său. O  prob lemă  complexă, de dimensiun i 
mari, atâ t din punct de vedere teore tic cât şi, mai ales, practic .

Pentru că, a răspunde în mod adecvat la în trebăru le : Ce  
este , ce poate , ce ar fi bine să devină Şeitinu l în viito r, nu este o  
"în treprindere” de loc simplă . în trucât, după ce a evo luat de la o  
aşezare preagrico lă de tipu l comunită ţ ilo r devă lmaşe, la una  
agrico lă , angrenată  în procese de modern izare pe diferite  trepte , 
având succesiv sta tu t de aşezare de vatră , de căm in, de glie , de  
comunita te te rito ria lă în curs de modern izare , astăzi trebu ie să  
fie identifica te direcţ ii, orientări, modele alternative posib ile de  
dezvo ltare viitoare .

O prim ă condiţ ie pentru so lu ţ ionarea acestor dific ile  
probleme o constitu ie identificarea corectă a coordonate lor 
genera le ale contextu lu i în care loca lita tea există şi evo luează  în  
prezent. Date le din cap ito lu l anterior sunt sufic ient de re levante  
pentru stab ilirea stării actua le a resurse lor de care dispune şi a  
sensu lu i în care se acţ ionează în prezent, pentru evo lu ţ iile viitoare.

Eva luarea corectă a acestora im pune a fi lua te în  
considerare procese le genera le-econom ice, socia le , cu ltura le - 
în care sunt angajate  comunită ţ ile rura le şi mediul rura l românesc, 
contemporan, în ansamblu l său, procese generate de tend in ţ e le 
multip le ale unei faze is torice concrete a dezvo ltării societă ţ ii 
noastre.

Pentru seco lu l nostru , cercetarea ştiin ţ ifică a identifica t mai 
multe “orizonturi săteşti”1) în care au evo luat comunită ţ ile rura le , 
dinspre comunităţ i sem iiobage, cu strucuturi m ixte , spre comunită ţ i 
rurale de  gospodărie  ţ ă rănească (după re forma agrară din 1918- 
1921); cu structură  ţ ă rănească în tranziţ ie (după 1945), comunităţ i
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in tegra te tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (cooperatis te  şi necooperatis te), după aceea la acestea  
se.adaugă un nou tip de evo lu ţ ie , care se conturează  în prezent, 
după  anul 19892) şi care  este produsu l noulu i “va l” al sch imbărilor 
produse de perioada de tranziţ ie pe care o parcurge socie ta tea  
românească.3)

In această etapă, în configura ţ ia universu lu i comunită ţ ilor 
rura le pot fi identifica te , ce l puţ in tre i categorii de fenomene şi de  
procese caracteris tice :

- procese  şi fenomene care  îş i continuă evo lu ţ ia anterioară ;
- alte le care  în reg istrează modificări, atâ t ca sens cât şi ca

tend in ţ e;

- fenomene şi procese noi, concretizate în restructurarea  
sistemulu i proprie tă ţ ii agrare  şi a  exp loata ţ iilo r agrico le , priva tizarea  
domeniilo r econom ice neagrico le , destructurarea diferite lor 
structuri socia le şi institu ţ ionale şi apariţ ia altora , noi; apariţ ia 
elemente lor  econom ie i de pia ţ ă, apariţ ia unor noi orientări va lorice , 
in terese/mentalită ţ i, comportamente, etc.

Considera te în ansamblu l lo r, toa te aceste transformări 
im pun concluzia că, de fap t, lumea satu lu i nostru , contemporan  
este antrenată în evo lu ţ ii care afectează însăşi temeliile sa le . 
Acestea  constitu ie  esenţ a contextu lu i în care se im pun  a  fi gândite  
şi regândite  pespective le  dezvo ltării viitoare  şi a comunei noastre .

Jn aceste condiţ ii este necesară o abordare nouă, creativă  
a ansamblu lu i dezvo ltării localită ţ ii, pe baza căre ia să poată fi 
adopta tă  o  stra teg ie genera lă a dezvo ltării sa le , programe in terne  
de dezvoltare  armonioasă a tu turor componente lor “spaţ iu lu i so
cia l” loca l şi, nu  în ultimul rând, partic iparea popula ţ ie i la rea lizarea  
acestor programe.

P rimul lucru pe care trebu ie să îl în ţ eleagă şi să îl accepte  
şe itinen ii este ace la că ei nu-şi pot propune şi nic i nu ar fi bine să  

îş i propună ca Şeitinu l să devină în viito r altceva decât ceea ce  
este şi ceea ce poate fi, respectiv , o loca lita te rura lă , care a  
reprezenta t în trecut şi va trebu i să reprezin te şi în viito r o  
componentă majoră a cadru lu i natura l şi is toric de via ţ ă şi de  
dezvo ltare a omulu i.

O  comunitare rura lă care, însă, are nevo ie de un nou “tipar 
socia l” de dezvo ltare menit, să îm bogăţ ească activ ita tea şi via ţ a
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oamenilor,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA să remodeleze ceea ce nu mai corespunde cerinţ e lor 
şi asp ira ţ iilo r noi şi să rea lizeze  o rea litate  socia lă nouă, superioară 
ce le i actua le , atâ t ca nive l de dezvo ltare econom ică, socia lă si 
cu ltura lă cât şi ca civ iliza ţ ie . 9

Concret, aceasta însemnează a se avea în vedere că  
funcţ iona l, el va  trebu i să rămână preponderent agrico l, fă ră a se  
confunda şi identifica exclusiv cu agricu ltura şi fă ră a rămâne  
inert şi mobil, în raport cu evo lu ţ iile viitoare ale socie tăţ ii în gen
era l. Deci, va trebu i să se organ izeze şi să funcţ ioneze ca un tip  
socia l-econom ic şl habita ţ iona l rura l, în care omul să îş i poată  
va lorifica toa te fo rţ e le şi resurse le creatoare de care dispune, 
bio log ice, econom ice, socia le , sp iritua le etc. Prin natura sa, 
loca lita tea va  trebu i să rămână un cadru eco logic, campestru la rg , 
neaglomerat, capabil să favorizeze o dinam ică specifică , mai 
“lin iş tită ” decât cea urbană, sp iritua l mai fecundă, cu un mai bogat 
timp al gândirii, cu mai multă poezie4, sp irit şi, în care pot fi 
căuta te elementele civ iliza ţ ie i specifice socie tă ţ ii rura le . însă o 

socie ta te evo luată care asigură oamenilor condiţ ii şi posib ilită ţ i 
ech iva lente de via ţ ă, cu ce le urbane, în toa te sectoare le de  
activita te .

Aşadar, în îno irea sau restructurarea comunită ţ ii loca le  
trebu ie rea liza te  în deplină concordanţ ă cu specifita tea proceslor 
şi activită ţ ilo r econom ice, cu structura , funcţ iona lita tea şi va lorile  
sa le , cu factorii să i dinam ici, cu sp iritu l oamenilor, a modulu i lo r 
de a gândi şi acţ iona, a modulu i lo r de via ţ ă şi a civ iliza ţ ie i lo r.

Ceea ce însemnează că procesele de reconstrucţ ie 
loca lităţ ii nu se pot reduce exclusiv la procese  de  in fluenţ e externe, 
înno irea neputând ven i numai din afară , din partea industrie i, 
urbanulu i sau din oricare altă parte . Adoptând cuceririle ştiin ţ e i şi 
tehno log ie i, ach iz iţ iile socie tă ţ ilo r dezvo lta te , dar în  fo rme  proprii, 
adecvate peisa ju lu i său specific , naturii proprii resurse lor sa le  
econom ice, umane  şi materia le, continuând să existe , ca realita te  
econom ică şi socio-hab ita ţ iona lă complementară  ce le i industria l- 

urbane.

a

înscriindu-se pe coordonate le dezvo ltării moderne, 

loca lita tea şi comunita tea socia lă loca lă vor trebu i să adopte noi 
modele de via ţ ă , să accpete transformarea tu turor elemente lor
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lo rtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA carcateris tice , deci, o evo lu ţ ie a în tregu lu i său spaţ iu socia l, în  
toa te dimensiun ile şi “pa lie re le” sa le . Aceasta ech iva lează cu a  
accepta sch imbări în sensurile şi ritmurile evo lu ţ ie i, o via ţ ă 
econom ică nouă, mai complexă şi mai efic ientă , noi raporturi 
socia le , o via ţ ă cu ltura l-sp irituală mai bogată , dar şi mai 
divers ificată , un nou mod de via ţ ă şi un nive l de tra i superior, 
sin te tiza te toa te în tr-o nouă “ca lita te” a vie ţ ii.

Toate acestea având şansa de a se rea liza dacă se vor 
în făptu i în  condiţ iile conservării elementelor şi cadru lu i trad iţ iona l 
distinctiv al localită ţ ii, pre luării se lective a va lorilo r şi normelor 
mora le viab ile , al practicării unui sch imb ech ilib ra t de elemente  
din tre sat şi oraş. Deci, al unor înno iri în aspecte le ca lita tive ale  
vie ţ ii socia le loca le , începând cu in frastructura , condiţ iile de  
locu ire , menta lită ţ ile , comportamentele etc.

în so lu ţ ionarea prob lemelor concrete deriva te din astfe l de  

princip ii şi obiective , factorii responsabili şi de de deciz ie sunt 
obligaţ i să opereze cu instrumente, teore tice , metodolog ice şi 
practic i clare  şi precise. în seria  acestora pe prim  plan se situează, 
în tre alte le :

a) în ţ e legerea fap tu lu i că, în esenţ ă , “dezvo ltarea loca lă” 

se re feră la ansamblu l activ ită ţ ilo r şi procese lor din tr-un spaţ iu 
fiz ic  determ inat, care  afectează munca şi via ţ a popula ţ ie i din acest 
spaţ iu , la organ izarea acestor activ ită ţ i în vederea îm bunătă ţ irii 
condiţ iilo r de via ţ ă ale oamenilor şi asigurarea “progresu lu i” 
te rito riu lu i, în armonie cu exigenţ e le so lu ţ ionării prob lemelor 
dezvo ltării zonale , reg iona le şi in terreg iona le ;

b) Luarea  în considerare  a fap tu lu i că obiective le dezvo ltării 
loca le sunt multip le , ele putând viza: progresul econom ie i loca le , 
tranfromarea structurilor şi re la ţ iilor socia le loca le , rea lizarea în  
profil te rito ria l loca l a politic ilo r de dezvo ltare naţ iona lă , asigurarea  
identită ţ ii loca le şi in tegrarea reg iona lă sau naţ iona lă a loca lită ţ ii;

c) Dezvo ltarea econom ică loca lă poate consta din  
transformarea  în tregu lu i sistem  econom ic  loca l, promovarea unor 
noi grupuri de activ ită ţ i econom ice, complementare ce lor existente  
în loca lita te , sprijin irea noilo r “agenţ i” ai dezvo ltării (în treprinzători, 
investito ri, antreprenori, patron i, muncitori, funcţ ionari public i etc), 
reconsiderarea raporturilor din tre agricu ltură , industrie , serv ic ii
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în tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cadru l econom ie i loca le etc;
d) Transformarea socia lă loca lă poate viza restructurarea 

în treg ii structuri socia le a loca lită ţ ii, modificarea ie rarh iilo r socia le  
existente, a elite lor, a sistemulu i de “c lien te lă ” şi de “patrona j” , a  
fo rmelor de exercita re a puterii, transformarea institu ţ ională , a 
modulu i de via ţ ă , a va lorilo r, normelor, obice iurilo r, deprinderilo r, 
trad iţ iilo r predom inante etc;

e) Identita tea loca lă im p lică in tegrarea socia lă in ternă, 
asigurarea coeziun ii şi a so lidarită ţ ii comunită ţ ii socia le-umane  
loca le , potrivit specificu lu i loca l, natura l, is toric , econom ic, mora l, 
sp iritua l, al va lorilo r şi simbolurilo r transm ise prin învăţ ământ, 
cu ltura loca lă etc.

Pentru rea lizarea unor astfe l de obiective ale dezvo ltării 
este necesară elaborarea unor stra tegii, politic i, planuri şi 
programe econom ico-socia le loca le care, pe lângă princip iile şi 
crite riile pro iectării şi im p lementării dezvo ltării şi modern izării loca le  
să cuprindă şi eva luarea resurse lor umane şi materia le rea le  
existente , a m ijloace lor financiare , a costurilo r şi eficienţ e i, a  
sistemelor de gestiune adm inistrativă , organ izatorică şi 
operaţ iona le adecvate , necesare pentru pregătirea şi executarea  
politic ilo r, planurilo r, a programelor adopta te .

Toate acestea ar trebu i să se reunească în tr-un model de  
dezvo ltare complexă, in tegra lă (econom ică, socia lă , politică şi 
cu ltura l-sp iritua lă) a loca lită ţ ii, în viito r.

în trucât, din câte cunoaştem , un asemenea pro iect nu a  

fost elaborat până în prezent, ia r stud iile pre lim inare necesare  
elaborării lu i sunt o rea lita te fragmentară şi nu la nive lul comunei, 
ci al judeţ u lu i, reg iun ii şi, parţ ia l, naţ iona l (pentru sectoare le  
econom ice, stra teg ice) noi nu ne putem  perm ite , decât a sch iţ a 
câteva elemente care  ar putea  ven i în sprijinu l unor acţ iun i viitoare , 
dezirab ile , în acest sens.

O rice orientări, in tenţ ii sau acţ iuni care  vizează transformări 
loca le viitoare ar putea fi profitab ile dacă ar lua în considerare  
câteva date fundamenta le ce caracterizează situaţ ia actua lă a  

comunei:

a) Şeitinu l dispune  în prezent de preţ ioase resurse natura le  
x existente în subso lu l loca lităţ ii care conţ ine hidrocarburi (sub  fo rmă

i *
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de tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA petro l) şi ape geotermale a căror exp loatare deşi nu in tră în  
ju risd icţ ia loca lă nem ijloc ită , nu pot şi nu trebu ie să fie neglija te  
în nic i o eva luare sau un pro iect de dezvo ltare viitoare .

b) Comuna dispune, de asemenea, de te renuri agricole , 
constitu ite din pământ de câmpie , în fo rmarea  şi modelarea căru ia  
ro lu l principa l l-a avut Mureşu l. Este vorba despre un so l fe rtil, 
bogat care constitu ie o resursă foarte va loroasă pentru o  
dezvo ltare viab ilă şi autosustenabilă viitoare .

c) Mureşu l, cu  specificu l cursu lu i şi revărsărilor lu i pe te rito riu l 
comunei se constitu ie  în tr-o sursă inestim abilă de materii prim e, 
cum sunt nis ipurile , de diferite tipuri şi dimensiun i, pie trişurile , 
grohotişurile şi ce le la lte fo rmaţ iun i aluvionare pe care le oferă  
anual, în cantită ţ i industria le , în mof gratu it şi care constitu ie o  
bază  so lidă pentru dezvo ltarea unor activ ită ţ i econom ice, specifice  
materia le lor de construcţ ie şi construcţ iilor:

d) în comună există  şi va loroase resurse  umane, constitu ite  

atâ t din popula ţ ia activă , cât şi din populaţ ia de  vârsta  a tre ia , ale  
căror nive le de instru ire şi cu ltură şi va loroasa experienţ ă 
dobândită de-a lungu l vrem ii în practicarea unei agricu lturi 
evo luate (a tâ t cerealiere , cât şi zootehn ice, legum ico le , pom ico le  
etc) perm it rid icarea pe noi trepte ca lita tive , performante şi com 
petitive , a agricu lturii.

e ) In frastructura  şi nive lu l dotării tehn ice a loca lită ţ ii, deşi nu  
se rid ică la cote şi standarde superioare , constitu ie  o bază  va lab ilă  
care perm ite evo lu ţ ii pozitive şi în acest domeniu al activ ităţ ii şi 
vie ţ ii econom ice şi socia le ;

f) Restructurările deja in terven ite  în sistemul institu ţ iona l şi 
organizaţ iona l loca l, la nive lu l proprie tă ţ ii, al sistemulu i de  
organ izare şi exp loatare a te rito riu lu i, al că ilo r şi m ijloace lor de  
transport etc. perm it noi abordări şi identificarea unor noi direcţ ii 
de acţ iune pentru dezvo ltarea şi modern izarea  comunei.

T ranspunerea acestor resurse în te rmeni operaţ iona li, din  
pespectiva econom iei şi socio log ie i dezvo ltării loca le , ar putea  
conduce la identificarea unor direcţ ii şi domenii de acţ iune care  
şi-ar putea demonstra leg itim ita tea şi viab ilita tea  în orizonturi mai 
aprop ia te sau mai îndepărta te de tim p.

Porn ind de la prem iza că şi în viito r Şeitinu l va rămâne oZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf
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loca lita te tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rura lă, cu o econom ie preponderent agrară , programele  
şi pro iecte le dezvo ltării şi reorgan izării sa le viitoare ar putea viza, 
ca obiective majore şi priorită ţ i:

A . în kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdomeniu l econom ic:

- încheierea cât mai rap idă a re formei reg imulu i funciar, a 
procesu lu i de red istribu ire  a proprie tă ţ ii funciare şi de restab ilire a  
dreptulu i de proprie ta te priva tă asupra pământu lu i şi rea lizarea  
unei structuri dezagregate optim e a proprie tă ţ ii;

- crearea unor noi sisteme de organ izare şi de exp loatare a  
pământu lui şi a  ce lo rla lte resurse pe care le oferă sectoru l agrico l, 
în cadru l cărora să  îş i găsească locu l potriv it şi să  îş i îndep linească  
în mod efic ient funcţ iile lo r specifice , atâ t gospodăria agrico lă  
ţ ărănească, care reprezin tă unitatea de bază  a  sistemelor agrico le , 
exploatările (fermele) fam ilia le , care se în temeiază pe  
ataşamentul multisecu lar al ţ ă ranu lui fa ţ ă de pământ, fiind  capabile  
să in troducă m ijloace le şi sistemele moderne de maşin i şi utila je  
agrico le , mecanizarea  şi ch iar automatizarea unei im portante părţ i 
din lucrările şi activită ţ ile econom ice şi socia le ale unită ţ ilo r, să  
rea lizeze sisteme de producţ ie mai diversifica tă , în funcţ ie de  
exigenţ e le benefic iarilo r şi să reziste la fluctuaţ iile şi condiţ iile 
permanent sch imbătoare ale mediu lu i econom ico-socia l şi 
tehno log ic  în care acţ ionează.

- un loc im portant în sistemul de organ izare a producţ ie i 
agrico le îl au, pe lângă unită ţ ile de exp loatare ind ividua lă sau m ixtă  
a pământu lui şi unită ţ ile agricu lturii de  grup, asociapile  agricole  
de orice fe l - societăţ ile agrico le, particu lare, cooperative le  
şi asociaţ iile de cooperative agricole - care pot fi create , atâ t 
pentru satis facerea necesită ţ ilo r membrilo r lo r cât şi pentru  
rea lizarea  de produse destinate pie ţ ii.

Acest tip  de unită ţ i prezin tă  o serie de avantaje , atâ t în ceea  
ce priveşte va lorificarea superioară a pământu lu i şi a cap ita lu lu i 
de  care  dispun membrii lo r, cât şi în asigurarea unită ţ ilo r cu factori 
de producţ ie , accesu l la cred ite şi subvenţ ii, la desfacerea  
produse lor etc.

Ind iferent de  fo rmele de organ izare a exp loatării pământulu i, 
prob lema esenţ ia lă rămâne aceea a adoptării şi promovării unui 
sistem  de  exploataţ ii agrico le viabile , efic iente  şi competitive.
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Un tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA obiectiv stra tegic şi o direcţ ie priorita ră de acţ iune în  
sectoru l agrico l îl reprezin tă crearea condiţ iilo r pentru trecerea  
cât mai rap idă la kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApracticarea unei agricu lturi in tensive , capabile  
să va lorifice la ce le mai îna lte cote şi standarde resurse le de care  
dispune comuna în acest domeniu . Aceasta presupune  
so lu ţ ionarea tu turor prob lemelor producţ ie i agrico le , pe baza ce lor 
mai noi rea lizări ale ştiinţ e i, tehno log ie i şi econom ie i, în toa te  
componente le şi pe în treaga tra iectorie a sistemulu i, începând  
de la preproducţ ie (e tapa pregătirii producţ ie i), etapa producţ ie i 
propriu-z ise , a postproducţ ie i şi cea a pre lucrării produse lor.

Ceea ce, concret înseamnă a so lu ţ iona în mod adecvat, 
toa te prob lemele priv ind asigurarea dispon ib ilită ţ ilo r sem incere, a  
materia lu lu i săd itor, a reproducătorilo r etc., tra tarea sem inţ e lor, 
pregătirea te renurilo r, semănatu l, lucrările de în tre ţ inere , 
tra tamente le prerecoltare , postreco ltare , condiţ ionarea, păstrarea, 
conservarea, înmagazinarea, depozitarea produse lor etc.

T ipu l de agricu ltură , cu ce le mai multe şanse  de efic ienţ ă şi 
grad de competiv itate îl reprezin tă şi îl va reprezenta şi în viito r, 
agricu ltura “ecologică” care, în comună ca şi în  zonă, are condiţ ii 
ce merită a fi reconsidera te .

La ace laşi nive l de im portanţ ă se situează şi promovarea  
unei econom ii agroalimentare in tegrate, prin crearea unor 
sisteme şi structuri organ izatorice , care să perm ită pre lucrarea  
“pe loc”, până la ce le mai îna lte nive le posib ile , a produse lor 
agrico le primare (cerea le, legume, fructe , carne, lap te etc) şi 
va lorificarea lo r sub fo rmă de produse alim entare  competitive cu  
ce le rea liza te în industria alim entară . Ceea ce presupune  
în fiin ţ area în comună a unor în treprinderi m ici, şi a unor unită ţ i 
proprii de desfacere a produse lor rea liza te, optim profila te şi 
dimensionate astfe l încât, ven iturile rea liza te prin pre lucrare şi 
desfacere să revină nem ijloc it producătorilo r agrico li

E fectuarea unor stud ii şi eva luări re feritoare la posiblita tea  
promovării unor noi activ ită ţ i econom ice, neagrico le, 
complementare celor existente, cu caracter industria l sau de  
serv ic ii care să va lorifice resurse le natura le loca le (am intite  deja) 
şi să conducă la reconsiderarea raporturilo r din tre agricu ltură şi 
activ ităţ ile industria le , în cadru l unei econom ii loca le armonioase,
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capabile tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA să propu lseze procese le de modern izare şi dezvo ltare  
a comunei.

în toa te aceste domenii de activita te kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcooperarea unităţ ilor 
locale cu în treprinzători şi investitori, etc. extern i, din zonă, 
ţ a ră sau din afara ţ ă rii şi fo rmarea de în treprinderi m ixte de tipul 
"jo in t-venture” apare nu numai ca benefică , ci şi din ce în ce mai 
necesară.

In domeniul socia l, transformările vor urma, în mod firesc, 
pe ce le ce se vor în reg istra în sistemul econom ic. Oricum , nu se  
poate prevedea restructurarea semnifica tivă a în tregii structuri 
socia le . însă, o anum ită modificare a actua le i structuri este  

previz ib ilă , în măsura în care se va stab iliza configura ţ ia nouă a  
structurilo r de proprie tate , a fo rmelor de organ izare a producţ ie i 
agrico le viitoare , sau, în legătură cu dezvo ltarea unor noi grupuri 
de activ ită ţ i econom ice, eventua l, industris le , a unor noi domenii 
în sistemul serv ic iilo r etc. care  vor modifica structura ocupaţ iona lă 
a popula ţ ie i. Acestea vor antrena, evident, şi unele modificări a  
ie rarh iilo r socia le existente , noi polarizări politice şi, deci, fo rme  
şi modalităţ i diferite de exercita re a puterii, a modulu i de via ţ ă al 
oamenilor, a re la ţ iio r in terumane etc.

D inco lo de aceste considera ţ ii, în mare măsură teoretice şi 
abstracte , ce i chemaţ i să suporte şi să partic ipe la rea lizarea unor 
astfe l de  operaţ ii, atâ t de departe de orizontu l vie ţ ii lo r ind iv idua le , 
de zi cu zi, respectiv , locu itorii comunei au dreptu l să se aştepte  
ca, în viito r, aceasta să se dezvo lte în aşa fe l şi în asemenea  
măsură, încât să fie capabilă să asigure :

- satis facerea necesită ţ ilo r de bază ale fiecăru i membru al 
co lectiv ită ţ ii loca le ;

- garantarea protecţ ie i vie ţ ii, a libertă ţ ii ind iv idua le , a  
partic ipării la via ţ a socia lă şi la procese le de deciz ie , în  

toa te prob lemele care îi privesc şi le afectează via ţ a ;
- crearea unor condiţ ii de muncă şi de via ţ ă ech iva lente cu  

ce le din mediu l urban;
- lup ta hotărâ tă îm potriva “sărăcie i” şi a malnutriţ ie i, prin  
politic i-socia le şi de securita te socia lă coerente şi 

consistente ;

- rid icarea standardu lu i de via ţ ă şi a ca lită ţ ii vie ţ ii, pe baza
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revita lizăriitsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA şi modernizării loca lită ţ ii şi a vie ţ ii comunitare  
loca le .

Toate acestea în pespectiva mare lu i adevăr fo rmula t de  
excepţ iona lu l nostru om  de sp irit şi de cu ltură , Petre Ţ uţ ea “Când  
va dispărea ultimul ţ ă ran din lume - la toare popoare le vreau să  
spun - va dispărea şi ultim ul om din specia om . Ş i atunci or să  
apară maimuţ e cu haine". “Ţ ăranu l e omul abso lut. Nu poţ i 
abso lu tiza ţ ă ranu l. îl poţ i iub i că e viguros şi că e român autentic . 

Că sigur e român... De un ţ ă ran în cioareci nu trebuie să te  
îndo ieşti. Ă la e român prin defin iţ ie . Ă la duce cioarecii la prim ărie  

şi îi dă certifica t de român... Eu mă gândesc la ţ ă ran bio-is toric . 
Pentru că e purtă toru l bio-is toric al românilo r. Fără cioarecii lu i, 
aic i tră iau tă tarii, pecenegii, curmanii, tu rc ii... Pe  cioarecii lu i stăm ”.5)
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ANEXA tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 
Documentu l 4

1138 Septembrie 3, Szekesfehervâr (R . P. Ungară)
< în actu l de danie al lu i Belaa l ll-lea rege le Ungarie i către  

marea DUM IS (azi în R. P. Ingară), se am intesc în tre oamenii 
dependenţ i ai m-rii”:>

“în satu l SAHTU sunt aducătorii de sare, ale căror nume  
sunt acestea: SUBU , M IHALI, IW ANUS, MARADEK, GUCUR, 
CEUSE, FOROCOS, EMBEL, M ICHAEL, SILEV, VOSOS, SIMA, 
NUMAREK, BISE , PEDUR .TUDA, KEWEREG , NIUND l, SUMPU , 
CUŞTI, AIANDUK, NICOLUS, BUKEM . Aceştia  se  re în torc  de câte  
şase ori pe an din părţ ile Transilvan iei <venind> cu două nave  
până la tâ rgu l SUMBUTH.

în părţ ile Transilvan ie i se află gospodăriile3  care trebu ie să  
dea sare, adică douăzeci şi patru de m ii de <bolovan i> de sare.
Iar numele  acestor fam ilii sunt: WOSAS, MARTIN , KIN IS , BESED I, 
SEN IN , SOKOL, LEŞIN , G INON , FUGLID I, BOCH, KOSU , 
HIMUD I, SATADI, VZA, EULENGEN , VIR , EM IS , VINSC IJ, 
HALISA, TELLU, WENDI, OGSAN , CEŞTI, ORSCI, SOUNIK, 
SIMEpN , WASIL, ISAAC , CIMA.

în părţ ile Transilvan ie i sunt oameni care trebu ie să dea în  
fiecare an douăzeci de  jderi, o sută de cingători şi o pie le de urs, 
precum  şi un corn de bour”.

< în tre martori:> BESTERTIUS  episcop de 'Cenad, WALTER . 
episcop de Oradea, ACHUS com ite de B ihor” .

Textu l la t. La KNAUZ, p. 88-97
Sursa: Documente priv ind Is toria Românie i, veacu l XI, XII, 

XIII, C. Transilvan ia , vo i. I, (1075-1250) Ed. Academ ie i R.P. 

România 1951, p. VILutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ANEXA 1a
Document nr. 4,1138 Septembrie 3

...In villa Sahtu sunt allatores sa lis , quorum nom ina sunt 
hea: Subu, M ihali, Iwanus, Hala ld i, Maradek, Gucur, Ceuse,
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Forocos,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Embel, M ichal, S ilev, Wosos, S ima, Numarek, B ise, 
Pedur, Wendeg, Tuda, N iundi, Sumpu, Cuşti, A ianduk, N ico lus, 
Buken. Iş ti per amnum sexies redeunt de utrasilvan is partibus 
usque ad fo rum  Sumbuth cum  duabus navibus.

In ultrasilvan is partibus sunt mantiones, que  sa l dare debent, 
scilice tXX IIIorm ilia sa lis . Nom ina autem  mansionum  sunt: Wosas, 
Martin , K in is, Besedi, Senin , Sokol, Leşin , G inon, Fuglid i, Boch, 
Kosu, H imudi, Satadi, Uza, Eulengen, Ceşti, Orsci, Sounik, S imon, 
Wasil, Issax, Vtos, C ima.

In ultrasilvan is partibus sunt hom ines, qui debent per annum  
dare XXti martures corrig ius et unam pellem ursinam et I cornu  
bubalinum ... Ex ore reg i Bele et E lene reg ine et omnium  
episcoporum , scilice t Felic ian i arh iep iscop i, Pauli episcop i 
Gueriensis, Petri, episcop i Wesprim iensis, Marcharii episcop i 
Quinqueeclesiensis, Marce lin i episcop i <Wa> ciensis, ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABesteri  
episcop i Zunadiensis, Walterii  episcop i Waradien is is, Katkapani 
prepositi A lbensis  et omnium  com itum  quos  tume adesse contig it, 
scilice t Fonsol prefecţ i.

Achus  com itis B ihariensis Mathe i com itis Nove C ivita tis , 
Martin i com itis Saliensis et alio rum  plurimorum  nobilium ...

Sursa: Documente, în lim ba la tină , Voi. utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI, p. 356

ANEXA 2
Anul 1221, Documentul nr. 280 (Act judecătoresc)

PENQUEZ şi LAURENŢ IU din satu l SOHT au înv inuit de  
fu rt patru oameni ai lu i AULA, anume pe GHEORGHE, VISA , 
VYERSINT, şi M ILUS  şi, după  aceea  pe  un om  BES, anume Pettru , 
de pe pred iu l lu i ATILA, judecător fiind NICOLAE, corn iţ e le pala tin , 
pristav fiind MARTIN din satu l VERA. Când susziş ii înv inu iţ i de  
fu rt trebu iau să  fie  delegaţ i în  ziua de dum in ică, după ce purtaseră  
fie ru l, unul din tre ei, cu numele GHEORGHE, a fost găsit ars; ia r 
mâin ile ce lorla lţ i tre i, anume a lu i VISA, VYRSINT  şi M ILUS, s-au  
găsit sig ila te cu pecete fa lsă , după ce fusese ruptă pecetea  
cap ito lu lu i. Aşa că ei au fost socotiţ i vinovaţ i. în sch imb, înv inu itu l 
PETRU n-a putu t rid ica fie ru l din pric ină de boală .
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ANEXA tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3
Evo lu ţ ia denum irii aşezării

1 . 1138 villa Sahtu;
2. 1221 Soht (Doc. Rom . C, a I 3, 114, 356);

3 .1555  Saythy;
4. 1559 Sehieyto ;
5. 1560 Sayty;
6 .1563 Sayth i;
7 . 1626 Sajti;
8 .1648 Sajthy;
9 .1653  Szaydi;
10.1654 Syati;
11 .1660  Saithy;
12.1700  Saitin ;
13.1701  Sayti ve l Sautin ;
14.1702  Sajtim ; Saytve l Szutin ;
15.1723 Sehaittin (Borovszky, Csanad II, 520);

16.1828 Sajteny (Nagy, 1,138);
17. 1851 Sajtin (Fenyes).

“D ICŢ IONAR ISTORIC  AL  LOCALITĂŢ ILOR DIN  TRANSILVAN IA  
ÎNTOCM IT DE CORIOLAN SUC IU , VOL. I, A-N ; VOL. II, O-Z”, 
Editura Academ ie i Republic ii Socia liste România , Bucureşti, 1968  

p. 169-170  ŞEIT IN , u. Sayteny, r. Arad, reg. Banat

ANEXA  4

Protoco l lua t în şed in ţ a Com ite tu lu i executiv al Consiliu lu i 
Naţ iona l Român loca l, ţ inu tă la 16 noiembrie st.n . 1918  în şcoa la  

de lângă biserică .
P rezenţ i: N ico lae Mam
Prezenţ i: N ico lae Manta prezident, Uroş P intea notar, 

George Maior protopop gr.cat., Petru Nemet preot gr.or., D im itrie  
Roşcău preot ort., Pavel Gorog înv. gr.cat., V incenţ iu Guleş înv.
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gr.ort.,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA loan Ghebeleş înv. gr.or, N ico lae Gheran, Teodor V id, 
George Morar, George Mărienuţ , Constantin Popa, D im itrie  
Bolch iş,t llie Stragea, ia r din partea antis tie i comunale : jude le  
George Ş iclovan şi notaru l Zoltân Nemethy.

Declarându-se şed in ţ a desh isă, prezindentu l descoperind  
scopul convocării şed in ţ e i aduce la cunoştin ţ ă Com ite tu lu i 
ord inaţ iun ile, respective instrucţ iunile prim ite din partea Consiliu lu i 
Naţ iona l Român Central din Arad, apoi face atentă antis tia  
comunală că  de  azi îna ine are  de  a lucra  în conţ e legere cu Consiliu l 
Naţ ional Român loca l.

Com ite tu l şi antis tia iau la cunoştin ţ ă .
Mai departe prezid iu l expune Com ite tulu i executiv , că unii 

din tre locu itorii comunei sunt nemulţ um iţ i, pentru că nu sunt lua ţ i 
în tre membrii Consiliu lu i, apoi provoacă membrii com itetu lu i a-şi 
spune părerea în chestiune.

la cuvântu l părin te le protopop gr.cat., George Maior şi Dsa  
îş i exprimă nemulţ um irile zicând, că din tre poporenii să i foarte  
puţ in i sunt lua ţ i în Consiliu l naţ iona l, apoi propune a se alege o  
com isiune care  să se ocupe cu afacerea şi să compună o lis tă de  
în treg ire în fo rma aceea, ca fiecare fam ilie să fie reprezenta tă  
prin tr-un membru.

Com ite tu l executiv alege în com isiunea pentru în treg irea  
lis te i “Consiliu lu i naţ iona l român” loca l pe  părin te le D im itrie Roşcău  
şi pe mebrii: N ico lae Gheran, Teodor V id, George Mărienuţ , 
Constantin Popa şi llie Stragea.

U rmează părin tele Petru Nemet, care le roagă Com ite tu l 
executiv a face paşii de lipsă la ce i competenţ i pentru a se  îngriji 
de plă tirea gard iştilo r şi to todată propune a se face recvirare de  
cucuruz pe  seama ace lor so ldaţ i cari nu sunt prevăzuţ i cu cucuruz.

la apoi cuvântu l notaru l comunal Zoltân Nemethy şi prom ite  
com ite tu lu i executiv , că pe 18 noiembrie st.n . se va convoca  
Com itetu l comunal, care se va ocupa atâ t cu afacerea plă tire i 
gard iştilo r, cât şi cu prevederea cu cucuruz  a so ldaţ ilor neprevăzuţ i.

Com ite tu l ia la cunoştin ţ ă .
în fine ia cuvântu l învăţ ă toru l V incenţ iu Guleş şi roagă  

Com ite tu l ca să binevo iască a abso lva pe învăţ ă tori de la ofic iu l 
de alimentare şi a alege din tre ce i re în torş i acasă vreo câţ iva
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so ldaţ i,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cari să îndeplinească lucrările legate cu acest ofic iu .
Com ite tu l după vii desbateri hotăreşte  că  până la începerea  

pre legerilor to t învăţ ă torii să îndep linească ace le lucrări ia r după  
începerea pre legerilor învăţ ă torii să fie abso lv iţ i.

P rezindentu l propune ca de azi îna in te în toa tă Dum in ica şi 
sărbătoarea fec iorii noştri să aibe joc; după atâ ta suferin ţ ă , se  
cade ca să se şi bucure.

Com ite tu l prim eşte propunerea.
Pentru autentificarea protoco lu lu i se denumesc membrii: 

George Mărienuţ m .p. şi George Morar m .p.
D .c.m .s.

ss. N icu liţ ă Manta m .p.
s.s. Uroş P intea
notar

Sursa: Arh. St. Bucureşti, fond C.N .R . com ita teus Arad, dos. 
9/1918, f. 1-2.

ANEXA 5

P rotoco l lua t în şed in ţ a Consiliu lu i Naţ iona l Român loca l, 
ţ inută la 18 noiembrie st.n . 1918 în şcoa la gr.or. română de lângă  
biserică .

P rezenţ i: N ico liţ ă Manta prezindent, Uroş P intea notar.
M embrii: Pavel Gordg învăţ ă tor, V incenţ iu Guleş înv., loan  

Ghebeleş înv., N ico lae Gheran, George Morar, George Mărienuţ i, 
Constantin Popa, D im itrie Bolch iş, llie  Stragea, loan Buc, Teodor 
Delim an, Aure l V id, loan popa dudic, Pentru Păcurar Lungu, 
S imeon Costea, Ţ inu dîrlea, D im itrie Mesaroş, Petru Papp, loan  
Ş iclovan, Ştefan Ghebeleş, George Crîsn ic, Petru Leş, Ştefan  
ju rju ţ , Constantin Mărienuţ i, şte fan Ş iclovan, V ila  Stragea, N ico lae  
Costa, llie Roman şi M ilian Stanca şi Uroş Pătean din Nădlac.

Declarându-se şed in ţ a desch isă, prezidentu l descoperind  
scopul convocării şed in ţ e i aduce la cunoştin ţ ă că Com ite tu l 
comunal pune la dispoziţ iunea poporu lu i 1,5 vagon cucuruz, mai 
departe propune  “Consiliu lu i” a-şi alege  o com isune care va avea  
să contro leze  activ ita tea antistie i şi to todată să  propună, că această  

com isiune să maximeze şi preţ urile aliemente lor.
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Consiliu ltsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA alege  în com isiunea  de contro l şi pentru maximarea  
preţ urilo r biroul şi pe llie Stragea, Arcad ie Tornean, Constantin  
Popa şi Constantin Seghedi.

Apo i i-a cuvântu l în flăcăra tu l român Uroş Păteanu locu itor 
în Nădlac, ţ ine o vorb ire foarte însufle ţ itoare în care spune  
poporu lu i, că să  nu se mai lese condus de  oamenii lu i T isza şi mai 
ales de ace i, cari au com is crim a trădării în contra neamulu i lo r: ci 
să se conducă ei pe sine însuşi.

Consiliu l cu bucurie ia la cunoştin ţ ă , 
la cuvântul un membru  din popor. 1) Mneria  şi roagă prezid iu l 

să in terv ină la fo rurile competente pentru a fi elibera ţ i fec iorii cari 
au com is spargeri pe la evreii din comună şi a fi judecaţ i de  
“Consiliu l Naţ ional Român utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACentral”.

Consiliu l dă loc plângerii lu i 1) Mnerie şi însărc inează  
prezidiu l - pe lângă care mai alege doi delegaţ i: pe Constantin  
Popa şi C-tin seghedi - să meargă la “Consiliu l Naţ iona l Român  
Centra l” pentru a ruga pe ce i competenţ i a face demersurile de  
lipsă, ca fec iorii noştri deţ inuţ i pentru spargeri să fie elibera ţ i.

în fine prezidentu l propune “Consiliu lu i” a se face o co lectă  

pentru procurarea unui stindard naţ iona l român tricolori.
Consiliu l însărc inează cu co lectarea pe not. Uroş P intea, 

care co lectă la moment se şi efectueşte încasându-se suma de  
384 coroane.

Cu suma cea mai frumoasă a contribu it D im itrie Suciu din  
Săvetu ţ a , care le a dăru it 170 coroane, ia r cu procurarea  
stindardu lu i se  însărc inează  prezid iu l.

Pentru  autentificarea protoco lu lu i sunt rugaţ i: Petru Păcurar 
şi George Crâzn ic m .p.

D .c.m .s.

ss. N ico liţ ă Manta
prezident

ss. Uroş P intea
notar

Sursa: Arh. St. Bucureşti, C.M .R . com ita tens arad, dos. 9/ 
1918, f. 3-4.

*****

Protoco l lua t în şed in ţ a “Consiliu lu i executiv” al Consiliu lu i
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Naţ iona ltsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Român loca l, ţ inu tă la 22 noiembrie st.n . 1918 în şcoa la  
de lângă biserică.

P rezenţ i: N ico liţ ă Manta prezident, Uroş P intea notar, George  
Maior protopop  gr.cat., D im itrie Roşcău preot gr.or., D im itrie M icu  
învăţ ător, loan Ghebeleş înv., N ico lae Gheran, George Morar, 
George Mărienuţ i, Constantin Popa, D im itrie Bolch iş  şi M ie Stragea!

Declarându-se şed in ţ a desch isă prezindentul descoperă  
scopul convocării şed in ţ e i, aduce la cunoştin ţ ă, că stindarde le 
tre icu lori sunt gata dum in ică în 24 noiembrie st.n . se pot sfin ţ i şi 
to todată roagă Com ite tu l a compune un program .

Com ite tu l executiv hotăreşte ca sfin ţ irea să se ce lebreze  
dum in ică  în  24 nov. st.n . la ore le  2 după am iază, îna in tea biseric ii 
gr.or.rom . cu următoru l program :

1. Servic iu l div in (sfin ţ irea)
2. Prezid iu l predă steagul garde i naţ iona le
3. Im nul Deşteaptă-te române.
4. D iscursuri
5 . Im nul: Pe-al nostru steag şi Tre i cu lori.
De la biserică gr.or. română gard iştii au a duce steagul şi 

îna in tea biseric ii gr. Cato lice  pentru a se ceti şi din partea preotu lu i 
gr.cat. o rugăciune  şi numai după aceea să-l înarboreze  pe casa  
comunală.

SMai departe prezid iu l provoacă com isiunea em isă pentru  
în treg irea lis te i. Consiliu lu i naţ iona l român loca l a îna in ta t lis ta  
mebrilo r recomandaţ i pentru a fi suscepuţ i în “Consiliu” .

Neocupându-se com isiunea cu afacerea, e provocată ca  în 
decursu l şed in ţ e i să compună lis ta ace lora pe cari îi află demni 
de a a fi membrii ai sus-num itu lu i “"Consiliu” .

Com isiunea în tregeşte lis ta Consiliu lu i încă cu 56 bărbaţ i, 
aleşi din  toa te  fam iliile . Conspectul ace lor se  adnexează  la  protoco l.

Com ite tu l ia la cunoştin ţ ă raportu l com isiune i, cu aceea  
observare , ca lis ta de  în treg ire o va îna in ta  adunării popora le spre  
a se pronunţ a că are oare încredere în to ţ i ind iv iz ii recomandaţ i 
de com isiune ori nu. Ş i numai ace i ind iv iz i vor fi suscepuţ i în şiru l 
membrilo r “Consiliu lu i naţ iona l român loca l” pe cari adunarea îi 
va alege şi în cari adunarea naţ iona lă va avea toa tă încrederea, 

în fine ia cuvântu l părin te le D im trie Roşcău, face propunere
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Com ite tu lu itsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pentru a se îngriji ca comuna să fie prevăzută cu  
petro leu, ia r garda naţ iona lă cu încă lţ ăm inte .

Com ite tu l ia la cunoştin ţ ă şi plen ipotenţ iază pe Constantin  
Mesaroş şi pe Teodor Popovic iu , ca în numele “Consiliu lu i loca l” 
să meargă la secţ ia econom ică a Consiliu lu i Naţ iona l Român  
Centra l din Arad şi a ruga pe ce i competenţ i a face to t posib ilu l 
pentru a prevedea comuna cu petro leu, ia r pe gard işti cu  
încă lţ ăm inte.

Pentru auntentificarea protoco lu lu i se roagă: Constantin  
Popa şi llie Stragea.

D .c.m .s.

ss. N ico liţ ă Manta
prezident

ss. Uroş P intea
notar

Sursa: Arh. St. Bucureşti, fond C.N .R . com ita tens Arad, dos. 
9/1918, utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf. 5-6.

ANEXA 6
Populaţ ia şi nr. de case în perioada 1138-1977

Anul 1138.....
Anu l 1557......
Anu l 1560.....
Anu l 1562......
Anu l 1755......
Anu l 1767......
Anu l 1773.....
Anu l 1774.....
Anu l 1776.....
Anu l 1791/92. 
Anul 1792/93. 
Anul 1793/94. 
Anul 1795/96, 
Anul 1796/97, 
Anul 1797/98  
Anul 1801/02

25 iobag i 
.12 case  
.13 porţ i 
.22 fam ilii 
.70 case  
.181 fam ilii 
.235 fam ilii 
.242 fam ilii 
.246 fam ilii 
.341 fam ilii 
.342 fam ilii 
.354 fam ilii 
.370 fam ilii 
.390 fam ilii 
.396 fam ilii 
.428 fam ilii
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432 tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fam ilii 
444 fam ilii 
,447 fam ilii 
.454 fam ilii 
.476 fam ilii
.537 case cu 4532 locu itori
.3432 locu itori
.5104 locu itori
.622 case cu 3841 locu itori
.3980 locu itori
.3993 locu itori
.4668 locu itori
.4696 locu itori
.1203 case cu 4965 locu itori
.4760 locu itori
.3552 locuitori
..3646 locuitori
.3589 locuitori
,.3764 locuitori
..2986 locuitori.

Anul 1802/03 .....................
Anu l 1803/04 .....................
Anu l 1804/05 .....................
Anu l 1805/06 ....................
Anu l 1806/07....................
Anu l 1827..........................
Anu l 1831..........................
Anu l 1839..........................
Anu l 1850..........................
Anu l 1869..........................
Anu l 1880..........................
Anu l 1890..........................
Anu l 1900..........................
Anu l 1910..........................
Anu l 1920..........................
Anu l 1948..........................
Anu l 1956 februarie.........
Anu l 1960..........................
Anu l 1964..........................
Anu l 1977 Recensământ,

ANEXA  7kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
învăţ ători la şcoala confesională greco-orientală din Şeitin

1. George Achimaş 1849-1871
2. Pavel Mercea 1872-1873
3. George Roman 1856-1904
4. Melentie Bot/Botto /1873-1893
5. Vasile Hulbăr Sucigan 1878-1880
6. Uroş Achimaş 1881-1893
7. Moise Creţ u 1893-
8. loan Roman 1893-1906
9. Demetriu M icu 1893-1929
10. Demetriu Mesaroşiu 1 SOS
II. George Bujigan 1895-1897
12. Erm ina C iorogariu 1896-1900
13. Tra ian Ţ abic 1899-1900
14. Tra ian Faur 1900-1901
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15.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Constanţ a Popa 1900-1903
16. Guleş V ichentie 1903-1919
17. Ana Sebeşan 1903-1919
18. Petru Zoţ iu 1906-
19. Uroş P intea 1906-1936
20. Ghebeleş loan‘1907-1919
21. lgnatie Raica 1919-1927
22. Vasile Arde lean 1919-1937  
D irectori:

1 . George Roman 1898-1904
2. Demetriu M icu 1904-1920ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

învăţ ă to ri  la  şcoa la  con fes iona lă  greco -ca to lică  rom ână  d in  

Şeitin :

1. A lexandru Lazz 1863-1864
2. Graţ ian Budo 1865-1881
3. D im itrie Faur 1879-1885
4. Paul Grecu/Gdrdg/1881-1923
5. George Secula 1885-1894
6. Petru Secula 1895-1895
7. A lexandru Chira 1896-1907
8. Anton iu Menn 1907-1908
9. Francisc Rakoşi 1908-1911
10. Gavril Pop 1912-1913
11. Petru Enghiş 1913-1919
12. loan F iz itea 1922-1934
13. Corne l Paşcu 1947-1951utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ANEXA 8
Lista membrilor societă ţ ii studenţ ilor români 

şi a persoanelor care
au activat la casa culturală, secţ ia studenţ ească, din 

comuna Şeitin, între anii 1928-1948

3. Arde lean Vasile
4. Arde lean V iore l
5. Arg intaru Dan

A

1. Arde lean Gheorghe
2. Arde lean Lucian
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6.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Avram loan
F

38. Faur Aurel
39. F itărău Vasile
40. F lorescu I.

B

7 . Bacican D im itrie
8. Bacican Gheorghe
9. Bacican Ştefan
10. Bataran Ecaterina
11. Bozian şte fan

G

41. Georgescu V io le ta
42. Gheorgh ieş Amelia
43. Gheorgh ieş Sosi
44. Gheran llie
45. Gheran Ion
46. Gheran M ihai
47. G iurg iu ţ Parten ie
48. G iurg iu ţ iu Dum itru
49. G iurg iu ţ iu Ileana
50. G iurg iu ţ iu Maria
51. G iurg iu ţ iu N ico lae
52. G iurg iu ţ iu Ştefan
53. G iurg iu ţ iu Vasile

C

12. Căpitanm  Gheorghe
13. C iumedea Ana  
'14 . Cătană llie
15. Chincea Petru
16. C iumedean Dum itru
17. Costea Marioara
20. Costea Nuti
21. Costea Ştefan
22. Crâzn ic llie
23. Crâzn ic loan
24. Crâzn ic Lid ia
25. Crâzn ic Sofia
26. Crişan A lexandrina
27. Crişan Draghina
28. Cruceanu Sever
29. Curt Gheorghe
30. Curt Hortenzia

H

54. Hornea loan
55. Hornea Lazăr
56. Hornea M ihai
57. Hornea Petru

I
58. leneşe i M ihai
59. leneşe i Ştefan
60. Ileana Petru
61. In işe l C.

D

31. Danila Sabi
32. Delim an loan
33. D iac M ihai
34. Dragom irescu M ihai
35. Drăgan Arcad ie
36. Drăgan Felic ia
37. Drăgan Teodor

J
62. Jivan Adrian

L

63. Leuca Eva
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99.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Moşneang Ion
100. Moţ iu C.
101. Munteanu Margareta

64. Leuca Mărioara
65. Lucaciu A lexandrina
66. Lucaciu E lena
67. Lucaciu Vasile
68. Luca T itus
69. Luta i lu liu

N

102. Nemet Lucia
103. Nemet lancu
104. Nemet Ste laM

70. Macavei A lb in
71. Macavei Dorina
72. Macavei Dum itru
73. Macavei Liv ia
74. Macavei Ion
75. Maior N ico lae
76. Marcuceanu Maria
77. Mesaroş Liv ia
78. Mesaroş Parten ie
79. Mesaroş Teodor
80. Mesarosiu D im itrie
81. Mesarosiu Adrian
82. M icu Ste la
83. M icu Teodor I.
84 . M isarăş Vasile
85. M isarăş Adrian
86. M itru ţ Ana
87. M icu Delia
88. Marienuţ llie
89. Mnerie E lena
90. Mnerie Constantin
91. Mnerie Dum itru
92. Morar llie
93. M itru ţ iu Gheorghe
94. Morar Felic ia
95. Morar D im itrie
96. Morariu Aure lia
97. Morariu Valeria
98. Moşneang D im itrie

O

105. One Lia

P
106. Pantea Constantin
107. Pantea llie
108. Păcurar Herm ina
109. Păcurariu Costică
110. Păcurariu Draghina
111. Păcurariu Eugenia
112. Păcurariu Gheorghe
113. Păcurariu Nuti
114. Păcurariu Petru
115. Păcurariu Sosa
116. Păcurariu Teodor
117. Păcurariu V ioara
118. Păcurar Valeria
119. Pap llie
120. Popa Gatia
121. Poheţ ch i lu lia
122. Poheţ ch i Vasile
123. Pescaru Lenuţ a
124. Popa Gheorghe
125. Papp Zorinca
126. Popa Constantin
127. Popa M ihai
128. Popa S imona
129. Popa Petru
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164.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sucigan Letiţ ia
165. Sucigan Remus
166. Sucigan Nuti
167. Sucigan Ştefan
168. Sucigan Vasile
169. Stra ja Maria
170. Stra ja M ihai
171. Szusz Ecaterina
172. Szusz Marta
173. Sandor Maria
174. Sandor Leontin
175. Ş iclovan Constantin
176. Ş iclovan Crăciun
177. Ş iclovan Gheorghe
178. Ş iclovan Lucian
179. Ş iclovan Şt. Gheorghe
180. Ş iclovan i. Gheorghe
181. Ş iclovan Remus
182. Ş iclovan V ioara

130. Pop Em ilia
131. Popa Terisca
132. Pop M ili
133. Pop E leonora
134. Pop V ictor
135. Pop V irg il
136. P isco i Vasile
137. Popovic i D im itrie
138. Popovic i Maria
139. Popovic i Remus
140. Popovic i Sofica

R

141. Răsădean Gheorghe
142. Rechiteanu A l.
143. Roman Chitu
144. Roman Gheorghe
145. Roman Maria
146. Roman M ircea
147. Roman Ştefan
148. Roman Lazăr
149. Roşcău Dum itru
150. Roşcău Nata lia
151. Roşcău Valeria
152. Roxin Lucian
153. Roşiu Gheorghe
154. Roxin T iberiu
155. Rusu Corne lia
156. Rusu V iorica

T
183. Tornean Gheorghe
184. Tornean Maria
185. Tornean M ihai
186. Tornean Petru
187. Tornean Remus
188. Tornean V ictoria
189. Toth Anghelina
190. Truţ a Dum itru
191. Truţ a Maria
192. Turcitu StereutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s-ş
157. Salanţ iu Gheorghe
158. Seghedi M ihai
159. S in itean Dum itru
160. S in itean Grig . D inu
161. S in itean R. Puiu
162. S in itean Romul
163. Solinger D im itrie

V

193. Vădăsan E lena
194. Verişan E lena
195. Vesa P. Aure lia
196. Vesa Jifca
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197.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vesa Sofia
198. Vesa Valeria
199. V id ican Nuţ a
200. V idu

W
201. Weisz B.
Sursa: Arh iva Socie tă ţ ii

ANEXA 9  
Lexicu l loca l

A
abrac - grăunţ e
a abrăcă li - a da grăunţ e animale lor
acău - unita te de măsură pentru vin , ţ u ică ; 54 I.
ac  - ac (de cusut); macaz
aco i - ac mare
acruţ ,-ă - puţ in acru,-ă
acuş, - im edia t, îndată
a adăpa - a da apă animale lor
adeu - tun (de războ i)
a fundătură - adâncime, afunzime
ai - usturoi
a ituri - piftie
a ldu it - binecuvânta t
a lipu it - pripăşit
a ltan - peste , drept
a luat - dospeală , plămădeală , cocă
amnărit - ameţ it, cherche lit, băut
amorţ a lă - to ropeală , în ţ epen ire
a amuşina - a m irosi
amu - acum
apucătură - deprindere, nărav, fire , comportament
asfin ţ ît - apus (de soare)
ară tan ie - apariţ ie , arătare , monstru , pocitan ie
ară tos, - oasă - frumos,-oasă, nia lcoş,-e, mândru.-ă
arşeu - hârle ţ , cazma
astupuş - dop
a asuda - a transpira , a osteni, a aburi

274



asuprea lă tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - agresiune, oprim are, exp loatare  
ausva is - autoriza ţ ie , perm is, paşaport 
aşe ş-aşe - aşa şi aşa  
a aţ â ţ a - a aprinde
avere - avut, svuţ ie , bogăţ ie (pământ, iosag, bucate) 
azvârlitu ră - aruncătură  
a azvârli - a arunca

B

babă - bătrână, soţ ie , buton ieră  
bace - fra te mai mare
baci Todore - fo rmulă de respect pentru un om mai în vârstă  
bacică - dim inutivu l de la bace  
bai - necaz
baligă - excrement de animale , gunoi
bandă - fan fară , cârdăşie , ta raf
bardă - topor, secure
barostc iocan mare din fie rărie
barşon - catifea, ve lur
basta - ajunge, destu l, te rm ină, isprăveşte
baş - ch iar, separat
batăr - barem , măcar
bată-l bine le! - în jură tură îngăduitoare loca lă  
băbălău - afemeia t, ramolit, hodorog  
a băga - a in troduce, a vîrî, a che ltu i, a in terven i 
a bănui - a suspecta , presim ţ i, înch ipu i, regre ta  
bădoc  - vas mare pentru untură  
băl - alb
bă lmăji - a amesteca, a încurca, a încâ lc i
bărnaci - brunet, negric ios, oacheş, tuc iuriu
băta ie - lup tă , războ i
a bătuci - a îndesa, a pisa, a dricu i
bec - pară
be litoare - abator
beşică - băşică, vezică
beşină - băşină, vânt, pârţ
bere tă - bască
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beteag tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - bolnav, suferind, nesănătos  
beţ âc - beţ iv , băutor 
bică - taur
b ină - scenă, estradă, podium  
birău - primar, antis t, ju ra t 
a bistă ti - a asigura  
bistoş - repede, im edia t, sigur 
bitang - cop il din flori, pierde vară
a se bizu i - a se asigura , a se baza, a se în temeia , a se sprijin i 
bâţ - omul care adună păsările şi animale le moarte din sat 

bâtă - băţ , ciomag  
a bleheti - a vorb i fă ră rost 
blid - fa rfurie , strach ină  
blidariu - suportu l de fa rfurii, străch in i 
boacănă - prostie din neglijen ţ ă 
boactăr - pazn ic de noapte  
boambă - boabă  
boancă - contrabas  
boitari - ajutor de cioban  
bombată - însărc inată  
borb ir - frizer 
borviz - apă m inera lă  
fbox - cremă de ghete  
brăgh in - sa lcâm , băgrin  
bric i - iu te , rap id , instrument de bărb ierit 
brişcă - briceag  
brizgu ie - plouă mărunt 
brâncă - braţ , mână  
bubă - lez iune, plagă, rană  
buburuză - boul Domnulu i 
bucate - cerea le , grâne  
bucta t - căzut la examen, fa lim enta t în afaceri 
budac - tâ rnăcop  
budă - closet, W .C . 
buhă - bufn iţ ă 
bumb - nasture  
bumbuşcă - aq cu gămălie
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buşu lit,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ă - apatic ,ă delăsat.ă tris tă ,ă

C
ca ier - mănunchi de in , cânepă, lână pus în fu rcă pentru to rs
ca lfă - lucră tor ca lifica t după ucenic ie
camătă - dobândă
cântă - cană, de cărat apă
cantor - cântăre ţ , dascăl, paracliser
captă - ca lapod
carau lă - gardă, pază, stra jă
carte - scrisoare, corespondenţ ă
catastif - condică, reg istru
catra fuse - ca laba lâc, boarfe , ţ oa le
că lduri - febră , temperatură
căd lan - că ldare de fon tă
a că lca - a tre iera
căpară - arvună
căpăţ ână - sche le tu l capulu i la animale
cărărab - gulie
cardăboşi - ca ltaboş
cănmănadă - muşchi de porc, vită
cărpănos - zgârcit
cărţ aş - carto for
cătană - so ldat, ostaş, cătăn ie
căţ auă - căţ ea
căoaci - fie rar
căzancă  - copcă de prins păsări 
cea ! - pentru animale : dreapta ! 
cep - dop
a cerne - a trece (se lecta) fă ina prin sită  
a cersă la - a hece la , a peria ca ii, animale le , a ţ esă la 

cearsă lă- ţ esa lă 
ch ilă - kilogram
chiliceauă - potecă, drum , ca le , cărăru ie  
ch ilim uri - cuverturi
ch isă liţ ă - povid lă , te rc i, amestec, borş  
cibă! - îndepărtarea câ ine lu i
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cioclendăr-tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA om  prăpădit 
a ciop li - a tă ia , a bărdu i, a scu lp ta
a ciorsă i - a tă ia pământu l cu un fie r aşezat în fa ţ a grinde iu lu i 
circan - curcan  
cirip - ţ ig lă
c iube leu - vas din lemn pentru apă la fân tână
a ciu fu li - a rid icu liza , necinsti, păta , ruşina
ciuhă - sperie toare de păsări şi animale în ogor şi grăd in i

c iur - sită
c iurdă - tu rmă
a se ciumpăvi - a se lov i
a se ciumurli - a se apleca (de la o mâncare grea) 
câ lţ i - pacişe, fire de cânepă, in  
câne - câ ine
cârligu plugu lu i - locu l unde se prind crucile şi hăm fauăle  
cârpuţ ă - batis tă  
câş - strâmb
câşleg i - perioada de timp în tre Crăciun şi postu l mare (la  

ortodocşi)

c lămpău - flecar, palavrag iu  
clicos - ule ios, umed  
clisă - slăn ină  
clonţ - cioc, plisc  
clop - pălărie
c loşcă - găina care cloceşte şi scoate pui (c lo ţ ă)
coarn ile plugu lu i- crăcana, iapa, prinse de grinde i
cobză - muzicuţ ă , acordeon
cocean - cotor de porumb
code - trăsură , căruţ ă
cocină - cote ţ , poia tă
cocleală - patină, verz itu ră , oxidare
cocostârg - barză
codorişcă - coadă de bic i
co lac - cozonac
co lnă - şopron, şură
comp - pod plu tito r (peste Mureş)
conci - coc (de păr)
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contraş tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - instrumentis t, la vioara a ll-a (la vio lă) 
copârşeu - coşciug  
cop ită - unghie (a ca lu lu i) 
corastă - coraslă (a vacii); lap te după tă tare  

• corc ie - patină  
corindă - co lindă  
corman - ghidon
corvoadă - dărva lă , muncă gratuită (la boier sau la sta t)
coston - bucată de lemn cu un cu i fo losită de cop ii la patina j
costre i - ia rba-câ ine lu i, pir de ţ e lină , pir gros
cotarcă - pătu l, coşar, coşarcă de păstra t porumbul
cotă toare - oglindă
cote ţ - poia tă
cotor - cocean (de măr)
cotrenci - partea de  jos a tu leu lu i de porumb
coţ că - bucată de zahăr cub ic
crăcii ficş i - partea fixă din spate le căruţ ei
crăsto lă - vas de bucătărie cu gura la rgă
crăcit - crăcănat
credenţ - dulap, şifon ier
a crepa - a crăpa, a sparge
cre iţ ar- ban, gologan, (de argin t, sau de aramă)
cre ţ - bucla t, ondula t, mândru, fă los
crâzn ic - paracliser, ţ â rcovn ic, sfă t
crucea dă la dric - lemnul aşezat în cruce peste rudă (la căruţ ă)
crucea dă grâu - este  fo rmată din 17 snopi legaţ i din tre care unul

se pune “popă”
crumpe - cartofi
cucuruz - porumb
cufăr - geamantan, va liză
cufurea lă - diaree, pântecare, deranjament
cug le - popice
cu ibări - cu ib făcut de păsările de curte  
cu i dă carâmb - cu iu l de la bucşe (la căruţ ă) 
cuptori - cuptor 
a cura - curge  
curech i - varză
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curpap ir-tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA hârtie ig ien ică
cusurău - lemnul pe care se sprijină căpriorii
cuşti! - in terjecţ ie fo losită pentru îndepărtarea porcilo r
cute - gresie pentru ascuţ it coasa
cuţ ! cuţ l cuţ ! - in terjecţ ie pentru a chema puii şi găin ile

D

d-ab ie - abia , doar, cu greu, anevoie , numai
d-a fe tea - gratis , degeaba
dare - bir, im pozit, im punere
dască l - învăţ ă tor, profesor, cantor
dăbăla t- bleg, pleoştit, tris t, resemnat
dă loc- defe l, nic icum , nic icâ t, nic idecum , îndată
a dăndăni - a dârdâ i, a tremura, a ţ â ţ â i
dărab - bucată , parte , secţ iune, tranşă
a dăsch ide - a desch ide
deca - zece
a se deda - a se depirnde, a se obişnu i, a se acomoda  
deje t - deget 
a dera - a zgâria
detilin - aparte , separat, distinct, başca  
deţ - decilitru , 100 g. 
di ce? - de ce ?
d io te t - deocheat, băut, comprom is
d irept - drept, direct
d iuăti - ghioc
d iug - m iros neplăcut
d ivan - adunare, sfa t, sch imb de păreri; canapea, dormeză

a dâgâli - gâdila
dârgo lit - răstogo lit, tăvă lit
doauă - două
doso i - prosop
dosp ite - aluat crescut şi pră jit în ule i sau untură  
drăgă lit-fe rmecat,ă , iub it,ă  
drăguţ - amant, iub it 
drica lă - sa ltea.
dricu d-ănă in te - dricu l mobil al căruţ e i
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dricu tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA d-ănăpoi - drciu l fix al căruţ e i 
drip it - striv it, zdrob it 
drâglu - cociorvă, je ru ito r, piscă lău  
drod - sârmă
a dubi - a argăsi, a tăbăci 
dudă - burlan  
duhan - tu tun
du leu - drum  agrico l în tre cu lturi
Dumnezeu să primească! - expresie creştină
dună - pilo tă , pernoi din puf, plapumă umplută cu fu lg i
dunsut - compot
a durm i - a dorm i
duşancă - bluză femeiască
dutean - prăvă lie , dugheană, boltă

F

fa ină - frumos, ales, plăcut
farbă - vopsea, a fă rbu i (vopsi)
fa rto ! - la o parte ! m işcă! (comandă pentru animale)
făcătură - descântec, fa rmec, vra jă , magie, lucră tură
fă los - mândru, arogant
fanna - fa ina
fărta i - o pătrim e (firta i - în Banat şi Transilvan ia) 
fedeu - capac (de bucătărie) pe oale , pe cra tiţ ă 
fe idăr - arc
fe leherţ - scara trăsurii
a fe le li - a susţ ine, a mărturis i, a exprima o opin ie  
fe rgheteu - partea mobilă de pe osia din fa ţ ă a căruţ e i 

fe rez - fie răstrău
a feşti - a fă rbu i, a vopsi, a zugrăvi, a (se) rumeni 
feştilă - fitil de lampă
a fi- con jugarea specifică a verbu lu i: ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPr. ind .  m is, ieşti, îi; nis vis, 
îs ; Perf. com p.  am  fost, ai fost, a fost; am  fost, aţ fost, or fost; kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Viitor, oi fi, îi fi, o fi; om  fi, îţ fi; or fi. 
fic iori - fec iori 
fioc - sertar
a fircăli - a mâzgăli, a scrie
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fireanguritsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - perde le
fişca l - avocat, notar, judecător, procuror 
a fâsâ i - a pierde aer 
flaştăr - tro tuar, mortar 
flăgari - dud  
a fleşcă i - a noro i
flu turaşi de ou - aluat cu ou, pentru supe şi ciorbe  
foa ie - burtă , burduf 
a fo itoş i - a spu lbera zăpada
fo iu căuaciu lu i - burduf de pompat aier în “fo rja” fie raru lu i
fo raibăr - zăvor, cârlig , înch izător
a fo rgăli - a grăb i, a zori
a fo rosti - a suda fie r fă ră aparat de sudură
a foso li - a benefic ia (de drepturi, de avanta je)
frag i - dude
frân ile şi dolog ii - frân ile se prind la capul ca lu lu i la zăbale ia r 
dolog ii se ţ in în mâin ile omulu i din căruţ ă 
fruntarile şi ruda - pentru cărat grâu l, paie le , tu le ii 
fruntea - ţ u ică ta re care curge la început
fu ior - ca ier, mănunchi, de  fire (in , cânepă, lână) cămaşă de  fu ior 
fu rcă - unealtă agrico lă , ostie
furca fân tân ii - lemnul care susţ ine cumpăna fân tân ii
furchită - fu rcu liţ ă • »
fus - ax, unealtă pentru  în făşurat firu l to rs, băţ ro tund  
fuşer, fuşerai - superfic ia l, lucru de mântu ia lă

G

garagaţ ă - ceartă , flecărea lă
gazdă - om bogat, am fitrion , stăpânul gospodărie i
găci - izmene
găliscă - co liv ie
gărăbo i - coş de nuie le pentru bucătărie  
a găta - a te rm ina, a se aran ja , a se dich is i 
găuace - coa jă , coch ilie  
găvan - polon ic
ghermul fân tân ii - cumpăna fân tân ii 
ghioabă - cofă
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ghiu fe tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - ch ibritu ri 
ghivent - file t
gh iz le le fân tân ii - îm pre jmuirea fân tânii
gâscă - un cu i cârn care se pune în bucşe, la osie
gânsac - masculinu l de la gâscă (pasăre de curte)
g la je - stic lă
g laspapir - şm irg lu
goangă - insectă , gânganie , gâză
golumb - porumbel
go lund - şire t de panto f
gorgo loaţ ă - gogoaşe de vierm i de mătase
gost - oaspete
goţ oi - om  mascat care face glume la proaspătă , paia ţ ă 
goz - nutreţ pentru vite  
grapă - co lţ ar 
gratu lare - fe lic ita re
gră itor - omul care strigă darurile la nuntă
greblă , a greb la  - unealtă agrico lă pentru strâns paie , fân ; a aduna,
a strânge ceva
gred ină - curtea case i
greu luş - gre ier
grinde iu plugu lu i - locu l în care se prind toa te părţ ile plugu lu i 
grumaz - gât
grumăzarea ca lu lu i - care se prinde la rudă  
gumari - încă lţ ăm inte din cauciuc tu rnat 
gumă - rad ieră , cauciuc, elastic  
gudă - căţ ea 

gum ilastic - elastic
a guru i- a face un zgomot asemănător cu porumbeiiutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H
haba - degeaba  
haida! - vino!
ha ja ! haja ! - îndemn pentru gâşte  
hajmă - ceapă m ică, iu te
ham  - hamaşament, ech ipament fo rmat din cure le şi frângh ii 
harc - arc, arcuş (de vioară , vio lină)
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hârcă tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - somn (peşte) 
haznă - fo los, poftă , chef
hăbăuc  - năuc, bleg, nătă fle ţ , neto t, prost, tăn tă lău
hăis - pentru vite : Stânga!
hămăsât - lacom , flămând lihn it, nesăţ ios
hăm fău - partea fixa tă de cruce cu o verigă, de care se prinde  
ca lu l
a hărăn i - a hrăn i (an imale le) 
hărmăsar - armăsar 
hărm ig - armăsar
hărpăn jică - arpag ic, ceapă de sămânţ ă, parpangică

hăzmăndoc  - om  îna lt
h ibă - cusur, slăb ic iune, im perfecţ iune
hic lean - vic lean, duplic ita r, fă ţ arn ic, ipocrit
h idede - vioară
h id iduş -v io lon ist
h iţ ! - expresie a meşteru lu i fie rar la “fo rja ” lu i pentru momentu l de  

sudură
hârb - ciob, spărtură, vas
hâş! hâş! hâş! - expresie pentru îndepărtarea găinilor 
ho! - opreşte ! sta i!
a da în hoance - a coborî pe un pin ten
hoape  - grop i în drum , denive lări, spărturi
hoară - păsări (de curte)
hodoroage - lucruri învech ite , strica te
hoher - hingher (că lău)
a se holba - a se holba, a se uita cu uim ire
ho ldă - semănătură de cerea le , lan
ho lte i - burlac, flăcău, ce libatar, necăsătorit
horn - coş, căm in
hozondraci - brete le (cozondraci)
a huli - a bârfi, blama, ca lomnia , defă im a
a se huli - a se răspândi ca lomnii, bârfe , ponegriri în tre oameni

a hulu i - a dărâma, (a face zgomot), a se surpa
a se hulu i - a se îm bolnăvi de hern ie
hunsut - şire t, înşe lă tor, şmecher, vic lean, abil
huzdup! - in trare neaştepta tă în casă, curte
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I

iagă tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - stic lă
iapă - fem in inu l de la ca l
iasta la ltă - ceastă la ltă
ic - pană, nadă
icnea lă - icnet, icn ire , icn itu ră
ifos - aroganţ ă, fudu lie , fa lă , orgo liu , îngâm fare
ie i - el
ie rtăciune - ie rtare  
ig liţ ă - andrea, croşetă  
ii - ei
ileu - nicova lă
iliş - scaun de căurţ ă , trăsură
iliţ ă de coasă - nicovală m ică de bătu t (ascuţ it) crasa .

im aş - iz laz, păşune, siliş te
indrea - cârlig , andrea, navetă , su lă
in ima cocii - lemnul ta re care leagă dricurile trăsurii
io - eu
io ia - hingher
iosag - animale (avere)
ip ine - zdravăn, sănătos
iscoadă - sp ion, verbuncaş
ispas - înă lţ are
iştă lău - gra jd
iuhă - crucea dinapoi a trăsurii 
iu ţ a lă - rap id itate , agerim e, uşurin ţ ă 
ivăr- clanţ ă , zăvor 
izmă - mentă
izmeneală - capric iu, moft, naz, fandoseală  
izmene - ru fărie bărbătească
izvod - însemnare, lis tă , reg istru , document, manuscris  
izvorî - a ieş i, ţ âşn i din pământ; a răsăriutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

î
a îm berbeca - a se opune, a izb i, a-şi pierde ech ilib ru l 
a îm bia - a (se) inv ita , a pofti, a îndemna, stim ula
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îm bârliga tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - a rid ica şi îndoi coada (la animale) 
a îm boţ î - a şifona
îmbro jbo jit - îm brobodit, înşe la t, păcă lit 
a îm buca - a mânca, gusta , a se hrăn i 
îm bufnat - supărat, bosum fla t 
îm buibat - ghiftu it, îndopat, sătu l 
a îmburda - a răsturna  
a îm butuşi - a îm pinge
a (se) îm păca  - a se  domoli, lin iş ti, învo i, mulţ um i, obişnu i, deprinde  
îm părţ a lă - îm părţ ire
a se îm părtăşi - a se cum ineca, a se griji
a îm plânta - a în finge, a băga
împupit - îm bobocit, înmugurit
îm puţ â t - care m iroase urât, murdar, neîngrijit
îm puţ âciune - m iros greu, putoare, murdărie
înavuţ â t - îm bogăţ it
încă lţ ări - încă lţ ăm inte
înce lu i - a înşe la
închepe - a încpăea, a in tra
încâ lcea lă - încurcătură , încâ lc ire
înco lăcit - în făşurat, a (se) încovriga
a îndă lu i - a începe, a porn i
a îndruga - a flecări
înch ina - a se ruga, a face cruce, a se pleca  
înc iudat - plin de ciudă, supărat, necă jit 
încopcia t - înche ia t
a se însura - a se căsători, a se cununa  
în tina t - murdărit de noro i 
în trămat - re făcut, înzdreven it, restab ilit 
în trognat - răcit
a în ţ ărca - a înceta alăptarea, a dezobijnu i, dezvăţ a
în ţ o lit - îmbrăcat bine, cu haine noi
a învă lu i - a în făşură, îm presura, a (se) amesteca
învăţ at - om care ştie multă carte , instru it, priceput; îm blânzit

pentru animale
înviere - sărbătoarea creştină a Paşte lu i 
înzorzonat, -ă - îm popoţ ănat, îm podobit fă ră gust
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J

jacoş tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - omul de la tre ieră toare (arie ) care încarcă sacii, şi ţ ine 
socotea la

ja lbă - plângere, reclamaţ ie
javră - câ ine slab, prăpădit, pota ie
jăcmăneală - jecmăneală , je fu ia lă , pradă, a jăpcăn i
jeb - buzunar
jeg - murdărie , necurăţ en ie
je le - ja le , tris te ţ e , mâhnire , durere adâncă
jendari - jandarm i
jenunte - genunche
jigăraie - boală a animale lor (in flamarea fa ringe lu i)
jilav - umed
jilău - rindea, fă ţ u ito r
a jilu i - a trage la rindea, a fă ţ u i
jimb - persoană cu buze le depărta te , căre ia i se văd din ţ ii 
jim b lă - franze lă
jind - dorin ţ ă adâncă, poftă greu de obţ inut 
jind iţ ă - amestec de urdă cu zer, prin fie rbere  
jir - fructul fagu lu i
jireadă - stog, cla ie , căp iţ ă, pup, porco i
jireb ie - grup de 30 de fire de to rt pentru urzit, depănat ş.a .
jite i - păpură
jiv ină - fia ră , animal să lbatic
joagăr - fie răsătru mare pentru tă iat lemne mari
joardă - nuia lungă, subţ ire , flex ib ilă
a jo i - a ieş i la capăt, a răzb i, dovedi, prid id i, răbda, îndura
jug - dispozitiv pentru în jugarea animale lor
a jugăn i - a castra
a ju li - a (se) răn i uşor, a (se) zdre li
jumere - bucăţ e le de slăn ină top ită şi stoarsă de untură
a jumuli - a curăţ a pasărea de pene
june - tânăr, holte i
jungh i - durere pătrunzătoare de scurtă durată  
jun incă  - viţ ea tânără (1-2 ani) 
ju r - petrecere organ izată de tineri
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ju rattsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - persoană din tr-o curte cu ju ra ţ i

L

labă - partea pic ioru lu i de la gleznă în jos, la om , brâncă,, mână  
laboş - cra tiţ ă
lacom  - avid , mâncăcios, poftic ios
lacrămă - lacrimă, plâns (la plura l)
ladă  - cutie mare de scândură sau de meta l, cufăr
la ită r - vas din lemn în care curge ţ u ica la cazan
lampă - fe linar, lămpaş, lampă de rad io
lao la ltă - îm preună la un loc
langoş - gogoaşă din aluat dosp it
la rmă - zgomot mare, gălăg ie , hărmăla ie
laviţ ă - scândură la tă pe ţ ă ruşi fo losită ca bancă în stradă
lămpaş - fe linar
lăvor - lighean
leaţ - desp icătură lungă şi îngustă de lemn, fo losită  în tâmplărie , 
şipcă

leben iţ ă - pepene verde  
lecru - palton (scurt) 
leoarcă - plin de apă, foarte ud
leşie - so lu ţ ie alca lină obţ inută prin fie rberea cenuşei de lemn, 
sodei sau potase i
leucă - lemn încovo ia t care leagă lo itra de osia trăsurii 
lev işe - supă de came  
lihod - nesărat
lingău - persoană care linguşeşte pe alţ ii 
lip ideu - cearceaf
lip ie - pâine ro tundă şi pla tă , puţ in crescută coaptă în cuptor
lipsa mare - defecarea
lipsa m ică - urinarea, m icţ iunea
litan ie - rugăciune lungă, vorbe monotone, plic tis itoare
litră - litru , (1000 g. pentru lich ide)
litu rgh ie - principa la slu jbă re lig ioasă creştinească
lângă lâu - aluat dosp it copt în cuptor de pâine
lo itra - ce le două părţ i la tera le , sub fo rmă de scară, ale trăsurii
lo tru - hoţ
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lud tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - simplu , naiv, fă ră experienţ ă 
luda ie  - dovleac
lume - univers, cosmos, mapamond, mulţ im e de oameni 
lun trie - lun tre, barcă; dim inutiv : luntriţ ă

M
macră - carne macră = came slabă, fă ră oase şi grăsime  
mahăr - personaj de vază, rid ica t prin afaceri, specu la ţ ii şi re la ţ ii 
mai - fica t şi unealtă în fo rmă de ciocan, de lemn fo losită la  
îndesarea pământu lu i 
maisto r - maistru
majă - unita te de măsură egală cu 100 kg. Cântar pentru greută ţ i 
mari

m aldăr - mortar, tencuia lă  
mardeală - băta ie zdravănă  
marhă - vită , vite , dobitoace
maslu - slu jbă re lig ioasă ofic ia tă pentru un om  bolnav  
matracucă - femeie cu în fă ţ işare neplăcută şi apucături urâte  
maur-z idar
a măcina - a face fă ină, la moară, a râşn i, pulveriza
mălăie ţ - (despre fructe) moale, fă inos, prea copt
mănuncheş - persoana care strânge mănunchi după cosaş
mănuşă de cânepă - legătură de cânepă
mănuşa lo itrii - conul de fie r încârn it în sus
a (se) mărita (- despre fe te -) a se căsători
m ăsauă - măsea
măsăriţ ă - fa ţ ă de masă
măsauă dă fe rez - din te de fie răstrău
măşină mare - autobuz, cam ion
măşină m ică - auto turism
mătăhală - matahală, om  îna lt, corpo lent, diform , greo i 
a mătrăşi - a alunga, a goni, a ris ip i, a che ltu i 
mătrice - co lică , crampă, spasm , apucat, apucătură  
meliţ ă - unealtă pentru zdrobit tu lp ina de cânepă şi in 
mendre - capric ii, plăceri
a mere - a merge, ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAInd . prez:  mărg, meri, mere, merem , mereţ i, 
mărg, Perf  com p.  am  mărs, ai mărs; o mărs; am mărs, aţ mărs,
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ortsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mărs; kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAViitor: oi, îi , o mere; om , îţ , oi mere
mereană - peşte din Mureş, mreană, cu so lz i verz i
merinde - hrană rece (de drum , la lucru), mâncare, proviz ii
m erinde ică - cârpă, ştergătoare de fa rfurii
m ese leu - bid inea, perie , spo itor
a mezdri - a ciop li, a netezi, a roade cu din ţ ii
m ezu ină - marg inea in travilanulu i
m ich iduţ ă - drac denum it fam iliar, glumeţ
m ihe i - ate lie r (de meşter)
m ijgură - m ijgură - a burn iţ a
a m iji - a apărea, a (se) zări, iv i
m in tinaş - îndată , numaidecât
a m iorlă i - a m ieuna (despre pis ici)
m iriş te - câmp secerat cu tu lp in ile re tezate , rămase cu rădăcină  
m is- (eu) sunt 
m isarăş - măcelar
m işmaş - vin cu apă m inera lă , amestecătură , harababură
mândră - frumoasă, fudu lă, îngâm fată
a mânji - a murdări
m âţ - pis ic
mârtan- coto i
m âţ ă - pis ică
mnere - zahăr
mneru - ultramarin
a mneu - al meu
mnirăzăn ie - m inunăţ ie , bizazerie
moacre - viş ine mari
m oare - zeama acră de varză
a (se) mocoşi - a zăbovi mult la o treabă, încet, cu m igală  
modru - ch ip , fe l, mod, putin ţ ă 
moimuţ ă - maimuţ ă
mojar - piu liţ ă m ică pentru pisat şi amestecat 
mol - nămol

a mom i - a amăgi, ademeni, înşe la
momâie - sche le t de lemn acoperit cu zdrenţ e, sperietoare , 
mogâldeaţ ă

Morăş  - Mureş (M orăş - topon im ic loca l, argument lingvistic pentru

290



continu ita te)

a tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA morfoli - a molfă i (a mesteca încet), a suci şi răsuci un lucru pe  
toa te fe ţ e le 
morm inte - cim itir
m orocoaşe - cămaşa de fie r de pe vârfu l osie i de lemn a trăsurii 
mortăciune - stârv, hoit de animale , fiin ţ ă foarte slabă  
morţ iş - cu orice preţ , cu încăpăţ ânare 
a moşcoli - a (se) murdări 
motoce l - ghemuleţ , canaf, ciucure  
a mototo li - a (se) face mototo l, coco loşi, boţ i 
a mozoli - a frământa ceva  în gură, a se murdări (cu mâncare), a  
spă la de mântu ia lă (ru fe) 
muc - secre ţ ia din nările omulu i şi animalulu i 
muced - acoperit de mucegai, mucegăit, fumuriu , negru-vânăt 
a murlui - a da pe pământu l din casă cu un amestec din nis ip şi 
pământ

musai - neapărat, negreşit, în mod necesar, cu încăpăţ ânare, 
trebu ie

muşuro i - moviliţ ă de fu rn ic i, cârtiţ e , cârtiţ ă 
muzi - cinematograf

N
nană - soră mai mare, cuvânt de respect fo losit de ce i mai tineri 
când se adresează unei femei mai în vârstă  
nat - om , ind iv id , lume  
naţ ie - naţ iune
nazuri - capric ii, mofturi, toane
a năbuşi - a sufoca, a poto li, a stinge; a revărsa, a inunda  
năclă i - a (se) murdări, cu substanţ ă unsuroasă, cle ioasă  
năcrea lă - murături, acritu ră  
nădrag - pantalon *

năduşeală - sudoare, transp ira ţ ie, a munci din greu; arşiţ ă 
năhoadă - fan tomă, apariţ ie , monstru  
năloagă - deran j, aglomeraţ ie 
nănaş - naş
năpusti- a năvă li, a da buzna, a tăbărî 
nărav - deprindere, obice i (re le); fe l de a fi
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nărod tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - nerod, bleg, nătlă fe ţ , tăn tălău, năuc
năsărâmbă - greşea lă fă ră in tenţ ie , poznă, boroboaţ ă
năsâp - nis ip
năsos- cu nasu l mare
nătă fle ţ - eaţ ă - prost, ton t, nătâng
năzări - a i se părea, a i se năluci; o idee ciudată , toană, capric iu ; 
a se iv i, a zări
ne! - îndemn la mers pentru ca i 
neam  - popor, naţ iune; fam ilie , rudă  
neauă - nea, zăpadă  
negură - ceaţ ă groasă, în tuneric, beznă  
neşte - nişte  
nică iri - utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnicăieri 

■ nic icum  - nic idecum  
nime - nimeni
n im uric - om  slab şi pipern ic it; sch ilod  
noadă - coccis  
noaste - noastre
noaten - m ie l sau m ioară de la în ţ ărcat, până la 2 ani 
nogliţ ă - ac de păr 
nost - al nostru
notarăş - dim inutiv de la notar 
nuia - ramură tânără şi flex ib ilă ; vargă  
numa - numai

0

oa lă - vas de lu t ars, de meta l sau porţ e lan, fo losit la bucătărie ; 
ţ ig lă , olan
obadă - bucată de lemn  încovoia t; 8 obezi fo rmează circom ferin ţ a 
ro ţ ii de la trăsură
ob id i - a se lăsa pradă deznădejd ii, durerii; a se necă ji, amărî 

oblo jea lă - pansament, tra tament, lecu ia lă , în fo fo lea lă  
obrin tea lă - in flamaţ ie , um flă tură a unei răn i; din frig, in fecţ ie 
ocară - mustrare , ceartă , um ilire , în fruntare , insu ltă , defă im are  
oco l - curte , ogradă, circuscrip ţ ie adm in istra tivă , silv ică , sed iu l ei 

ocoş - ager, dibaci, is te ţ , priceput, in te ligent, îndemânatic  
octo ih  - carte bisericească care cuprinde cântările din  fiecare zi a
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săptămânii

odortsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - m iros, m ireasmă
odraslă - cop il descendent, urmaş, pui; ramură tânără, lăstar, 
m lădiţ ă

oftică - tubercu loză (pu lmonară); ftiz ie
ogar - câ ine de vânătoare foarte iu te la fugă
ogaş - făgaş, urma ro ţ ii pe drum
a ogoi - a (se) lin iş ti, poto li,, domoli, ca lma.
ogor - bucată , te ren de pământ agrico l, cu ltiva te , arătură
o l - vas de lu t, în fo rmă cilindrică , fo losit pentru apă de băut
o leacă - puţ in
o lecuţ ă - dim inutivu l de la oleacă, puţ in de to t
o lo i - ule i; vopsea de ule i
o lo lariu - poliţ a pentru păstra t oale le din casă
a omeni - a prim i omeneşte , osp ita lie r, cinsti, onora
om ilie - pred ică bisericească
on - un
opăceală - îm pied icare , re ţ inere , zăpăceală , năuceală  
a opăci - a opri în loc, a re ţ ine din lucru , din drum , zăpăci 
a opărî - a tu rna apă, leş ie fie rb in te pentru a spă la , curăţ a , găti 
orbeţ - m ilog, cerşetor
ortac - prie ten, tovarăş (de drum , la lucru) camarad  
ortăcie - prie ten ie , tovărăşie
ortodox - persoană în re lig ie creştină răsăriteană,, ortodoxă  
a ospăta  - a prim i pe cineva în casă oferindu-i mâncare şi băutură  
ospăţ (uspăţ ) - masă mare, îm belşugată ocazionată de cununie  
ostăneală - oboseală , extenuare; efort, strădanie  
oştie - napoJitane
otavă  - ia rbă  fragedă care creşte  în ace laşi an, după ce câmpul a  
fost cosit odată  
oţ âră - puţ in
a (se) oţ ărî - a (se) supăra, în furia , înăcri

P

pa i - tu lp ina subţ ire a unor cerea le
pa lavră - vorbă goală , fleac, balivernă, braşoavă
Palie - carte bisericească care conţ ine Vechiu l Testament
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palincă tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - rach iu, ţ u ică
pană  - floare, la plura l: pene de pasăre; pană de desp icat lemnele  
pancovă - gogoaşe
pandişpan - pră jitu ră făcută din fă ină, ouă şi zahăr
papură - plantă care creşte în locuri m lăştinoase din care se
confecţ ionează rogo jin i, coşuri
par - lemn lung şi ascuţ it, bâtă , ciomag
parâmă - frângh ie , odgon
Paşti - sărbătoare re lig ioasă, înv ierea lu i Hristos
patra fir - fâş ie lungă de sto fă pe care sunt brodate câteva cruci,

purta tă de preot când ofic iază
patvagon - vagon de bagaje
păcat - că lcarea leg ii, abaterea de la norma re lig ioasă, 

în tâmplarea, nenorocire , năpastă  
păcurar - cioban
pădurean  - persoană  ven ită  în loca lita te  din alte părţ i, de  la pădure  
păduriţ ă - pădurice (de la pădure) 
a păfuga - a fugări, a alunga
păgân  - persoană  care se  înch ină  ze ilor sau ido lilo r; nume dat de  
creştin i în specia l tu rcilo r mahomedani, om rău la suflet, crud, 
nem ilos, pătim aş, să lbatic  
păin jine - păian jen
pă lancă - palancă - în tăritu ră din trunch iuri de copaci; adăpost 
de vite
pă lăscaşi - chemător la nuntă  
pălţ ău - baston de sprijin
pă lmaş - ţ ă ran care munceşte cu palmele , fă ră  vite şi fă ră inventar 
agrico l

pănură - aba, dim ie ; fe l, so i (figura t)
pănuşe - fo ile care înve lesc ştiu le te le în porumb
păpăradă - ouă pră jite în grăsime, jumări, papară
păpărugă - paparugă, buburuză
păpuci - papuci, încă lţ ăm inte uşoară, fă ră toc
părajină - parag ină, te ren necu ltiva t acoperit cu buru ieni, ru ină,

dărăpănătură , stare de părăsire a te renu lu i sau a clăd irii
părădaică - roşie , bulion
părăstas - parastas
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a tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA păru i - a bate pari, a îm pre jmui cu pari
păstă - peste
păsu lă - faso le
păşuş - paşaport, ord in scris
a păţ î - a i se în tâmpla cu iva ceva rău, a da peste ceva neplăcut,
a suferi, a pătim i, a îndura
păţ oc - şobolan
pec  - brutar; brutărie , pecărie
pecie - carne macră de porc, vită ,oa ie
pegmed - magiun de prune, fă ră zahăr; marmeladă
peleg - che l, pleşuv
Pepea - “Necuratu l” , sperie toru l cop iilo r; Dracu l, Răul
pep it - despre  ţ esături: cu pătră ţ e le sau romburi mărunte  de două
cu lori, alternând în tre ele
perc iune - şuviţ e de păr lung i şi răsucite care sunt lăsate de la  
tâmple în jos  
perină - pernă  
perjă - prună
petrecere - reun iune  în tre prie ten i la o sărbătorire , chef, distracţ ie , 
fo losire plăcută a tim pulu i; vie ţ u ire , tra i, şedere  
a peţ î - a cere  în căsătorie (o fa tă) pentru sine sau pentru altc ineva  
pi! pi! pi! - chemarea păsărilo r, puilor la mâncare  
un pic - puţ in , câtva
p ichenţ e - învârtite în mac cu zahăr (desert)
a picura - a cădea picătură cu picătură ; a pica
p ig lu - fie r de că lcat (îm brăcăm inte)
p ila ri - precupeţ ; pilă riţ ă - precupeaţ ă ; femeie rea de gură
p ilă - unealtă de oţ e l că lit fo losită la ascuţ irea, netezirea sau

subţ ierea altor unelte
a pingă li - a zugrăvi, a picta , a desena
piparcă - ardei iu te , boia de arde i
p ipă lacă - prepe liţ ă , pitu lice , potârn iche, pitpa lac
p iron - cu i de oţ e l lung şi gros fo losit la îm binarea unor piese din
lemn

pită - pâine, slu jbă, tra i, hrană
p itom ică - potârn iche, fugău, găinuşe, tă rh ită
a piţ iga - a pişcă, a ciup i
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piţ u lătsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - monedă austro-ungară la zece cre iţ ari care a circu la t în
Transilvan ia şi Bucovina, până în 1918, ban de m ică va loare ,
go logan, para
p ix - penar, plum ieră
pân - prin •

pângă - pe lângă *

pântru că - pentru că
până-i lumea - veşn ic, etern
pârgă  - despre  fructe  şi cerea le : copt, aproape  copt; care se coace
timpuriu = pârgav; roade le tim purii
pârlog - pământ nelucra t
p lacă - poftim ! mă (vă) rog!
p levas - cre ion - pla ivaz
p lev - tab lă , tin ichea, cositor plumb, stan iu
p leaznă  - pocn itoare , trosnitoare , plezn itoare
p lug - unealtă agrico lă pentru arat kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9

a plu tări - a merge pe apă cu plu ta , a transporta buşten i pe apă,
a plu ti
poarcă - joc de cop ii străvech i; scroafa
a poci - a-şi sch imba în fă ţ işarea, din bun în rău, din frumos în  
urât, a desfigura , a slu ţ i, a cob i 
podagră - gută
podele- pardoseală de scânduri; duşumea
podrum  - beci, pivn iţ ă
pogace - tu rtă preparată în diferite fe luri
pogan - mare, vo in ic, groazn ic; in tens, în to i, straşn ic, cumplit
po imâine - în ziua următoare ce le i de mâine; mâine - poimâine;
nu peste mult tim p
poivan - fun ie sau ştreang de pripon
po lovică - polomeac, măsură de 14 I. din lemn sau de aramă  

(pentru a măsura capacită ţ i de cerea le) 
pomană - ceremonia l mortuar după înmormântarea unui om  
pom ilari - clienţ i

pomoci - pămătuf pentru ras, bărb ierit, săpunit 
pomol - un loc specia l lângă cuptoru l de pământ din casă  
poneavă - pătură , covor, preş fo losit pentru strângerea frag ilo r, 
■prune lor •
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ponihos tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - om  care nu vede bine, m iop
popă - preot; numele unei cărţ i de joc; ultimul snop al crucii de  
grâu

popricaş - mâncare loca lă specifică locu lu i din carne de porc, 
pui, oaie
porcari - ce l care păzeşte şi îngrijeşte porcii; purcar
poreclă - supranume dat, (în băta ie  de  joc), unei persoane  care  îi
re ţ ine o trăsătură caracteris tică
porşor- grămadă de fân ; purco i, pup, (stog), căp iţ ă
porumb - porumbel
posta tă - porţ iune în tr-o suprafa ţ ă cu ltiva tă , sau lucra tă de unul
sau mai mulţ i oameni; stra t de legume sau flo ri
poşircă - băutură alcoo lică slabă, de proastă ca lita te
potcă - încurcătură , belea, vra jbă, sfadă, pocitan ie
potică - fa rmacie
potrivea lă - potriv ire , asemănare, acord, co incidenţ ă
poznaş  - care  face  pozne; spune  glume, face  haz, buclucaş, vese l,
hâtru , mucalit, şugubăţ , şodos, drăcos, nebunatic
prapor - steag bisericesc purta t la procesiun i şi serv ic ii re lig ioase
prav - praf
a prăbă li - a aproba, a încerca, a verifica , a probălu i 
a prăpădi - a nim ic i, a pierde, a ris ip i, a iros i, a  distruge, a deceda, 
a dispărea, a spesa, a toca
prăsâ lă - reproducere de animale , de rasă; animale tinere , de  
reproducţ ie , de rasă, animale de so i (bun) 
preducea - uneală pentru a perfora tab lă , carton, sto fă , pie le , 
urechea vite lor; potrica lă
prepe leag  - prepe leac; par sau pră jină pe care  se clădesc  căp iţ e le
de fân sau se pun oale le spă la te ca să se scurgă de apă; scară
de sprijin pentru coborâre sau urcare
prepus - bănuit, presupunere, prevestire , neîncredere
a (se) preumbla - a umbla în vo ie pentru a se recrea, a lua aer;
a scoate şi a însoţ i la plimbare pe cineva; a umbla  în toa te părţ ile
fără pied ică, a se plim ba
prico lic i - vârco lac, fiin ţ ă im aginară , strigo i; om care se preface  
noaptea în animal pric inu ind re le ce lor pe care îi în tâ lneşte  
prim aş - vioara l-a , vio lon ist care conduce ta ra fu l
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primă tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - panglică pentru a lega cosiţ e le fe te lor, pentru a îm podobi 
pălăriile flăcă ilo r
a priti - a hotărî, a porunci, a comanda
priva tă - closet, la trină şi privadă, W .C .
privegh i - vegherea unui mort; veghe, stra jă , priveghere
a prânzî - a lua masa de prânz; a lua masa de dim ineaţ ă
proaspătă  - masa de seară  în fam ilie (in tim ă) prile ju ită de tă ierea
porcu lu i (ia rna)
procoviţ ă - procov, vă l, pânză cu care se acoperă diferite lucruri; 
pătură , postav
prohod - slu jba înmormântării; înmormântare . S lu jba şi cânturile  
din V inerea Mare
prop is - hârtie (ca ie t) lin ia tă specia l pentru exerciţ iile elevilo r la  
ca lig ra fie

proptă - proptea, sprijin , reazem ; susţ inere , pră jină  
protă - protopop, proto iereu
prun - prune - pom  din fam ilia rozacee lor, cu flo ri albe verzu i cu  
fructe  cărnoase, vinete , gălbu i; renum it în fostele  livezi, din lunca  
Mureşu lu i

prun işte - livadă de prun i
a pruştica - a ţ âşn i, a izbucn i, a bui, a buşn i, a ieş i, a puştica
pte le - pie le
pudăreală - pudrare
pu ică - pui de găină, găină tânără
puro i - coptură , ven in , in fecţ ie
a puţ î - a răspândi un m iros greu, neplăcut; a m irosi urât 
a (se) puţ uli - a se dich is i, găti, curăţ a , aran ja , sp ilcu i, fe rchezu i

R

rac - crustaceu cu carapace ta re , negru-verzui, cu cinci perech i
de pic ioare, ce le din fa ţ ă în fo rmă de cleşte ; cancer, zod ia
Canceru lu i; nume dat unor unelte care prind, agaţ ă ca racu l
a rade - a (se) bărb ieri, re teza, tă ia , şterge
ra f - cerc, şină de fie r, pusă pe  o roată de lemn, pe căzi şi butoa ie

ramură - ram , cracă, creangă, cloambă
raşpă - raşpe l, pilă de oţ e l, răşpă lău
ra to tă - om letă , papară, păpăradă
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izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
;

Irăgace tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - rădaşcă, boure l, boul Domnulu i 
răgut - recrut 
rărunch i - rin ich i
răsfă ţ a t - dezm ierdat, alin ta t, ninera t, capric ios, cu toane, îm buibat
răste ln iţ ă - marg inea patu lu i; ploşn iţ ă = ste ln iţ ă
răşch ia - a depăna fire le toarse de pe fus sau de pe ghem pe
răşch itor

ră tie - rach iu , rach ie , palincă, vinars, stropşea lă , ţ u ică
ră tişe - învârtite din aluat copt în grăsime
răzor - fâş ie  îngustă de pământ nearat serv ind ca potecă şi hotar
în tre două ogoare, că luşire , hat, m iesu ină
răzuşe - unealtă de îndepărta t (cură ţ a t) pământu l negru de pe
hârle ţ

reverendă - haină preoţ ească lungă, neagră, anteriu
rip idă - obiect fo losit de cop ii în biserică pentru unele serv ic ii
re lig ioase

rişcă - şoc de noroc în care se fo loseşte o monedă aruncată în

S

l

I
:
■

:
I

sus
■

a rândă li - a rându i, a aran ja , a aşeza, a ordona, a organ iza, a  
orândui, a potriv i
rântaş  - fă ină pră jită, ceapă, boia de arde i amestecate cu untură  
rânză - pipotă (stomac)
râ t - şesu l din lunca Mureşu lu i pe care creşte ia rbă de păşunat 
ro letă - sto l, ja luzea, ru lou, persiană  
romoniţ ă - muşeţ e l
rudă - oiştea (de la trăsură) pră jină, par, drug, ruda de la cuptor 
rug - trandafir; rug să lbatic (trandafir), măcieş 
rugă - rugăm inte , rugăciune, Cruce, Tro iţ ă 
ru je - floarea soare lu i
rusunoi - cocă din resturi adunate de la frământatu l pâin ii

i

!SRQPONMLKJIHGFEDCBA

s
sab ia plugu lu i - partea plugu lu i cu găuri şi cu i
sac - obiect confecţ ionat din pânză sau hârtie rezistente , fo losit
pentru transport şi păstrarea cereale lor; pânză din fu ior; din câ lţ i
d in care se fac sacii; geantă mare, în că lă torie
sa lc ie  - specie de  arbori cu ramuri lung i, subţ iri, m lădioase, frunze
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lungu ie ţ etsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA şi flo ri galbene - verzu i dispuse în mâţ işori 
samurast - plantă răsărită din reco lta anterioară scuturată  
sapă - unealtă agrico lă pentru săpat şi prăşit 
sară - seară, partea de la sfârş itu l zile i
sârme - sarmale , preparat cu linar, amestec de carne tocată şi
orez, ingrediente, înve lite în foa ie de varză
saţ - săturare , îndestu lare , belşug, abundenţ ă , îm buibare,
senzaţ ia ce lu i sătul
săbău - cro itor
săbă iţ ă - cro itoreasă
săcure - secure
să jac - pirostie, crăcană
să lam  - sa lam
sălaş - locu in ţ ă , casă, gospodărie , pentru oameni şi animale  
fo losite vremeln ic în câmp
a sămădi - a socoti, ca lcu la , contab iliza (sămăşag) 
săndale - sandale
sărsam  - unealtă , scu lă , harnaşament, ţ a rţ am 
scab ie - râ ie
sca ldă - loc de scă ldat, cadă, vană de baie
scamă - fir subţ ire şi scurt destrămat din tr-o ţ esătură ; puf
scăfârlie - ţ easta capulu i, cran iu , cap
a scărmăna - a dărăci, pieptăna, a drâg li, peria
a scheuna - despre câ in i, animale : a scoate sunete ascuţ ite şi

repeta te de durere sau bucurie ; a che lă lă i
sch ilod - mutila t, anch ilozat, deformat, in firm , ciuntit
a (se) sch imonosi - a  deforma, strica , strâmba, poci; a face nazuri

a scânci - a plânge înăbuşit şi în tre tă ia t; a se vă ita , geme
scândură  - lemn la t, gros de  cca. 5 cm , tă ia t de-a lungu l trunch iu lu i,

în trebu in ţ a t în construcţ ii, tâmplărie
a sclin ti - a scrin ti - a scrîn ti - a scoate din articu la ţ ie un os, o  
înche ie tură , a luxa
scofală - pricopsea lă , fo los, ispravă, afacere, avanta j, profit 
scovardă - clă tită
Scrip tură - B ib lia , Vechiu l Testament şi Noul Testament 
scroafă - femela porcu lu i; conste la ţ ia Scroafa cu purce i 
seceră - unealta pentru reco ltarea manuală a păioase lor
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servus tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - fo rmulă fam iliară de sa lu t
sfadă - ceartă
sfedăr- pulovăr, flane lă
sfrede l - burgh iu ; sfrede lu l-m ic, sfredelu l Pământu lu i (Conste la ţ ii) 
siliş te - locu l pe care a fost aşezat un sat; vatra satu lu i; loc de  
casă

a sâcâ i - a nu lăsa pe cineva în pace, a-l cică li, a-l necă ji, a (se)
fâ tâ i•
sâ tă - sită , scuturătoare, ciur, pentru cernut fă ină sau măla i
s lugă - persoană angaja tă  în tr-o  gospodărie  pe bani sau  în natură
sucâre - pompă manulă de scos apă de băut
smârc - smoală - substanţ ă rămasă la distila rea petro lu lu i sau
gudronu lu i de cărbune; se  fo loseşte la pava je, în industria ch im ică;
zeft, pec. Catran
snagă - fire , nărav, putere , vlagă
soartă - fo rţ ă , vo in ţ ă supranatura lă care hotărăsc to t ceea ce se  
petrece  în via ţ ă ; destin , fa ta lita te , noroc; dată de  sus, scrisă , ursită , 
deznodământ 
socăciţ ă - bucătăreasă
so lgăb irău - funcţ ionar adm in istra tiv al fostu lu i im periu austro- 
ungar sim ilar pretoru lu i sau prim pretoru lu i de mai tâ rz iu  
sopon - săpun
a (se) spăria  - a înspă imânta , a (se) în fricoşa, a (se speria , a (se) 
teme, alarma
a spesa - a che ltu i, a îm prăştia , toca, arunca
sp iţ ă ,e - fiecare obadă este legată de butucu l ro ţ ii cu o sp iţ ă -

Roata trăsurii are 16 sp iţ e
stavă - herghe lie ; loc îngrăd it în care se ţ in ca ii unei herghe lii 
stă la j - eta jeră
stărp - care nu rodeşte ; sterp ; nerod itor, neproductiv 
ste ln iţ ă - ploşn iţ ă
sterpezit (d in ţ ii) - o senzaţ ie neplăcută a din ţ ilo r (datora tă  

consumulu i de fructe)
stân jen - măsură de lungime variab ilă existentă îna in te de  
in troducerea sistemulu i metric , variind în tre 1,96 m . la 2,23 m . 
stog - grămadă de snopi de grâu şi alte păioase clăd ită , afla tă în  

aşteptarea efectuării altor lucrări (tre iera t)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i

iEDCBA
l
:
:
:

:
:

!

■
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stra iţ ătsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - tra istă
a strepezi - (despre din ţ i) a se irita , producând senzaţ ie neplăcută , 
din cauza consumulu i de fruncte acre, necoapte  
su - sub
subsuoară  - partea de dedesubt a  înche ie turii braţ u lu i cu umăru l; 
sub braţ
a suci - a răsuci un  fir, o fib ră  tex tilă  etc. pentru a le mări rezistenţ a ; 
a în toarce, a ro ti, a învârti, a în toarce pe o parte şi pe alta  
sucitor, sucitoare - su l neted de lemn cu care se în tinde şi se  
subţ iază pătura de aluat
a sudui - a în jura , a ocărî, a rosti sudălm i, a drăcu i, a insu lta  
sugnă - sucnă, fustă simplă groasă, fă ră încreţ itu ri (in terioară) 
sufu lcat - suflecat (despre obiecte de îm brăcăm inte), îndo it, 
răsfrânt invers
su lă  - unealtă  fo losită de cizmari pentru găurit pie lea, ta lpa pentru  
a petrece aţ a prin ele
su lhac- unealtă pentru a uşura sfărâmatul porumbulu i cu mâna
suman - haină ţ ă rănească; ţ undră, zeghe; ţ esătură groasă de
lână, lucra tă în casă, din care se fac sumane
sur - de  cu loare in termediară , în tre  alb şi negru, cenuşiu , fumuriu ,
gri, plumburiu , în tunecat, mohorât, suriu , cărOnt
suncă lău - pat de dorm it în pridvor

Ş

şa ibă - disc, placă de meta l, de lemn etc. găurit care se pune
în tre un şurub şi partea spre care acesta se ro teşte, pentru a
menţ ine şurubu l fix
şa l - ţ esătură din lână, mătase; fu lar
şan - ca lapod
şapcă - acoperământ cu cozoroc pentru cap, din pânză, postav
şarg - despre ca l: cu părul galben - desch is; gălbu i
schenţ ă - haină, veston
şe ită li - a (se) plim ba, a (se) spaţ iri
şe le - şa le , rărunch i, m ijloc, reg iunea lombară a sp inării
şeran - şaran, crap
şercan - zmeu
şergat - bălţ a t, dungat, tă rcat, ţ ă rcat (despre ca l)
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şerpe tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - şarpe
şifon ier - dulap pentru păstra t haine le şi len jeria ; garderobă
şin ic - unita te de măsură de 104 I; de comparat cu şineg 50 kg
şipcă - lemn subţ ire şi lung fo losit de dulgher şi tâmplar
ş ireg lă - codârlă , fund; (se află în fa ţ a şi dosu l trăsurii: şireg la
mare, m ică) se leagă cu lan ţ , tras prin za lă , de cornu l lo itre i
ş iş tav - nedezvo lta t, pipern ic it, mărunt, plăpând, uscat
ş iţ ! - alungarea pis ic ii (in terjecţ ie )
a şlingu i - a borda, a coase, a îm pistri, a ch ind is i
a şlogu i - a para liza
şna ider- cro itor, săbău
şnaps - (germanism ) un fe l de rach iu ta re
şoancă - şuncă
şod - curios, ciudat, bizar; nostim , hazliu  
şogor, şogoriţ ă - cumnat, cumnată  
şo l - cană, ceaşcă (de lu t)
şo locat - geamul din tu rnu l biseric ii, de unde se trag clopotele
şomoiog - mănunchi de paie , fân , câ lţ i cu care se spa lă sau se
aprinde focu l
şont - şch iop, sch ilod
şopăia lă -.vorb ire în şoaptă , şoaptă
şopron - adăpost în care se ţ in unelte le de gospodărie , nutre ţ u l, 
şopru

şoric i - şorec; pie le de porc pârlită sau opărită , după tă ierea  
porcu lu i

şoşon - încă lţ ăm inte de ia rnă  din cauciuc, pâslă etc, peste panto f 
şorof - şurub
şpaclu - unealta  zidaru lu i pentru : aplica t, netezit şi răzu it tencu iala  
şi ch itu l
şpa iţ - cămară (de alim ente)
şporheit - sobă (cuptor) de bucătărie
şta fir - zestre a m irese i, dotă
ştangă - bară de fie r, drug, rangă
ştift - cu i m ic (de lemn), fă ră cap fo losit de cizmar; sp in
ştrec - ca le fe ra tă , drum  de fier, lin ie fe ra tă
ştrim f - ciorap
şumar - pădurar
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a tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA şuşcă i - a ofta , a susp ina (d in greu), din adâncul in im ii 
şuştar- şiştar; vas  de lemn, de meta l, cu toartă cu gura mai la rgă  
ca bază, fo losit pentru muls lapte le sau pentru scurs zeru l din
caş
şuştăr- panto far, cizmar 
a şurlu i - a face curat în casă (pe pământ)

T
tac - baston specia l de lemn, fo losit la bilia rd  
ta ică - bunic (ta ta mare), părin te , ta tă
ta ifas-conversaţ ie fam ilia ră , in tim ă, sfa t, flecărea lă , palavrageală 
plăcută

ta la j - tă laş, aşch ii de rindea
ta ljer - ta ler, vas pla t de lemn din care se mânca, fa rfurie , blid  
ta rara - melod ie monotonă care nu se mai te rm ină; onomatopee  
ta ră - dara; greută ţ i nemarcate , bucăţ i de meta l, în trebu in ţ a te la  
cântărit

tas - vas pla t, ta ler cu care se umblă la biserică pentru chetă (a  
umbla cu tasu l)
taşcă  - geantă  de pie le sau de pânză  în care se  ţ in diferite obiecte  
taşte - mâncare: aluat umplut cu brânză, fie rt; taşte cu brânză  
tăb liţ ă - placă de ardezie , de fo rmă dreptunghiu lară , fo losită de  
şco larii începători pentru deprinderea scrisu lu i 
tăgadă - tăgăduia lă, contestare, negare, dezm inţ ire 
a tăgădui - a nega, a dezice, a ascunde, a masca, a tă inu i 
a tăgăşi - a curăţ a , a deretica , a scutura , a strânge  
tă ie tură - drumul săpat de Mureş în curgerea lu i spre T isa după  
săparea canalu lu i
tă iţ ă i - tă iţ e i; aluat amestecat cu ou, sare, apă; frământat şi, după  
subţ iere , tă iat în şuviţ e lung i, subţ iri care se fie rb în supe sau se  
gătesc cu brânză, nuci şi mac  
tă lm aci - traducător, in terpre t 
a tă lpă lu i - a tă lpu i, a pune pinge le  
tă lpăşag - com ision
a tămădi - a se însănătoşi, vindeca, îndrepta, în trema, lecui 
tămăduia lă - îndreptare, însănătoşire, lecu ire , înzdrăven ire , 
vindecare
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a tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tăndă li - a vorb i fă ră rost 
tă răboanţ ă - roabă
a tă răgăna - a amâna, pre lung i, în târz ia , a dura, a te rg iversa, 
temporiza , a trena
tărcat - dungat, vărgat, îm pestriţ a t, bălţ a t, păta t
tărhană - pastă fă inoasă de casă (fă ină, sare, ou) măruntă
tărâţ e - coa ja grăunţ e lor de grâu, porumb, zdrob ită prin măcinare
tăroc - ta re
tă t - to t
tă tarcă - tă tăroa ică, tă tăriţ ă 
tău t - slovac
a tăvă li - a (se) rostogo li, zvârco li, cu lca, doborî 
tea - cea i
te le leu - om fă ră căpătâ i, care îş i pierde vremea (umblând de  
co lo , co lo) fă ră nic i o treabă; zăpăcit, prost 
tep t - piept
a tep tăna - a pieptăna
a te rfe li - a murdări, a mânji, a în josi, a insu lta , a batjocori 
te rheti - tă rhat; sarc ină, povară, bagaj, ca labalâc, încărcătură  
te tru ţ ă - dim inutiv de la pia tră (p iatră m ică) 
a tfcă i - despre in im ă: a  bate ta re (datorită unei emoţ ii putern ice); 
a zvâcn i, a palp ita ; despre ceasorn ice: a em ite un sunet ritm ic: 
tic-tac!; onomatopee, sinon ime: a ch inu i, frământa, suferi, zbate , 
zbuciuma, zvârco li
a (se) ticări - a depune efort, a fo rţ a, a se fo rţ a , a se tecărui 
tighe l - tiv itu ră , cusătură viz ib ilă măruntă făcută cu maşina, sau  
cu mâna
tihnă - lin iş te , pace, odihnă, repaus, mulţ um ire, satis facţ ie,
astâmpăr, ca lm , sen inăta te , sen in , confo t
tijlă r - tâmplar, sto ler, bărdar, ciop lito r, măsar, tiş lă r
tiligă - şaretă , cabrio le tă , tilburi
tim ar - tăbăcar, argăsitor, opincarăş, tă lpar, dubălar
tină - noro i, pământ, lu t, necurăţ en ie , arg ilă , clisă, murdărie , jeg
tindă  - încăperea  de la in trare  în case le  ţ ă răneşti, coridor, galerie ,
pronaos, prispă
tin tă - cernea lă
tioc - pungă, cornet (im provizate)
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tip tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - fo togra fie
tips ie  - tavă mare, de meta l pentru copt plăcin te , fripturi, cozonaci 
tirip lic - fir de mătase, de bumbac, răsucit şi merce lizat fo losit la  
brodat sau la împle tit
tiş iţ ă - partea de jos a pic ioru lu i de ca l, deasupra cop ite i 
tiuşcă - lov itu ră cu palma
tiv - marg inea de pânză, de sto fă , îndo ită şi fixa tă prin cusătură  
pentru a preven i destrămarea ţ esăturii 
tâmp - tâmpit, tâmpenie - cre tin , id io t, im becil 
a tândă li - a-şi pierde vremea, a lucra încet, a m igăli, a se mocăi 
a se tângu i- a se plânge, a se je li, a se vă icări, a se plânge de  
cineva, a se lamenta
a tân ji - a se afla în tr-o stare de slăb ic iune  fiz ică , a fi bolnăvicios, 
a se ofili, veşte ji, lâncezi 
tâ rnaţ - prispă (înch isă)
a tâ rş i - a defrişa , despăduri, despuia , dezgoli, săpa, prăşi 
toană,-e - capric iu , chef, fasoneală , fiţ ă , moft, naz, sch lifosea lă , 
pârţ ag, izmeneală , bâzdâc  
tocaci - to rcător
tocană - mâncare cu sos, carne pră jită cu ceapă, boia , fă ină, 
carto fi

tocon iţ ă - popândău, guzgan, momâie, sperie toare , şoarece de  
câmp

to lcer - pâln ie
to lvai - in terjecţ ie , strigăt de teamă
tomneală - tocmeală , acord, aranjament, ch ibzu in ţ ă , convenţ ie 
tongă lău - ştiu le te de porumb păstra t de sămânţ ă 
toporişcă - topor cu coada scurtă ; bardă
toptan, cu top tanu l - (în legătură cu vânzarea şi cumpărarea): în

cantită ţ i mari, cu rid ica ta , cu grămada, angro
tori - tu lp ina porumbulu i, fă ră frunze; to r, tiz ic ; to riş te; gunoi de
vite

tort - fir de cânepă, de in , sac de to rt, pânză din fire de cânepă

torumb - tu rnu l biseric ii
tragă - unealtă de scos gunoiu l animale lor
trăgaci - vas din fructu l curcubetei făcut pentru a scoate din

butoa ie ţ u ica , vinu l, băuturile
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troacă tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - alb ie , copaie , covată ; la plura l: boarfe , bulendre, catrafuse  
trop - mersu l ca ilo r (tropot); trap; onomatopee: tropa, tropot 
troască  - clopot m ic purta t de  animale : oi, m ie i, viţ e i, mânji, berbeci 
trosco i - clopot mare purta t de boi
troscoţ e l - plantă erbacee cu tu lp ina ram ifica tă pe pământ, 
scârţ iitoare

tu leu - tu lp ina porumbulu i, cu frunze, rămasă după tă iere  
tu lipan - la lea, iris , stân jen, stân jene l
tu lumbagiu  - pompier, tu lunbaş  - pompier; tu lumbă: fu rtun, pompă
a  tuna  - a se produce  un tunet; a se auzi tunetu l; a  trăzn i, a bubui
turca - capra; obice i loca l de Crăciun
tureac - carâmb, tu reatcă
a se tu rişa - a se da pe gheaţ ă , pe alunecuşuri
a tuş i - a exp ira brusc şi cu zgomot aerul din plămâni; a avea un
acces de tuse
tu tcă - femela curcanu lu i; curcă. Expresii: a fi, sau a sta ca o  
curcă plouată ; sau beată , a fi sau a sta , a umbla abătu t, 
dezorienta t, zăpăcit; râd şi curc ile = este din ca le afară de  
caraghios!

Ţ

ţ ac-pac - repede, cât ai clip i din och i. Onomatopee
ţ ag lă - sem ifabrica t de oţ e l, din care se lam inează bare, sârme
etc

ţ andură - bucăţ ică de  lemn, pia tră care se  desprinde prin aşch iere , 
ciop lire

ţ anţ oş - semeţ , mândru, fudu l, arogant, grandoman, încrezut, 
neruşinos

ţ ap - masculul capre i; masculu l căprioarei: căprior; ţ ap-negru: 
masculu l capre i negre. Expresie : A sta ca un ţ ap logod it = a sta  
ţ eapăn, prostit, aiurit
ţ a rcă - coţ o fană; epite t pentru o femeie  vorbăreaţ ă , limbută ; gură* 
fleoancă

ţ ărco i - masculu l ţ ă rc ii
ţ a rină - câmp cu ltiva t; ogor, arătură , glie; loc de pelerina j 
ţ ăcăneală - aiurea lă , alienare, sm intea lă , nebunie , ţ icnea lă 
ţ ăpoa ică - coş de fo rmă con ică cu coadă lungă, fo losit la pescu it
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a tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ţ ă rcu i - a adăposti vite le , oile  în tr-un  ţ a rc; a îm pre jmui, a  îngrăd i 
ţ ea ! ţ ea ! ţ ea ! - in terjecţ ii, cuvin te repeta te  pentru chemarea porcilo r 
ţ e lină - plantă erbacee aromată din fam ilia umbelife re lor; plantă  
cu linară şi medic ina lă (ap ium graveo lens); pământ nelucra t; 
pârlog, păşune, fânaţ ă 
ţ ifrăş it - îm popoţ ănat, înzorzonat
ţ ilindăr- cilindru , trio r, se lector de sem inţ e , joben, glob, stic lă  
ţ im ent - ciment 
ţ imet - scorţ işoară 
a ţ inu i - a cositori
ţ ip irig - plantă cu frunze lungi, cilindrice, cu vârf în ţ epător, cu flori 
m ici, verz i, dispuse  în sp ice (Scirpus); clorură de amoniu  
ţ ip lă - ce lo fan; membrană făcută din pereţ ii in testine lor sau din  
băşica animale lor fo losită pentru acoperirea borcanelor cu con
serve sau, în trecut, în locu l geamurilo r de la fe restre le case lor 
ţ ă răneşti 
ţ itroamă - lămâie  
ţ itcoş - pedant, mândru, elegant
a ţ iu i - a produce un sunet lung şi ascuţ it, cu rezonanţ ă meta lică , 
ţ iu it, ţ iu itu ră
ţ âcnea lă - ţ icnea lă - sm intea lă, nebunie , manie, zăpăceală  
ţ âdulă - ţ idu lă - bucată m ică de hârtie , bile t, perm is, ch itanţ ă etc. 
ţ â fnă - ifos, aroganţ ă , semeţ ie , bosum flare , fa lă , fudulie , 
impertinenţ ă, tupeu
ţ â itoare - ţ iitoare - concubină; locu l unde stă vânătoru l la pândă, 
loc pe unde trece vânatu l; amantă, iub ită , prie tenă  
ţ ângă lău - clopoţ e l purtat de animale m ici, de cop ii 
ţ âpe le - panto fi, încă lţ ăm inte
ţ âpete - a ţ âpa = a ţ ipa - strigăt ascuţ it (de durere , de spa imă), 
zb iere t, a striga cu glas ta re şi ascuţ it, a zb iera ; a rosti vorbe  
răstite , a arunca
o ţ â ră - puţ in , un pic, ceva; o ţ â rică , o ţ â rucă 
ţ â râ ia lă - ploa ie de scurtă durată , uşoară  
(cu) ţ â râ ita - puţ in , câte puţ in 
ţ â ţ ă - mamelă; gurgu iu l ulc ioru lu i de băut apă  
ţ â ţ ână - balama; rădăcina unui fu runcu l
ţ oa lă - ţ esătură pusă pe ca l pentru a-l îngriji; ru fărie , îm brăcăm inte ,
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haină tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA veche, uzată , pătură
ţ o i - stic lu ţ ă cu gâtu l lung din care se bea ţ u ică ; ^
băutură consumată
ţ opârlan - om  cu apucături groso lane; bădăran, groso lan, 
a ţ uca - a săruta ; ţ ucare : sărut, sărutare , săruta t 
ţ uca l - oală de noapte  
ţ ug - tren, locomotivă, maşină
ţ uguie t - ţ ugu ia t - ascuţ it, pre lungit, înă lţ a t, moţ at, pupuisr
ţ uhaus . înch isoare, arest, ocnă, puşcărie , temniţ ă
ţ u ică - băutură alcoo lică obţ inută prin fe rmentarea şt distila re
prune lor sau altor fructe , cazan de ţ u ică= că ldare
ţ umburuş - m ică proem inenţ ă ro tundă a unui obiect
ţ urţ ur - slo i m ic  de gheaţ ă , ascuţ it care  se  fo rmează iama  is  sirssn i
ţ uruc - strigăt al omului pentru a îndemna ca ii să meargă îraccr.
ţ u ric - smoală  fo losită de cizmar pentru a unge  firu l fo losit la
cu mâna
ţ u ţ u ian - cioban ardelenesc  
a ţ u ţ ura - a trage pe cineva de păr sau de ureche

U

ud - urină; plin de apă, îm bibat de umezeală ; despre ocru ': uâ  =  
plin de lacrim i, în lăcrămat; plin de năduşeală , asudat 
udătoare - strop itoare
uger - organ cărnos de secreţ ie a lap te lu i la femele le anirrsaescr 
mam ifere

u ică - unchi, nene, bade, bace  
uie - unch i
u iegar - dulap în care se păstrează stic le şi vase; blidar, staa* 
a uim i - a stârn i, a provoca  m irare adâncă, adm ira ţ ie ; a  surcsvc». 
a buimăci
u ită tură - priv ire , aruncătură de och i, fe l de a priv i, căutăfturâ  
uituc - om  care uită uşor; om  cu memorie slabă, distra t 
uiu iu ! - strigăt prin care se exprim ă vese lia , însoţ ind 
ţ ă răneşti
u ium  - procenta ju l de fă ină sau de grăunţ e sau de bani ^  
proprie taru l de moară, batoză sau cazan de fie rt com ina  
ulic ioară - dim inutivul de la uliţ ă , străduţ ă , strade la
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uliţ ătsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - stradă, în sat; drumul îngust mărg init de case
ulm  - arbore cu scoarţ a netedă, coroana stu foasă, frunze  zim ţ ate
pe margin i, alb ic ioase; lemnul lu i este fo losit de ro tar (U lumus
campestris)

a umbla - a merge, deplasa, duce, m işca; purta, co linda, străbate  
umbră - umbriş, în tuneric, în tunecime, obscurita te ,; apariţ ie , 
arătare , ch ip ,im agine
uncie - unita te veche de măsură pentru greută ţ i egală cu cca. 35

gr.

unsoare - grăsime animală sau vegeta lă; untură, ule i
urdă - deriva t al lap te lu i de oaie obţ inut prin fie rberea zeru lu i
gras rămas de la prepararea caşu lu i, de la alegerea untu lu i
a urd ina - a merge des la cineva sau undeva; a avea diaree
urdoare, urdori - secreţ ie gălbu ie care se depune pe marg inea
pleoapelor

a urlu i - a măcina porumb, orz, ovăz, pentru a face urlu ia lă  
a ursi - a hotărî dina in te soarta unei fiin ţ e sau a unui lucru , a  
meni, a predestina, a hărăzi, a orândui, a destina  
ustura - a face pe cineva să sim tă o senzaţ ie ascuţ ită de arsură, 
în ţ epătură , dureroase; a provoca o durere fiz ică sau morală ; a  
lov i, a îndurera
uşă, uşiţ ă - poartă , prag, in trare ; portiţ a de la stradă (u liţ ă) 
uştior - tocu l de la uşă
uşuratic - lips it de seriozita te , fă ră m inte , nesocotit, fluştura tic , 
frivo l

u ţ u ţ - hin tă , leagăn (im provizat de cop ii)

V

vacs - preparat fo losit la unsu l sau la lustru itu l încă lţ ăm inte i din  
pie le şi al hamurilo r
vad - loc pe unde curge o apă, alb ia , matca unui râu, cursu l lu i; 
locu l unde malu l este mai jos şi apa mai puţ in adâncă, perm iţ ând 

trecerea de la un mal la altu l; loc de trecere ; ţ ă rm , mal, lim an  
va iling  - vas mare  de bucătărie (emaila t) fo losit pentru frământarea  
aluatu lu i şi la alte preparate cu linare
var - lian t în construcţ ii, materie prim ă în industria ch im ică; var 
stins - hidroxid de ca lc iu ; lap te de var fo losit pentru vopsit pereţ ii
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case lor

vargă tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - nuia lungă, subţ ire şi flex ib ilă  ţ ă iată din tr-o ramură dreaptă ; 
dungă

varn iţ ă - ladă din scânduri, îngropată pe jumătate în pământ şi 
fo losită la stingerea  varu lu i şi la prepararea  manuală  a mortaru lu i; 
groapă în pământ pentru constru irea cuptoare lor de var 
văcar - persoană care păzeşte vacile satu lu i (la păscut) 
a văcsu i - a unge încă lţ ăm intea cu vacs şi a o lustru i 
vă icărea lă - boceală , tângu ire , lamentare, je lire , plâns, vă ită tură  
vă iug - cărăm ida nearsă, ch irp ic i 
vă lău - jgheab de adăpat vite le (d in lemn, din ciment) 
a vătăma  - a dăuna sănătă ţ ii aducând boli, răniri; a  aduce pagube, 
stricăciun i; a dăuna, a pre jud ic ia
vecie - etern itate , veşn ic ie , nemurire , perpetu ita te , săvârş ie  
a veghea - a sta treaz (noaptea), cu gândul la cineva, la ceva; a  
îngriji un bolnav (noaptea); a păzi, a sta de stra jă , a supraveghea  
ver - porc (m ascu l) , mascure = porc castra t; vierii; vier 
verigă - ine l al lan ţ u lu i; legătură ; verighetă  
veşcă - coa ja unor copaci din care se face marg inea site lor; 
expresie : a trece prin ciur şi prin veşcă = a trece prin multe, a  
avea experienţ ă
vică - măsură veche egală cu 28 I.
v ig - va l, su l de pânză, de sto fă
vigan - roch ie de oraş; vese l, vo ios, viguros
vinars - rach iu
a vin i - a ven i, a ajunge, a sosi, a pica, a merge, a in tra , a apărea  
viţ ă l - viţ e l; puiu l vacii; viţ e luşe, viţ ea, viţ ică 
viz ic lu - bluză, jachetă femeiască
vână - venă; conductă, noroc, şansă; arteră , febră , tendon, 
nervură

vânăt - cu loare vânătă (a lbastră); albastru-înch is; plumburiu  
vântă tău - grămadă de fân
vârşe - unealtă de pescu iţ lungu ia ţ ă , din tr-un coş de plasă şi din

nu ie le de răch ită îm ple tite , un fe l de pâlnie
vârv - vârf; cu lme, creastă , pisc, extrem ita te , capăt
v lăd ică - episcop; stăpânitor, domn, principe
votcă - ţ u ică slabăutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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vran iţ ătsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - poartă de scânduri sau de nuiele îm ple tite
vreasc, vreascuri - creangă, ramură uscată , desprinsă din copac
vremeln ic - de scurtă durată , temporar, trecător, instab il, efemer

Z
zacuscă - gustare,'aperitiv (preparat din legume) 
zad ie - catrin ţ ă, fo tă , şorţ
za lă ,-e - och iul lan ţ ulu i; lanţ ; armură, verigă (de asupra lo itrii) 
zamă - supă, ciorbă
zancă - la ţ , och i din şofară sau din sârmă, arcan, juvăţ ; pentru
prins animale le (câ in i) sau păsări
zap - treaptă (de lemn) de la scară
zapiscă - adeverin ţ ă , certifica t, dovadă, mărturie, act
zar - broasca de la uşă
zarişte - zare, orizont, lum in iş
zăba lă - partea de jos a căpăstru lu i care se in troduce în gura  
ca lulu i

zăbăuc  - zăpăcit, aiurit, năuc, buimac
a zăbovi - a în târz ia, a sta prea mult în tr-un loc; a se ocupa, a-şi 
pierde vremea cu ceva; a se orp i, a sta , a poposi 
zăbran - dumbravă - prin deducţ ie :
Zăbrane = loca l = dumbrave = livezile cu prun i din va lea (lunca) 
Mureşu lu i

a (se) zăbuni - a (se) zăpăci, tu lbura (la m inte), năuci, buimăci, 
fâstic i

ză log - amanet, garanţ ie , gaj, chezăşie ; sechestru , ipo tecă  
ză lud - sm intit, ţ icn it, nebun; zăpăcit, scos din m inţ i, înnebunit, 
tu lbura t, adâncit; naiv, nepriceput, neserios, uşuratic , prost 
zănatic - zăpăcit, sm intit, bezmetic
a zăngăni - despre meta le , clopote , stic lă : a produce un sunet 
meta lic , a zomoi, a zdrăngăni. Onomatopee  
a se zărăsti - a se ră tăci, a se pierde  
a (se) zăsti - a se îngrămădi
zăton  - zăgaz din stu f sau  din  nuie le aşezat în  râu pentru  prinderea  
peşte lu i; îngheţ area comple tă  a Mureşu lui: a  îngheţ a t “ca zătonu l”, 
ostre ţ

a zău ita - a uita ; a neglija , a om ite ; a se zău ita
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zăvortsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - încu ie toare la uşe; ivăr, răzlog
a (se) zbate - a se zvârco li, smuci; a se lup ta cu moartea; a se
ch inu i, a zvâcn i, agita ; a se căzn i, fo rţ a , sili
zbeg - zburdăln ic ie, zbenguia lă , gloată , mulţ ime în m işcare,
învă lmăşeală

zb ic - bic i
a (se) zb ic i - a (se) usca, (la suprafaţ ă); a se zvânta  
a zb iera - despre animale : a scoate zb iere te, a striga ta re , stri
dent; a ţ ipa , a răcn i; a plânge, a se tângu i cu glas ta re  
zbârcit - cu zbârcitu ri, cute , riduri; încre ţ it 
a o zbughi - a o lua la fugă; la im perfect cu va loare de in terjecţ ie 
zbruş - bucată de noroi uscat, aspru, ta re ca pia tra  
zdravăn,-ă - vo in ic, putern ic, vân jos, viguros, sănătos, tea făr 
a zdrăvia - a strănuta
zdreanţ ă - cârpă, bucată ruptă din tr-o pânză, obiect de  
îm brăcăm inte ; treanţ ă , om  de nim ic, lepădătură , secătură  
a zdreli - a (se) răn i uşor, a (se) ju li; zdrob i, sfărâma  
a zdruncina - a tu lbura , a zgudui, a face efort; a scutura ta re , 
clă tina, hurduca, a slăb i, a şubrezi
zdup  - cădere precip ita tă ; zgomotu l căderii, al paşilo r gre i, apăsaţ i;
onomatopee, arest, înch isoare, puşcărie
zeflemea - iron ie, luare în râs, batjocorire , persifla re , în ţ epătură
zevzec - prost, nătărău, găgăuţ ă , neghiob, bleg, ton tă lău
zga ibă - bubă m ică, rană, zgârie tură care a început să prindă
coa jă ; coa ja care se fo rmează pe o rană
a (se) zgâ i - a desch ide ta re, a căsca, a holba och ii, a (se)
zgâmboia , a priv i cu ins istenţ ă, cu och ii mari
a (se) zgâria - a-şi face o rană uşoară, a se  ju li; a ara superfic ia l;
a scrie prost; a im presona neplăcut
z ib-zar - fe rmoar
zâ-zâuă - zi, ziuă
a zâce, - a zice - a exprima în cuvin te , a rosti, pronunţ a , articu la  
a zâmbii - a pofti, a dori, a  jindu i,. a râvni (de la zâmbic = poftă), a  
lăcom i

zâzan ie - in trigă , discord ie , vra jbă, gâlceavă  
zmalţ - email 
zm jntit - nebun
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zoa lă tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - 
zobon- vestă  
zu lie - gelozie  
zupă - supă  
a zuru i - a zornăi
a zvânta  - a  zvânta - a pierde umezeala ; a şterge, usca lacrim ile , 
a distruge, a nim ic i; a sle i, a secătu i
zvântura t - uşuratic - fluştura tic , nesocotit, aventurier, pribeag  
a (se) zvârco li - a se zbate , a se în toarce (în aşternut) de o parte  
pe alta , a se agita , a se frământa
a zvârli - a arunca, a da la o parte , a lepăda (ceva), a ris ip i, a  
îm prăştia .

Despre locu itorii aşezării se cunosc mai multe date , prin  
izvoare scrise , după anul 1751. Se ştie că ei au ven it aic i, din  
diferite loca lită ţ i şi reg iun i şi s-au ală tura t ce lor existenţ i, prin tre  
care au rămas şi câţ iva grăn iceri. V iaţ a lo r s-a desfăşurat în cadrul 
fam iliilo r, care au păstra t şi au dezvo ltat specificu l vie ţ ii comunitare  
locale . După 1860, au fost aduse  aic i şi fam ilii de maghiari cărora  
li s-au  oferit lo turi de pământ necu ltiva te . Unele  fam ilii s-au asim ila t 
cu ce le existente ia r alte le au plecat.

După prim ul războ i mondia l şi după anul 1944 s-au mai 
^aşezat aic i şi alte grupuri de fam ilii mai ales din B ihor şi din  
Maramureş (cca. 280 de fam ilii). Toţ i ce i ven iţ i s-au asim ila t cu  
via ţ a specifică a loca ln ic ilo r.

în urmă cu două secole , oamenii aceste i aşezări au prim it 
numele  în moduri diferite : după numele loca lită ţ ii de unde au ven it 
(A rde lean, Bătăran, Borşan, Chich ihăzan, C iumedean, Crişan, Moţ , 
O tlăcan, Sălăjan, Seghedi, Tornean); de la ocupaţ iile avute  
(Ghebeleş, în I. maghiară - păstor de vite , Cătană (ostaş), Crâzn ic  
(sfă t), M isarăş (m ăcelar), Păcurar (c ioban), Săbău (cro ito r), Stra ja  
(pazn ic), Băneş  (m iner), Varga (c ismar), C impoieş, F lu ieraş, P isco i, 
Dudaş, Tambor; după prenumele părin ţ ilo r (Avram , Costea, Dănilă , 

Chirilaş, dim intuviu l lu i Chirii, M itru ţ i, dim inutivul de  la M itru , Dum itru , 
etc); după naţ iona lita tea avută (Roman de la român, Grec, Neam ţ , 
Rus); de la porecle le membrilo r de fam ilie din care proveneau.1

Deoarece în memoria co lectivă a oamenilor aşezării s-au
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păstra t,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA în mod deosebit, o parte  #d in aceste porecle , ele fiind  

nume dar, mai ales, supranume date membrilo r de fam ilie , în  
legătură cu o trăsătură caracteris tică a fiz icu lu i, a psih icu lu i sau  
a activ ită ţ ii lo r, prezentăm  o lis tă care cuprinde o parte din ce le  
mai răspândite porecle din Şeitin şi câteva prenume fem in ine  
purta te de femeile din sat, la începutu l seco lu lui al XVIII-lea .utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PORECLE DIN ŞEITIN

C iobu

C iocan

C ioclod

C ioncu

C iosu

Cârnaţ

Cârnu

Câţ a

Cocârla tu

Compaşu

Constantinaş

Copilu

Coşară

Coşerariu

C ra iu

C râstu

C reţ u

Cuchiş

Cucu

Cula

Curiteş

Bobaţ ch i

Bobiş

Bocicu

Bodonia

Bogatu

Bogăţ ăscu

Borlea

Boţ a

Bouţ u

Buha

A

Amărăscu

Andea

Aniţ e i

An ton ie

A rd ileanu

Aron

B

Balmoş

Bancu

Băbău

Băltău

Băncea

Băneşu

Bărbuţ

Băşcanu

Becu

Bendeu '

Beşa

B ica

B icariu

B ircu

B ituşa

B laga

B lădu

B leoanca

B lidariu

C

Caba

Călazăr

Călăre ţ u

Căpitanu

Cărăndău

Cătrino i

Cenădanu

Ceoatu

Cesariu

Chenta

Cheroş

Chincea

Chirilo i

Ch isă liţ ă

C icea

C icu

D

Daina

Dănilu ţ

Derâsân

D ich iţ a

D inu
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Lisandru

L iuăn tie

Lo iz i

Lo la

Luca

Ludaie

Lupu

H idea

H izom

Hodoboncea

Hodoboncu

Hoiman

Honu

Horno i

Horop ie

Hosu

Hotot

Hudrea

Hunsutu

Hulbăr

Hurdu

Dochiţ a

Doch iţ ău

Doda

Dorea

D rugălocea

Dudaşu

Dudic

MF
Madaras

Maţ i

M ăcărie

Măcean

Marian

Mărinuţ

Măriuca

Medrea

Medreanu

M icu

M ihnea

M isarăşu

M işa

M işu

M itărea

M lad in

Mneala

Mneru

Mnireasa

Moanea

Moisă

Moisuţ a

Morocoaşe

Morovanu

Muscanu

Muşuro iu

Muzi

Fanu

Fercu

Feru

F inanţ utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^ 
F lorica  
F lueraş 
Frigmăniţ a I

le  ca  
llis ie  
Iova  
Ivan

:
;
' G

Găboraş

Găzdălău

Ghembeţ

Gheorgh icuţ

Gheran

Gherman

Ghiorgh iu l

Ghiuri

..Gh iu ţ ă lea

Gâscă

G lăvan

J

Jebuţ u

Jiga

Ju lanu

L

Laca

Langa

Laţ i

Lazăru Oanii
Lăbonţ

Lăptău

Leahu

Lebeniţ ariu

Leca

L imboc

H

Hala ţ

Hăndrău

Hărămelu

Hărănaticu

Hărcău
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Răţ o iu

Relea
Perneu

Peşcanu

Petecuţ a

Petrişor

P ilanu

P in tăru

P ipa

P ipăreariu

P işta

P işto l

Pârciocu

P ititsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ca  nu
Pârjo l

Pocă itu

Poloş

Popimbre

Popoi

Porfirie

Poşneag

Pozdârcu

Precob

Precup

Prizon ieru

P rundău

P teunu

Puca

Puia

Puieşu

N

Nacica

Nădlăcanu

Neam ţ u

Neicu

Neoarca

Neşu

N ica

N icoară

N icu la

N icuţ a

N inu

N is ia

N istor

N işoru

R iţ u

Rândaşu

Roşcău

Roxa

Rusu

S

Sandi

Sandu

Săbău

Sărăndanu

Scumpetea

S fătu

S fântu

S fârticuşO
S isOaca

Oatişa

O frim a

O laru

Sântion

Sârbu

Sofiu ţ a

Sonu

Sperlea

Spiridon

S tăvăriţ a

Sucigăne lu

Suflic

Suşigu

Ou

Ouatu

P

Paia

Păioc

Păun

Păiu ţ

Răşcuţ u

Pătroi

Păvău

Pecariu

Peităr

Pe lea

Pepea

Peria

Pui

§Purca

Purhu

Puţ aş

Şampanie

Şchiopu

Şerău

Ş işu
Ş iurlea

Ş ităuariu

Ş lindărSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R
Raita

Raţ u

Răitău
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Verd ile

Verişan

Veselinu tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Vetiu
V ila

Viluţ
V ipa

V isu

Vârlan

Vră ja

Vulcan ii

T ră ilă

Trifu

Tucu la

Tuturaş

Ş tirbu

Ş trengariu

Şupăr

ŞuştăruutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TT
Ţ âmpu

Ţ eglea

Ţ enca

Ţ âgănuţ u

Ţ oanga

Tăiţ ăl
Tămăşdanu

Tărăboanţ ă

Tăutu

Teca

Terebe leu
ZuT icu
Zăru

Zdrănţ ău

Zember

Zgripcea

Zâmariu

Zâmândanu

Zmău
Zomboreanu

Uăncu

U rsu
T icuţ ă

T imoc

T imu

Ţ inu

T iparăşu

T irilo i

T itoru

Toghio i

Toto i

T raşu

V
Vancu

Varga

Varu

Vasa

Vădăsanu

Văsălicu ţ a

Câteva prenume fem inine existente în reg istru l 

de botez pe anii 1800-1810:

A fim ia

Anis ia

C ruciţ a

Cumbria

Dochia

E lca

Raveca

Ruxandra

S lena

S lina

Solom ie

S tana

Tatiana

Todora

Varvara

Mariana

Măria

Medreana

Nastasia

Oana

Palagh ia

Părasca

Păuna

Petra

llina

Ioana

Irina
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ANEXA tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 10  
Jocu l trad iţ ional

Date le cu legerilo r: 29 IX , 31 X, 7 XI 1977  
Locu l cu legerilor: Căm inu l cu ltura l
In formatori: Tornean loan 65 ani, Sămăşan Toader 76 ani, 

Crâzn ic Petru
Muzicanţ i: Fuşteac Petru 49 ani, Rostaş M ihai 48 ani, 

Petrovic i M ihai 25 ani

Unele date priv ind obice iurile tradiţ iona le ca lendaristice şi 
de  via ţ ă ne-au fost fu rniza te de  învăţ ă torii Ştefan Bozian şi Aurelia  
Ghiorgh ieş.

O rgan izatoru l cu legerilo r: Roman Feier

Repertoriu l de jocuri:
Repertoriu l curent: în tri paşi, învârtită , Pe P icior, Lenţ a , 

Romanca, Duba.
Repertoriu l ocazional: Hora M iresii, Leuca, Ceamciru , Hora  

Mare, Sîrba, Căluşeru l, Bătuta .
Jocuri de provenienţ ă extrazonală : Sorocu, A lune lu l, 

S iliş teana, V ingana, Durda, Zburda ica, C iumpita , Şapte gâşte  
potcovite , Arde leana, Ş ireg la , Ţ ărăneasca, etc.

S ituată în subzona etno-fo lc lorică a cursu lu i in ferio r al Văii 
Mureşu lu i, loca lita tea Şeitin a păstra t de-a lungu l timpulu i va lori 
ale fo lc loru lu i muzical-coregrafic  de o incontestab ilă orig ina lita te  
şi personalita te . Scopul primord ia l al cu legerii de jocuri a fost 
rea lizarea unei ech ipe de dansuri populare la Căm inu l cu ltura l 
din loca lita te. U lterior, am partic ipat la repetiţ iile cu fo rmaţ ia de  
tineri şi cop ii, în iama anulu i 1978.

Jocu l trad iţ iona l care se organ iza dum in ica şi în zile le de  
sărbătoare are ace leaşi caracteris tic i, încadrându-se  în perim etru l 
subzonei cerceta te . Venirea  fe te lor şi a  fec iorilo r la  joc, chemarea  
la joc, distribu irea perech ilo r în şiru l trad iţ iona l, precum  şi modul 
de organ izare şi desfăşurare a jocu lui dum in ica l păstrează  

caracteris tic ile de odin ioară ale jocu lu i românesc.
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Repertoriu ltsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de  jocuri este foarte bogat, cu jocuri în care se  
regăsesc ce le două mari bazine etno-fo lc lorice : Ardealu l şi 
Banatu l.

Loca lită ţ ile Pecica, Şeitin , Sem lac, Nădlac situate  în această  
subzonă fac legătura în tre ce le două mari zone. A ici jocurile se  
îm bină, elemente le sincopate şi nesincopate sunt prezente în  
cadru l cic lu lu i jocu lu i de dum in ică.

Jocurile se rea lizau cu aceeaşi parteneră (fa ta chemată la  
joc) în tr-o ord ine dina in te stab ilită care nu avea nimeni dreptu l să  
o modifice :

a) In  tri paşi - învârtită  (în toarsa) - Pe  pic ior -
b ) în  tri paşi - învârtită  (în toarsa) - Pe  pic ior - Lenţ a
c) în  tri paşi - învârtită  (în toarsa) - Pe  pic ior - Romana
d) în  tri paşi - învârtită  (în toarsa) - Pe  pic ior - Duba

Acest cic lu de  jocuri se rea liza şi în  cadru l petrecerii la nunta
tradiţ ională sau în alte ocazii; botez, onomastic i, co lindatu l cu  
doba, baluri, etc.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Caracterizarea principalelor jocuri

1) în tri paşi

Face parte  din grupa  Arde lenelor sincopate . Este principa lu l 
joc  cu care se desch ide cic lu l la "Hora dum in ica lă” (jocu l satu lu i). 
Evolu ţ ia cup lurilo r este lin ia ră, ca în toa te zonele etno-fo lc lorice  
arădene.

în prezenta lucrare au fost nota te un număr destu l de mare  
de m işcări, figuri de joc, precum şi unele variante ale acestora : 
de la a-n - un număr de 17 figuri de joc.

Partitu rile coregrafice a-e sunt m ixte , cuprinzând paşii 
băia tu lu i şi ai fe te i. în sch imb, schemele  coregrafice  e1-n1 cuprind  

numai paşii băia tu lu i. C itito ru l va fo losi în in terpre tare prim ele  
partitu ri cu paşii fe te i care de fap t se to t repetă pe to t parcursu l 
jocu lu i.

Ce i tre i in formatori care ne-au prezenta t jocurile au fost 
unii din tre  bunii jucăuşi ai Şeitinu lu i. E i au in terpre ta t liber. Jocurile  
nu au fost film ate . La vremea respectivă nic i nu se putea vorb i 
de  filmări. Unele fo rmaţ ii din  jude ţ u l Arad: Ş icu la , Ineu, Vârfurile ,
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Tauţ ,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA au benefic ia t de în registrarea unei ech ipe a Televiz iun ii, 
dar la Şeitin nu putem  vorb i de existenţ a unui metru de film .

Jocu l a fost transcris direct în fişa de te ren, cu observaţ ii 
re feritoare la diferite atitudin i ale corpu lu i (ap lecări la tera le, în  
fa ţ ă , sărituri ample, pin ten i, ro tări ale gambelor, etc.). Am  învăţ a t 
jocu l la căm inu l cu ltura l, punând oamenii să-l execute până la  
notarea ce lor mai m ici deta lii.

“P lim barea” este alcătu ită din două măsuri care se suprapun  
concordant pe melod ie.

S incopa de tipul am fibrahulu i urmată de un spondeu  
constitu ie co loana vertebra lă a jocu lu i.

M işcarea propriuzisă “a” începe cu un pas vârf-toc pe  
pic ioru l de sprijin (stângu l, în cazu l băiatu lu i) Urmează un pas pe  
va loare de pătrim e la tera l şi accentuat. Această ce lu lă ritm ică se  
înche ie cu un pas încrucişat nedepăşit la dreapta . în măsura a 
doua ce i doi paşi la tera li sunt pe va lori de pătrim i. Cel de-a l doilea  
se aşează pe pic ioru l de sprijin . F igura de joc se repetă invers, 
porn indu-se cu ce lă la lt pic ior.

în loca lita tea Pecica jocu l se cheamă Rara şi pasu l de  
plim bare are la bază dohm iacu l ascendent. (V . N istor - Folc lor 
coregrafic vo i. I. Pag. 176)

Aceste loca lită ţ i învecinate , îm preună cu Sem lacul, 
constitu ie o entita te fo lc lorică ce poartă pecetea bazinu lu etno- 
fo lc loric al Câmpiei, în care jocurile apar în tr-o multitudine de  
fo rme şi variante .

în m işcarea “b ” a cup lu lu i, în tim p ce fa ta “sa ltă" uşor pe  
vârf tocurile ambelor pic ioare , băia tul se avântă  în pin ten i la terali 
cu ambele pic ioare .

P lim bările arcu ite  “c” antic ipă  învârtirile  în perech i în sensu l 
şi în invers mersulu i ace lor de ceasorn ic, “d” .

Toader Şămăşan, 76 ani, a prezenta t câteva fo rme  
coregrafice de excepţ ie : e, e1, g, g1, h, h1 şi n, în care apar o  
multitud ine de m işcări ale pic ioare lor, toa te începute cu sincopa  
descrisă anterior.

înşurubări pe  tocuri sau vârfuri, îm ple tirea  cu paşi încrucişaţ i 

sau pin ten i de  virtuozitate , plasează acest joc  în centru l structurilo r 
coregrafice  de  tip arde lenesc, cu in fluenţ ă montană. Marile m işcări
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de tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA popula ţ ii petrecute în seco le le din urmă au lăsat în acest loc  
al câmpie i o generaţ ie de la care s-au moşten it elemente  
româneşti ce dau giru l continu ită ţ ii şi permanenţ e i.

Jocurile de pe pla tourile "Ţ ării Zărandulu i”: Rupta, îm ple tită , 

Şchioapa-ntoarsă, V idreana, se regăsesc  în câteva  fo rme  descrise, 
în tr-o altă manieră  in terpre ta tivă , dovedind că centru l de geneză a  
fost munte le de la care s-a porn it la va le în diverse variante .

Petru Crîsn ic şi loan Tornean au adus cu ei o parte mai 
atenuată a jocu lu i, cu îm ple titu ri uşoare şi pin ten i de to t fe lu l: 
bătu ţ i, în aer şi la so l: f, i, j, k, I, m .

Melod iile acestu i joc, nota te de Purce l Constantin, poartă  
denum irile unor buni high ighiş i loca li: Ghembeţ , Moşu M ilanu, 
Fuşteac etc.

2) învârtită
Unii loca ln ic i îi mai spun în toarsa sau Jocu de-ntors. 
Caracteris tica principală o constitu ie  învârtirea partenerilo r 

în ambele sensuri.

J

Cu braţ e le pe umeri, la început perech ile execută 4 paşi 
ală tura ţ i la dreapta şi la stânga. învârtirea perech ilo r începe cu un  
pas accentuat cu pic ioru l drept urmat de un pas  vârf-toc  cu ace laşi 
pic ior. P icioru l stâng se duce încrucişat peste dreptu l bătând  
accentuat în podea . Urmează un pas vârf-toc  cu pic ioru l stâng. In  
continuare se desfăşoară învârtirea perechilo r invers mersu lui 
ace lor de ceasorn ic  în care pic ioru l stâng este de sprijin (pasiv) în  
tim p ce dreptu l dă sensu l ro taţ ie i (p ic ior activ). învârtirea se re ia  

invers, începându-se cu băta ie accentuată cu pic ioru l stâng.
învârtită din Şeitin  este asemănătoare cu  în toarsa  de dinco lo  

de Mureş din Secusig iu .
Desa din Pecica se desfăşoară numai în şir fă ră învârtiri în  

perech i. Paşii mărunţ i, sch imbaţ i de pe un pic ior pe ce lă la lt, 
caracterizeză acest joc. Ţ inând cont că aceste loca lită ţ i sunt 
aprop iate , pe malu l drept al Mureşulu i, ar trebu i ca aceste  jocuri 

să se asemene în tre ele . Realita tea este cu to tu l alta .
învârtită din Şeitin are 3 secvenţ e : P lim bare-ln troducere-

Invârtire .

Astăzi jocu l este uniform izat, constitu it din plimbare şi

322

I



învârtire .tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA D in  jocul tinerilo r a dispărut in troducerea ce dă specificu l 

zonal.

3) Pe-un pic ior
Joc asimetric în măsura 7/16.
A re mai multe  denum iri: P-on pic ior, P-un pic ior, Pe-un pic ior. 

* în anul 1977 au fost nota te 4 figuri de joc: a - b - c - d.
Optim ea cu punct din muzică are ace laşi corespondent al 

prim ulu i pas accentuat din joc.
în partea in troductivă (a) partenerii execută paşii la tera li 

ală tura ţ i, urmaţ i de un pas lung încrucişat care în finalu l măsurii 
se ală tură ce lu i care a început m işcarea (p ic ioru l drept); braţ e le 
execută concom itent uşoare coborîri şi rid icări.

Aşezaţ i fa ţ ă-n fa ţ ă partenerii execută paşi încrucişaţ i (b) cu  
stângul şi apoi cu pic ioru l drept. Măsura a tre ia cuprinde 2 paşi - 
dreptu l la tera l, stângul în spate , pas lung după care se re ia măsura  
în tâia cu pic ioru l stâng încrucişat.

A ic i jocu l iese  din sfera arde lenească şi se  aprop ie de  fam ilia  
jocurilo r de Brîu din zonele bănăţ ene.

în continuare partenerii se orientează cu fa ţ a către sensu l 
deplasării şi în aceeaşi manieră : un-do i-tre i-un-do i-tre i-un-doi-un- 
doi-tre i, execută m işcările  în ambele sensuri (c).

M işcarea “d” - este o “cop ie ” a  învârtite i, numai că aic i ritm ul 
este te rnar, asimetric .

Jocul de odin ioară a fost “îm buru ienat” cu “Ţ igăneasca”.

4 ) Lenţ a
Melod ia de joc cuprinde tre i bilin ii, fiecare alcătu ită din 4  

măsuri cu repetiţ ie . Tota l=24 măsuri. Jocu l este alcătuit din 2  
secven ţ e :

- plim barea din 8 măsuri.
-jocu l propriuzis din 2x8 măsuri=16 măsuri.
Au fost nota te 5 figuri de joc (a-b-c-d-e).
Spre deosebire de alte jocuri în care braţ e le coboară şi 

urcă în plan vertica l la această fo rmă am redat pe partitu ră  
complexita tea: pic ioare-corp-bra ţ e . Cel care va descifra  jocu l va  
putea porni dintr-un punct în care braţ e le prinse în fa ţ ă sunt
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rid ica te tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ia aproximativ 120° şi coboară sub 90°. Coborârea şi 
rid icarea  braţ e lor se  execută concom itent cu paşii ală tura ţ i şi uşor 
îndo iţ i.

în partea  a doua apare combinaţ ia anapest-d ip iric-anapest. 
Motivu l ritm ic se desch ide prin tr-un pas vârf-toc - pas la tera l - 
pas bătu t (g lisa t) pe toc. M işcarea se re ia invers. Cea de-a doua  
combiaţ ie este alcătu ită din 4 paşi să lta ţ i ce se  înche ie  cu motivu l 
de desch idere . M işcarea se re ia invers (4 măsuri).

Ce le lalte 4 figuri descrise cuprind:
- sch imb de locuri ale partenerilo r
- paşi de deplasare cu piruetă
- paşi încrucişaţ i la dreapta şi stânga
- deplasări cu fa ţ a spre direcţ ia m işcării.

5 ) Roamanca
M işcările au fost nota te astfe l: a, b, b1, c, c1.
P lim barea se face  cu patru paşi. Braţ e le evo luează ca şi la  

ce le la lte jocuri în plan vertica l.
M elod ia este alcătu ită to t din tre i bilin ii, fiecare cuprinzând  

8 măsuri (Tota l 3x8=24 măsuri)
Paşii sch imbaţ i şi săritu rile pe ambele pic ioare  

caracterizează  jocu l. La  figura b1 în loc  de săritu ri, băia tul execută  
doi pin ten i cu aterizare . *

F igurile c şi c1 amplifică paşii sch imbaţ i ce se înche ie cu  
săritu ri sau pin ten i.

Romanca în fo rma cu leasă se joacă numai Ia Şeitin şi
Sem lac.
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ANEXA tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 11
L ista mâncărurilo r care se pregătesc  

în gospodăriile din comunăkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Din legume şi zarzavaturi:

D in cartofi: carto fi cu zamă simpli, carto fi cu zamă  în care  
au in tra t cârnat, costiţ ă sau şuncă; carto fi cu ch isă liţ ă (borş), carto fi 
cu găluşte , carto fi cu boţ , carto fi piure , carto fi fripţ i la foc sau la  
cuptor, carto fi fie rţ i în treg i cu coa jă num iţ i “crumpe  cu co joc”, carto fi 
copţ i în cuptor cu coa jă cu to t, carto fi în  tocană, tocană de carto fi 
cu arde i. Cartofii se fo losesc şi la prepararea unor aluaturi.

Din roşii: supă de roşii, sos de roşii, roşii crude cu sare. 
Roşiile se fo losesc la diferite mâncăruri pentru a le da gustu l şi 
acrea la necesară.

Din lăptuci: lăp tucă cu borş, lăp tucă cu zer sau smântână  
în loc de borş, lăp tucă cu oţ e t, lăp tucă cu oţ e t că lită .

Din fasole: mâncare de faso le verde cu zer, faso le verde  
cu  zeamă  de  roşii .m âncare de  faso le verde, faso le uscată boabe  
cu zeamă, faso le boabe cu şuncă, supă de faso le cu fidea ia r 
boabele 'pasira te .

Din varză: mâncare de varză dulce, mâncare de varză  
acrită cu zeamă de roşii, varză murată fia rtă cu slăn ină, varză  
murată ule ia tă (ca sa la tă), varză murată frip tă , sarmale , sa la tă  
de varză crudă.

Din dovleac: curech i de dovleci, dovleci fripţ i în ou şi fă ină.
Din dovleci alb i: frip ţ i la cuptor şi umplutură pentru plăcin te .
Din vinete: sa la tă de vinete , frip te în fă ină şi ou, musaca

de vinete.
Din mazăre: supă de 'mazăre verde, mâncare de mazăre  

verde, mâncare de mazăre uscată desco jită .
Din ardei: cruzi, ardei copţ i, fripţ i cu ou, arde i umpluţ i, puşi 

câte 1-2 în diferite mâncăruri, boia de arde i, arde i muraţ i, 
conservaţ i în oţ e t, ardei umpluţ i cu varză şi conservaţ i în oţ e t.

Din ceapă: ceapă verde crudă, sa la tă de ceapă, tocană  
de ceapă, în ghiveci, sos de ceapă, condiment în toa te  
mâncărurile, la făcutu l pră je lilo r.
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Din tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA usturo i: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAusturo i verde crud, sos de usturo i, condiment.
Din mărar: sos de mărar, condiment.
Din hrean : hrean răză lit crud, hrean răză lit cu oţ e t, sos de  

hrean, la conservarea legumelor.
Din gulii: supă de gulii, mâncare de gulii, gulii umplute .
Din conopidă: supă de conopidă, conopidă frip tă în fă ină  

şi ou, conopidă cu smântână şi pesmeţ i.
M orcovu l, pătrun je lu l, păstârnacul şi ţ e lina se fo losesc ca  

şi condimente .

Aluaturi:utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
fFierte: tă iţ e i cu zeamă, tă iţ e i storş i: cu rântaş, mac, 

marmeladă, gris şi brânză; nodate cu zeamă şi stoarse, cloape, 
găluşte cu brânză, taşte cu brânză, taşte  cu marmeladă, tă rhană  
cu zeamă, stoarsă şi cu brânză, gomboţ i cu prune, găluşte  
tău ţ ăşti.

Pentru supe: fidea, tăscuţ e , uritiuş i şi perincaşi şi găluşte
de gris.

Coapte: lângă lău uns şi cu smântână, cocoradă  cu: brânză, 
dovleac, varză murată , viş ine şi prune.

Din ouă: om letă (ra to tă), ou fie rt, och iuri, flu turaşi de ou în  
diferite supe,

Lapte: lap te cu pâine, lap te cu cafea sau cacao, lap te cu  
tă iţ e i, lap te cu mămăligă sau cu păsat, lap te acru (iaurt), zăr de  
lap te pregătit ca o ciorbă, brânză, caş, smântână, jinch iţ ă , urdă,EDCBA

m SRQPONMLKJIHGFEDCBA:

unt.

D in carne:
De găină: pui, ra ţ ă , gâscă, bib ilică , curcă şi porumbei se  

pregăteşte : supă, raso l, tocană şi frip tură .
D in carnea de vită  se prepară: supă, raso l, tocături pentru  

umpluturi şi tocană, frip tură .
D in carnea de viţ e l se pregăteşte : ciorbă, friptură  şi tocană.
Carnea de  oaie  se  în trebu in ţ ează pentru prepararea  supei, 

cirobe i, tocane i, raso lu lu i şi, mai rar, ca umplutură .

%
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Carnea tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de porc zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAare ce le mai multe în trebu in ţ ări: frip tură , 
tocană, umpluturi, din care am intim  delic ioş ii cârnaţ i, mezelurile , 
to t din carne de porc provin pastramele de şuncă, slăn ină, 
costiţ e le , sa lamul şi untura .

Peşte le  se consumă  mai mult pră jit, puţ ină tocană şi ciorbă.
Ca vânat local avem iepure le, câte un ţ ap de capră  

să lbatică la an, fazan i, tu rture le şi puţ ine ra ţ e să lbatice .
S tocurile de mâncăruri se comple tează cu numeroase şi 

varia te conserve.

Plăcinte: P lăcin te le cu  fo i în tinse  şi umplutură  sunt: dosp ită , 
nedosp ită sau dulce şi coarda groasă. E le se umplu cu brânză, 
smântână, dovleac  alb , mac, marmeladă, scorţ işoară, gris, viş ine, 
mere, nuci, varză, rahat. Gogoşii num iţ i aic i “dosp ite” şi “crogne” 
se consumă "go i", cu brânză şi cu marmeladă. C lătite le  
(scoverg ile ) se umplu cu brânză, marmeladă, scorţ işoară, mere  
şi cu smântână. Turişu l se pregăteşte  din aluat şi brânză de  vacă. 
Pichenţ e le sunt învârtite în mac. La fe l şi găluşte le  tăuţ ăşti. Se  
pregătesc numeroase fe luri de pogăcele. în trecut, la cea mai 
îna ltă  cinste , au  fost pancovele. Sunt gustoase  aşa-n  urn ite le  fie rte  
în lap te , garn is ite cu zahăr şi scorţ işoară.

Loca ln ic ii sunt iub itori de compoturi, pe care le pregătesc 
din  viş ine, cireşe, ca ise, prune, mere, pere, agrişe, struguri şi gutu i.

Marmelada şi gemurile se pregătesc din ca ise, prune şi

;

pere.

Gospodinele pregătesc pentru ia rnă numeroase murături 
din varză, castraveţ i, ardei şi gogonele .

Tot pentru ia rnă  se pregătesc marinate din arde i, gogoşari, 
ceapă, vinete  şi roşii.

în afară de fe lurile de mâncări înş ira te mai sus, mai sunt 

multe alte le pe care cuceririle zile i ni pe pun la dispoziţ ie . Astfe l, 
n-am am intit de numeroase le fe luri de torturi, pişcoturi , 
cremeşuri, şi alte  fe luri de  pră jitu ri în a  căror măiestrie  de pregătire  
şi ornare, gospodine le noastre au ajuns adevărate artis te .
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ANEXA tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA *12
înno iri succesive în aspectu l exterior al locu in ţ e lorutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ANEXA tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 13
LISTA FAM ILIILOR EXISTENTE ÎN ŞEIT IN , 

LA 21 NO IEMBRIE 1766

Kurtichean N ico la , Krissan lanko, Szegedi Togjo i, Tomyan  
M ihaila , Argyelan Togyer, Trucza Kostin, Nemecz Togyar, Szabo  
M ihaly m iles dem issus, Bagya Peter, A lo Vaszilia , alo Togyar, 
Popa M ihai, Gheran Thoma, Gylasz Togyer, Popa Gyorgy, Lazia  
F lore , Baba Gabor, Kolibas lanos, Popa Konsztantin , 
GnazelA ty im , Ardyelan Ştefan, Rusz Krisan, K ira ly M ihaly, Onya, 
Pokurar, Kolcsar Gyerman, Tornyan lovan, Dehelean On, Marko  
Malio la , Popa Lup, Pavel Malio la , Togyer Dobondi, Darbuk Petru , 
Nyika lanoş, Roman  Togyer, Roman Vaszilia , Nyika Petru , Barbusz 
Dum itru , Barbusz N ico la , S lancza Luka, Barbus M ihai, Gyorgyias 
Toma, Argye lan Szimon, Argyelan Pavel, Moss Iova, Zsig ity Pavel, 
P ilan Prekub, Pokurar Gyorgy, Szinityan Togyer, Daraban Ion , 
Popa Szimeon, Argye lan Todor, Popa Danilla , Argye lan lacob, 
Gyerman Vaszilia , Argyelan Vaszilia , Bateran V id, Torzan A lexa, 
Trucza lanko, Gyeran  David , Popa  Gyerman, Szabo lanos, Mohan  
Gavrilla, Buchigan Mon, Popa Gavrilă , ChimpoyaşTyrilla , Katona  
Petru , Tulkan Gavrilla , Bateran Onicza, Rossu Petru , Kuchigan  
M ihaly, Popa Szimeon, Gyorgyas Luka, Koszta luan, K inche  
K irilla , Chokan  Vaszilia , Szilagy lanos, Argye lan  Sandor, Makave  
N ico la, Szegedi lanos, K inche  Togyer, Bolhes Togyer, Z imar losza, 
B lahan G ligor, Turk On, Hornya Ispasz, Koszta Onyszie , Koszta  
Luka, Koszta Gavrilla , Krinyk Dum itru , P isto l G ligor, Marianuc  
On, Sandor Krach iun, Koszta Toma, V igykan Szimeon, Argye lan  
Peter, Thoma M isie, Haika Samuel, Kosztan M ia, Kolchar 
Szimeon.Pop Gyorgye, Neam ţ Nyikora , Katona Marian, Pop  
Vaszilie , Iova Kapitany, B lahan Togyer, Gyorgy Melentszie , V lah  
Lazăr, Andre jka llia , Inahe l Vesza, Gyorgyias Thoma, V lah  
Szimeon, Prekup Gavrilla , Pellye Szimeon, Roma luan, Dragan  
Ignac, Inahe l Gavrilla , Balin t Beta la , Ban Peter, Kurt Tyrilla , 
Sztrazsa F lore , Gyorgyas Peter, Gyorgy N iko la , Z inter luon, 
Chiumegyan Togyer, Szava Szimeon, V id ikan F lore , Morar Lazar, 
Molito r in Szem lak, Szim ilyan A lgya, Boros Onya, Argyelan
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Thoma,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Gyulan Irim ia , B lintye luon, lovan F lu jeras, Palinkas luon, 
Inyovan luon, Chimpolyas Togyer, Szin ityan G ligor, Irim ia  
Szimeon, losza Morar, Karan Dum itru , Gruja Szechenacz, 
Argye lan G ligor, Zaharia Gogdany, Anta  V la jko, Kuja Vaszil, Kopil 
Vaszilia , Gulyas Thoma, Katona Ony.P incs Szimeon,Sandor 
G ligor, llona Ony, liana K irilla , Gulyas losza, Gyuregyas A lexa, 
Kopil Gabor, Chumegan Pasc, V lah Pera, Pava Petri, Gyulan  
Thoma, Bolhan G ligor, Gyulan Demeter,

Ignat Gabor, Goboles Gyerman, Inovan Nykola , Longan  
V lah, Gyurkes G ligor, Mark Pasc, Orosz Gyurka, Inahe l David , 
Kolcharlanos, ko lchar Peter, S iklo^an F lore , lepore  Togyer, Mark 
Vovied luon, Rossu Kosztin , Pavel Morar, Krisz iv ity Arsa, Szima  
lovan, Dragan Peter, Makaj M ihai, Grek F lore.

Nota : Redacta tă cu multe greşe li fonetice şi ortografice , 
această lis tă constitu ie o dovadă  materia lă de netăgăduit că şi la  
acea dată , popula ţ ia comunei era românească, efortu l de  
combinare a limb ii la tine cu limba maghiară , pledând, îm potrivautsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fi

?:i

in tenţ iilo r autorilo r, în acest sens.
Sursa: “Conscrip tio Possesion is”, 
21 noiembrie 1766.

ANEXA 14
DATE Şl EVENIMENTE DIN VIA Ţ A COTIDIANĂ 

ÎN PERIOADA 1795-1890 i'
s-
■iî- 1795 învăţ ă toru l Şeitinu lu i George Popovic i

-1810 de  când au căzut bucatele de bune şi spre aducere  am inte  

s-a pus cruce în vârfu l tu rnu lu i
-1814 a nins în ziua de Sîngeorz/6 mai/. A murit Truţ a lanc şi s- 

a înmormântat la biserică în crip tă .
- 1816 a fost apa cea mare
-1817  la 13 mai a murit preotu l Vasilie Popovic i şi s-a  îngropat la  
biserică în crip tă în ziua de Rusalii. Atunci a fost cucuruzu l ce l 
mult în biru irea lu i Truţ a Vasile . în acest an au fost foarte mult 
beteşug şi moarte  fă ră seamă mai ales în oamenii ce i stră in i /43  

de morţ i stră in i/.

■

i
■:

I

■
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~ tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1822 Negru  On  susnum itu l s-a  îngropat mai îna in te  în morm inte le  
ce!e noi când şi satu l s-a pus la rând. S-au procurat m ineile în  
biserică .

• 1823  episcopul los if de Putn ic  a viz ita t satul ven ind de la Bătan ia . 
Beteşug de gură şi de pic ioare de care mulţ i au murit. A căzut 
crucea  de  pe  tumul bisericii, loan a Iu llie  Ştefanovic i s-au botezat 
ia Mureş pe  ghiaţ ă în ziua de botez şi în anul 1823 în ziua de Sf. 
Gheorghe s-a înecat. în acest an au detunat 6 vaci în gule .
- 1827 martie 11 atunci a fost vântu l ce l mare care o rupt crucea  
de la biserică ce este de lemn. Cununia lu i Morar Constantin .
- 1830 de  când  s-a  îndă lu it pi^ţ u l în Şeitin  anul 1830 luna ianuarie  
27 adecă în tr-o lunea.
- 1831 s-a rid ica t crucea la biserică pentru a doua oară. B irău  
Costea Trandafir (F iru Dedulu i) A fost holera adecă boala acea  
primejd ioasă  de  oameni şi grabn ică moarte . Costea  Trandafir ctito r 
cu aju toru l lu i Dumnezeu.
- 1834 preoţ i Georg iu Marcovic i şi Constantin Truţ a .
- 1835 a răposat Ana preoteasa soţ ia lu i Truţ a Constantin . Sfăt 
la biserică G iura C ioncu.
- 1836 a nins în ziua de 29 aprilie /12 mai/ A fost seceta cea  
mare, a  ars multe  sate  şi oraşu l Oradea. Popa  Todor ctito ru l bătrân  
care a slu jit biserica Şeitinu lui 30 de ani om bun şi drept anii lu i 
85, mort la 25 iu lie 1836.
- 1837 în ziua de 23 aprilie /5 mai/ a fost fu rtuna cea mare ore le  
8 seara. V ite le  şi oile  afla te la păşune au fost duse şi aruncate în  
Mureş. în tre  Şeitin şi Sem lac au fost duse de vânt şi aruncate în  
Mureş 2 tu rme de vite de la Mezdhegyes. La Sem lac s-a înecat 
un portar de sare /3 bărci/
- 1839 a trăzn it biserica şi pe sfă tu i ei Stanca Gheorghe la ore le  
11 noaptea fiind vreme foarte grea. M icşa Vasilie învăţ ă tor.
- 1863 s-a constru it şoseaua Nădlac-Pecica care trece prin  
te rito riu l comunei la 4 km  nord de loca lita te.
- s-a săpat alb ia Mureşu lu i pe porţ iunea num ită Tăie tură . Ş i-a  
început activ ita tea şcoa la greco-cato lică română
- în 1856 s-a început înhumarea în morm intele din nordu l străzii 
cim itiru lu i. Tot în  acest an  în lun ile  sept. şi oct. a bântu it în comună  
holera .
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-tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Mureşu l a produs mari pagube prin inundaţ ia din 1872
- ia rna lu i 1872 pe 1873 a fost frumoasă şi fă ră frig. Bătrân ii 
povesteau că aşa ia rnă n-a mai fost din 1817
- în 12/27 mai 1885 comuna a fost viz ita tă de către episcopul 
loan Meţ ianu. Cu această ocazie coru l a fost condus de către  
învăţ ă toru l Melentie Botto .
- prin sârgu inţ a preotu lu i Paul Maior, comunita tea re lig ioasă unită  
a reuşit ca  în anul 1888-1889 să-ş i edifice o biserică a  căru i lucrare  
a costa t 14.000 fir. Această sumă s-a acoperit prin : contribuţ ia 
enoriaşilo r 4.000  fir. Ş i din  fondu l reg iona l 2.000  fir. Ş i din lăsământu l 
episcopului M ihai Pavel 8.000 fir.
- juz ii comunei din această perioadă au fost: Grigorie Truţ a 1855  
până la 1861. Spridon Drăgan 1861-1864. loan Hulbăr Sucigan  
1864-1870, loan S iclovan, 1870-1877, Ştefan Drăgan 1877-1881, 
D im itrie Drăgan 1881-1885 şi loan S iclovan 1885-1890.

Sursa: Sf. Bozian, op. cit.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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i-ANEXA 15
E ro ii comunei din primul războ i mondia l

17. Bujigan loan
18. Bujigan Teodor
19. Buta Gheorghe
20. Cptană D im itrie
21. C iocan Constantin
22. C iocan Gh.
23. C iumedean Ştefan
24. Costea loan
25. Costea Gh.
26. Costea Gh.
27. Costea Petru
28. Cotranţ ă Teodor
29. Crîzn ic Petru
30. Crîzn ic  Ştefan
31. Croşan llie
32. Curt D im itrie

1. A lbu M ihai
2 . Arde lean Dum itru
3. A letean M ihai
4 . Arde lean Andrei
5 . Arde lean D im itrie
6. Arde lean Petru
7. Arde lean tra ian
8. Băcican D im itrie
9. Băcican Petru
10. Bănieş Gheorghe
11. Banc D im itrie
12. Bărbuţ D im itrie
13. Bătăran D im itrie
14. BolchişM iloş
15. Bozian D im itrie
16. Buha Gheorghe

'

i
.
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70.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Moldovan Ştefan
71. Morar Ştefan
72. Morar Teodor
73. Moşneag loan
74. Moţ iu Pavel
75. Moţ iu Teodor
76. Muzicaş G ligor
77. Neam ţ loan
78. Neam ţ D im itrie
79. Oncu Lazăr
80. O tlăcan F lorea
81. Orestie Petru
82. Păcurar loan
83. Păcurar D im itrie
84. Păcurar Vasilie
85. Pâncotan M ihai
86. Pantea Constantin
87. Pantea Lazăr
88. Pătru ţ loan
89. Păun Teodor
90. P ilan loan
91. Poneţ k i N ico lae
92. Popa Constantin
93. Popa llie
94. Popa D im itrie
95. Popa Gheorghe
96. Popa Petru
97. Popa Ştefan
98. Popa Ştefan
99. Popa Teodor
100. Popa Teodor
101. Popa Teodor
102. Popian M ihai
103. Precupaş Ştefan
104. Puicău Teodor
105. Răsădean loan
106. Răsădean  Ştefan

33. Curticean loan
34. Dănilă Teodor
35. Deliman Gh.
36. Delim an Petru
37. D iac Petru
38. Drăgan loan
39. Drăgan D im itrie
40. Drăgan M ihai
41. lagar Ghoerghe
42. Gheorgh ieş loan
43. Guleş  Gheorghe
44. Gurzău  Ştefan
45. G iu lău Petru
46. G iugeu loan
47. G irugiu ţ llie
48. G ivan Achim
49. G ivan Gheorghe
50. Hăndrău G ligor
51. H id işan Iu lian
52. H id işan Teodor
53. Hulbăr loan
54. Hurban Teodor
55. Indre ica M ihai
56. Macavei Arcad ie
57. Macavei Arcad ie
58. Macavei M ihai
59. Mărinuţ Constantin
60. Mărinuţ loan
61. Mărinuţ llie
62. Mărinuţ Teodor
63. Mărinuţ S im ion
64. Mate i N ico lae
65. M icu Gheorghe
66. Mnerie loan
67. Mnerie Teodor
68. M isarăş Dum itrie
69. M isarăş loan
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132.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Straja M ihai
133. Suci Teodor
134. Sucigan Pavel
135. Sucigan Teodor
136. Tornean loan
137. Totorean Constantin
138. Totorean Ştefan
139. Tră ilă G ligor
140. Truţ a D im itrie
141. Truţ a M ihai
142. Truţ a M ihai
143 . Truţ a M ihai
144. Truţ a Vasile
145. V idu Gheorghe
146. V id ican D im itrie
147. Vesa loan
148. V la icGh.
149. Zăhărie  Ştefan
150. Zăhărie Teodor
151. Zdrendea Teodor
152. Boto Atanasie
153. Popovic i Constantin
154. Ghebelaş  Teodor
155. S iclovan Gheorghe

107. Roman loan
108. Roman Maxim
109. Roman loan
110. Roman loan
111. Roman D im itrie
112. Roman D im itrie
113. Roman Ştefan
114. Roman Gheorghe
115. Roman Pavel
116. Roşcău Petru
117. Rus Constantin
118. Rus llie
119. Rus D im itrie
120. Sămoşan loan
121. Sălăjan N ico lae
122. Sălanţ llie
123. Sălanţ loan
124. Sălanţ M ihai
125. Sălanţ Gheorghe
126. Sărăndan loan
127. S ilad i Gheorghe
128. S in itean Teodor
129. S iclovan Arcad ie
130. S iclovan M ihai
131. Sto ian Teodor
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ANEXA 16
Eroii comunei din cel de-al doilea război mondial V

8. Borşan Aurel
9 . Borşan loan
10. Borşan M ihai
11. Bujigan Constantin
12. Costea llie
13. Costea M ihai
14. Costea Teodor Oachişa

1. A ldea Ştefan
2. Arde lean Aure l
3. Băcican gh.
4. Bănieş Gh.
5. Bătăran Remus
6. Bătăran Ştefan
7. Bobiş M ihai

■

.
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52.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Popa D im itrie
53. Popa M ihai
54. Popa Petru
55. Popa Ştefan
56. Popa Teodor
57. Puia Gh.
58. Puşcaşu N ico lae
59. Puşcaş Teodor
60. Răsădean M ihai
61. Roman Arcad ie
62. Roman D im itrie
63. Roman loan
64. Roman Tra ian
65. Săbău Petru
66. Sărăndan C-tin
67. Sem lecan M ihai
68. S iclovan Lazăr
69. S in itean Romulus înv.
70. Socală llie
71. Stra ja D im itrie
72. Stra ja Vasile
73. Sucigan Constantin
74. Sucigan llie
75. Suciu Lazăr
76. Tămaş Vasile
77. Tripon loan
78. Truţ a Atanasie
79. Truţ a D im itrie
80. Truţ a Gh.
81. truţ a Petru
82. Tudor Ştefan
83. Verişan Lazăr
84. Vesa Gh.
85. Vesa  Şt.
86. V idu D im itrie
87. V idu M ihai
88. Anghel Petru

15. Costea Teodor Honu
16. Crizn ic Gh.
17. Curtu N ico lae
18. Cuzman C-tin
19. Cuzman Gh.
20. Dănilă D im itrie
21. Dănilă Gh. înv.

22. Drîg la Gh.
23. Drîg la Ştefan
24. Feier llie
25. Ghebeleş Remus
26. Gheorgh ieş M ihai
27. Dr. llie Gheran - avocat
28. G iurg iu ţ N ico lae
29. Haiser loan
30. Hulbăr loan
31. Ileana loan
32. Hulbăr N ico lae
33. Macavei loan
34. Macavei Remus
35. Martinescu Gh.
36. Mărinuş loan  înv.
37. M icu Şt.
38. M isarăş Vasile
39. M itru ţ loan
40. Mnerie loan
41. Morar Petru
42. Mureşan  Teodor 
43.. Neam ţ D im itrie
44. Neam ţ N ico lae
45. Nemet V ictor
46. Păcurar Constantin
47. Păcurar loan
48. Păcurar Remus
49. Pecican loan
50. Ponta loan
51. Pop V irg il
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89.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Buitaş Andre i
90. Hăndău llie
91. Mărginean Lazăr

92. Pescar loan
93. Pop N ico lae
Sursa: Şt. Bozian, op. cit. V.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ANEXA 17
DATE Şl INFORMAŢ II PRIVIND EMIGRĂRILE 

POPULAŢ IEI DIN COMUNĂ

1. în anul 1895, din cauza crize i econom ice un lo t însemnat a  
plecat în satu l Răbăgia (azi Haţ eg) şi în comuna Abrud, jud . 
Constanţ a . E l a fost fo rmat din fam iliile : Petru Banc, Gh. V id, 
D im itrie Bolch iş, Rusan Bolch iş, D im itrie Ghebeleş, Petru Crişan, 
F lorea lenăşe l, Dem ian Pantea, Petru Gurzău, Uroş Ungurean, 
Petru M icu, loan Arde lean, T ina Arde lean, Petru Guleş, Petru  
Popuţ a şi alţ ii. Număru l ce lor plecaţ i din Şeitin , Nădlac şi Cenadul 
M ic a fost de 100 fam ilii.
- A lt lo t fo rmat din fam iliile : loan Truţ a , Tra ian Truţ a , los if Pap, 
Teodor S in itean, Dum itru Popa, Crăciun V idu, Atanasie Băcican  
s-au aşezat în loca lita tea Bethausen, jud . T im iş
- Fam iliile Delim an, Păcurar, Curt, A lb, Sandor, lenovan, Roman, 
Arde lean şi alţ ii s-au stab ilit în Seghedin /Szeged/ Ungaria atraşi 
de preţ u l urcat al zile i de muncă, care s-a rid ica t la 1,50 fir. în  

timp ce în loca lita tea noastră a fost numai de 0,30 fir.
- Grupuri mai m ici s-au aşezat în Lugoj, O fe lia şi lanova, jud . 
T im iş
2. în dorinţ a de rea lizare a unui câştig mai bun, începând cu  
1905, in iţ ia l numai bărbaţ ii, ia r după 1910 şi femei au em igra t în  
S.U .A. unde sa lariu l unei zile de muncă era în tre 3-5 dolari. 
Număru l ce lor plecaţ i din loca litate până în 1914 s-a rid ica t la  
aproape 100 persoane. E i s-au aşezat în Harrisburg şi C leve- 
land, sta tu l Pensilvan ia, C incinati, Joungstown şi Achron, sta tu l 
Ohio şi Detro it, sta tu l M ich igan. Em igrarea nu s-a făcut numai 
din comuna  noastră ci din  toa te  loca lită ţ ile im periu lu i austro-ungar 
şi la ea au partic ipat ind iv iz i din toa te naţ iona lită ţ ile inc lusiv 
germani şi unguri. Cei em igra ţ i, deşi s-au stabilit  în S.U .A . în mod  
temporar, au în temeia t aco lo comunită ţ i bisericeşti şi socie tă ţ i

: i. •
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cu ltura le tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA prin care şi-au manifesta t comoara trad iţ iilo r şi a 
fo lc loru lu i din loca lită ţ ile de unde au plecat. Majorita tea din ce i 
plecaţ i după ce şi-au încrop it ceva bani s-au în tors în sate le de  
unde au plecat. Cei care au rămas aco lo au devenit cetă ţ eni ai 
sta tu lu i în care au em igrat, contribuind cu în tregu l lo r potenţ ia l la 
propăşirea patrie i adoptive şi progresu lui socia l şi umanitar. D intre  
ce i plecaţ i de aic i loan Roman, fost învăţ ă tor a în temeia t şi 
redacta t în New  York gazeta "Deşteaptă-te române” şi a publica t 
pentru em igranţ i mai multe cărţ i de îndrumare şi de creaţ ie 
fo lc lorică .

Sursa: Sf. Bozian, op. cit.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ANEXA 18
Lista donatorilor pentru construirea 

bisericii ortodoxe din comuna Şeitin din 20 februarie 1784

Conscrip ţ ie incoiarum Sajtenyien sum pro neo Erigenda  
E lclesi sua graeci ritus titu lo eleno sine proprio motu.

1. Judex Pelle S imeon 13 fl.
2 . Popa Constantin 60 fl.
3 . Popa loan 20 fl.
4 . Popa le rem ia 30 fl.
5 . D iacon Kurt M ihaly 30 fl.
6 . Precupas Gavril 12 fl.
7 . Segedi loan 12 fl.
8 . B lahan G ligor 12 fl.
9 . C iumedean Pascu 12 fl.
10 . Torszan A lexa 24 fl.
11 . Drăgan Petru 40 fl.
12 . Toma llisz ie 12 fl.
13 . Andreka llie 12 fl.
14 . Gyorgyies  Toma 20 fl.
15 . Makave K irilla 20 fl.
16 . Szusegan M ihai 12 fl.
17 . Gyorgyies Toma 20 fl.

18 . R iurcz Tamasdan 2 fl.
19 . Kreznyik Petru 12 fl.
20 . Deak Dum itru 12 fl.
21 . Pacurar lacobo i 1 fl.
22 . Makovan M ihai 12 fl.
23 . Gyurcz Melentie 10 fl.
24 . B laham  Togyer 12 fl.
25 . Truţ a lanko 12 fl.
26 . V lad S imeon 2 fl.
27 . V lad Pera 10 fl.
28 . Zsig ity Pavel 12 fl.
29 . Pantya Sztan 12 fl.
30 . Balta Pasc 12 fl.
31 . Vadasan Gavril 6 fl.
32 . Bataran Petru 4 fl.
33 . V idycan F lore 6 fl.
34 . Krisan lanco 2 fl.
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35 . Szabo F lore 4 fl.
36 . Palucz F lore 2 fl.
37 . Roman Gerasim 1 fl.
38 . Szomosan Gerosim  5 fl.
39 . Arde lean A lexa 3 fl.
40 . Ştefan Hokovity 6 fl.
41 . Toma Gyorgyas 2 fl.
42 . Voros Kraciun 2 fl.
43 . Gobolyos Gyerman 3 fl.
44 . Grec F lorea 4 fl.
45 . Marienuţ Onu 60 fl.
46 . Musu Ion 1 fl.
47 . Koszta M ie 5 fl.
48 . Z imar losza 10 fl.
49 . Kuticsan N icu la 4 fl.
50 . Vesza Gavrila 10 fl.
51 . Roman loan 12 fl.
52 . S ilagyi Ion 12 FL.
53. Gulyas losza 1 fl.
54 . liana K irila 2 fl.
55 . Uzsupan Petru 3 fl.
56 . Popa Danila 4 fl.
57 . Vadasan Gyorgy 4 fl.
58 . In isel Atyim  4 fl.
59 . Musu Ştefan 1 fl.
60 . Kolibas loan 4 fl.
61 . Krisan Gyorgyie 10 fl.
62 . V id ina Csokaniana 1 fl.
63 . Gruja Szektanyecz 4 fl.
64 . Banaczan Samuel 4 fl.
65 . Latia Ion 2 fl.
66 . Barbucz N icu la 1 fl.
67 . Krsta Ohniszie 12 fl.
68 . Ignat Gabor 12 fl.
69 . Onica Maria 5 fl.
70 . Katona Ohn 1 fl.
71 . Palinkas Ohn 1 fl.

72 . Gyorgyes Vaszile 2 fl.
73 . Pacurar loan 12 fl.
74 . Popa Ruszand 2 fl.
75 . Marienucz Kracsun 2 fl.
76 . Morar Petru 2 fl.
77 . Karan lovan 1 fl.
78 . Barbucz Martin 10 fl.
79 . Anoca M ihaly 7 fl.
80 . Neamcz N icora 2 fl.
81 . Pakurar Lazar2 fl.
82 . Popa Lupp 4  fl.
83 . Rusz Gavrila 2 fl.
84 . Banaczan loan 2 fl.
85 . Kurt K irila 4  fl.
86 . Macave Gavrila 10 fl.
87 . Vadaszan lacob 4 fl.
88 . Koszta Gavrila 10  fl.
89 . Koszta Luka2 fl.
90 . Marianucz Petru 1 fl.
91 . Szabo Vaszile 2 fl.
92 . Malio ta lona 2 fl.
93 . Pakurar Toma 2 fl.
94 . Popa D im itrie 4 fl.
95 . Szoran Petru 4 fl.
96 . K incse Ohn 4 fl.
97 . Popa Gyerman 4 fl.
98 . Kreznyik Dum itru 4 fl.
99 . Bgya Petru 3 fl.
100. Petru Togan Nadlakien  4  fl.
101. Popa Konstantin 10 fl.
102. Pacurar Gyerman 2 fl.
103. Peczan Petru 4  fl.
104. Nyigru Ion Nadlakien 4 fl.
105. Kass Ohn 2 fl.
106. Gyorogy Gyurka2 fl.
107. Kardos Koszma 2 fl.
108. Maxa Racz 3 fl.
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146.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Szucs S im ion 1 fi.
147. Pask Andre 1 fl.
148. liana K irillane 1 fl.
149. Avram  Gyorgye 1 fl.
150. Arg in tan Petru 1 fl.
151. K iss N ikora 1 fl.
152. B ilhak G ligor 10 fl.
153. Sztrazsa Ion 1 fir.
154. O lar Lupp 1 fir.
155. Vaivod Ion 1 fir.
156. S iclovan F lore 10 fir.
157. RuszGyorgyie 1 fir.
158. Kodre Balin t2 fir.
159. Rossu Kostantin 2 fir.
160. Peter Pavij 1 fl.
161. Morar Szava 1 fir.
162. Long lovan 2 fir.
163. Grecus Angat 2 fir.
164. Popa Vaszilie 8 fir.
165. Andras Gyorgyie 1 fir.
166. Marienucz llie 1,30 fl.
167. Gavrilla Petru 3 fir.
168. Buzsigan G ligor2 fir.
169. Andras Pask 1 fir.
170. Homea Gyorgy 2 fir.
171. Szin itean  Togyer 1 fir.
172. Mark Malio ta 1 fir.
173. Csosz Gyurka 1 fir.
174. Toma Ispaszo ja 2 fir.
175. Popa Todor 1 fir.
176. Krecz Ion 2 fl,
177. Kolisar Onya2fl.
178. Murtyan Kostantin 2  fl.
179. Bava Gavrila 2 fir.
180. Konsors E iusdem  2 fir.
181. Russu Isa ia 1 fir.
182. Anoka Toma 0,34 fir.

109. Popa Matty i 3 fl.
110. Pelle Vaszilie 2 fl.
111. Dragan Ignac 1 fl.
112. Bank Petru 3 fl.
113. Grec Avram  2 fl.
114. Z imar Onu 6 fl.
115. C iumedean  Toader 10 fl.
116. Iova Kapitany 6 fl.
117. Jivany Ivkovity 4  fl.
118. Szurlea Gavrila 6  fl.
119. Kapitan Szava 2 fl.
120. Stencsu Togyer 2 fl.
121. Anta V la jco6fl.
122. Szucs Lazar4fl.
123. K irila G ligor 1 fl.
124. Szava S im ion 2 fl.
125. Szkin tye Ion 2 fl.
126. Sava Dum itru 4  fl.
127. Gyulan Irim ie 2 fl.
128. Gyorgyies Gyurkone 2 fl.
129. Totoi Ion 2 fl.
130. Szucs S imeon 2 fl.
131. A lgya G ligor 1 fl.
132. Kuria  Vaszilie 2 fl.
133. Radu Z ingarus 1 fl.
134. Roman S imeon 1 fl.
135. Popa S imeon 2 fl.
136. Gyulas Toma 3 fl.
137. C iumedean lakob 1 fl.
138. B lago i Z ivan 1 fl.
139. Petrucz F lore 1 fl.
140. Pava Petityi 0,30 fl.
141. Popa Todor 1 fl. 
142.S in iteanA ldea3fl.

143. Gyorgyies Petru 2 fl.
144. Roska Togar2 fl.
145. Gyorgyes lonas 1 fl,
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183.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Arde lean Toda 1 fir.
184. P ilan Togyer 24 fir.
185. Arde lean Todere 1 fir.
186. A lb Todor 1 fir.
187. Pantya Lazar3flr.
188. Anoka Petru 1 fir.
189. Trucza Kosztin 12 fir.
190. Arde lean Todor 1 fir.

191. Krisan loan 1 fir.
192. Fehir Andras 1 fir.
193. Szucs Andre 1 fir.
194. Tanczoss Todor 1 fir.
195. Gyeran Toma 1 fir.
196. Koszta Onya 4 fir.
197. Pakurar F lora 3 fir.
198. P ilan Precup 5 fir.

{;ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i

Sursa: Arh iva  Com ita tu lu i Bekes Gyula  - Ungaria  (cerc. Demetriu  
Mesaroş, fost învăţ ător în comună). £

ANEXA 19

însemnarea preotulu i Teodor Popovici “Pentru aducere  
am inte următorilo r noştri, însemnă din următor” , priv ind  
despărţ irea re lig ioasă în ortodocşi şi uniţ i, în Şeitin 10 I11864

fg

î;
i:“Anu l 1863 la început au fost foarte moale vreme fă ră de  

nic i on picu de neao, ba ce i mai mult în luna lu i Ianuarie mulţ i mai 
vârtos muierile şi fe te le umblau descu lţ e la Morăş după apă şi 
aşa au ţ inut mai toa tă ia rna  fă ră  de  frigu pună la sfârş itu lu i Martiu. 
Atunci au picat pucin tică plo ie şi cu neauă  învă lu ită . După  aceea  
începându-se prim ăvara cu seceta foarte mare to tuşi grâu l au  
fost foarte frumos şi n-au ten jit nim ica până vara ce începu  
că ldurile ce le mari atuncea în ce le mai multe locuri îna in te de a  
cipa sp icu l sau uscat. Orzu, ovesu, foarte raru au reserit pentru  
seceta cea mare şi aşa în anu acesta cu grâu unii oameni care  
au avut mai bune pământuri la ogor de către Sem lacu sau lua t 
sem incia ; ia ră ce i mai mulţ i nic i sem incia nu sau lua to , ia ră orz şi 
oves dar încă şi grâu care au avut semănat la fânaţ şi la oarză  
nic i nu l-au putu t cosi aşa au fost de slabe, ci le -au păscut mai 
tă ldeu uni şi alţ i cu dobitoace le . Cucurud iu toamna tocmai aşa  
au fost ca  şi grâu. însă numai aci la ogoru l de către Nădlac  ia ră la  
Sălaşe şi la Oarde nic i cucurid iu de frip t nai putu t afla . De unde  
ia tă că urmă foamete  în 16 com itaturi. Ia ră la noi în Sajtin şi altăutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I
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boală tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mai rea adusă anul ace la rău precum : în anul acesta fiind  
foarte  mare secetă şi uscătură locu itorii satu lu i pun către svurs itu l 
lun i lu i lun iu sau mai cinut dobitoace le şi marhele sa le cu gozuri 
din anul din nain te ; însă acuma gatundulisă şi gozurile au fost 
siliţ i ca seşi cipe iosagurile sa le la ia rbă, unde cip îndu le foarte  
multe marhe, oi, porci, ca i, de to t fe lu l au pierit pe to t locu l numai 
aice  în hotaru l nostru . După aceasta nişte locu itori din partea din  
sus a satu lu i acestu ia  eşind afară la uliţ ă şi tingu induse unul către  
altu l de reu l ce era în lume sau fost sfă tuită ca să sloboadă ei 
toa te opritu rile săteşti şi să le pască cu iosagurile că alcum per. 
Ce şi făcură că în noaptea următoare băgară o sumă de ca i în  
morm inte şi toa te morm inte le le batjocoriră rupsără crucile şanţ iu l 
şi toa te le gunoiră . După acea B iraile din preună cu noi preoţ ii 
făcurăm  o arătare la Judele Cercua l care casă iasă afară şi să  
lin iş tească poporu l acesta învră jb it; după care a noastră arătare  
şi eşi afară şi pe to ţ i ace i care au îndrăzn it a băga  ca i în morm inte  
iau chemat la casa satu lu i şi iau în fricat cu înch isoare pentru  
fap te le lo r ce le netrebn ice. E i dară acum  în fricânduse sau sfă tu it 
la ola ltă vreo câţ iva din tre ce i mai ră i şi ducânduse la notaru l 
loca lu M ichaila Vastag alias Grosu se ceară sfa tu iau sfe tu it cum  
că ei nu pot scăpa altcum  de inc isoare fă ră numai aşa: dacă se  
vor lepădă legea şi se vor uni fiind şi el unit. Atunci ce ila lţ i şi 
fuseră gata , îndată de se duseră o sumă cam de 140-150, la  
Sem lacu şi se scriseră la Unire şi după ace ia se mună vreme  
pună  în  luna lu i oktomvrie 6 cund eşi afară Inquid itia pentru denşi 
cund atuncea a trecut la unire 365 de fam ilii unul din altu l 
îndemnînduse şi aşa se amună  vreme cu dunşi to t aşa respenjiţ i 
de către străbuna lo r lege pună  în anul 1864 februarie 2 când în  
casa unuia Evreu Engeli Ignacz cu numele  îş i desciseră B iserica  
şi îş i căpătară preot învăţ ător de alt rit şi din diua aceasta  
însemnată de în tempinarea Domnulu i în tâ ia dată slu jiră Uniţ i în  

satu l nostru Sajtin care pună acuma au fost to ţ i de o lege şi unu  
sîn je şi preten i unu cu altu l. Fruntaşi ce i mai mari ai Uniri au fost 
Bacşan Gyorgye, Szava F ilimon, Hulber luon, S iclovan M ihaly 
care to t după biră ire sau bătu t care a şi dobînd ito / aci manuscrisu l 
s-a deteriora t de vreme/ Mereu au fost la Seretim e le aduceau  
de la Varmegyie pită coaptă şi pe săptămână le îm părţ ea, ia ră la

■
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ce itsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cu pământ leau dat sem inţ e de to t fe lu l de sau însemânţ at 
pământurile . Sajtin Februar 1. 1864 Theodor Popovic i preot Gr. 
Orienta l.”

Sursa: Arh iva Paroh ie i ŞeitinutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ANEXA 20
Căpitanii, juzii, preşedin ţ ii, primarii 

şi notarii comunei în perioada 1750-1998

1. Pavel Knejevic i căp itan 1750
2. Chirilă Macavei jude 1767
3. S imeon Pele jude 1784
4. luăn O llar jude 1799
5. Vasile Truţ a jude 1817
6. Trandafir Costea jude 1831
7. Lazar Ghebeleş jude 1832-1848
8. Metod ie Roman jude 1849-1854
9. Grigore Truţ a jude 1855-1861
10. Spridon Drăganjude 1862-1864
11. loan Sucigan Hulbărjude 1864-1868
12. loan Ş iclovan jude 1869-1877, 1886-1889
13. Ştefan Drăgan jude 1878-1880
14. D im itrie Drăganjude 1881-1880
15. Teodor Rus jude 1890-1892
16. loan Stra ja  jude 1893-1895
17. Arcad ie Ş iclovan 1896-1898, 1902-1907
18. Constantin Stra ja jude 1899-1901
19. Teodor V idu jude 1908-1909
20. Geroge Ş iclovan jude 1910-1918
21. Pera Ju lan prim ar dec. 1918 - febr. -1919
22. Arcad ia Tornean prim ar mart. 1919 - iun ie 1919, 1929 - apr. 

1931
23. Petru Tornean primar iu lie 1919 - dec. 1919
24. N ico lae Gheran prim ar ian . 1920-1923
25. D im itrie Morar prim ar 1923-1924
26. George Păcurar prim ar 1924-1927baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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27.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA D im itrie Drăgan prim ar 1927, aug. 1931 - ian . 1932, dec. 
1933-dec. 1937
28. S imeon Costea prim ar 1928, ian . 1932 - dec. 1932
29. loan Costea primar noi. 1932 - dec. 1933, ian . 1945 - sept. 

1946, oct. 1947- apr. 1948
30. George Ş iclovan prim ar ian - feb . 1938
31. Petru Păcurar Langa primar febr. - noiembrie 1938
32. D im itrie Popa prim ar dec. 1938 - sept. 1940
33. M ihai Luţ a i prim ar oct. 1940 - ian . 1941
34. Păcurar Petru Oncu prim ar ian . 1941- iu l 1944
35. Bucur A ldea prim ar aug. 1944 - dec. 1944, oct. 1946
36. ioan Popa prim ar noembrie 1946 - iun . 1947
37. Const. Suciu prim ar iu l - sept. 1946
38. Popuţ a A lexandru preşed in te mai 1948-mai 1949, dec. 1949  
- oct. 1951, apr. 1956 - 1959
39. V idu loan preşed in te iun . - noiembrie 1949
40. Andre i Noghiu preşed in te noiembrie 1951 - iun . 1952
41. loan Căruntu preşedin te iu l. 1952 - oct. 1953
42. Anton Baba preşedin te noiembrie 1953 - martie 1956
43. Corne l Ungureanu preşed in te aprilie 1954 - mart. 1968
44. M ihai Vădăsan preşed in te 1960 - mart. 1968
45. Dum itru Totorean prim ar apr. 1968 - iun ie 1973
46. Tra ian G iu lan prmar iu lie 1973 - martie 1981, martie 1981 - 
apr. 1987
Herbe i Vasile aprilie 1987 - dec. 1989  
Bozian D im itrie ian . 1990 - febr. 1992  
Brie Gh. Febr. 1992 - iun ie 1996  
Avram llie iun ie 1996 -ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Notarii  com une i  în  perioada  1767-1998

1. Agneli E lek Janos (Ion A lexa al Agniţ e i) 1767
2. Sabadosi Im re 1816
3. Fogarassy N. 1850
4. Vastag (G rosu M ihai) prim ar 1861-1870
5. Tormay Janos 1870-1894
6. Feier D im itrie 1895-1916
7. Nemethy Zoltan 1916-1919
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8.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA loan Gold iş 1920-1922
9. D im itrie M icu 1922-1927, 1929-1936, 1946-1947
10. Tra ian Petru ţ i 1927-1928
11. lu liu Luţ a i 1936-1941
12. los if Roxin 1942-1946
13. Liv iu Ponta aug. 1947 - iu l. 1948
14. N ico lae Sulă aug. 1948 - iun . 1949
15. Gheorghe Vasiliu iu l. 1949 - sept. 1949
16. Valeriu Şuşnea oct. 1949 - iu l. 1950
17. Petre Cociu secretar aug. 1950 - iun . 1952
18. Maria Cojocaru secretar iu l. - oct. 1952
19. Sofia Meza secretar noembrie 1952 - sept. 1953
20. loan Laza secretar oct. 1956 - mart. 1956
21. Constantin Ş iclovan secretar apr. 1956 - sept. 1960
22. Dum itru Totorean secretar oct. 1960 - mart. 1968
23. Petru Popa secretar apr. 1968 - mai 1980
24. loan Moşneang secretar 9 mai 1980 - 10 ian . 1990
25. Feier Roman secretar 10 ian . 1990 -

Sursa: Şt. Bozian, op. cit
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NOTE

Capito lu ltsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I
1 . F lorin Constantin iu , O is torie sinceră a Poporu lu i Român, Editura  
Univers Encic loped ic, Bucureşti. 1997. p. 19.
2. M ihai B lă jan, Descoperiri dacice şi sarmatice la Şeitin (judeţ u l Arad) 
în : CRIS IA , V, 1975, p. 70-78.
3 . Liv iu Mărghitan, Banatu l în lum ina  arheo log ie i, Editura Facla , T im işoara, 
1985, vo i. III; p. 131.
4. Herodot, Is torii, IV , 93.
5 . Constantin C. G iurescu, D inu C. G iurescu, Is toria Românilor, vo i. I, 
Editura Ştiin ţ ifică şi Encic loped ică, Bucureşti, 1975, p.77.
6 . F lorin Constantin iu , op. cit., p. 38.
7. Stud ii şi cercetări de is torie veche, III, Tomul XVI/1996, p. 581-585.
8 . N ico lae lo rga, Is toria Românilor din  Ardeal şi Ungaria , Editura  Ştiinţ ifică 
şi Encic loped ică, Buc. 1989, p. 32.
9. Liviu Mărghitan, op. cit. p.8 ,131-136
10. C.C . G iurescu, D inu C. G iurescu, Scurtă is torie a Românilor, Editura  
Ştiin ţ ifică şi Encic loped ică, Bucureşti, 1977, p. 125.
11. Petru Ţ iucra, Pribeagul, P ietre rămase.... p . 251.
12. în  ju ru l autentic ită ţ ii aceste i dip lome s-au purta t discuţ ii lung i fă ră să  
se fi ajuns încă la o concluzie accepta tă de to ţ i is toric ii.
13. Documente C, veac. XI-X III, vo i. I, p. 1-2, 3, 4-6, 25-27.
14. Petru Ţ iucra , op. cit., p. 7.
15. D icţ ionar is toric al loca lită ţ ilo r din Transilvania , în tocm it de Corio lan  
Suciu , vo i. I, A-N , vo i. II, O-Z.
16. Borowski Samuil, Csanadmegye to rtenete , vo i. II, Budapesta , 1897, 
p. 385-386; 468-469; 524-525, 584-587; 610-611; 627-628.
17. Dr. Borowsky S., op. cit., p. 468, 521.
18. Ib idem , p. 520; 521.
19. Petru Ţ iucra Pribeagul, op. cit., p. 300-302.
20. N ico lae lo rga, Is toria Românilor din Arad şi Ungaria , Editura Ştiinţ ifică 
şi Encic loped ică Bucureşti, 1989, p. 151.
21. Petru Ţ iucra Pribeagul, op. cit., p. 338.
22. Ştefan Bozian, însemnări monografice despre comuna Şeitin , vo i. II, 
p. 20 (m anuscris).
23. Petru Ţ iucra Pribeagul, op. cit., p. 340-341.
24. Petru Ţ iucra Pribeagul, op. cit. p. 349-350.
25. Ştefan Bozian, însemnări monografice despre comuna Şeitin , vo i. II, 
p. 25 (m anuscris).
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26.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Petru Ţ iurca Pribeagul, op. cit., p. 350-353.
27. Dr. Şt. Lupşa, Is toria Eparhie i Ortodoxe  Arad, vo i. II, fasc. I, p. 440.
28. Ştefan Ludw ig Roth, Lupta pentru lim ba (o fic ia lă) în Transilvan ia . O  
lămurire la : de unde şi încotro? în 1848 la Români, Mărturii de Core lia  
Bodea, Editura Ştiin ţ ifică şi Encic loped ică, Bucureşti, 1982, vo i. I, p. 197.
29. N ico lae Bălcescu, ce la Pesta către Ion Ghica, la Constantinopo l. 13/ 
15 iun ie 1849, nr. 12, în : 1848 la Români Mărturii de Core lia Bodea, 
Editura Ştiin ţ ifică şi Encic loped ică, Bucureşti, 1982, vo i. II, p. 1089.
30. Ştefan Pascu, Formarea  sta tu lu i naţ iona l român unitar, 1918, vo i. III, 
Ed. Academ ie i R.S .R ., 1983, p. 94.
31. D irecţ ia Genera lă a Arh ive lor Statu lu i, Bucureşti, Fond C.N .R . Arad, 
dosar nr. 3/1918, p. 1;
32. Ib idem , p.2 .
33. Ib idem , p. 3.
34. D irecţ ia Genra lă a Arh ive lor Statu lu i, Bucureşti, Fond: CNR Arad, 
Dosar nr. 3/1918, p. 4.
35. Ib idem , p. 4.
36. Ib idem , p.5 .
37. Românul, nr. 5, Arad, jo i, 1/14 noiembrie 1918, p.4 .
38. D irecţ ia Genra lă a Arh ive lor Statu lu i, Bucureşti, Fond CNR, Arad 
Dosar nr. 9/1918, p.1 .
39. Ib idem , p.2 .
40. D irecţ ia Genera lă a Arh ive lor Statu lu i, Buc. Fond CNR  - Arad, dosar 
nr. 9/1918, fila 3, p. 1.
41. Ib idem , p. 1.
42. Ib idem , p. 2.
43. D irecţ ia Genera lă Arh ive lor Statu lu i, Bucureşti, Fond CNR  - Arad, 
Dosar nr. 9/1918, fila 5, p.2 .
44. Ib idem  fila 6, p. 1.
45. Ib idem , Dosar nr. 15/1918, p. 1.
46. Ib idem , Dosar nr. 15/1918, p. 2.
47. Prof. dr. A lexandru Roz, Repere în tim p, în : “Şe itin - aşezare  
românească m ilenară de pe Mureşu l In ferior", la 850 de la prim a atestare  
documentară , Şeitin , septembrie 1988, p. 15-16.
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Capito lu l II
1. Grigore Posea, Câmpia de Vest a Românie i, Buc. Editura Fundaţ ie i 

“România de Mâine", 1997, p. 283.
2 . Ib idem , p. 284.
3. Idem .
4. Idem .
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5.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ib idem , p. 290.
6 . Ib idem , p. 292.

Capito lu l III
1 . OL V. A.G . 3688,1138, septembrie , 3. Szekesfehesvâr.
2 . Fenyes E lek, Magyarorszag geograph ia i sztora , 1851, Pest, p. 45.
3. MaghyarS ta tisztikai Kozlemenyek, 1922.
4. C. Martinovic i, C. Is tra ti, D icţ ionaru l Transilvanie i, Banatu lu i şi ce le la lte 
ţ inu turi alip ite , C lu j, 1922, p. 245.

Capito lu l IV
1. Academ ia R.P .R ., Is toria Românilor, vo i. II, Buc. Editura Academ ie i 
R.P .R ., 1962, p. 35-36.
2 . H. H. stah l, Teorii şi ipo teze priv ind socio log ia orânduirii tribu ta le , 
Bucureşti, Ed. ştiin ţ ifică şi Enciclopedică, 1980, p. 89.
3. Ib idem , p. 90.
4 . Ştefan Pascu, Voievodatul Transilvan ie i, C lu j, Ed. Dacia , vo i- II, 1970, 
p. 27.
5. Ib idem , p. 28.
6 . Legenda Sfântu lu i Gerard (Lege da Sancti Gerhard i).
7 . Petre Ţ iurca Pribeagul, P ietre rămase Buc., Ed. Im primeriile C. F.R ., 
1936, p. 250.
8. Idem , p. 281
9. Ştefan Bozian, op. cit. p. 19.
10. St. Bozian, op. cit., p. 20.
11. Ştefan Lupaş, Is toria Eparhie i ortodoxe Arad, vo i. II, fasc. 1, p. 440  
(m ss).

12. Conscriptio Possesionis din 21 noiembrie 1766.
13. Conscrip tio , 1767.
14. Conscrierea im punerii din Com ita tu l Cenad, 20 martie, 1768.
15.1 uiţ ie” = 3,141.
16. Şt. Bozian op. cit., p. 32.
17. Dr. Gh. Popovic i, Is toria românilo r bănăţ en i, Lugoj, 1904, p. 356.
18. Date le recensământu lu i din 1850, actua liza te , au fost publica te în  
anul 1853.
19. Hotărârea nr. 8 a Presb iteriu lu i, din 19 septembrie 1865.
20. în  această priv in ţ ă date le  memorie i co lective  re ţ in că, pentru ocuparea  
postu lu i de “jude", de către Ion Ş iclovan sau D im itrie Drăgan, primul a 
oferit fib irău lui (conducătoru lu i plase i), un porc gras de 200 kg., în tim p  
ce al doilea i-a oferit o jun incă de doi ani şi o sa lbă de bani de aur. 
Evident că, oferta a doua fiind mai va loroasă şi mai orig ina lă , a avut
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câştig tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de cauză, D. Drăgan fiind num ii primar. La a doua alegere, Ion 
Ş iclovan “învăţ ând lecţ ia”, a oferit un porc gras, fa ţ ă de D im itrie Bolch iş, 
care a dat un vas de m iere. A câştigat prim ul, cu observaţ ia iron ică a 
fib irăulu i, pentru ce l de-al doilea "m i-a i adus un vas  de m iere, dar, a ven it 
porcul gras şi l-a răsturnat” . (S t. Bozian, op. cit., p. 49).
21. St. Bozian, op. cit., p. 50.
22. ib idem .
23. Hotărârea nr. 24/24 iun ie 1870 a Consiliu lu i Paroh ia l Ortodox  stab ilea  
ca Ana Maxa, care l-a părăsit pe soţ pentru că o tra ta prost, să se 
re în toarcă acasă, unde Pavel va trebu i să o respecte şi să o tra teze  
potriv it ce lor datora te de un soţ unei soţ ii, în caz contrar urmând ca  
acesta “să se pedepsească cu băta ie de 12 bâte  şi să fie batjocorit de  to t 
Com ite tu l nostru paroh ia l”.
24 . S imon Peter, A szazad fo rada lom fo ldmunkat es szegeny paraszt 
mozgalom i 1891-1907, Budapest, 1953, p. 51.
25. Şt. Bozianu op. cit.
26. Ib idem
27. op. cit., p. 54.
28. op. cit., Ib idem .
29. Mărturie ora lă a lu i Dum itru Nemeş, după 63 de ani, fost membru al 
organ izaţ ie i
30. Op. cit., p. 56.
31. Recensământu l maghiar din 1910 (Nepszam lalasa), p. 342 şi 607; 
705; 706.
32. In formator: D im itrie M icu, fost notar al comunei Şeitin , partic ipant în 
Com isie .

33. 1 jugăr= 0,5 ha.
34. Şt. Pascu, Voievodatu l Transilvan ie i, vo i. II, C lu j-Napoca, Editura  
Dacia , 1969, p.108»
35. Petre T iucra , Pribeagul, op. cit. p. 35.
36. Dr. Haan Ludovic, membru al Academ ie i Maghiare şi Zayacz Danie l, 
1835.

37. Idem , p. 38.
38. Ib idem .
39. Şt. Bozianu, însemnări monografice despre comuna Şeitin , judeţ u l 
Arad, vo i. I (Aspectul geografic), p. 24 (m ss)
40. Şt. Bozian, op. cit., p. 36.
41. Costea Trandafir, ctito r cu aju toru l lu i Dumnezeu.
42. Şt. Bozianu, op. cit., p. 73.
43. Şt. Bozianu, op. cit., p. 72.
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Capito lu ltsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V
1. Pentru în treaga discuţ ie vezi V. Popeangă “Mărturii priv ind lup ta  
românilor din părţ ile Aradulu i pentru păstrarea fiin ţ e i naţ iona le prin  
educaţ ie şi cu ltură" (1784-1918), Arad, 1986, p. 6 şi următoare le.
2 .Op. cit., p. 6.
3 . Urbaria lis Regula tio possesiones, Sa A jteny, înche ia t la 26 noiembrie  
1771.
4. Pe baza “P riv ileg iilo r ilirice din 1690"
5. Conscrip ţ io Possesiones, 25 noiembrie 1766;
6. Urbaria lis Regula tio Possesiones Sajteny, 26 noiembrie 1771.
7. Artiiva M itropo lie i Aradulu i, Doc. 337/1864 (Apud.: V. Popoeangă, Presa 
pedagogică din Transilvan ia 1860-1918, Buc. Editura D idactică şi 
Pedagogică, 1966, p. 17).
8 . “Istoria instrucţ ie i publice  în perioada Mărie i Tereza”, vo i. I, p. 240.
9. O cerere a unui grup de locu itori către Com ita tu l din Bekes Gyula  
1784, semnată de Chirilă Cout.
10. Conscrip ţ ia şco lilor din Eparh ia Aradulu i (V . Popeangă, op.c it. p. 47-SRQPONMLKJIHGFEDCBA
51).
11. Liturgh ieru l preotu lu i Atanasie Manolevic i.
12. V. Popeangă, Şcoala românească din părţ ile Aradulu i la m ijlocu l 
secolu lui al X lX -lea, 1821-1867, Arad, 1979, p. 36.
13. v. Popeangă , op. cit. p.70.
14. Arh iva Episcopie i Arad. Doc. 339/1883.
15.Idem , Doc. 210/1842.
16. Şt. Bozian, op. cit., p. 4.
17. Arb iva M itropo lie i Aradulu i, Doc. 337/1864.
18. Enea Hodoş “D in corespondenţ a lu i S imeon Bărnuţ şi a 
contemporanilo r să i”, 1944, p. 100.
19. V. Popeangă, op. cit., p. 94.
20. Şt. Bozian “Contribuţ ia locu itorilo r  din comuna Şeitin la dezvo ltarea  
şi genera lizarea învăţ ământu lu i şi apariţ ia fo rmaţ iilo r cu ltura le organ izate  
1849-1920, p. 1-4.
21. Arh iva Episcop ie i Aradulu i, doc. 26.V ., 1864 Conspect sumar despre  
toa te şco lile greco-răsăritene din protopresb itera tu l Aradulu i pe anul 3 
co lastic 1863-1864.
22. “Legea XLIV  cu priv ire  la naţ iona lită ţ i" şi “S ta tu tu l organ ic  sancţ iona i" 
28 mai 1869.
23. Şt. Bozian, op.c it., p. 2.
24. Idem .
25. Ib idem .
26. Ştefan Bozian, op. cit., p. 3.
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27.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Arh ivele Statu lu i Arad, Fondul Episcop ie i Ortodoxe, IV , 73-1876 (2)
28. los if Moldovan, Starea şcoa le lor şi a învăţ ământulu i din Tractu l 
Aradulu i în “T ribuna Poporu lu i” nr. 140, din 23 aug. 1898, p. 685.
29. Şedin ţ a Com itetu lu i paroh ia l, din 21 nov. 1907.
30. Ib idem .
31. Raportu l Com isie i de  verificare asupra  activ ită ţ ii Com ite tu lu i Socie tă ţ ii 
Stud. Rom . din corn. Şeitin pe anul 1933-1934, p. 1.
32. Raportu l Com isie i de verificare  asupra  activ ită ţ ii Com ite tulu i Socie tă ţ ii 
Stud. Rom . din corn. Şeitin pe anul 1933-1934, p. 2.
33. Răspunsu l ... din 9 iu lie 1934.
34. Raportu l Com isie i de verificare ... pe anul 1936/1937, p. 1.
35. Idem , p. 3.
36. Raportu l Com isie i de verificare , pe anul 1937/1938, p  4.
37. Moşneang Ion , Orientarea profesiona lă a elevilo r în ultim ii 10 ani în  
“Monografia şco lii Şeitin", 1970, (m ss).
38 Sextil Puşcariu , Locu l Limbii române în tre lim b ile romanice.
D iscurs rostit la 11 iun ie 1920, în şed inţ a so lemnă, ca răspuns la Ion 
B ianu, Bucureşti, 1920.
(Academ ia Română, D iscursuri de recepţ ie), pag. 44.
39. M ircea  Tra ian B iju , M ic D icţ ionar al Spiritu lu i uman, Editura A lbatros, 
Bucureşti, 1983. p. 439 - 440.
40. Ib idem , p. 113-114
41. Ib idem , p. 202.
42. “Fam ilia" nr. 37 din 14/26 septembrie 1869 anul V.
43. “A lb ina" nr. 17 anul V  de  jo i 26 februarie 1870
44. Şt. Bozian, Contribuţ ia locu itorilo r din corn. Şeitin la dezvo ltarea  
învă ţ ământu lu i. Apariţ ia fo rmaţ iilo r cu ltura le organ izate 1849-1920, p.13.
45. Hotărârea Com ite tu lu i Paroh ia l, din 16 oct. 1882.
46. B ib lio teca Academ ie i Române, III 2219.
47. “Lum ina şi Adevăru l” , an I nr. I, 5/18 I 1903.
48. “Lum ina şi Adevăru l”, an I nr. I, 5/18 ian 1903.
49. Op. C it.
50. M ircea Păcurariu , Is toria B iseric ii Ortodoxe Române, vo i. I, Bucureşti, 
1980, p. 167.
51. N ico lae lo rga, Români şi slavi, români şi unguri, Bucureşti, p. 44-47.
52. M ircea Păcurariu , Is toria B iseric ii Ortodoxe Române, vo i. III, p. 391.
53. Legea Românească, nr. 3/1925
54. M ircea Păcurariu , Op. cit., vo i. III, p. 544 - 545, Liste le crono log ice 
ale ie rarh ilo r.
55. Memoriu l despre pelerina ju l la Roma al maghiarilo r cato lic i de rit 
grecesc (text în lim ba maghiară), Budapesta , 1901, p. 161 -163.
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56.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Arh iva Episcop ie i Aradulu i, Fascico lu l II, din 1847, nr. 161,246, 312  
din 1846; nr. 123 din 1847; vezi şi “B iserica  şi Şcoala" nr. 3 din anul 1924.
57. Arh iva Episcopulu i Aradulu i, fascico lu l V, nr. 50, 80, 210, 234, 248, 
254,249 şi 546 din 1847.
58. Idem , Fascico la V/1847.'
59. Gh. C iuhandu, Propaganda cato lică maghiară de la Macău  în coasta  
D ieceze i ortodoxe a Aradulu i, (1815 - 1864), Cercetări is torice , Arad, 
1926, p. 24.
60. Idem , p. 25 - 26.
61. Ib idem , p. 31-33
62. Arh iva Episcopulu i Aradulu i, Registra tura 111-15-1863, vezi: Dr. Gh. 
C iuhandu, op. cit., p. 48.
63. Gh. C iuhandu, op. cit., p. 49.
64. Keith HITCH INS , M it şi rea litate  în is toriogra fia  româneasca, Bucureşti, 
Editura  encicloped ică, 1997, pag. 15.

Capito lu l VI
1. Monitoru l O fic ia l, partea l-a , nr. 68 bis, pag 2205.
2. Dările de seamă contab ile şi sta tis tice ale unită ţ ilo r GAC  "F lacăra" şi 
"Scânte ia", pe anul 1996.
3 . Dările  de  seamă contab ile  şi sta tis tice ale CAP  "Unirea", pe anii 1971, 
1980 şi 1988.

Capito lu l VIII
1 . Ilie Bădescu “Satu l contemporan şi evo lu ţ ia lu i is torică”, Buc., Ed. 
Ştin ţ ifică şi enciclopedică, 1981, p. 10.
2 . Carmen Furtună, Comunita tea rura lă în tranziţ ie , D iagnoza satu lu i 
românesc  actua l, Academ ia  Română - Institu tu l de Socio log ie , Buc., 1993, 
p. 9;
3 . Ib idem .
4. A l. Bărbat, “Ce  devine românul?" în “V iito ru l Socia l” nr. 4/1973, an II, p. 
802.

5. Petre Ţ uţ ea “322 de vorbe memorab ile ale lu i Petre Ţ uţ ea” Buc., Ed. 
Humanitas 1997, p. 103.

Anexa 1
1 . Forum
2. In ultransilvan is partibus
3. mansiones
4. corrig ia
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Anexa tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2
1. BES - Peceneg
2. praed io “Documente priv ind Is toria Românie i, veacu l XI, XII, şi 
XIII, C. Transilvania , vo i. I (1075-1250;; "Ed itura  Academ ie i Republic ii 
Populare Române, 1951, p. 2.

Anexa 3
T. SAJT, SAJT, s-a num it altădată  satu l ce se cheamă acum  SAJTENY  
din com it. Cenad (R . P. Ungară). Există însă cu ace laşi nume un sat 
dispărut şi lângă Tăşnad, în ra ionu l Cărei (reg. Baia-Mare)
2. SAJT, SAJT, s-a num it altădată satu l ce  se cheamă acum  SAJTENY  
din com it. Cenad (R . P. Ungară). Există însă cu ace laşi nume un sat 
dispărut şi lângă Tăşnad, în ra ionu l Cărei (reg. Baia-Mare).utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i
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