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Comuna Petriº – trecut ºi prezent

Domnul scriind condica popoarelor þine socoteala:

„Acesta s-a nãscut acolo. ”

Psalmul 87, 6.

 „Cine dintre noi poate sã uite locul unde s-a nãscut ?

Unii au venit pe lumea aceasta la oraº, alþii – cei mai

mulþi – ne-am nãscut la þarã. Mai fericiþi aceºtia din

urmã decât cei dintâi !”

                         (GALA GALACTION)
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Cuvânt înainte

Realizarea acestei monografii este un proiect pe care l-am purtat în suflet
o perioadã îndelungatã de timp,iar acum când mi-am vãzut visul îndeplinit,
publicarea acestei lucrãri reprezintã pentru mine un motiv de bucurie, dându-
mi un sentiment de împlinire a unei datorii morale faþã de locuitorii acestei
comune ºi mai ales faþã de corbeºteni care în anul 1977 m-au acceptat în
mijlocul lor ºi m-au privit ca pe un fiu al acestei comunitãþi.

Îmi doresc din tot sufletul ca aceastã lucrare sã se afle la îndemîna oricãrui
locuitor al comunei ºi mai ales la îndemâna tinerilor, pentru a cunoaºte mai
bine trecutul istoric al comunei, realizãrile înaintaºilor ºi frumuseþile
nepieritoare ale locurilor în care trãiesc ºi îºi desfãºoarã activitatea zilnicã.

Am scris aceastã monografie pentru cei care au trãit pe aceste meleaguri,
pentru cei care trãiesc pe aceste meleaguri, dar ºi pentru cei care din diverse
motive trãiesc în alte pãrþi ale þãrii sau chiar ale lumii, cu gândul cã ea va
deveni un suport moral ºi documentar pentru fii comunei dar ºi un ghid pentru
cei care ar dori sã cunoascã mai bine aceastã comunã. Ea cuprinde date despre
trecutul istoric, tradiþii ºi obiceiuri, dar ºi despre viaþa oamenilor de ieri ºi de azi.

În elaborarea materialului am apelat la documente de arhivã, biblioteci,
lucrãri de sintezã, diferite studii,reviste, izvoare istorice dar ºi informaþii culese
de la locuitorii comunei care mi-au pus la dispoziþie cu multã generozitate
fotografii ºi diverse alte materiale ce constituie mãrturii de necontestat ale
trecutului acestor þinuturi.

Poate cã unii cititori îmi vor reproºa faptul cã în cuprinsul cãrþii am dedicat
prea mult spaþiu învãþãmântului ºi culturii. Într-adevãr, aºa este, dar când este
vorba despre lucruri legate de profesia mea consider cã este absolut necesar
sã prezint ºi sã clarific pânã la cele mai mici amãnunte faptele aºa cum s-au
petrecut.
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În realizarea acestei monografii un sprijin deosebit am primit din partea
primarului comunei Petriº, domnul Burza-Han Zian ºi a domnului profesor
Achim Avrãmuþ, directorul ªcolii generale Petriº, care mi-au pus la dispoziþie
arhivele celor douã instituþii – primãria ºi ºcoala – ºi mi-au dat toate informaþiile
solicitate.

Pentru procurarea unor materiale, pentru traducerea unor texte precum
ºi pentru participarea la culegerea de date,aduc mulþumiri pe aceastã cale
urmãtorilor:

Alexandru Toma, referent agricol în cadrul Primãriei Petriº care mi-a
pus la dispoziþie toate datele privitoare la suprafaþa agricolã, culturile ºi dotãrile
agricole,tranzacþiile efectuate în cadrul comunei ;

Corina Rogozea, inginer, o bunã cunoscãtoare a evoluþiei demografice a
comunei dar ºi a situaþiei economice. Îi mulþumesc mai ales pentru faptul cã
mi-a oferit posibilitatea de a studia o monografie a localitãþii Petriº,scrisã de
dumneaei în anul 2001, oferindu-mi tote materialele de care a dispus;

Alexandru – Marian Fruja –secretarul Primãriei Petriº, pentru
promptitudinea cu care mi-a pus la dispoziþie toate materialele solicitate;

Berari Iosif – viceprimar, pentru ajutorul ºi informaþiile oferite ;
Sorin Ene, directorul Centrului de recuperare ºi reabilitare neuropsihicã

Petriº pentru oferirea datelor privind castelul Petriº ºi pentru fotografiile
realizate ;

Ovidiu Dobriþa,directorul Cãminului cultural Petriº ºi bibliotecar la
Biblioteca comunalã, pentru amabilitatea cu care mi-a pus la dispoziþie cãrþile
ºi materialele solicitate;

Învãþãtorilor Adriana Ande ºi Claudiu Iacob pentru cã mi-au permis cu
multã amabilitate sã studiez arhivele ºcolilor Corbeºti ºi Obârºia;

Doamnei educatoare Lucia Simo, de la Grãdiniþa P. N. 1 Pãuliº, pentru
efectuarea traducerilor din limba maghiarã;

În mod special aduc mulþumiri doamnei învãþãtoare Mariþa-Liliana
Drai, de la ªcoala cu clasele I-IV Roºia-Nouã pentru aportul deosebit pe care
ºi l-a adus la realizarea capitolului “Viaþa culturalã ºi spiritualã “ mergând
personal prin satele comunei ºi culegând date legate de obiceiuri, tradiþii ºi
grai local ;

Doamnei preotese Opriþa Tãmãºan din Seliºte, domnului Aurel Iacob
din Obârºia ºi domnului Aurel Drai din Roºia-Nouã, rapsozi populari, pentru
informaþiile privind tradiþiile º obiceiurile locului ;
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Domnului Suba Octavian din Petriº, în vârstã de 90 de ani pentru toate
informaþiile oferite cu atâta amabilitate.

Mulþumesc tuturor celor care m-au ajutat direct s-au indirect la realizarea
acestei monografii,sper eu, mult doritã de locuitorii comunei Petriº.

Nu aºtept nicio rãsplatã ºi nicio mulþumire pentru scrierea acestei
monografii. Cea mai mare bucurie a mea va fi dacã se va gãsi cineva mult mai
priceput decât mine în ale scrisului, care va realiza o monografie mult mai
amplã a acestui þinut minunat ºi binecuvântat de Dumnezeu, Petriº, folosind-
o pe aceasta ca pe o lucrare de referinþã, alãturi de alte materiale.
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Capitolul I
CONDIÞII NATURALE

I. 1. Aºezarea geograficã

Comuna Petriº este situatã în partea de sud-est a judeþului Arad, la o
distanþã de 106 km de municipiul Arad,reºedinþa judeþului ºi la 70 de km de
oraºul Lipova cel mai apropiat oraº,teritoriul administrativ având limite for-
mate din:

- spre nord: teritoriul administrativ al comunei Brazi;
- spre vest: teritoriul administrativ al comunei Sãvârºin;
- spre sud: teritoriul administrativ al comunei Zam;
- spre est: teritoriul administrativ al comunei Zam;
Teritoriul administrativ – cu suprafaþa totalã de 13059 ha – al comunei

Petriº cuprinde,în afara localitãþii de reºedinþã Petriº cinci sate aparþinãtoare:
- Ilteu – sat amplasat pe D. N. 7 la o distanþã de 4 km faþã de reºedinþa de

comunã;
- Seliºte – sat învecinat cu Petriºul situat la 1 km. de acesta;
- Corbeºti – sat situat pe drumul judeþean 707, la 3 km. de Petriº;
- Roºia-Nouã – sat situat la o distanþã de 10 km. pe drumul judeþean 707

faþã de reºedinþa de comunã;
- Obârºia – cel mai indepãrtat sat, situat pe drumul judeþean 707 la o

distanþã de 15 km. faþã de Petriº;
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I. 2. Aspecte administrative

Localitatea Petriº este localitate de rangul IV iar celelalte cinci localitãþi
componente Corbeºti, Roºia-Nouã, Obârºia, Seliºte, Ilteu sunt localitãþi de
rangul V stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 351 /2001, privind aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului naþional –Secþiunea a- IV -a „Reþeaua de
localitãþi” .

I. 3. Relieful

Comuna Petriº are relieful caracteristic Vãii Mureºului, cunoscând
alternanþa zonelor de câmpie din Lunca Mureºului cu cele deluroase de pe
poalele Munþilor Zãrandului. Zona de munte are relief frãmântat,astfel încât
nu existã suprafeþe care sã prezinte platouri largi,iar culmile sunt foarte înguste
depãºind valoarea de 25 de grade pânã la 30 de grade,iar înclinarea pantelor
este neuniformã, prezentând o variaþie de mãrime de-a lungul versantului.
Altitudinea comunei este de 164 m,iar cele mai înalte cote existente pe
teritoriul sãu sunt: 756,7m, Vârful Codrului; 740m Vârful Omeag, 728,9m Vârful
Pleºu, 708,9 m Vârful Pietroasa, 493m vârful Pojorâta, 488m Dâmbul Lung,
etc. Altitudinea reºedinþei de comunã este de aproximativ 153 m. Munþii
Mãgurii ( Mãgureaua ) se desfãºoarã la nivelul suprafeþei de 400 – 600m.
 Prezenþa unor dealuri semeþe ca: Pietroasa,Piatra Mâþii,Fântâna Ursului ºi
Hãnuleasca situate pe stânga ºi pe dreapta Vãii Roºii,obligã satele sã se înºire
pe mai mulþi kilometri de-a lungul acestei depresiuni cu deschidere spre râul
Mureº.

Zona Lunca Mureºului are un relief plan,prezentând însã douã pãrþi
distincte: lunca joasã ºi terasa de constituþie, în cadrul lor întâlnindu-se ºi
numeroase forme de microrelief cum ar fi: grinduri, depresiuni, meandre
pãrãsite.

Solul din comuna Petriº este variat, remarcându-se prin întindere solurile
brune ºi solurile silvestre. Cernoziomurile ocupã suprafeþe mai întinse în
Lunca Mureºului pe raza localitãþilor Petriº, Seliºte ºi Ilteu. Solurile brune de
pãdure se gãsesc mai ales în zonele de deal din satele Corbeºti, Roºia Nouã
ºi Obîrºia. Ca varietãþi întâlnim solurile brune-gãlbui de pãdure ºi solurile
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argilo-iluvionare, asociate cu litosoluri, regosoluri ºi stâncãrii. Mozaicul
petrografic din zona comunei Petriº este evidenþiat de intruziunile vechi ºi
rocile vulcanice neogene. Întâlnim valea transversalã Roºia cu sectoare de
bazinete,la fel ca cel din satul Corbeºti ºi de vale îngustã,ca rezultat al eroziunii
diferenþiale.  Principalele roci existente în zonã sunt ofiolitele strãpunse de
corpuri intrusive bonatitice ºi acoperite în nord de o întinsã cuverturã de
aglomerate andezitice. În zona Roºia-Nouã se gãsesc roci ultrabazice ale cãror
conþinut de cobalt ºi nichel scad treptat de la peridotite spre gabrourile cu
olivinã. În zona localitãþilor Petriº ºi Corbeºti întâlnim ºisturile cristaline ºi
rocile sedimentare: nisipuri, gresii, cuarþoase, marne, argile, pietriºuri.

Teritoriul comunei Petriº se suprapune ariei de dezvoltare a fundamentului
Mãrii Tethys, care s-a edificat în Jurasicul Inferior adicã acum 180 de milioane
de ani. Astãzi pot fi vãzute: lave bazaltice cu intercalaþii de radiolare, în axul
Vãii Petriº, la primele case din amonte, bazalte cu mineralizaþii de fier ºi
cupru, pe Culmea Mãgurii - Dâmbul Roºu ºi Valea Mare - Valea Corbeascã,
vechi galerii de explorare deschise în perioada interbelicã, ca cele din Valea
Hãnuleasca, Valea Timiºoaia ºi Valea Meºteroaia, care au dechis mineralizaþii
cuprifere – zincifere.

În zona Obîrºia - Cota Zero se gãsesc roci grunodioritice alterate de vârstã
Cretacic Inferior pe interfluviul Vãii Obârºia cu Valea Furei (Cãzãneºti).

Toate aceste roci ºi complexe de roci au proprietãþi magnetice
semnificative, ceea ce constituie un factor profilactic pentru odihnã ºi refacerea
sistemului nervos. O zonã în care într-adevãr se doarme neîntors ºi sãnãtos.
Factorul poluare este aproape inexistent ºi zona reprezintã o oazã de apã ºi
aer sãnãtos.

I. 4. Caracteristici climatice

Factorii genetici ai climei (variaþia solarã,bilanþul radiativ, poziþia
geograficã,altitudinea, circulaþia maselor de aer,caracterul suprafeþei active)
determinã existenþa pe teritoriul judeþului Arad a unui climat temperat-conti-
nental moderat cu influenþe oceanice. Situatã în culoarul Vãii Mureºului
Comuna Petriº este caracterizatã de un topoclimat blând. Vânturile dominante
sunt austrul, cu o frecvenþã mai mare din sectorul sudic ºi vestic ºi vântul de
pustã care bate din sectorul de nord-vest.
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Regimul temperaturii aerului înregistreazã valori anuale în jurul a 9-10
grade C, care variazã în funcþie de altitudine, astfel în Lunca Mureºului
temperatura este mai ridicatã ºi se situeazã la valoarea de 10 grade C, iar în
partea de nord a comunei la altitudini de peste 700m temperatura scade sub
6 grade C. Temperatura medie a lunii celei mai reci este de -1 -2 grade C, iar
temperatura medie a lunii celei mai calde oscileazã în jurul a 20-21 grade C.

Primele îngheþuri se semnaleazã în jurul datei de 21 octombrie, iar
ultimele în a doua decadã a lunii aprilie. Zile de îngheþ sunt înregistrate uneori
ºi în luna mai.

În privinþa regimului pluviometric,media anualã a precipitaþiilor oscileazã
în jurul valorii a 640 mm / mp. , iar în regiunile montane de nord în jurul a 890
mm. Cele mai mari cantitãþi de precipitaþii cad în timpul verii, cele mai multe
sub formã de ploi torenþiale de scurtã duratã dar care datoritã reliefului nu au
posibilitatea sã se infiltreze, provocând o spãlare puternicã a masei fertile.

Pantele sudice ale munþilor Mãgurii se caracterizeazã prin timp senin
noaptea ºi dimineaþa în anotimpul de varã ºi prin nori cumuliformi care dau
uneori precipitaþii dupã amiazã. Pe versanþii nordici unde dãinuie permanent
o umbrã groasã, existã o nebulozitate ºi mai mare.

I. 5. Reþeaua hidrograficã

Reþeaua hidrograficã a comunei Petriº se compune din cursul râului Mureº
care pãtrunde în judeþul Arad prin comuna Petriº, la vest de comuna Zam,
judeþul Hunedoara ºi strãbate partea de sud a unitãþii administrativ teritoriale
a comunei pe o distanþã de circa 8 km. . Dupã ce parcurge 4 km pe teritoriul
judeþului Arad,râul Mureº primeºte dinspre nord un afluent care coboarã din
adîncul munþilor Zãrandului trecând prin satele Obârºia, Roºia, Corbeºti,
Petriº. Este Valea Roºia care îºi are izvoarele sub vârful Breaza (821m).

Valea Roºia este alimentatã de mai mulþi afluenþi coborând din dealurile
ce o înconjoarã,numele acestora fiind strâns legat de locul unde îºi are obârºia.
Cei mai mulþi sunt: Pârâul Morilor ºi Pârâul Izvoarelor din satul Obârºia, Valea
Marcului, Valea Micã, Valea Hãnuleascã, Valea Mare, Lupoaia, Roºuþa, Valea
Nesi, Temeºoaia, Pârâul Stãnilesc din satul Roºia-Nouã, Valea Corbeascã,
Meºteroaia din satul Corbeºti, Valea Sânteascã ºi Burdijeni din satul Petriº.
Lungimea vãii este de aproximativ 22 de kilometri.
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În istoricul milenar, râul Mureº este cunoscut ca fiind râul care ºi-a
modificat de cele mai multe ori cursul, ceea ce a avut ca rezultat formarea de
plaje ºi insule ºi implicit eroziunile laterale ale malurilor,în cazul nostru malul
stâng ºi malul drept. Debitul anual al Murerºului la intrarea în comuna Petriº
este de 142 mc/ sec.

Adâncimea apelor freatice este variabilã în funcþie de relief. În zona de
deal este mai mare de 25 de metri, iar în zona de luncã variazã între 0,5 ºi 4
metri.

I. 6. Vegetaþia

Vegetaþia comunei Petriº se caracterizeazã prin formaþiunile de silvostepã
ºi forestiere ºi a celor azonale de luncã. Predominã pãdurile de fag, carpen,
goron ºi salcâm. Rãzleþ se întâlnesc ºi pãduri de stejari, pin ºi molid. Vegetaþia
de luncã este alcãtuitã dintr-o serie de specii ierboase ºi lemnoase
caracteristice: sãlcii, plopi ºi arini. Plantele mici rãspândite în fânaþe sunt
numeroase: trifoiul roºu (Trifoliul pratense), pãpãdia (Taraxacum oficinale),
ºtevia (Rumex paticentia), traista ciobanului (Capsella bursa pastoris), coada
ºoricelului (Achillea setacea), mohorul (Setaia glauca) mai ales în zonele
mlãºtinoase, coada-calului (Equisetum arvense), patlagina (Plantago
langiolata), roiniþa (Melissa officinalis), denumitã popular floarea stupilor,
ºovârvul (Origanum vulgare), tãtãneasa (Symphytum officinale), turiþa mare
(Agrimonia eupatoria). Pe malul râului Mureº dar ºi pe lângã pârâuri întâlnim:
urzica (Urtica dioica), potbalul (Tussilago farfara). Terenurile umede, talazurile
ºi grohotiºurile sunt acoperite cu covoare de flori de potbal cu mult timp
înaintea frunzelor. Întâlnim, deasemenea, lumânãrica (Verbascum phlomoides)
sau coada-vacii ºi captalanul (Petasites officinales).

Colinele uscate, terenurile stâncoase ºi marginile pãdurilor adãpostesc
cimbriºorul-de-câmp (Taymus serpillum), plantã ce înmiresmeazã natura pe
tot timpul verii, nãpraznica (Geranium robertianum), mãcriºul de pãdure (Oxa-
lis acetosella) cunoscutã ºi ca trifoiul acru, murul (Rubus fructicosus), turta
(Carlina acaulis) numitã ºi scaiete, poroinicul (Orchis morio) sau bujor,
sânzienele galbene (Galium verum), muºchiul de piatrã (Centraria islandica ),
ciuboþica cucului (Primula officinalis) sau anglicelul. În adâncul pãdurilor
întâlnim: toporaºi (Viola adorata), rostopasca (Chelidonium majus) etc.
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I. 7. Fauna

Dintre animalele mari care compun fauna comunei Petriº cele mai
rãspândite sunt: mistreþul,cerbul,cãpriorul ºi vulpea. Se întâlnesc mai rar,în
locurile împãdurite izolate, lupul, pisica sãlbaticã ºi cerbul lopãtar. Animalele
mici care populeazã dealurile din comunã sunt: dihorii, viezurii, iepurii, aricii,
nevãstuicile, ºoarecii ºi ºobolanii de deal. Dintre reptile,cele mai rãspândite
sunt: ºarpele de apã, nãpârca ºi ºopârla de deal. Rare, dar extrem de
periculoase, sunt viperele, întâlnite în locurile stâncoase. Pãsãrile cele mai
cunoscute sunt: mierla, privighetoarea, piþigoiul, rândunica, graurul, vrabia,
gaiþa, cioara, codobatura, uliul, bufniþa, corbul ºi cucul.

 Dintre peºti,pe lângã cei cunoscuþi în râul Mureº,se întâlnesc în apele
mici din satele comunei:cleanul, mreana, mureºanul,porcuºorul, ºi plãtica.
Insectele întâlnite în aceastã zonã sunt: musca comunã, viespele, albina
þigãneascã, gãunele, drãgoiaºul, þânþarul, furnica, cãrãbuºul, rãdaºca ºi altele.
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Capitolul II
REPERE ISTORICE

II. 1. Istoricul comunei Petriº

A.Localitatea Petriº
Cu toate cã nu sunt consemnate date istorice care sã ateste crearea

acestei colectivitãþi,totuºi sunt informaþii conform cãrora primele locuinþe
ale actualei comune Petriº au fost de pe vremea dacilor care se îndeletniceau
în zonã în special cu agricultura ºi mineritul. Din primele documente rezultã
cã localitatea Petriº a luat fiinþã în anul 1337, aºezatã fiind pe valea numitã
„Burdujeni” purtând numele de Peterke (comunã micã).

În anul 1384 se gãseau pe teritoriul comunei un numãr de circa 23 de
gospodãrii în stare de iobãgie.

Din anul 1384 ºi pânã în anul 1552 nu se mai gãsesc documente care sã
ateste date certe. Abia dupã anul 1552 aflãm din documente istorice cã întreaga
vale a Petriºului se afla sub stãpânirea imperiului otoman. Dupã 1688 turcii
sunt alungaþi de cãtre armata habsburgicã ºi transilvãneanã. În anul 1715
comuna Petriº apare în documentele istorice cu date deosebit de importante.
Astfel în anul 1715 comuna Petriº avea un numãr de 50 de gospodãrii de
iobagi ºi 13 gospodãrii de jeleri, gospodãrii care dupã limbã erau 58 de
gospodãrii de români ºi 5 gospodãrii de maghiari. Satul Seliºte avea 34 de
gospodãrii de iobagi ºi 8 gospodãrii de jeleri, dintre care 39 de gospodãrii de
români ºi 3 gospodãrii de maghiari.

Deosebit de semnificative sunt documentele care aratã cã în anul 1720
satul Petriº avea 19 gospodãrii de iobagi iar în satul Seliºte mai erau doar 5
gospodãrii de iobagi. Observãm deci cã într-o perioadã de numai cinci ani
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numãrul gospodãriilor a scãzut considerabil. Acest fenomen se atribuie dupã
cum aratã documentele istorice urmãtorilor factori: calamitãþile naturale, ciuma
ºi fuga din calea conscrierii din partea autoritãþilor maghiare.

Tot în acest an,1720, se construieºte castelul din Petriº sub formã de
cetate,la lucrãrile cãruia sunt folosiþi iobagii din împrejurimi.

Din anul 1738 localitatea Petriº intrã sub stãpânirea contelui Sigizmund
Jozsica

În anul 1743 localitatea Petriº alãturi de localitãþile Corbeºti, Roºia Nouã,
Ilteu ºi Seliºte fãceau parte din districtul Totvãrãdia – Miniº.

Jurat de district în comuna Petriº în anul 1752 era Soran Markul (Soran
Marcul).

În anul 1778 gãsim în documente cã localitatea Petriº împreunã cu satele
Corbeºti, Obârºia ºi Roºia aparþin familiei Salbeck, iar satul Seliºte este
stãpânit de nobilul Sigismund Iosika. Contele Salbek provine dintr-o familie
de germani cu înclinãri de fanatici catolicizanþi derivaþi din Salbeck Matei,
care, mai întâi fusese secretar al Principelui din Moldova ºi apoi pe la 1733
fusese comisar salin în judeþul Hunedoara. Din familia aceasta au ieºit prelaþi
romano-catolici iezuiþi, ºi fanaticul slujbaº judeþean Jakab care a fost formidabil
persecutor catolicizant al iobagilor sãi ortodocºi.

Dupã înãbuºirea rãscoalei din 1784,din ordinul contelui Salbeck vechea
aºezare a localitãþii Petriº dispare ºi toate gospodãriile sunt mutate pe noua
vatrã, în jurul castelului, (unde se aflã ºi astãzi).

Se începe reconstrucþia castelului Salbec mâna de lucru fiind asiguratã
tot de câtre iobagii din comunã. Lucrãrile vor fi finalizate dupã 1811, când
castelul va fi supraetajat de cãtre Von Matei Salbek. Noul aspect al castelului
este diferit faþã de cel vechi care era sub formã de cetate. Este construit în
stil neoclasic ºi iese în relief prin faþada ºi terasa din spate, ambele strãjuite
de coloane în stil doric construite din gresie. Pe coloanele de pe faþada nordicã

se vãd ºi astãzi heruvimii
sculptaþi direct pe ele.

Ca plan, castelul are
formã dreptunghiularã a-
vând parter ºi un etaj. Are
douã intrãri maiestuoase
situate fiind una spre nord
ºi alta spre sud. Încãperile
sunt aºezate una lângã altaCastelul Salbek din Petriº
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având câte o uºã de comunicare între ele. La etaj se ajunge urcând o scarã
semicircularã. Aºa cum sunt dispuse camerele la etaj,se crede cã acestea
erau folosite ca ºi apartamente de locuit de cãtre stãpânii castelului.

Construcþia este din cãrãmidã arsã, cu planºee drepte având pardoseli
din parchet în formã romboidalã, duºumele de scândurã ºi ciment.

Parcul din jurul castelului are 18,8 ha, are numeroºi arbori printre care ºi
câþiva stejari seculari. Doi dintre aceºtia „stejarii judecãþii” se mai vãd ºi astãzi
în parcul castelului.

În anul 1850, comuna Petriº avea 535 de locuitori, dintre care 512 români,
11 maghiari, ºi 10 alte etnii. Terenul comunei era în suprafaþã de 4914 iugãre
de teren care era distribuit în felul urmãtor: Domnul de pãmânt avea stãpânire
deplinã asupra a 42 iugãre teren arabil, 4oo iugãre de pãºune, un iugãr de vie,
3197 iugãre pãdure, 50 iugãre rât. Terenul urbarial era constituit din 618 iugãre
teren arabil, 256 iugãre fânaþ.

Dupã stãpânirea contelui Salbeck, comuna Petriº trece, succesiv,sub
stãpânirea conþilor: Irmeny Pall, grofului Climki Zdenka, contele Zoldtosky,
ultimul conte fiind Carstein Lingstein, care, la rãscoala din 1919 fuge din
comuna Petriº iar contesa este salvatã de cãtre Mesaroº Alexandru,care venise
din jurul regiunii Baia-Mare ca „sãmãdãu” la pãdurea contelui. În refugiu fiind,
prin mijloace false, ticluite de Mesaroº Alexandru, reuºeºte sã vândã în 1926-
1927, 4721 hectare pãdure care aparþineau localitãþilor Roºia-Nouã, Corbeºti
ºi Petriº, Bãncii Generale a Þãrii Româneºti (bancã a capitaliºtilor liberali).

În anul 1936 locuitorii comunei voind sã cumpere aceastã moºie, nu
reuºesc deoarece aranjamentele s-au fãcut la Bucureºti ºi astfel în anul 1936
„Domeniul Petriº” este cumpãrat de avocatul Ion C. Alexandrescu,din
Bucureºti,cu o sumã mult inferioarã decât cea oferitã de localnici. Ion C.
Alexandrescu a fost proprietarul „Domeniului Petriº” pînã la 23 august 1944.

Se cuvine sã menþionãm etapele prin care a trecut castelul din Petriº din
anul 1944 ºi pânã în prezent. În anul 1947 este naþionalizat ºi trece în folosinþa
I. P. E. I. L. care exploateazã în continuare pãdurile din împrejurimi. Fabrica
de zahãr din Arad,îl amenajeazã cu fonduri proprii ºi în anul 1957 îl transformã
în tabãrã de copii. Din anul 1960 castelul trece la Secþia sanitarã a raionului
Lipova care îl amenajeazã ca Preventoriu pentru copii,începând sã funcþioneze
astfel din data de 1 ianuarie 1961. Ministerul Sãnãtãþii desfiinþeazã Preventoriul
Petriº în anul 1986 ºi castelul intrã în subordinea Inspectoratului ªcolar al
judeþului Arad care îl transformã în ªcoala ajutãtoare Petriº. Va funcþiona astfel
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pânã în anul 2000, când prin protocolul încheiat în data de 11. 07. 2000, în
baza dispoziþiei Guvernului nr. 261/17. 04. 2000,între Inspectoratul ªcolar
Arad ºi Consiliul Judeþean Arad, castelul îºi modificã destinaþia devenind
Centrul de Plasament Petriº. Din anul 2005 luna noiembrie, devine Complex
de servicii Sociale Petriº (pentru îngrijirea bãtrânilor).

În anul 2006 începând cu 1 septembrie,este retrocedat ºi devine
proprietatea urmaºilor familiei Alexandrescu.

Pânã în momentul preluãrii imperiului de cãtre stãpânirea româneascã,
în anul 1919, localitatea Petriº fãcea parte din Plasa Maria Radna cu reºedinþa
în comuna Radna, numindu-se Maroºpetres. ªi celelalte localitãþi de pe valea
Petriºului fãceau parte din aceeaºi plasã ºi se numeau: Iltõ, Rosa, Oborsa,
Maroshollod (Korbest). Dupã preluare ºi-au schimbat numele recãpãtându-ºi
vechile denumiri româneºti: Petriº, Ilteu, Roºia, Obârºia, Corbeºti. Chiar ºi
dupã 1930 când s-a fãcut o nouã arondare a comunelor judeþului Arad, aceste
localitãþi au fost în continuare arondate plasei Radna. (Ilteu, Corbeºti, Petriº
cu satul Seliºte ºi Obârºia cu satul Roºia.

În anul 1902 se construieºte primãria din Petriº,pe un teren în suprafaþã
de 6385 metri pãtraþi, aparþinând bisericii ortodoxe din localitate, costul
construcþiei ridicându-se la 120. 000 lei. În subsolul acestei primãrii, în luna
ianuarie 1919 au fost împuºcaþi, din ordinul primarului Kinez Joszef, de
naþionalitate maghiarã, 22 de locuitori ai comunei Petriº. Motivul era
nesupunerea ºi neexecutarea ordinelor sale. Ca sã-i poatã prinde pe toþi,
jandarmii maghiari au stat ascunºi pe Dealul Viilor aºteptând momentul
prielnic. S-a gãsit acest moment în timp ce localnicii participau la o
înmormântare. Primarul Kinez Joszef i-a anunþat ºi aceºtia au coborât arestându-
i pe toþi 22 chiar în timpul slujbei, ducându-i în pivniþa primãriei unde ºi-au
gãsit sfârºitul. În memoria lor, Petru Versavia ºi ªtefania Martin, nãscutã
Cosma, mamã a tânãrului ªtefan,aflat printre cei 22 executaþi, a ridicat în
centrul localitãþii Petriº o troiþã.

În apropierea primãriei se afla postul de jandarmi, amplasat în casa lui
Berari Elisabeta, la numãrul 76.

În clãdirea primãriei pânã în anul 1968 a fiinþat ºi poliþia comunei care
dupã 1968 s-a mutat la actuala adresã.

Studiind arhiva primãriei ºi culegând informaþii de la oamenii în vârstã din
comuna Petriº ºi în mod deosebit de la Suba Octavian din Petriº, în etate de
90 de ani am alcãtuit o suitã a primarilor din comuna Petriº: Suba Antonie
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1914-1916; Babics Ianosz 1916-1918; Kinez Iosif 1918-1919; Iancu Anghel,
Mesaroº Alexandru pânã în 1946, Vugu Ioan 1946-1948; Suba Ionel 1948-1953;
Bart Iosif 1954-1956; Dobriþa Ioan 1948-1953; 1954-1956; 1964-1966; 1990-
1992; Bândea Iosif 1966-1968; de la aceastã datã au urmat în ordine: Hotãrâº
Vasile, Bundaº Zian, Hotãrâº Viorel, Dobriþa Ioan, Bedreag Simion, Petrean
Emil Vasile ºi actualmente primarul Burza Han Zian.

În anul 1937 se construieºte cãminul cultural din localitate, cheltuindu-se
cu aceastã ocazie 200. 000 lei. În anul 1938 în cadrul cãminului cultural i-a
naºtere un muzeu al satului ºi o bibliotecã popularã.

B. Localitatea Ilteu
Îºi are originea din cele mai vechi timpuri, dar data înfiinþãrii nu o gãsim

în documentele vremii. Se pomeneºte de existenþa unui domn Feodali care
îºi avea conacul la actualul drum naþional DN 7 (E68) iar locuitorii care erau
iobagi locuiau în mijlocul þarinii.

Satul Ilteu este aºezat pe vatra unui lac care se numea „Lacul lui Il” de
unde ºi denumirea satului de Ilteu. Clãdire istoricã în satul Ilteu poate fi socotit
„Birtul Mara” unde a poposit o noapte Mitropolitul Andrei ªaguna când a
fãcut drumul la Viena. Mai
gãsim aici un conac construit
în stil neoclasic care a fost
ridicat în secolul XVIII-XIX ºi
restaurat în secolul trecut.
Conacul a fost proprietatea
baronului Lobreszky ºi apoi
a baronului Licstein din Aus-
tria pânã în anul 1918 când a
trecut în proprietatea ingi-
nerului silvic Tompa ºi a
ginerelui sãu, colonelul de cavalerie Marinescu Florea. Aceºtia au stãpânit
conacul pânã în anul 1945, când a trecut în proprietatea statului. Pânã în anul
1990 castelul a avut destinaþia de tabãrã ºcolarã. În prezent a fost retrocedat
urmaºilor familiei Marinescu, intrând în posesia profesorului universitar
Moldovan Florin din Cluj. Din pãcate aspectul actual al conacului este
deplorabil, clãdirea degradându-se pe zi ce trece.

În apropierea conacului sa aflã clãdirea poºtalionului înfiinþat în anul 1845.
Aici se efectua vama cu Ardealul.

Clãdirea conacului din Ilteu
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În anul 1715 localitatea Ilteu numãra 37 de familii de iobagi ºi douã familii
de jeleri. Dupã limba vorbitã douã familii aveau nume maghiare, iar restul 37
aveau nume româneºti.

În anul 1720 mai erau doar 16 familii dintre care 15 iobagi ºi o familie de
jeleri. De aceastã datã documentele precizeazã cã toate familiile aveau nume
româneºti.

În preajma anului 1750 satul intrã sub stãpânirea nobilului Lengyel Gaspar.
Conform conscripþiei din anul 1752 în fiecare localitate se stabileºte atribuþia

de „judex””. În Ilteu se stabileºte cea de „districtualis juratus” adicã jurat de
district. Cel din Ilteu era scris „Vuctager” ceea ce poate sã însemne Vuc Toader.

Dupã realizarea Unirii Mari,în anul 1919 localitatea îºi capãtã vechea
denumire româneascã de Ilteu, pânã atunci numindu-se Iltõ. În cadrul cãminului
cultural din localitate ia fiinþã în anul 1922 o bibliotecã comunalã.

În anul 1936 locuitorii din Ilteu ºi-au cumpãrat din fondurile comunei un
sediu pentru primãrie care costa 10. 000 lei. În acelaºi an se ridicã un monu-
ment în cinstea eroilor localitãþii pentru aceasta comuna cheltuind 114000 lei.

C. Localitatea Corbeºti
Surse arheologice atestã cã teritoriul localitãþii Corbeºti ar fi locuit încã

din epoca neoliticã (finalul acesteia) ºi cea de tranziþie la epoca bronzului.
Ceramica descoperitã aici, cu ocazia unei recunoaºteri în 1965, la extremitatea
satului spre Roºia-Nouã, pe promontoriul numit „Cioltu” cuprinde: vase scunde
cu corpul îngroºat, cu buza rãsfrântã înafarã, cãni cu buza oblicã ºi toarte
supraînãlþate, vase de aspect bitroconic rotunjit, strãchini ºi boluri, vase pentru
provizii modelate fie dintr-o pastã finã de culoare brunã- cãrãmizie, fie dintr-o
pastã cu puþin degresant. Toate aceste vase aparþin culturii „Coþofeni”. Se
ºtie cã aceastã culturã Coþofeni aparþine unor populaþii care, datoritã
pãstoritului sau unor împrejurãri puþin cunoscute, datorate climei sau altor
condiþii de viaþã, au preferat locurile înalte sau terasele,evitând luncile joase
ale râurilor.

Pe dealul „Comorii” situat între Corbeºti ºi Roºia Nouã în 1976, au fost
descoperite la suprafaþã fragmente ceramice eneolitice aparþinând tot culturii
„Coþofeni”. (colecþia E. D. Pãdureanu). Analiza statisticã a materialului ce-
ramic descoperit aici relevã urmãtoarea situaþie: 80% - ceramicã lucratã cu
mâna, din care 70 % vase de uz gospodãresc cotidian (15 % vase de provizii );
ceramica de lux este reprezentatã exclusiv de fructiere. Ceramica lucratã la
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roatã se regãseºte în proporþie
redusã inclusiv în faza III. Din punct
de vedere al formelor este aco-
peritã întreaga gamã cunoscutã a
ceramicii dacice. O menþiune spe-
cialã meritã registrul ornamentelor
incizate care este deosebit de
bogat. Ceramica pictatã lipseºte.

Din documentele existente
rezultã cã satul Corbeºti a fost
înfiinþat în anul 1337, locuitorii fiind
iobagi aduºi de groful Farcaº din
comuna Iratoº, Judeþul Arad. Biserica de lemn (secolul al XVIII-lea ), morile
de apã ºi numeroasele case þãrãneºti de aici sunt preþioase monumente de
arhitecturã popularã româneascã. Morile de apã din Corbeºti au fost semnalate
pentru prima oarã într-un registru din anul 1743. La fel ºi cele din Petriº,
Obârºia ºi Roºia-Nouã. Primul proprietar de moarã din Petriº a fost Ion Farcaº
care era ºi morar (molitor).

 Pe dealul Meºteroaia (sud-vest de sat) se vãd urmele unor mine strãvechi.

D. Localitatea Roºia-Nouã
Se crede cã satul Roºia-Nouã a fost întemeiat de cãtre minerii din timpul

stãpânirii romane,ceea ce poate fi adevãrat dacã avem în vedere faptul cã
acesta este aºezat în imediata apropiere a cunoscutelor exploatãri miniere
romane din zona Munþilor Apuseni ºi cã pe dealurile Roºiei se vãd încã urmele
minelor. Existã ºi astãzi o minã, numitã de cãtre localnici Themis dupã numele
unei divinitãþi romane care preciza viitorul, în care se mai vãd ºi astãzi urmele
sãpãturilor primitive din acele vremuri.

Legenda spune cã în aceastã localitate au trãit surorile Roºii,dupã numele
cãrora satul a primit denumirea de Roºia. Cea mai micã dintre surori îºi avea
proprietãþile pe valea Roºuþa care i-a luat astfel numele. Valea unde se aflã
minele Themis a primit numele de Temeºoaia. Apele care curg din mina Themis
sunt comparate ca efect cu cele de la Vaþa de Jos.

Din documente reiese cã satul a fost înfiinþat în anul 1570, având
locuitori iobagi, aduºi de groful Farcaº din Bagara, Riºculiþa ºi Cãrmãzeneºti
din Banat.

Interiorul morii de apã din Corbeºti
Proprietar familia Tuda Eugen
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În contextul istoric al stãpânirii maghiare, satul Roºia-Nouã, sat cu locuitori
români, a avut totuºi dreptul la liberã strãmutare, iar la un moment dat s-a
aflat sub stãpânirea familiei lui Ion Huniade Corvinul. În anul 1715 localitatea
numãra 33 de familii dintre care 27 erau iobagi ºi 6 erau jeleri. Douã familii
aveau nume maghiare ºi 31 aveau nume româneºti. Cinci ani mai târziu –
1720 în localitate mai existau doar 6 familii de iobagi ºi una de jeleri.
Remarcabil este faptul cã toþi locuitorii purtau nume româneºti. Scãderea
drasticã a populaþiei se explicã prin faptul cã oamenii fugeau din calea agenþilor
de conscriere , ascunzându-se prin alte locuri, sau chiar se refugiau în Banatul-
Timiºan de curând eliberat din mâna turcilor. O altã explicaþie ar fi apariþia
ciumei care împuþina populaþia.

Ocupaþia de bazã a locuitorilor era cultivarea pãmântului ºi creºterea
animalelor. Totuºi unele documente vorbesc ºi despre „albinãrit”. Aceastã
îndeletnicire era o necesitate de trai a populaþiei. În general oamenii aveau
câte douã sau trei coºniþe de albine, dovadã cã se gândeau la propriile necesitãþi
ale familiilor lor. În Roºia-Nouã în anul 1746 erau 7 „cultivãtori” dintre care
Iacob Crãciun ºi Toda Crãciun aveau câte 10 coºniþe iar Iacob Mihai 8 coºniþe.

A fost comunã pânã în anul 1968, având un rol important în cadrul aºezãrilor
româneºti de la poalele Munþilor Zãrandului prin contribuþii culturale,
economice, sociale ºi politice.

E. Localitatea Obârºia
A fost înfiinþatã în anul 1614 de o bandã de hoþi refugiaþi prin codri ºi

aºezaþi acolo pe când proprietarul Domeniului era Groful Bettleem. În anul
1778 va intra în posesia familiei Salbeck.

În anul 1927, comunã fiind, localnicii au construit din fondurile comunei o
nouã primãrie,costul acesteia ridicându-se la 10. 000 lei.

F. Localitatea Seliºte
Prima menþiune documentarã despre localitatea Seliºte, dateazã din jurul

anului 1479, unde se aratã cã localitatea se numea Szelistye ºi fãcea parte din
domeniul Vãrãdiei. În anul 1510 se afla în proprietatea contelui Gheorghe de
Brandenburg, iar în anul 1597 este consemnat faptul cã se afla în posesia lui
Gaºpar Korniº. Se va mai afla în 1613 în proprietatea banului Lugojului ºi
Caransebeºului, Kereszteº, pentru ca în anul 1614 localitatea sã fie datã ca
zãlog lui G. Bethlem.
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Satul Seliºte se aflã la 2 km de localitatea Petriº pe drumul comunal 75.
Primele documente istorice pe care le-am descoperit ne aratã cã în anul 1715
satul avea 34 de gospodãrii de iobagi ºi 8 gospodãrii de jeleri,dintre care 39
de gospodãrii de români ºi trei gospodãrii de maghiari. În anul 1720
documentele vremii ne aratã cã în localitatea Seliºte se mai aflau doar 5
gospodãrii de iobagi. Din anul 1733 descoperim în documente cã satul se afla
în stãpânirea nobilului Sigismund Iosika, singurul nobil care dupã încetarea
stãpânirii turceºti,ºi-a putut recâºtiga bunurile stãtãtoare din trei localitãþi
româneºti: Bârzava, Sãvârºin ºi Seliºte. În anul 1784 se afla în proprietatea
familiei Lengyel. În anul 1938 se construieºte în cadrul localitãþii cãminul
cultural, comuna Petriº cheltuind pentru aceasta din fondurile comunale
suma de 180000 lei.

Satul Seliºte a avut o bisericuþã din lemn,foarte frumoasã, care a fost
restauratã în anul 1966 ºi apoi dupã 1989 mutatã la mãnãstirea „Sfântul
Simion Stâlpnicul” din Arad – Gai. Localitatea este cunoscutã mai ales
prin faptul cã aici s-a nãscut marele compozitor Sabin Drãgoi, care a vãzut
lumina zilei la 6 iunie 1894. Satul fãcea parte la acea datã din comitatul
Arad. Compozitorul s-a nãscut în lunea dupã rusalii, dimineaþã, pe la orele
cinci. Era al treilea copil al lui Vasile Drãgoi ºi al Floarei Cojan. A copilãrit
în satul natal crescând în apropierea mamei de la care a prins dragostea
pentru folclor ºi cântece populare. Începe ºcoala în sat, dar este nevoit sã
urmeze ºcoala maghiarã de la Petriº. Dupã absolvirea clasei a V a în anul
1906 este trimis la ºcoala civicã din Arad,unde va studia muzica. În anul
1908 absolvã cu bine clasele gimnaziale ºi se hotãrãºte sã urmeze ªcoala
normalã de stat din Arad, pentru a ajunge învãþãtor. Între anii 1909-1912
va studia muzicã cu profesorul Matzas Zoltai care a descoperit în Sabin
Drãgoi un adevãrat talent. Terminã ºcoala primind ºi un certificat de muzicã.
În anul 1914 va fi numit învãþãtor într-un sat lângã Budapesta,dar era plecat
deja pe front. Este înrolat în armatã pentru efectuarea serviciului militar.
Este luat prizonier ºi transferat în lagãrul de la Taºchent.

În anul 1920,mobilizat fiind la Cluj, susþine examen la Conservatorul de
muzicã ºi artã dramaticã ºi apoi pleacã la Bucureºti pentru a obþine o bursã
de studii. Aici îl cunoaºte pe Victor Eftimiu ºi pe Octavian Goga care era pe
atunci ministrul cultelor. Obþine bursa ºi astfel are posibilitatea de a pleca la
Praga pentru a-ºi continua studiile.
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Revenit în þarã în anul 1922 participã la concursul de creaþie „Enescu” ºi
obþine premiul II. Dupã cãsãtoria cu Livia Munteanu se mutã la Deva unde va
fi numit maestru suplinitor de muzicã la ªcoala normalã de învãþãtori. Începe
sã culeagã folclor mai întâi în zona Hunedoarei ºi apoi în cea a Lipovei.

În anul 1923 obþine premiul II Enescu cu „Suitã de dansuri populare
pentru pian”, dupã care în 1924 va fi numit profesor la conservatorul din
Timiºoara, continuând însã sã strângã folclor din zona Hunedoarei. Va scrie în
anul 1927 opera „Nãpasta” a cãrei premierã va avea loc în anul 1928, fapt care
îl consacrã definitiv pe Sabin Drãgoi. Primeºte premiul pentru cea mai bunã
operã scrisã de un român, acordat de Consiliul de administraþie al Operei Române
din Bucureºti ºi premiul I George Enescu pentru „Divertisment Rustic”.

Va realiza în anul 1942 Monografia muzicalã a comunei Belinþ plus o serie
de 90 de melodii.

Dupã moartea soþiei se
mutã la Timiºoara, unde, în
anul 1944 se angajeazã la
„Corala Banatului” de unde în
1946 se transferã ca profesor
de armonie ºi contrapunct la
Conservatorul de muzicã ºi
artã dramaticã. Conservatorul
se transformã în Institut de
artã ºi Sabin Drãgoi devine rec-
tor ºi profesor de compoziþie.

Este ales membru în co-
mitetul Uniunii compozito-
rilor. În anul 1950 este numit
profesor la catedra de folclor
a Conservatorului „Ciprian
Porumbescu” din Bucureºti ºi
director al Institutului de
Folclor iar din 1955 devine
membru corespondent al Aca-
demiei Române.

Moare la 31 decembrie
1968, în vârstã de 74 de ani, la

Casa memorialã Sabin Drãgoi din Seliºte

Placa memorialã fixatã pe casa
compzitorului Sabin Drãgoi
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Bucureºti, lãsând neterminatã antologia muzicalã la care lucra, în urma unei
complicaþii dupã o intervenþie chirurgicalã. Din bogata sa creaþie enumerãm
doar pe cele mai importante:

Opere: Nãpasta, Horia, Pãcalã, Kir Ianulea, Constantin Brâncoveanu ;
Lucrãri simfonice: Petrecere popularã, Divertisment rustic, Rapsodia

bãnãþeanã, Concert pentru pian ºi orchestrã, Dansuri sinfonice „Ce aude
Murãºul”;

Muzicã de film: Mitrea Cocor.

II. 2. Participarea comunei Petriº la lupta pentru libertate socialã
          ºi naþionalã

A. Rãscoala din 1784-1785
Începând cu anul 1752 viaþa iobagilor devine tot mai grea iar fuga lor în

pãduri ia amploare. În problema iobagilor fugari din Petriº, Corbeºti, Roºia-
Nouã se face o anchetã la 21 martie 1752 din partea a doi delegaþi ai comitatului
Arad Matias Edelspacher ºi Matias Bellai.

În satul Roºia-Nouã oamenii ºi-au spus necazul în chipul urmãtor: „oamenii
au început sã-ºi ia lumea în cap” din pricina taxelor grele impuse de domnul
Szalbek, care a început sã-ºi zideascã acareturi ºi sã-ºi lucreze via cu ei – pe
capete an de an ºi dacã trãiau doi ºi trei pe o pâine - câte 12 zile ; iar dacã
cineva nu fãcea aceste 12 zile la vie, era ameninþat cu pedeapsa în bani, de tot
atâþia „mariaºi” câte zile neglijase. În acest chip Szalbek ºi-a construit firez ºi
moarã. Iobagul începea lucrul la rãsãritul soarelui ºi cu greu era lãsat la apus
de soare. Trebuiau sã târascã lemne aºa de mari încât era greu ºi la câte 14
trãgãtori (vontato). Au fost constrânºi sã construiascã ºi o „palincãrie”, sã
taie, sã despice ºi sã clãdeascã lemne de foc pe mãsura de stânjeni, sã le
transporte pe plute, pe Mureº pânã la Arad, sã le descarce acolo ºi apoi sã
tragã plutele înapoi pe Mureº fãrã nici un ban. ªi totuºi domnul de pãmânt
Szalbek nu da voie satului sã þinã cârciuma nici o zi. Contele Szalbek are
acum ºi „iagãr”, pescar, vinþelar, firezar, pe care tot „sãrãcimea” trebuie sã-i
þinã. Pãmânt au puþin, puþinele bucate din anul trecut au pierit în robote.
Nemulþumindu-se nici cu atât contele Szalbek a impus o „taxã” de 240 de
„florinþi”, din care vine o sumã de 2 florinþi pe fiecare „gazdã” cu vite. Pentru
„jur” ºi primar iobagii trebuie sã dea 100 de pãsãri anual, iar cel care nu dãdea
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cota impusã era pedepsit cu 50 de lovituri de bici, ce erau date sub „stejarul
judecãþii”. (Acest stejar existã ºi astãzi în curtea fostului castel feudal. ”Astfel
s-a ajuns ca în prejma anului 1782 þãrãnimea sã ajungã la capãtul rãbdãrii.
Vântul rãscoalei bãtea din toate pãrþile.

În Corbeºti, aceeaºi anchetatori aud aceleaºi ponoase ca de la cei din
Roºia Nouã ºi cã au fost impozitaþi cu 97 fl. Trebuind sã plãteascã câte doi
florinþi pânã ºi cei sãraci care nu aveau decât sufletul în oase.

În Petriº, sarcinile sunt suportate ca ºi de ceilalþi iobagi ai lui Szalbek;
mai mult chiar, anul trecut a trebuit sã-i facã moarã pe apã ºi în vremea
aceea n-au putut cãra lemne pe Mureº, din care pricinã au fost pedepsiþi
cu câte 12 florinþi. Din ceea ce ei câºtigã cu transportul de sare, li se ia
câte un florin de la fiecare persoanã. ªi când se plâng la oficialii lui Szalbek
aceºtia le rãspund: „Puteþi merge ºi la dracul numai sã plãtiþi mai întâi ce-
i de plãtit” Au mai fost globiþi cu 400 fl. Astfel, la Crãciunul trecut au
plecat din sat 12 familii.

La Seliºte, iobagii se plâng împotriva taxelor impuse de domnul de pãmânt
Lengyel, care mai înainte erau de 45 fl. iar acum de 120 fl. Prestaþiile sunt
grele, ºi lucrãri la acareturi ºi la vie. Szalbek le ocupase tot pãmântul care era
mai bun, precum ºi cârciuma sãteascã, din care aveau folos obºtesc.

Între anii 1782 – 1785 în multe comune din judeþul Arad s-a trecut la noi
conscripþii ºi hotãrnicii. Nobilii au fãcut tot ce le-a stat în putinþã,sã mãreascã
sarcinile urbariale ale þãrãnimii. Toate acestea au dat naºtere la nemulþumiri
multe ale cãror cauze trebuiesc cãutate în primul rând în vãtãmãrile suferite
în legãturã cu folosirea pãdurilor.

Pierzându-ºi pãdurea locuitorii din Petriº au vrut chiar sã emigreze. Pânã
la urmã comitatul a fost nevoit sã stãvileascã numãrul foarte mare de abuzuri
ºi în februarie 1783 deschide procesul urbarial împotriva domeniului din Ilteu
ºi Seliºte pentru încãlcarea urbariului.

Pãdurile ºi pãºunile domeniale erau constituite din suprafeþe mari care
fuseserã comune sau de-a dreptul pãmânturi urbariale iar faptul acesta a stârnit
o stare extrem de agitatã în satele Corbeºti, Roºia-Nouã,Petriº,Seliºte ºi Ilteu
dar ºi în celelalte sate din Valea Mureºului.

Þãrãnimea era convinsã cã cei din comisia de conscriere sunt pãrtaºii
domnilor de pãmânt. Mulþi dintre iobagi, deposedaþi de pãmânt ºi de pãduri
se refugiaserã în pãdure alcãtuind cete de haiduci care atacau castelele
feudale. În vara anului 1783 haiducii conduºi de Petre Baciu ºi Urs Ribiþa din
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Petriº au atacat castelul de la Ribiþa, comitatul dovedindu-se neputincios faþã
de aceºtia. Tot Petre Baciu ºi Urs Ribiþa în fruntea unei cete de rãsculaþi atacã
domeniul subprefectului Forray, pe care-l prind ºi-l duc cu ei cãtre Temeºeºti
ºi Troaº.

Acþiunile lui Petru Baciu ºi Urs Ribiþa ne aratã cã în þinuturile învecinate
cu Principatul Transilvaniei, erau adunate cete de þãrani, înarmate, gata sã se
alãture unei miºcãri de mare amploare.

Sãtui de purtarea bestialã a familiei Szalbek iobagii din Petriº s-au ridicat
la luptã cerând ajutorul cetelor de rãsculaþi din Zam.

Astfel o ceatã de þãrani rãsculaþi din Petriº avându-l în frunte pe haiducul
domnului Szalbek, Ioan Lupenci i-au aºteptat pe cei din comuna Zam la
marginea localitãþii Petriº. De aici cetele reunite avându-i în frunte pe Ion
Lucaci din Zam, Necula Cãtanã din Cerbia, Tenanie Alexa din Ilteu, Ioan
Lupenci din Petriº ºi viceprimarul Gheorghe Vulpe au purces la atacarea
castelului Salbeck.

Ion Lupenci se dãdea drept al doilea Horea ºi îi îndemna pe þãrani sã
meargã cu el pânã la Arad sã prade ºi sã ardã toate curþile domneºti.

La sosirea trupelor rãsculate la Petriº s-au tras clopotele la biserica
catolicã ºi la cea unitã în semn de ridicare la luptã. Judele Urs Beruga striga în
gura mare pe uliþi – declarã Atanasie Alexa din Petriº – ca tot iobagul sã
meargã la arderea caselor,clãdirilor ºi tuturor averilor domneºti, aceasta fiind
porunca împãratului cãreia nimeni nu i se poate împotrivi. Celui care ar îndrãzni
sã se împotriveascã i se cuvine aceeaºi pedeapsã la care sunt supuºi ºi nobilii.
În drumul lor rãsculaþii au dat foc crâºmei domneºti dupã care s-au îndreptat
cãtre castelul Szalbek, obiectivul principal al rãsculaþilor. Aici în numele
împãratului ei cer sã li se deschidã porþile. Teologul Ioan Simonich, oaspete
la familiei Szalbeck strânge circa 20 de þãrani pe care îi îmbatã cu þuicã pentru
a se opune rãsculaþilor. Apãrãtorii castelului au încercat sã se împotriveascã
dar sunt convinºi cã ar fi o nelegiuire sã se opunã poruncii împãratului. Ostaºul
domnesc Mihaly Szekely este dezarmat ºi apãrãtorii reºedinþei domneºti trec
de partea nãvãlitorilor. Din relatarea clericului Ioan Simonich din dioceneza
Scepus, rãsculaþii au devastat reºedinþa domneascã, capela curþii, au pus foc
grajdurilor ºi apoi reºedinþei însãºi. Castelul ºi toate clãdirile din jur au fost
transformate în cenuºã.

Rãsculaþilor din Petriº li s-au alãturat cei din Seliºte sub conducerea judelui
Petru Sima. Altã cãpetenie a þãranilor rãsculaþi din Seliºte era Toma Micula,
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soldat licenþiat din regimentul Orosz. În satul Seliºte care aparþinea familiei
Lengyel, au ars velniþa de rachiu, crâºma ºi moara domneascã.

Din Seliºte au trecut în Ilteu, sat care aparþinea tot familiei Lengyel. Aici
au prãdat ºi apoi au mistuit cu foc casa domneascã, crâºma, un stog mare de
fân, douã coºere de porumb, grajdul ºi tot ce au gãsit domnesc. Doamna Vajda,
vãduvã Lengyel,stãpâna de pãmânt, abia a putut scãpa cu viaþã, fugind în cãmaºã
pânã la popa satului care ar fi primit-o sub acoperiºul sãu. Printre cãpeteniile
de frunte ai celor din Ilteu se afla Cãtanã (sau Marcu) Nicula, care îmbrãcat în
hainele domnului Lengyel îndemna þãranii sã prade ºi sã ardã în numele
poruncii împãratului, aici ºi în satele urmãtoare tot ce este domnesc. Se pare
cã cel ce a ridicat þãranii din Ilteu la rãscoalã a fost chiar judele din Ilteu Ion
Man. Un alt conducãtor al rãsculaþilor din Ilteu era Gheorghe Hotãrâº.

Dupã spusele judelui Ion Man la pradã au luat parte locuitori din Sãliºte,
Zam, Cerbia, Petriº, Burjuc.

Din Ilteu rãsculaþii au ajuns la Toc unde au ars curtea aceleeaºi familii
Lengyel, þinutã zãlog de Ignatie Forray. Au ars casa domneascã, grajdul,
ºopronul, casa ºpanalã, crâºma, velniþa, mãieriºtea.

În Cuiaº au prãdat curtea domneascã a familiei Forray, dupã care au pãtruns
în Sãvârºin alãturându-se þãranilor rãsculaþi de aici. Erau în jur de 400 – 500
de þãrani din Petriº, Seliºte, Ilteu, Toc, Hãlãliº, Vineºti, Roºia - Nouã, Corbeºti
ºi Temeºeºti. În fruntea lor se afla însuºi judele Gheorghe Brãniºcanu. Au
prãdat ºi mistuit curtea ºi castelul vicecomitelui Andrei Forray. Au devastat
aici totul.

Congregaþia nobiliarã a comitatului Arad întrunitã la 9 noiembrie, cuprinsã
de panicã, a cerut ajutor grabnic din partea Consiliului de Locotenenþã Regalã
din Buda, arãtând cã þãrãnimea rãzvrãtitã ameninþã cu distrugerea totalã a
nobilimii.

La 14 noiembrie 1784 armata imperialã se afla la Petriº recurgând la
represalii brute. Temniþele din comitat deveniserã neîncãpãtoare pentru
primirea celor arestaþi.

Dupã înãbuºirea rãscoalei a urmat pedepsirea cãpeteniilor rãsculaþilor.
Astfel în ziua de 25 noiembrie 1784 comitatul Arad condamnã la moarte, variind
supliciile vremii, 43 de þãrani. Scaunul de judecatã era prezidat de vicecomitele
Andrei Forray de Sãvârºin, iar notar era Ignatiu Forray.

Au fost condamnaþi astfel: 2 la tragerea în þeapã, 11 la tragerea cu roata
fãrã sau cu lovitura de graþie, 7 la spânzurãtoare, 23 la tãierea capului cu
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tãierea în prealabil a mâinilor ºi expunerea dupã execuþie a corpului pe roatã
sau arderea lui pe rug.

Enumerãm pedepsele primite de cãpeteniile rãsculaþilor din comuna Petriº
1. Ion Lupenci din Petriº, de 33 de ani, haiduc domnesc, tras de viu în þeapã în
faþa satului Petriº;

2. Rusan Ardelean din Petriº, slugã domneascã, frânt cu roata, cu o loviturã
de graþie ;

3. Criºan Ioja din Petriº spânzurat în lanþ în faþa satului Petriº;
4. Alexa Tãnase din Petriº, cãprar, (cãpitanul îmbrãcat în haine domneºti)

sã i se taie mai întâi mâinile ºi apoi capul, iar corpul ars pe rug;
5. Ion Man, jude în Ilteu, Marcu Micula ºi Gheorghe Hotãrâº din Ilteu,

tãierea capului ºi trupurile sã fie împletite pe roatã;
6. Gheorghe Popa din Corbeºti, sã i se taie mai întâi mâinile ºi apoi capul.
Pedepsele nu au putut fi puse în aplicare întrucât contele Jankovich a

ordonat oprirea execuþiilor încã din data de 26 noimbrie 1784.
În data de 10 ianuarie 1785 împãratul printr-un decret adresat comitetului

suprem al comitatului Arad hotãrãºte sã comute aceste „poenas intempor-
aneas” în pedepse mai uºoare. Astfel, pe a lui Ioan Lupenci în 3 ani lucrãri
publice la Timiºoara, pe a lui Rusan Ardelean, Stãniº sau Ribiþa Urs ºi Alexa
Tãnase din Petriº la un an lucrãri publice. Ceilalþi sã fie pedepsiþi fie cu un an
de carcerã,fie cu câte 60 de bâte sau cu mai puþine dupã mãrimea delictului.

Dar prigoana ºi abuzurile din partea nobililor nu au încetat ci împotrivã
sau înmulþit.

Indignat de abuzurile pandurului comitatului locotenentul Roschnowsky
raporteazã din Petriº la 3 aprilie 1785:

- pandurul comitatului îi flãmânzea ºi îi lovea cumplit pe þãrani;
- îi schingiuia pe þãrani dacã aceºtia nu-i dãdeau vin ºi câte 6 mariaºi;
- Domnul Vajda din Ilteu îi exploateazã pe þãrani pânã la sânge obligându-

i sã-i plãteascã gãleata de grâu cu 4 florinþi.
- Þãranilor li se sechestra pãmântul drept despãgubire a pagubelor suferite

ºi îi puneau sã refacã casele ruinate în rãscoalã.
Cãpitanul Mocsari la 29 noiembrie 1785 relata cã þãranii din Petriº fug în

pãduri pentru a nu mai fi maltrataþi de pandurii comitatului.
Dupã ce lucrurile s-au mai liniºtit,contele Salbek, începe reconstrucþia

castelului din Petriº, mâna de lucru fiind asiguratã tot de cãtre iobagii din
comunã. Lucrãrile vor fi finalizate dupã anul 1811,când castelul va fi supraetajat
de Von Matei Salbek.
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B. Perioada 1848- 1861
Primele miºcãri din martie 1848 s-au datorat în primul rând refuzului

þãranilor de a mai face robotã. Deasemeni,se cerea revizuirea ocupãrilor de
ogoare, pãºuni ºi pãduri de cãtre feudali în mod forþat,cu scopul luãrii înapoi a
acestor pãmânturi de cãtre þãrani.

Nobilimea feudalã nu numai cã nu dã ascultare voinþei þãranilor de a
desfiinþa rânduielile iobãgiste, dar chiar recurge la teroare pentru a-ºi pãstra
privilegiile. În aceste condiþii, þãranii trec la rãsturnarea pe cale revoluþionarã
a jugului feudal, la luarea în stãpânire cu forþa a unor pãmânturi moºiereºti.
Aproape cã n-a fost comunã din judeþul Arad în care sã nu se fi simþit suflul
revoluþiei.  Astfel în mai-iunie 1848 þãranii din Seliºte ºi Ilteu se ridicã la luptã
cerându-ºi pãmânturile luate anterior. La 9 august 1848 þãranii din Corbeºti
se ridicã ºi ei la luptã revendicându-ºi pãmânturile ºi pãdurile luate abuziv de
cãtre nobili.

Populaþia româneascã din aceastã zonã era nemulþumitã pentru faptul cã
în administraþie nu se afla ºi personal de naþionalitate românã, socotind cã a
sosit momentul ca sã i se acorde drepturi naþionale ºi sã i se facã dreptate.

Comitatul cãuta pe toate cãile menþinerea conducãtorilor vechi ºi de aceea
în multe locuri a intervenit armata.

Una din primele preocupãri ale guvernului ungar dupã revoluþia din martie
a fost ca împotriva miºcãrilor revoluþionare a maselor, sã fie organizate din
rândul oamenilor înstãriþi, gãrzile naþionale, care sã pãstreze ordinea.

Prin urmare masele, þãranii, nu erau de acord cu înrolarea în cadrul acestor
organisme care erau folosite împotriva lor atunci când îºi cereau drepturile a
cãror împlinire era mereu amânatã. Astfel la 23 octombrie 1848 localnicii din
Petriº se opun conscrierii militare ºi aderã la rãscoala româneascã, dând
semnalul rãscoalei prin tragerea clopotelor ºi ascuþitul coaselor. Þãranii atacã
castelul din Petriº. Împotriva lor a fost trimisã o companie înarmatã. Rãscoala
a fost înãbuºitã iar capii rãscoalei au fost întemniþaþi.

La 16 august 1849 locuitorii din comuna Petriº alãturi de cei din Vãrãdia
se vor alãtura trupelor lui Avram Iancu în lupta împotriva asupritorilor. În
urma acestei acþiuni în comitatul Arad þãranii au lichidat dominaþia nobilimii
ºi au înlãturat resturile administraþiei locale asupritoare.

În condiþiile interne existente între anii 1848 – 1849 sarcina principalã a
românilor arãdeni a constituit-o susþinerea eforturilor depuse de cãtre
delegaþiile naþionale aflate la Viena, privind obþinerea revendicãrilor formu-
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late în 1848/1849. Acþiunile întreprinse de Delegaþia Naþionalã la Viena ºi
mai ales ralierea lui Avram Iancu acestea a provocat frãmântãri mari în rândul
maselor române mai ales la Petriº, Corbeºti, Roºia, Obârºia, Seliºte, Ilteu.
Raportul oficial întocmit de ºeful comitatului precizeazã faptul cã aici circulã
convingerea cã, numai Avram Iancu deþine acea putere care este capabilã sã
administreze dreptatea. El va domni peste aceastã regiune ºi va extinde
hotarele românilor pânã la Arad ºi la Oradea.

Marea acþiune popularã, în ciuda rezistenþei nobilimii liberale maghiare,
a impus dreptul românilor de a folosi limba lor maternã în administraþia localã
ºi de avea o parte considerabilã în conducerea acesteia angajându-se totodatã
un numãr mare de români în funcþiile publice. În acest sens în ziarul
„Concordia”se publica la 6 octombrie 1861 cã locuitorii din comuna Roºia
Nouã au luat decizia ca de aici înainte limba oficialã în treburile ºi afacerile
sale sã fie limba românã.
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Capitolul III
EVOLUÞIA DEMOGRAFICÃ ªI ECONOMICÃ

III. 1. Prezentare generalã

Populaþia comunei Petriº este alcãtuitã în proporþie covârºitoare din
români ortodocºi. Pânã la sfârºitul primei jumãtãþi a secolului XX ocupaþia de
bazã a locuitorilor era agricultura ºi creºterea animalelor, doar câteva familii
din sat nefiind angrenate în agriculturã. Aceºtia erau preoþii, învãþãtorii,
funcþionarii primãriilor ºi jandarii (denumire datã poliþiºtilor din localitãþile
româneºti aflate sub imperiul Austro-Ungar).

Locuitorii comunei Petriº sunt caracterizaþi ca fiind oameni foarte harnici,
care muncesc cu multã râvnã pãmântul pe care îl au, dragostea ºi respectul
pentru munca cinstitã fiind atributul lor de bazã. Spiritul gospodãresc ºi
hãrnicia sunt elemente definitorii ale populaþiei din aceastã zonã ºi sunt
transmise cu sfinþenie de la o generaþie la alta. Cu toate cã pãmântul lor este
în general puþin fertil totuºi cu greu ºi cu multã sudoare aceºtia obþin an de an
recolte bogate. Agricultori din tatã în fiu, cu obrajii arºi de soare ºi cu mâinile
bãtãtorite de muncile câmpului, nu s-au dat niciodatã bãtuþi nici chiar atunci
când unele calamitãþi naturale le-au distrus recoltele, muncind parcã ºi cu
mai multã îndârjire.

Fiind o comunitate puþin numeroasã, locuitorii comunei Petriº se cunosc
foarte bine între ei, se apreciazã dupã faptele lor, se autoevalueazã ºi chiar se
autocenzureazã prin raportare la pãrerea satului sau a vecinului: „Ce va zice
satul ?” „Ce vor crede vecinii?”

În mare parte agricultori fiind au trudit cu greu, resursele financiare fiind
puþine, ºi ºi-au creat gospodãrii frumoase cu un confort care nu este cu nimic
mai prejos decât al celor din mediul urban.
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Oameni credincioºi, frecventeazã duminica ºi în sãrbãtorile creºtine
bisericile de pe raza comunei ºi respectã cu sfinþenie sãrbãtorile ºi postul,
tradiþiile ºi obiceiurile locului. Oameni mândri, indiferent de religie, locuitorii
fiecãrui sat s-au strãduit ca biserica lor sã fie cea mai frumoasã, cea mai bine
în grijitã ºi gospodãritã. Viaþa de familie ºi armonia familialã au stat în
permanenþã la loc de cinste, acestea constituind de fapt cheia succesului ºi
realizãrilor locuitorilor vãii Petriºului. Dovadã, o constituie faptul cã pe întreg
cuprinsul comunei, sunt foarte puþini cei ce trãiesc în concubinaj. Oameni
foarte religioºi locuitorii vãii Petriºului considerã concubinajul ca pe o trãire
în pãcat.

Cu toate cã populaþia majoritarã este ortodoxã, totuºi de-a lungul timpului
s-au cultivat relaþii de parteneriat ºi toleranþã religioasã cu minoritarii de religie
penticostalã sau baptistã. Niciodatã,locuitorii vãii Petriº nu au manifestat
intoleranþã, fiind în permanenþã buni ºi primitori.

Dintotdeauna oamenii vãii Petriºului au fost oameni paºnici, convieþuind
în bunã pace ºi înþelegere cu vecinii. Dictonul dupã care ei se conduc fiind
„vecinul îþi este cel mai bun frate”. Încã din cele mai vechi timpuri exista un
respect deosebit faþã de bãtrânii ºi intelectualii satului. Experienþa bãtrânilor
era punctul de la care se pleca atunci când se lua o hotãrâre majorã iar preotul
ºi învãþãtorul aveau un cuvânt greu, de spus, respectat de întreaga comunitate.

Oameni cu un spirit civic ºi respect faþã de autoritãþi, foarte dezvoltat,
locuitorii vãii Petriº, au rãspuns cu promptitudine la toate chemãrile acestora.
S-au achitat cu cinste de toate îndatoririle plãtindu-ºi taxele ºi impozitele
stabilite de cãtre stat. Mari patrioþi, oamenii locului nu au pregetat sã-ºi dea
viaþa pentru þarã atât în primul cât ºi în al doilea rãzboi mondial.

Petriºenii ºtiu sã munceascã bine ºi cu folos, dar ºtiu la fel de bine sã se
ºi distreze. Înzestraþi cu un deosebit simþ artistic ei sunt adevãraþi creatori
de culturã. Formaþiile artistice ale comunei: grupul vocal – instrumental,
fluieraºii, taraful, dubaºii, formaþiile de dansuri populare locale fecioreºti ºi
mixte, teatrul popular, corul mixt, ºezãtoarea, sunt dovezi de necontestat al
simþului artistic al acestor excepþionali oameni. Minunaþii rapsozi populari ºi
costumele populare de o inegalabilã frumuseþe sunt iarãºi dovezi incontestabile
ale calitãþilor artistice pe care petriºenii le posedã. Obiceiurile ºi tradiþiile
folclorice sunt cultivate ºi respectate de întreaga suflare petriºanã, ele fãcând
parte din patrimoniul cultural al comunei Petriº. Umblatul cu dubele,Colindele
de Crãciun, Leuca, Sfinþirea þarinii pentru legarea rodului, sunt evenimente
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la care participã întreaga comunitate, ceea ce demonstreazã cã tradiþiile ºi
obiceiurile din aceastã zonã sunt riguros respectate.

Începând cu anii 1950-1960 s-a înregistrat o foarte mare deschidere a
satului spre oraº. Marea majoritate a tinerilor au preferat sã munceascã în
oraºele apropiate Deva, Simeria, unii chiar mai departe Timiºoara sau Arad.
Aºa se explicã faptul cã în 30-40 de ani populaþia de pe valea Petriºului a
început sã scadã.

III. 2. Evoluþia demograficã în perioada 1852-1918

În cele ce urmeazã voi prezenta aspecte ale evoluþiei demografice a
comunei Petriº. Voi prezenta mai întâi evoluþia demograficã între anii 1842–
1918 pe întreaga comunã ºi apoi evoluþia demograficã a localitãþii Corbeºti în
perioada 1909-1921:

An / Număr locuitori Localitatea 
1842 1852 1868 1873 1918 

Petriş 1063 1227 1256 1300 1227 
Ilteu - 752 843 794 717 

Selişte - 352 402 794 717 
Corbeşti - 419 534 556 542 

Roşia Nouă - 975 1313 1696 1381 
Obârşia - - 341 - - 

Total comună - 3725 3689 4680 4129 

Nr. locuitori An Număr 
case B F Total 

1909 80 336 339 675 
1912 143 317 316 633 
1915 143 291 289 580 
1918 143 268 368 542 
1919 143 255 255 516 
1920 143 259 251 510 
1921 143 253 256 509 
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Analizând situaþia prezentatã în cele douã tabele se impun urmãtoarele
concluzii: populaþia comunei sporea de la an la an datoritã faptului cã nu exista
fenomenul migrãrii þãranii fiind adânc legaþi de glie. Ocupaþia principalã era
agricultura ºi creºterea animalelor alte sectoare de activitate neexistând prin
împrejurimi. Între anii 1873-1918 se observã o scãdere puternicã a populaþiei
comunei ajungându-se de la 4680 de locuitori în 1873 la 4129 în anul 1918.
Cauzele acestei scãderi drastice ar fi ciuma care bântuia în acea vreme dar ºi
fuga oamenilor din calea conscrierii, în pãduri sau în Banatul-Timiºan.

III. 3. Evoluþia populaþiei comunei Petriº în perioada 1970–2005

Datele privind evoluþia demograficã sunt preluate de la Primãria
Petriº

Din datele de mai sus se vede o evoluþie echilibratã în timp, populaþia
situându-se în cea mai mare parte a perioadei analizate în jurul numãrului de
2000 de locuitori.

1 ianuarie 1972, populaþia comunei era de 2757 locuitori din care 1265
bãrbaþi ºi 1492 femei. Pe sate, la recensãmântul populaþiei din 1966, populaþia
era repartizatã astfel: Petriº 29,5%, Corbeºti 13%, Seliºte 7,6%, Roºia-Nouã
26,1%, Obârºia 8,5  ºi Ilteu 15,3%.

Se observã clar cã o creºtere accentuatã peste nivelul de 2000 de locuitori
s-a înregistrat doar în perioada 1970-1984, 1987-1989 perioadã în care populaþia
a atins chiar 2826 de locuitori, dupã care s-a observat o scãdere pânã la 1641
de locuitori.

Anul 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Nr.loc.  2826 2564 2157 2174 2155 2107 2039 1996 1992 2046 2024 
 

Anul 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Nr. loc.  2076 1985 1991 1943 1942 1962 1993 1898 1846 
 

Anul 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Nr. loc.  1881 1866 1899 1724 1871 1701 1657 1641 
 



38

Învãþãtor Emil Murgu

Concluzia este cã populaþia comunei a cunoscut scãderi semnificative,
evoluþia în ultimii 37 de ani fiind în scãdere de la o perioadã la alta.

Factorii care pot incide asupra numãrului populaþiei sunt în special sporul
anual, care atât la nivel de judeþ cât ºi la nivelul comunei Petriº a fost negativ
în ultimii ani. Sporul rezultat din migrarea populaþiei, prin schimbarea
domiciliului sau a reºedinþei s-a dovedit negativ urmãrind o scãdere care se
menþine ºi în prezent.

III. 4. Date privind migraþia ºi sporul natural

Observãm cã în anul 2003 la un numãr de 28 de stabiliri de domiciliu în
localitate se înregistreazã 233 plecãri cu domiciliul din localitate, iar la un
numãr de 7 stabiliri de reºedinþã în comunã, numãrul plecãrilor este de 18,
pentru aceeaºi perioadã.

În urma analizei indicatorilor demografici putem estima cã tendinþa
demograficã a comunei este de a scãdea numãrul populaþiei, ca urmare a
slabei dezvoltãri urbanistice ºi economice.

Deosebit de relevant în privinþa evoluþiei demografice a comunei Petriº
este un studiu complex efectuat de cãtre Primãria Petriº în anul 2000 privind
populaþia totalã defalcatã pe vârste, sex ºi localitãþi componente. Am preluat
aceste date, le-am prelucrat ºi le prezint în continuare:

Indicatori 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Stabiliri de domiciliu 25 14 15 14 33 15 19 58 
Plecări cu domiciliul 116 32 42 21 14 26 21 16 
Stabilire de reşedinţă - - - 136 160 225 151 149 
Plecări cu reşedinţă - - - 42 46 43 36 53 
Decese 47 42 45 45 37 39 53 42 
Naşteri 22 17 21 18 19 15 15 18 
 

Indicatori 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Stabiliri de domiciliu 23 19 8 11 30 28 30 21 
Plecări cu domiciliul 23 10 18 25 14 233 24 22 
Stabilire de reşedinţă 154 150 144 51 25 7 12 10 
Plecări cu reşedinţă 38 16 31 18 26 18 15 18 
Decese 47 43 47 48 33 36 41 41 
Naşteri 16 8 15 10 10 12 11 11 
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III. 5. Structura populaþiei pe grupe de sexe

1. Populaþia totalã: 1899 locuitori;
- din care – bãrbaþi: 914;
- femei: 985

Localitatea Petriº

Vârsta/ sex B F Total % 

14-19 ani 41 35 76 12,7 

20-24 ani 9 7 16 2,7 

20-24 ani 18 19 37 6,2 

25-29 ani 16 14 30 5. 0 

30-34 ani 15 19 34 5. 7 

35-39 ani 20 15 35 5,8 

40-44 ani 14 117 31 5,2 

45-49 ani 15 20 25 4,2 

50-54 ani 10 23 33 5,5 

55-59 ani 18 17 35 5,8 

60-64 ani 22 3 35 5,8 

65-69 ani 58 42 100 16,8 

70-74 ani 31 28 59 9,8 

80-84 ani 1 2 3 0,5 

85-peste 85 ani - - - - 

Total 313 281 599 100 
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Localitatea Ilteu

Localitatea Seliºte

Vârsta/ sex B F Total % 
sub 14 ani 23 18 41 14,0 
14-19 ani 5 4 9 3,1 
20-24 ani 7 9 16 5,5 
25-29 ani 12 12 24 8,2 
30-34 ani 11 6 17 5,8 
35-39 ani 6 5 11 3,7 
40-44 ani 3 11 14 4,8 
45-49 ani 7 8 15 5,1 
50-54 ani 13 18 31 10,6 
55-59 ani 10 12 22 7,5 
60-64 ani 10 19 29 9,9 
65-69 ani 13 17 30 10,2 
70-74 ani 12 13 25 8,6 
75-79 ani 3 4 7 2,4 
80-84 ani - 1 1 0,3 

85-peste 85 ani 1 - 1 0,3 
Total 136 157 293 100 

 

Vârsta / sex B F Total % 
sub 14 ani 8 4 12 8,7 
14-19 ani 1 2 3 2,2 
20-24 ani 2 2 4 2,9 
25-29 ani 2 6 8 5,8 
30-34 ani 4 4 8 5,8 
35-39 ani 3 1 4 2,9 
40-44 ani 2 3 5 3,6 
45-49 ani 4 5 9 6,5 
50-54 ani 1 5 6 4,3 
55-59 ani 6 4 10 7,2 
60-64 ani 15 16 31 22,5 
65-69 ani 4 15 19 13,8 
70-74 ani 3 10 13 9,4 
75-79 ani 2 1 3 2,2 
80-84 ani 1 2 3 2,2 

85-peste 85 ani - - - - 
Total 58 80 138 100 

 



41

Comuna Petriº – trecut ºi prezent

Localitatea Corbeºti

Localitatea Roºia-Nouã

Vârsta / sex B F Total % 
sub 14 ani 24 20 44 16,5 
14 -19 ani 8 6 14 5,2 
20-24 ani 8 7 15 5,6 
25-29 ani 8 9 17 6,4 
30-34 ani 13 12 25 9,3 
39-39 ani 2 3 5 1,9 
40-44 ani 7 2 9 3,4 
45-49 ani 6 8 14 5,2 
50-54 ani 9 8 17 6,4 
55-59 ani 8 7 15 5,6 
60-64 ani 10 10 20 7,5 
65-69 ani 5 16 21 7,9 
70-74 ani 8 9 17 6,4 
75-79 ani 7 9 16 6,0 
80-84 ani 8 7 15 5,6 

85-peste 85 ani - 3 3 1,1 
Total 131 136 267 100 

 

Vârsta / sex B F Total % 
sub 14 ani 31 27 58 13,3 
14-19 ani 5 9 14 3,2 
20-24 ani 9 10 19 4,4 
25-29 ani 5 11 16 3,7 
30-34 ani 10 9 19 4,4 
35-39 ani 12 7 19 4,4 
40-44 ani 12 14 26 6,0 
45-49 ani 7 8 15 3,4 
50-54 ani 9 18 27 6,2 
55-59 ani 13 14 27 6,2 
60-64 ani 26 32 58 13,3 
65-69 ani 20 21 41 9,4 
70-74 ani 17 20 37 8,5 
75-79 ani 13 26 39 9,0 
80-84 ani 5 5 10 2,3 

85-peste 85 ani 4 6 10 2,3 
Total 198 237 435 100 
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Localitatea Obârºia

Total Comuna Petriº

Vârsta / sex b f Total % 
sub 14 ani 15 13 28 16,7 
14-19 ani 4 4 8 4,8 
20-24 ani 2 6 8 4,8 
25-29 ani 5 9 14 8,4 
30-34 ani 12 4 16 9,6 
35-39 ani 6 5 11 6,6 
40-44 ani 3 4 7 4,2 
45-49 ani 3 7 10 6,0 
50-54 ani 5 5 10 6,0 
55-59 ani 7 6 13 7,8 
60-64 ani 12 9 21 12,5 
65-69 ani 2 3 5 3,0 
70-74 ani 3 2 5 3,0 
75-79 ani 4 1 5 3,0 
80-84 ani - 4 4 2,4 

85- peste 85 ani - 2 2 1,2 
Total 83 84 167 100 

 

Vârstâ / sex B F Total % 
sub 14 ani 142 117 259 13,6 
14-19 ani 32 32 64 3,4 
20-24 ani 46 53 99 5,2 
25-29 ani 48 61 109 5,7 
30-34 ani 65 54 119 6,3 
35-39 ani 49 36 85 4,5 
40-44 ani 41 51 92 4,8 
45-49 ani 42 46 88 4,6 
50-54 ani 47 77 124 6,5 
55-59 ani 62 60 122 6,4 
60-64 ani 95 99 194 10,2 
65-69 ani 102 114 216 11,4 
70-74 ani 74 82 156 8,3 
75-79 ani 49 71 120 6,4 
80-84 ani 15 21 36 1,9 

85-peste 85 ani 5 11 16 0,8 
Total 914 985 1899 100 
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Din aceste tabele prezentate mai sus se observã cã structura populaþiei
pe sexe este relativ echilibratã numãrul femeilor (985) fiind aproximativ egal
cu cel al bãrbaþilor (914)

Referitor la structura populaþiei pe grupe de vârstã se observã cã populaþia
majoritarã este cea cu vârsta cuprinsã între 60- 69 de ani ºi peste 70 de ani.
La polul opus se gãsesc grupele de vârstã 0-14 ani, 20-29 de ani, 40-49 de ani.
Ponderea tineretului este redusã, pe termen scurt existând perspective foarte
slabe în ceea ce priveºte creºterea populaþiei. Lipsa populaþiei tinere se
datoreazã atât migraþiei spre mediul urban cât ºi natalitãþii scãzute.

III. 6. Evoluþia populaþiei – sporul natural

Principalii factori care contribuie la evoluþia socio – demograficã sunt:
natalitatea, mortalitatea ºi migraþia.

Natalitatea este exprimatã prin rata natalitãþii care reprezentatã numãrul
de nou nãscuþi vii ce revin la o mie de locuitori. Valoarea indicatorului este
dependentã în principal de structura pe vârstã a populaþiei ºi este influenþatã
de modul de comportament demografic al zonei ºi de condiþiile social
economice.

Rata brutã a natalitãþii în anul 2000 a fost de 8,42 la 1000 de locuitori.

42,81000
1899

16

totalaPopulatia

inatalitatiabrutaRata
.N.B.R =⋅==

Născuţi vii Mortalitatea Spor natural Anii 
B F B F B F 

1991 14 4 20 17 -6 -13 
1992 17 11 22 23 -5 -12 
1993 10 7 19 24 -9 -14 
1994 6 8 20 16 -14 -8 
1995 8 12 24 16 -16 -4 
1996 10 6 24 25 -14 -19 
1997 12 6 23 22 -11 -16 
1998 8 8 26 20 -18 -12 
1999 2 6 26 15 -24 -19 
2000 4 12 27 19 -23 -7 
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Mortalitatea deasemenea este un factor care contribuie la evoluþia
populaþiei. Indicatorul prin care se exprimã este rata mortalitãþii care
reprezintã numãrul de decese înregistrate la o mie de locuitori a unei localitãþi.

Rata brutã a mortalitãþii în anul 2000 a fost 24,22 la 1000 de locuitori.

22,241000
1899

46

totalaPopulatia

decedatiNr.
R.B.M. =⋅==

Printr-un calcul simplu cunoscând rata natalitãþii ºi pe cea a mortalitãþii
rezultã rata creºterii naturale care este de 38,76 la o mie de locuitori.

76,381000
1899

4616

totalaPopulatia

decedati.Nrviinascuti.Nr
nat.R =⋅

⋅
=

⋅
=

Studiind cele prezentate mai sus cu atenþie se observã clar procesul de
scãdere a populaþiei. Dacã în anul 1991 s-au nãscut 18 copii (14 bãieþi ºi 4
fete), murind 37 de persoane (20 de bãrbaþi ºi 17 femei) înregistrându-se un
spor natural de -19 persoane (-6 bãrbaþi ºi -13 femei), în anul 1999 s-au nãscut
8 copii (2 bãieþi ºi 6 fete) ºi au murit 41 de persoane (26 bãrbaþi ºi 15 femei),
înregistrându-se un spor natural de -33 persoane (24 bãrbaþi ºi 9 femei), iar în
anul 2000 s-au nãscut 16 (4 bãieþi ºi 12 fete), murind 46 de persoane, (19
bãrbaþi ºi 23 de femei), realizându-se un spor natural de – 30 (23 bãrbaþi ºi 7
femei).

Densitatea populaþiei este un element cu mare variabilitate în spaþiu fiind
rezultatul condiþiilor geografice, istorice, economice ºi sociale ale fiecãrei
zone. Acest indicator economic se exprimã prin numãrul de locuitori pe km2

ºi exprimã distribuþia populaþiei pe teritoriul administrativ al unei localitãþi la
un moment dat. Întrucât, suprafaþa locuibilã (vatra satului) este de 130 580
km2, iar populaþia de 1899 de locuitori, în anul 2000, densitatea populaþiei a
fost de 0,14 locuitori pe km2.

2
2

loc/km14,0
130580

1899

kmsuprafata

locuitoriNr.
pop.Densitatea ===

Dacã tot am calculat densitatea populaþiei, vom calcula ºi densitatea agrarã
a comunei:

2loc/km0,029
64150

1899

agricolasuprafata

locuitoriNr.
agraraDensitatea ===
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III. 7 Evoluþia populaþiei Comunei Petriº în perioada 2006- 2008

Datele privind evoluþia demograficã sunt preluate de la Primãria Petriº

La 1 ianuarie 2009 populaþia stabilã a comunei Petriº era de 1574
de locuitori din care 759 persoane de sexul masculin ºi 815 persoane de
sex feminin.

Observãm o scãdere permanentã a numãrului total de locuitori. Dacã la
recensãmântul populaþiei din anul 2002, populaþia stabilã,totalã, a comunei
Petriº era de 1871 locuitori, în 2005 a ajuns la 1641 de locuitori, a scãzut la
1593 în 2008. Tendinþa de scãdere se manifestã în continuare, la 1 ianuarie
2009, populaþia totalã a comunei Petriº fiind de 1574 de locuitori (759 bãrbaþi
ºi 815 femei). Explicaþia ar fi aceeaºi: natalitatea scãzutã, sporul natural negativ
din ultimii ani ºi migrarea populaþiei prin schimbarea domiciliului sau a
reºedinþei. Fenomenul devine îngrijorãtor, întrucât nu se observã nici cea
mai micã tendinþã de ameliorare a situaþiei ci dimpotrivã. Pleacã de la sate
majoritatea tinerilor stabilindu-se în mediul urban sau chiar în strãinãtate,
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2 0 -2 4  
a n i  

2 5 -
2 9  
a n i  

3 0 -
3 4  
a n i  

3 5 -3 9  
a n i  

4 0 -
4 4  
a n i  

2 0 0 6  1 6 2 5  5 4  8 2  1 0 5  1 1 5  9 6  9 9  8 3  1 3 2  7 1  
m a scu lin  7 7 5  2 3  4 6  6 1  6 2  4 1  5 0  3 8  7 3  3 9  
fem in in  8 5 0  3 1  3 6  4 4  5 3  5 5  4 9  4 5  5 9  3 2  

2 0 0 7  1 6 1 4  5 2  7 8  1 0 2  1 0 9  1 1 4  8 7  8 3  1 3 6  6 6  
m a scu lin  7 8 2  2 5  3 7  5 7  6 6  4 8  4 9  4 0  7 1  3 5  
fem in in  8 3 2  2 7  4 1  4 5  4 3  6 6  3 8  4 3  6 5  3 1  

2 0 0 8  1 5 9 3  5 8  6 5  9 2  1 1 1  1 2 0  9 4  8 0  1 1 6  9 1  
m a scu lin  7 7 4  2 7  2 6  5 3  6 6  6 3  4 8  4 2  5 7  4 7  
fem in in  8 1 9  3 1  3 9  3 9  4 5  5 7  4 6  3 8  5 9  4 4  

 

an 
sex 

45-49 
ani 

50-54 
ani 

55-59 
ani 

60-64 
ani 

65-69 
ani 

70-74 
ani 

75-
79 
ani 

80-84 
ani 

85 ani 
şi 
peste 

2006 103 90 130 104 113 77 93 56 22 
masculin 64 34 58 43 48 25 41 22 7 
feminin 39 56 72 61 65 52 52 34 15 

2007 91 104 116 110 119 77 85 61 24 
masculin 53 45 48 55 54 30 36 25 8 
feminin 38 59 68 55 65 47 49 36 16 

2008 85 103 103 115 113 85 77 57 28 
masculin 46 56 38 57 50 32 33 24 9 
feminin 39 47 65 58 63 53 44 33 19 
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ceea ce face ca numãrul populaþiei cu vârsta peste 60 de ani sã reprezinte
mai mult de o treime din totalul populaþiei.

Important de remarcat cã ºi în anul 2009 ca de altfel în toatã perioada
studiatã. 1970- 2008, structura populaþiei pe sexe se menþine echili-
bratã,numãrul femeilor (759) fiind aproximativ egal cu cel al bãrbaþilor (815).

De la an la an natalitatea este tot mai scãzutã, acest lucru determinându-
ne sã avem slabe speranþe în ceea ce priveºte mãrirea numãrului de locuitori,ci
dimpotrivã ne face sã ne gândim cã populaþia satelor este într-un continuu
proces de îmbãtrânire. Totuºi nutrim speranþa cã situaþia actualã se va schimba
ºi tinerii nu vor mai pleca sau se vor întoarce ºi cei ce au plecat, înapoi la
vatra strãbunã ºi nu vor lãsa sã disparã satul românesc.

III. 8. Nivelul de instruire

Analizând nivelul de instruire al populaþiei au ieºit la ivealã date pe care
le- am sintetizat în tabelul urmãtor:

Observãm cã cea mai mare parte a populaþiei sunt cei care au între V-VIII
clase. Acest lucru îl putem explica prin imposibilitatea trimiterii copiilor la
ºcoalã, cauza fiind lipsa resurselor financiare, sau nevoia de forþã de muncã în
agriculturã.

Sex Nivelul de şcolarizare 
B F 

Sub 4 clase 185 192 
4 clase 223 280 

Gimnaziu 276 293 
Liceu agricol 8 15 

Liceu neagricol 63 78 
Şcoală profesională neagricolă 22 11 

Şcoală profesională / tehnică agricolă 7 2 
Facultate agricolă 3 1 

Facultate neagricolă 5 6 
În curs de absolvire (elev, student) 122 107 
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În viitorul apropiat,populaþia va continua sã scadã dat fiind numãrul mare
de persoane cuprinse în grupa de vârstã 70 ºi peste 70 de ani dar ºi natalitãþii
scãzute. Gospodãriile ºi terenul agricol al acestora vor rãmâne urmaºilor,
care în cea mai mare parte locuiesc în mediul urban. Aceºtia vor cãuta sã
vândã aceste gospodãrii. În ceea ce priveºte terenurile agricole acestea au
mari ºanse sã rãmânã necultivate dat fiind faptul cã oamenii nu dispun nici de
resurse financiare ºi nici de utilaje performante cu care sã lucreze suprafeþele
agricole.

III. 9. Dezvoltarea economicã

a) Prezentarea situaþiei economice a comunei în anul 1970-1972
Majoritatea populaþiei în anul 1970 era ocupatã în agriculturã. În unitãþile

socialiste lucrau 193 salariaþi. Pe teritoriul comunei îºi desfãºurau activitatea
douã cooperative agricole de producþie – una la Petriº ºi alta la Ilteu. Cele
douã cooperative agricole dispuneau de 350 de membri cooperatori apþi de
muncã, proveniþi din 414 familii. Suprafaþa agricolã a C. A. P. Petriº era de
1447 ha, teren agricol, din care 633 ha, teren arabil. În structura suprafeþei
cultivate ºi a producþiei vegetale cele mai mari ponderi le deþineau culturile
de porumb ºi grâu.

Întreaga comunã,cu o economie preponderent agrarã, dispunea de 5339
ha suprafaþã agricolã din care 36,7 % teren arabil, 62 % pãºuni ºi fâneþe, 1,3 %
vii ºi livezi. Fondul forestier al comunei Petriº era de 7148 ha.

La începutul anului 1972 efectivul de animale în gospodãriile populaþiei
numãra: 1418 bovine, 984 porcine, 793 ovine, 420 caprine, 124 cabaline, peste
10 000 de pãsãri ºi 824 familii de albine.

În comunã se desfãºura ºi o activitate cu caracter industrial, existând o
carierã de piatrã la Ilteu ºi 8 mori pe apã. Serviciile prestate populaþiei erau
asigurate de o frizerie, un atelier de dulgherie ºi un atelier de fierãrie.

Reþeaua comercialã a cooperaþiei de consum dispunea de 6 magazine
mixte ºi douã bufete – bodegi.

b) Situaþia economicã a comunei dupã 1990
Se ºtie cã în spaþiul rural principala activitate este agricultura. Acest lucru

este valabil ºi pentru comuna Petriº. Faptul cã este situatã la 100 de kilometri
de Arad ºi 52 de kilometri de Deva, face ca economia comunei sã fie una
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predominant agrarã. Alãturi de agriculturã, pomicultura ºi silvicultura deþin
ponderi însemnate în economia localã. Totuºi, sunt persoane angajate ºi în
alte sectoare decât cel agricol. Situaþia lor o prezentãm în tabelul urmãtor.

III. 10. Forþa de muncã – structura salariaþilor din comuna Petriº
pe domenii de activitate

În categoria de salariaþi intrã personalul angajat în unitãþi care au sediul
pe raza comunei Petriº ºi în alte localitãþi.

Anul 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Salariaţi 146 168 150 193 176 185 204 212 
Agricultură - 28 11 39 5 13 5 5 

industrie 3 4 - - - - - 4 
Industrie extractivă - - - - - - - - 

Industrie prelucrătoare - 3 - - - - - - 
Energie electrică - 1 - - - - - 4 

Construcţii - - - - - - - - 
Comerţ         

Transport,depozitare, 
poştă,activităţi 

financiare,bancare şi de 
asigurări 

- 5 6 6 6 6 28 26 

Administraţie publică - 5 6 6 6 9 8 8 
Învăţământ 10 11 12 50 50 54 58 60 

Sănătate şi asistenţă 
socială 

- 6 4 7 8 11 17 17 

 

Anul 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Salariaţi 172 112 147 109 96 130 156 111 
Agricultură 18 2 2 2 - - - - 

Industrie - 14 14 13 7 31 31 33 
Industrie extractivă - 14 14 12 5 19 19 19 

Industrie prelucrătoare - - - 1 2 12 12 12 
Energie electrică - - - - - - - 2 

Construcţii 2 - 21 8 3 9 9 - 
Comerţ 13 20 19 18 18 24 24 6 

Transport,depozitare, 
poştă,activităţi 

financiare,bancare şi de 
asigurări 

2 5 5 14 10 9 9 9 

Administraţie publică 7 7 7 4 9 8 9 9 
Învăţământ 60 50 46 37 28 14 12 8 

Sănătate şi asistenţă 
socială 

7 4 4 4 4 5 5 5 
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Analizând evoluþia ponderii numãrului de salariaþi din principalele ramuri
economice se vede o reducere drasticã a numãrului de salariaþi din învãþãmânt
de la 6,16% în 1993 la 1,61 în 2003. Tendinþa se explicã prin desfiinþarea ªcolii
Ajutãtoare Petriº care avea cei mai mulþi salariaþi.

Cu ocazia recensãmântului populaþiei din 2002, numãrul de persoane care
au declarat cã sunt active a fost de 521, în timp ce numãrul de persoane care
au declarat cã sunt ocupate a fost 472.

III. 11. Situaþia economicã a populaþiei declaratã la recensãmânt – 2002

Raportat la numãrul populaþiei, sectorul de stat reprezintã 35%, sectorul
privat 39 %, cel mixt 3% ºi gospodãria proprie 23%.

Un lucru de remarcat este faptul cã numãrul pensionarilor (496 este
aproximativ egal cu cel al populaþiei ocupate (472). Un lucru îmbucurãtor este
faptul cã în anul 2002 numãrul ºomerilor a scãzut de la 40 câþi erau în 2000 la
31, 15 beneficiind de ajutor ºomaj ºi 16 de alocaþii de sprijin. Alt fapt ce se
observã este acela cã sectorul privat are o pondere mai ridicatã. Aceasta se
explicã prin apariþia locurilor de muncã din comerþ. Se remarcã ponderea de
23 % a populaþiei ocupate în propria gospodãrie, personal care ar putea fi
atras în activitãþi economice.

Ocupat 472 25,22 % 
Şomer 31 1,65% 

Elev / student 357 19,08% 
Pensionar 496 26,50% 
Casnică 275 14,69% 

Întreţinută de altă persoană 154 8,23% 
Întreţinută de stat 55 2,93% 

Altă situaţie economică 13 0,69% 
 

De stat 179 9,56% 
Privat 195 10,42% 
Mixt 13 0,69% 

Gospodărie proprie 117 6,25% 
Altă gospodărie decât cea proprie 0 0% 
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III. 12. Fondul funciar

Suprafaþa fondului funciar al comunei Petriº este de 13059 ha. Totalul
terenului agricol însumeazã 6415 ha ºi are urmãtoarea structurã:

Teren arabil – 1151 ha;
Pãºuni — 4604 ha
Fâneþe — 648 ha
Vii + livezi + pepiniere – 12 ha

Pãdurile ocupã o suprafaþã de 6180 ha. Din întreaga suprafaþã 38 de ha
sunt neproductive iar suprafaþa curþilor ºi clãdirilor reprezintã 115 ha. Din
punct de vedere al fertilitãþii terenul agricol din aceastã zonã conform Legii
numãrul 34 / 1994 este încadrat în zona a III a.

Terenul arabil este cultivat cu: cereale (grâu), plante tehnice (porumb),
plante de nutreþ (lucerna), legume ºi alte culturi.

Suprafaþa pãºunior este de 4604 ha, ea cuprinzând pãºunea întinsã pe
dealuri dar ºi terenuri de diferite grade de eroziune, suprafeþe acoperite în
proporþie mai micã sau mai mare de vegetaþie lemnoasã. Unele suprafeþe cu
pãºune se gãsesc pe pante foarte abrupte ºi din aceastã cauzã nu pot fi nici
recoltate nici pãºunate. Situaþia pãºunilor lasã mult de dorit cauza constituind-
o faptul cã din anul 1989 nu s-au mai fãcut lucrãri de ameliorare a compoziþiei
floristice iar suprafeþele cu pãºune curatã scad de la un an la altul datoritã
fenomenului de împãdurire. Fânaþele, în suprafaþã de 648 ha sunt situate în
zonele mai joase ale comunei, pot fi cosite,obþinându-se astfel fânul necesar
în hrana animalelor. Suprafeþele cu fânaþ sunt îngrijite, deoarece acestea sunt
în proprietate privatã, proprietarii fiind interesaþi sã investeascã pentru a
obþine fân de calitate.

Vorbind despre fondul funciar, este neapãrat nevoie sã prezentãm situaþia
aplicãrii legilor fondului funciar la finele anului 2008 (Legea nr. 18/1991, Legea
nr. 1/2000 ºi Legea nr. 247/2005). Dacã în anul 2000 numãrul titlurilor de
proprietate eliberate erau în numãr de 149 pentru terenul agricol ºi 232 pentru
pãdure, în anul 2009 au fost emise 661 pentru terenul agricol ºi 501 pentru
cel forestier.
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III. 13.  Efectivul de animale

Iese clar în evidenþã o scãdere destul de mare a efectivului de animale la
nivel de comunã,în mod special efectivele bovinelor. Explicaþia este cât se
poate de simplã. Înainte de 1989 statul colecta laptele din gospodãriile
populaþiei ºi îl prelucra. Aceasta constituia o sursã sigurã de câºtig a populaþiei,
mai ales a acelei din localitãþile Corbeºti, Roºia-Nouã ºi Obârºia. Astãzi, nu
mai colecteazã nimeni laptele,locuitorii vãii Petriº, fiind nevoiþi sã-ºi reducã
efectivele de bovine prin vânzarea acestora la târgurile din Zam sau Sãvârºin
ºi sã pãstreze pentru nevoile proprii una maxim douã vite.

ªi numãrul cailor este în continuã scãdere, ei mai fiind folosiþi doar în
localitãþile Roºia-Nouã ºi Obârºia la muncile agricole pe terenurile în pantã
unde nu pot fi folosite utilajele mecanice ºi la transportul producþiei agricole
acasã.  A crescut în schimb numãrul familiilor de albine din gospodãriile
populaþiei de la 700 în 2001 la 1450 în 2009 ºi din discuþiile purtate cu gospodarii
acestei comune, numãrul
acestora este în continuã
creºtere. Este fapt îmbu-
curãtor dacã avem în vedere
faptul cã zona este propice
apiculturii având în vedere
faptul cã aici se aflã o diver-
sitate mare de flori ºi mai
ales foarte multe livezi de

Numărul de 
animale 

 

2001 2009 

Nr. gospodăriilor 
posesoare 

în anul 2001 

Rasa 

Bovine total 802 500 419 B. R.  
Din care vaci + juninci 480 370 419 B. R.  

Cabaline 103 85 93 Locale 
Porcine 845 930 598 M. A. Landrace 

Bazna 
Metişi 

Ovine total 750 700 53 Ţurcană 
Din care oi + mioare 680 530 53 Ţurcană 

Caprine 110 100 71 Alba de Banat 
Măgari ‚catâri 4 3 1 - 

Animale de blană 700 200 83 Metişi 
Păsări 16800 7000 665 - 

Familii de albine 700 1450 56 - 
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pomi fructiferi. Deasemeni, de-a lungul vãii Petriºului întâlnim întinse pãduri
de salcâm, mierea obþinutã din florile de salcâm fiind de o calitate superioarã
ºi foarte apreciatã ºi cãutatã atât pe pieþile din þara noastrã cât ºi pe cele din
strãinãtate, fiind de altfel o importantã sursã de câºtig. Nu existã localitate de
pe cuprinsul vãii Petriº în care sã nu gãsim apicultori. Prezentãm mai jos
situaþia existentã pe fiecare localitate în parte:

Petriº:
1. Bedreag Ionel - 110 familii de albine
2. Fruja Alexandru – 110 familii
3. Neag Ioan - 105 familii
4. Dobriþa Zianan Ovidiu – 100 familii
5. Morariu Mircea - 50 familii
6. Popa Ioan - 45 familii
7. Berar Ionel - 45 familii
8. Bogdan Titiana - 40 familii
9. Berari Iosif - 35 familii
Pe lângã cei enumeraþi mai sunt 8 persoane care posedã sub 20 de familii

de albine.
Seliºte:
1. Buzu Victor cu 85 de familii de albine plus încã 8 persoane ce deþin

sub 20 de stupi.
Ilteu:
1. Petraºcã Titus – 85 de familii, plus alte 4 persoane ce deþin sub 20 de

familii.
Corbeºti:
 1. Petrean Vespazian - 54 familii
 2. Han Ioan - 53familii
 3. Han Todor - 50 familii
 4. Sas Aurean - 30 familii
Alte 10 gospodãrii deþin sub 20 de familii de albine.
 Roºia-Nouã:
 1. Gârna Iancu - 148 familii
 2. Volungan Ioan - 50 familii
Alte 10 persoane au pânã la 20 de familii
 Obârºia:
 1. Kiº Ioan - 53 familii
 2. Moise Ilie - 50 familii
 3. Petrean Dragostin - 50 familii
Alte 7 persoane au în proprietate pânã la 20 de familii.
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III. 14.  Structura culturilor agricole în anul 2001

Structura culturilor agricole în anul 2009

Prin compararea celor douã tabele se impune o primã observaþie majorã ºi
anume faptul cã suprafeþele însãmânþate cu grâu ºi porumb s-au micºorat simþitor.
Dacã în anul 2001 era însãmânþate 90 ha cu grâu ºi 565 ha cu porumb, în anul
2009 sunt însãmânþate doar 5 ha cu grâu ºi 345 ha cu porumb iar sfecla de zahãr
ocupa o suprafaþã de 50 de ha, în anul 2009 nu a mai fost nicicum însãmânþatã.
Motivul acestei scãderi drastice ar fi costul foarte ridicat al seminþelor ºi al lucrãrilor
agricole. Un alt motiv îl constituie înmulþirea peste mãsurã a vânatului, în special
a porcilor mistreþi care compromit culturile oamenilor.

În tabelul privind situaþia culturilor agricole în anul 2001 am prezentat ºi
producþiile obþinute la ha, dar acestea sunt producþii medii obþinute. Au fost
ºi familii care au obþinut ºi 1000- 1500 de kg de grâu la ha ºi în jur de 2500 kg
la porumb. Motivele obþinerii unor producþii mici la ha ar fi: folosirea unor
seminþe de calitate inferioarã, nefertilizarea terenurilor sau neefectuarea la
timp a lucrãrilor agricole precum ºi folosirea unor utilaje agricole vechi care
nu au efectuat lucrãri agricole de calitate. ªi acestea toate sunt motive care
au dus la micºorarea suprafeþelor însãmânþate cu grâu ºi porumb.

Cultura Suprafaţa Producţie medie/ ha 
grâu 90 2800 
orz 8 2500 

porumb 565 3050 
cartof 85 12000 
soia 2 2100 

legume 27 3110 
lucernă 85 17500 m. v. 
trifoi 60 12000 m. v. 

sfeclă furajeră 50 30000 
 

CULTURA SUPRAFAŢA 
grâu 5 ha 
orz 8 ha 

porumb 345 ha 
cartof 85 ha 
soia 2 ha 

legume 42 ha 
lucernă 100 ha 
trifoi 280 ha 

sfeclă furajeră - 
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Locuitorii comunei s-au îndreptat în schimb spre alte culturi cum ar fi
lucerna de la 85 ha în 2001 la 100 ha în 2009, lucerna de la 60 ha în 2001 la
280 ha în 2009 ºi legumele de la 27 ha în anul 2000 la 42 ha în anul 2009. Au
fost nevoiþi sã-ºi îndrepte atenþia spre culturile de trifoi ºi lucernã deoarece
sunt mai uºor de întreþinut, necesitã un volum mai mic de muncã ºi resurse
financiare ºi au astfel hrana asiguratã pentru animalele din gospodãrie.
Legumicultura este practicatã în special pe terenurile din apropierea
gospodãriilor populaþiei.

III. 15.  Dotãri agricole

Din acest tabel reiese cã cea mai mare parte din
lucrãrile agricole se efectueazã mecanizat,locuitorii
comunei deþinând utilaje agricole mecanice ºi doar o
micã parte,aproximativ 15 % se lucreazã cu utilaje cu
tracþiune animalã. Utilajele cu tracþiune animalã sunt
folosite în mod special pe terenurile în pantã din
localitãþile Roºia-Nouã ºi Obârºia. Aºa se explicã ºi faptul
cã doar în localitatea Obârºia se mai practicã „covãcitul”
ºi „rotãritul” meserii care din celelalte localitãþi ale

Număr Dotări agricole 

2001 2009 
Tractoare - până la 45 c. p.  

45-65 c. p.  
peste 65 c. p.  

38 
28 
- 

62 
41 
1 

Motocultoare - 2 
Motocositori 152 125 

Pluguri pentru tractor 49 74 
Pluguri cu tracţiune animală 93 63 

Cultivatoare 9 37 
Grape cu tracţiune mecanică 23 32 

Combinatoare - 1 
Semănători cu tracţiune mecanică 13 17 
Semănători cu tracţiune animală 40 40 

Maşini de erbicidat 13 18 
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comunei Petriº au dispãrut. Din pãcate ºi aici mai este doar un singur
meseriaº,Codrean Petrean, în vârstã de 67 de ani. În familia acestui þãran
aceste meserii s-au transmis cu sfinþenie de la o generaþie la alta. El este
rotar, covaci dar ºi potcovar,la el venind cu caii la potcovit, þãrani de pe tot
cuprinsul vãii Petriºului,dar ºi din alte comune. Din pãcate nu se mai gãsesc
tineri dornici sã înveþe ºi sã practice aceste meserii,care se pare cã vor
dispãrea pentru totdeauna atunci când acest om va trece în nefiinþã.

În comuna Petriº a existat pânã în anul 1990 un SMA care deservea
localitãþile Ilteu, Petriº ºi Seliºte, doar acestea fiind cooperativizate, localitãþile
Obârºia, Roºia-Nouã ºi Corbeºti fiind necooperativizate, În anul 1990, unitatea
SMA din Ilteu se desfiinþeazã ºi toate utilajele existente au fost transferate la
SMA din comuna Sãvârºin.

ţ
Maşini de erbicidat 13 18 

Combine autopropulsate pentru recoltat 
- cereale păioase 

- porumb 
- furaje 

4 
3 
- 
1 

5 
2 
3 
- 

Remorci pentru tractor 13 33 
Autovehicule pentru transport mărfuri 4 - 

Cai şi căruţe 95 95 
Instalaţii pentru muls mecanic 1 5 

Instalaţii/ cazan de fabricat ţuica 6 3 
Grajd pentru animale mari 419 419 

Spaţii de depozitare pentru produse 
agricole 

341 341 

Adăpost ovine 3 3 
Adăpost porcine 598 598 
Adăpost păsări 687 687 
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În prezent cei mai mulþi dintre producãtorii agricoli de pe raza localitãþilor
Petriº, Seliºte, Ilteu, s-au constituit conform OUG 108/2001 modificatã cu legea
162 / 2002, în exploataþii familiale primind subvenþii de la stat pe produs în
zootehnie ºi vegetal precum ºi pentru suprafeþele de teren însãmânþate
corespunzãtor.

Se constatã o preocupare permanentã în ceea ce priveºte achiziþionarea
de utilaje agricole, numãrul acestora crescând de la un an la altul – în anul
2001 revenind 14,4 ha teren arabil per tractor, iar în anul 2009, 7,01 ha teren
arabil per tractor.

III. 16.  Alte dotãri ale populaþiei:

Privind tabelul de mai sus ºi examinând cu atenþie paralela între anii 20001
ºi 2009 reiese cã standardul de viaþã al locuitorilor comunii Petriº s-a
îmbunãtãþit considerabil. Dacã în anul 2000 în comunã se aflau doar 97 de
autoturisme, acum numãrul acestora se ridicã la 138 dupã cum urmeazã: 43
în Petriº, 18 în Seliºte, 17 în Ilteu, 23 în Corbeºti, 25 în Roºia-Nouã ºi 12 în
Obârºia. În anul 2001 nu se vedea pe strãzile comunei nici un scuter ºi în
prezent numãrul acestora se ridicã la 72. S-au diminuat considerabil diferenþele
dintre confortul celor ce trãiesc în mediul urban ºi cei din mediul rural, în
majoritatea locuinþelor din comuna Petriº gãsindu-se televizoare, calculatoare,
telefoane, frigidere, congelatoare. Dacã privim statistica referitoare la numãrul
telefoanelor fixe - 208 în 2001 faþã de 109 în anul 2009, suntem tentaþi sã
credem cã numãrul acestora a scãzut la jumãtate. În realitate situaþia este cu
totul alta. O parte din abonaþii la Romtelecom au renunþat la serviciile acestei
companii, abonându-se la altã companie Zapp,care le-a instalat în acelaºi timp
ºi internet. Dacã mai luãm în considerare faptul cã aproape orice tânãr din
aceastã comunã are un telefon mobil putem spune cã binefacerile tehnicii au

Nr. gospodării posesoare 
 

Alte dotări 

2001 2009 
Autoturism 97 138 

scuter - 72 
Bicicletă 542 700 

Frigider – congelator 481 600 
Televizor 495 580 
Calculator 11 65 

Telefon 208 109 
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pãtruns cu adevãrat ºi pe meleagurile comunei Petriº, îmbunãtãþind mult
activitatea ºi traiul oamenilor din aceastã parte a þãrii.

III. 17.  Fondul de locuinþe

a) Perioada 1966-1972
Fondul de locuinþe la recensãmântul din 1966 cuprindea un numãr total

de 1004 locuinþe: satul Petriº 279, satul Corbeºti 117, satul Ilteu 175, satul
Obârºia 78, satul Roºia-Nouã 278 ºi satul Seliºte 77 de locuinþe.

În perioada 1966-1972 au fost construite din fondurile proprii ale populaþiei
31 de locuinþe noi.

Comuna Petriº în aceastã perioadã a fost electrificatã în întregime,
ponderea gospodãriilor consumatoare de energie electricã în totalul
gospodãriilor fiind de 39 % la Petriº, 46 % la Corbeºti, 51 % la Ilteu, 38,5 % la
Obârºia, 33,2 % la Roºia-Nouã ºi 55,6 % la Seliºte.

b) Perioada 2002 - 2009
În anul 2002 în comuna Petriº, conform datelor preluate de la primãria

comunei existau 678 de locuinþe cu o suprafaþã totalã de 27. 012 m2 locuibilã
fiind doar o suprafaþã de 13. 720 m2. Pe localitãþi locuinþele erau repartizate
astfel: 146 în Petriº, 65 în Seliºte, 148 în Ilteu, 88 în Corbeºti, 181 în Roºia
Nouã ºi 50 în Obârºia. Toate locuinþele dispun de instalaþii electrice,11 fiind
dotate cu instalaþii sanitare. Din cele 678 de locuinþe, 671 sunt cu parter, 6
locuinþe au parter plus un nivel ºi una are parter plus douã nivele. Materialele
de construcþie folosite sunt: lemn, cãrãmidã,beton. Ponderea locuinþelor
construite din materiale durabile reprezintã 89 %. Din totalul de 678 de
locuinþe, 47% au fost construite în perioada 1970 – 1989, 2,1% între 1989 –
1994, 1,2% între 1995 – 2002.

Dacã în 2002 numãrul total al gospodãriilor se ridica la 678,astãzi la nivelul
anului 2009 numãrul acestora este 712 dupã cum urmeazã: 213 în Petriº, 71
în Seliºte, 137 în Ilteu, 74 în Corbeºti, 166 în Roºia Nouã ºi 51 în Obârºia,
acasta însemnând cã locuinþele construite între anii 2002- 2009 au o pondere
de 1,4%. Trebuie sã menþionãm cã locuinþele din lemn se gãsesc în majoritate
în localitãþile Obârºia ºi Roºia-Nouã.
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Capitolul IV
VIAÞA CULTURALÃ ªI SPIRITUALÃ

IV. 1. Învãþãmãntul în comuna Petriº

a. Perioada 1821-1867
ªcolile populare româneºti din localitãþile Petriº, Ilteu ºi Roºia Nouã

începând cu anul ºcolar 1821-1822 se aflau sub raport organizatoric în structura
districtului ºcolar Oradea. Situaþia ºcolilor din aceste localitãþi în anul ºcolar
1823-1824 a fost urmãtoarea:

ªcoala din Ilteu avea înscriºi 32 de elevi (10 în clasa I, 12 în clasa a II ºi 10
în clasa a treia)Din cei 32 de elevi înscriºi frecventau „diligent” ºcoala 15
elevi ºi „neglijent” 17 elevi. Învãþãtor era Iacob Popovici.

La ºcoala din Petriº învãþãtor era Iosif Popovici iar la cea din Roºia Nouã
era Moise Bâlc. Date despre numãrul copiilor înscriºi la aceste ºcoli în aceastã
perioadã nu se gãsesc.

Pe baza rapoartelor înaintate de protopopi, Episcopiei ortodoxe din Arad
ºi de Dimitrie Constantini Deputãþiei ºcolare putem contura imaginea ºcolilor
din fiecare localitate de pe raza comunei Petriº:

1. Ilteu – Atribuþiile de învãþãtor au fost îndeplinite de Gheorghe Cionca.
În anul ºcolar 1841-1842 s-a îngrijit de educaþia unui numãr de 31 de elevi. În
anul ºcolar urmãtor numãrul lor a scãzut la 19, dintre care 8 în clasa I, 5 în
clasa a II a ºi 6 în ultima clasã. Localul ºcolii se afla în stare slabã. Învãþãtorul
Cionca în anul ºcolar 1843-1844 a asigurat ºcolarizarea unui numãr de 24 de
elevi, iar în anul ºcolar urmãtor a unui numãr de 20 de copii.

2. Petriº – Funcþia de învãþãtor în sat era îndeplinitã de Marcu Ovesaº,
care în anul ºcolar 1841-1842 a avut 25 de elevi în cele trei clase pe care le
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conducea. În urmãtorul an ºcolar a fost recenzat un numãr de 30 de elevi
dupã cum urmeazã: 10 în clasa I, 12 în clasa a II a ºi 8 în clasa a treia. Învãþãtorul
se bucura de aprecieri depline din partea autoritãþilor ºcolare. Localul ºcolii
se afla în stare foarte bunã prin grija celor 1063 locuitori ai satului. Învãþãtorul
Marcu Ovesaº ºi-a continuat activitatea la ºcoala din Petriº având în anul ºcolar
1843-1844 un numãr de 27 de copii ºi 35 în anul ºcolar urmãtor.

3. Roºia Nouã – Funcþionarea ºcolii era asiguratã prin contribuþia
materialã a celor 1156 de locuitori ai localitãþii. Cursurile ºcolare au fost
frecventate în anul ºcolar 1841-1842 de cãtre 24 de copii din sat, de a cãror
instrucþie s-a ocupat învãþãtorul Nicolae Popovici. În anul ºcolar 1842-1843
cursurile ºcolii din Roºia Nouã au fost urmate de un numãr de 25 de copii (12
în clasa I, 6 în clasa a II a ºi 7 în clasa a treia. Se simþea nevoia acutã de
procurare de rechizite ºcolare pentru elevi. În statisticile prezentate de
conscripþia din Oradea reiese cã în anul ºcolar 1843-1844 ºcoala avea un numãr
de 15 elevi iar în anul ºcolar urmãtor a avut 19 elevi.

4. Seliºte – În anul ºcolar 1842 -1843 învãþãtorul Vasile Morar s-a ocupat
de instrucþia a 12 copii în primele douã clase. ªcoala nu dispunea de local
propriu, cursurile desfãºurându-se în locuinþa învãþãtorului. În anul urmãtor
doar 9 copii din sat au frecventat cursurile ºcolare.

Dupã cum se observã ºcolile din Ilteu, Petriº, Seliºte ºi Roºia Nouã erau
instituþii ºcolare care dispuneau de un singur învãþãtor ce lucra cu trei clase.
Cursurile ºcolare se þineau dimineaþa timp de trei ore ºi dupã amiaza douã.
Marþia ºi joia dupã amiazã erau libere. Dupã fiecare semestru se organizau
examene menite sã arate învãþãtorilor ºi pãrinþilor în ce grad elevii ºi-au însuºit
cunoºtinþele predate. Preoþii din localitate îndeplineau atribuþiile de directori
locali ºi principala lor sarcinã era asigurarea funcþionãrii ºcolii. Problemele
materiale ale ºcolii – reparaþii, procurare de mobilier, ºcolarizarea copiilorºi
asigurarea salariului învãþãtorului erau atribuþii ce reveneau curatorului local
de ºcoalã, care menþinea legãtura între învãþãtorul ºi directorul local cu
primarul comunei. Dupã 1845 baza materialã a ºcolilor era asiguratã de
locuitorii satelor ºi din aceastã cauzã situaþia lor devenea tot mai apãsãtoare.
Conform legii domnii de pãmânt aveau obligaþia de a sprijini ºcolile populare
româneºti. Dar domnul de pãmânt din Petriº, Szalbec nu sprijinea decât un
singur act: introducerea limbii maghiare în ºcoala româneascã, iniþiind astfel
procesul de maghiarizare prin intermediul ºcolii. Se mai observã cã numãrul
elevilor din ultima clasã era în continuã descreºtere ceea ce înseamnã cã unii
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elevi renunþau pe parcurs la frecventarea ºcolii, pãrinþii angajându-i în diferite
activitãþi considerând cã ºi-au însuºit suficient în primii doi ani elemente de
citit, scris ºi socotit.

În toamna anului 1852 au fost alcãtuite statisticile ºcolilor ºi repartizarea
acestora pe protopopiate. ªcolile de pe raza comunei Petriº au fost repartizate
Protopopiatului Vãrãdia de Mureº care avea protopop pe Ion Cefan. Cu toate
cã au fost alcãtuite sumar, totuºi ele sunt un tablou al ºcolilor de pe raza
comunei Petriº în acea perioadã. Astfel:

Sub raport administrativ bisericesc ºcolile de pe Valea Petriºului aparþineau
Episcopiei Arad. Observãm cã a apãrut ºcoala din Corbeºti care nu era cuprinsã
în conscripþia din 1842 ea luând fiinþã dupã revoluþia din 1848.

Din datele furnizate de conscripþiile ºcolare din anul 1864 reiese un fapt
îmbucurãtor ºi anume cã ºcolile de pe raza comunei Petriº ºcolarizau o cât
mai mare parte a tineretului frecvenþa ºcolarã îmbunãtãþindu-se de la an la an.
Dupã cum relata inspectorul Ion Beleº în raportul întocmit în octombrie 1864
ºcolile din comuna Petriº dispuneau de fonduri materiale provenite doar din
contribuþia locuitorilor De acea în raportul sãu I. Beleº solicita ca „antistiile
comunale sã sprijineascã cu cãldurã treaba ºcolarã”.

Structura reþelei ºcolare în anul 1864 era urmãtoarea:

Nr. crt Învăţător Localitatea Nr loc.  
români 

Nr. elevi 

1 Soran Petru Ilteu 752 65 
2 Jivulescu Vasile Selişte 352 34 
3 Olariu Aurel Petriş 1227 104 
4 Berariu Ştefan Corbeşti 419 35 
5 Popovici Nicolae Roşia-Nouă 975 70 

 

Copii recenzaţi Frecventau şcoala Nr 
crt.  

Localitatea 

B F Total B F Total 

Învăţător 

1 Roşia-Noua 65 62 127 50 25 75 Ciosescu Ghe.  
2 Corbeşti 34 36 70 32 21 53 Soran Petru 
3 Petriş 67 66 133 65 54 119 Baltă Gheorghe 
4 Selişte 32 33 65 28 7 35 Vălungan C.  
5 Ilteu 50 52 102 30 13 43 Plop George 
 



61

Comuna Petriº – trecut ºi prezent

Datele sunt preluate din situaþia statisticã întocmitã la 25 octombrie 1864
de cãtre inspectorul I. Beleº de la Inspectoratul Vãrãdia.

Relaþiile localitãþilor de pe Valea Petriºului cu centre culturale din
Principatele Române pânã în anul 1867

Între locuitorii satelor petriºene ºi românii de dincolo de Carpaþi au existat
permanente legãturi. Astfel cu multe sacrificii au fost aduse din diferite pãrþi
ale Moldovei ºi Munteniei cãrþi tipãrite acolo în dulcea limbã româneascã.
Din inventarele bisericilor de pe Valea Petriºului reþinem cã în localitatea
Corbeºti se aflau 11 cãrþi ce fuseserã tipãrite în tipografiile de peste Carpaþi,
în Ilteu - 28, în Petriº - 27, în Seliºte - 12 ºi în Roºia Nouã – 14 cãrþi. Sunt cifre
care atestã existenþa unui fond de carte româneascã în aceste localitãþi ºi
receptivitatea culturalã a locuitorilor care se îngrijau de procurarea cãrþilor
scrise în frumoasa ºi dulcea limbã româneascã. Existenþa unui numãr atât de
mare de cãrþi scrise în limba românã în localitãþi apropiate prezintã o
semnificaþie culturalã deosebitã. În aceste localitãþi a existat un viu interes
pentru cartea româneascã într-o vreme în care tipãriturile se aduceau cu greu
de la Blaj, Sibiu sau de peste Carpaþi. De fapt circulaþia atât de intensã a cãrþii
româneºti în localitãþile din pãrþile Aradului a fost unul din factorii de unitate
culturalã a românilor.

b. Perioada 1867 -1918
În perioada 1867-1918 în fiecare din localitãþile comunei Petriº s-a aflat

câte o ºcoalã cofesionalã ortodoxã cu limba de predare românã. Erau
subordonate Senatului ºcolar arãdean ºi îndrumate sub raport pedagogic de
cãtre Preparandia din Arad, care dispunea nu numai de funcþia pedagogicã de
formare a învãþãtorilor, ci ºi de una culturalã de stimulare a activitãþii culturale
din pãrþile vestice locuite de români. Sistemul de învãþãmânt românesc din
pãrþile Aradului avea acelaºi element specific pe care îl întâlnim la întregul
învãþãmânt românesc din Transilvania: divizarea confesionalã. Localitatea Petriº
ºi Corbeºti se numãrau printre puþinele localitãþi în care funcþionau cursurile
ºcolii de repetiþie. În fiecare ºcoalã se afla câte un învãþãtor ºi un director
local. Directorul local se ocupa de bunul mers al învãþãmântului ºi susþinerea
materialã a ºcolii. Salariul anual al învãþãtorului era alcãtuit din douã pãrþi: o
parte se achita în numerar în valuta timpului – florinul –, iar altã parte era
alcãtuitã din bunuri în naturã: porumb, grâu, lemne, etc. Reþeaua ºcolarã era
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organizatã pe inspectorate ºcolare conduse de cãtre un inspector ºcolar.
ªcolile de pe raza Vãii Petriºului aparþineau de inspectoratul Vãrãdia condus
de inspectorul Vasile Beleº.

În anul ºcolar 1911 -1912 ºcoala din Roºia ºi cea din Corbeºti rãmân
fãrã învãþãtori pentru cã localitãþile fiind sãrace nu au putut asigura un
salariu minim de 1000 de coroane aºa cum prevedea legea din 1907. ªcolile
respective au cerut ajutor de la stat pe baza prevederilor legii din 1907
dar ajutorul nu afost acordat. De fapt statul urmãrea în aceste localitãþi
închiderea ºcolilor populare româneºti ºi dupã aceea înfiinþarea unor ºcoli
comunale sau de stat.

Dupã 1914, din cauza intensificãrii politicii de asuprire naþionalã ºi a
izbucnirii rãzboiului situaþia ºcolilor româneºti devenea tot mai grea. În anul
1914 -1915 ºcoala din localitatea Roºia din cauza mobilizãrii a rãmas fãrã
învãþãtor. În acest an funcþionarea reþelei ºcolare a fost greoaie ºi a afectat
profund procesul ºcolarizãrii ºi activitatea culturalã din sat. ªcoala nu-ºi putea
exercita funcþia ei educativã ºi din cauza angajãrii învãþãtorilor în lucrãri ad-
ministrative. Anul ºcolar 1917- 1918 a fost ultima încercare prin care a trecut
ºcoala româneascã în anii dualismului austro-ungar. Timpul afectat desfãºurãrii
procesului de învãþãmânt a fost redus în mod simþitor, iar instrucþia a fost
restrânsã la predarea elementelor fundamentale: citit, scris ºi socotit. Planul
de învãþãmânt n-a fost respectat ºi studiul unor obiecte prevãzute în el a fost
total neglijat.

Localitatea Petriº
În anul 1869 localitatea Petriº avea o populaþie de 1256 de locuitori români

de religie ortodoxã. ªcoala satului era din lemn ºi data din anul 1852. Învãþãtor
local era George Ciosescu, absolvent al Preparandiei din Arad, în anul 1852.
ªcoala, conform unui document datat din 20 ianuarie 1869 de cãtre
Protopopiatul Vãrãdia, în subordinea cãreia se afla, avea recenzaþi 43 de elevi.

În anul 1873 localitatea Petriº avea o populaþie de 1300 de locuitori. ªcoala
satului era aceeaºi ºcoalã, construitã din lemn în anul 1852, dar cu toate
acestea se prezenta în condiþii foarte bune. ªcoala avea un fond de 20 de fl. ºi
puþin material didactic. Învãþãtor era tot George Ciosescu, care la acea datã
avea 12 ani de activitate ºcolarã, iar director ºcolar local era Iosif Popovici.
Salarizarea învãþãtorului se fãcea în bani -150 de fl. anual – ºi în naturã: bunuri
în valoare de 148 fl.
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Situaþia ºcolarizãrii copiilor era urmãtoarea: copii de la 6 – 12 ani erau
recenzaþi 146 dintre care 77 de bãieþi ºi 69 de fete. Dintre ei doar 40 de bãieþi
ºi 16 fete urmau cursurile ºcolare.

Numãrul copiilor în vârstã de la 12 la 15 ani, recenzaþi, era mai mic: 59
dintre care 32 de bãieþi ºi 27 de fete, iar cursurile ºcolii de repetiþie erau
frecventate de 3 bãieþi ºi 3 fete.

Conform datelor consemnate de inspectorul Vasile Beleº de la
Inspectoratul Vãrãdia în anul ºcolar 1880 – 1881 la ºcoala Petriº erau înscriºi
un numãr de 127 de copii cu vârste cuprinse între 6-12 ani dintre care 60 de
bãieþi ºi 67 de fete. La finele anului ºcolar s-au prezentat la examenul de
absolvire doar 62 de copii, dintre care 34 de bãieþi ºi 28 de fete. Învãþãtor era
acelaºi George Ciosescu.

Din datele statistice ale Inspectoratului Radna rezultã cã în anul ºcolar
1904 -1905 la ºcoala din comuna Petriº erau înscriºi un numãr de 144 de elevi
cu vârste cuprinse între 6 – 12 ani, dintre care 70 de bãieþi ºi 74 de fete.
Dintre aceºtia s-au prezentat la examenul de la sfârºitul anului un numãr de
21 de elevi dintre care 10 bãieþi ºi 11 fete. Învãþãtor local era Ion Tocãniþa.

La Inspectoratul Radna în data de 30 iunie 1918 s-a consemnat cã la ºcoala
din comuna Petriº în anul ºcolar 1917-1918 erau înscriºi un numãr de 57 de
elevi cu vârste cuprinse între 6 -12 ani. Dintre aceºtia la examenul din iunie
1918 s-au prezentat un numãr de 37 de elevi. Învãþãtor era Iulian Bârzu.
Populaþia comunei Petriº numãra la acea datã 1116 locuitori ortodocºi.

Localitatea Ilteu
Conform unui document emis de Protopopiatul Vãrãdia, datat 20 ianuarie

1869 ºcoala din Ilteu, care aparþinea acestui protopopiat, avea înscriºi un
numãr de 49 de elevi. Aceºtia învãþau într-o ºcoalã construitã în anul 1852,
avându–l ca învãþãtor pe Vasile Givulescu, absolvent al Preparandiei din Arad
în anul 1856. Localitatea avea la acea datã, conform aceleeaºi surse 843 de
locuitori români ortodocºi.

Populaþia satului, dupã scriptele vremii era de 794 de locuitori în anul
1873. Localul ºcolii era acelaºi din anul 1852. ªcoala avea grãdinã de pomi ºi
un fond de206 fl. Învãþãtor era Vasile Giuvulescu. Acesta avea o activitate la
catedrã de 17 ani ºi era bine apreciat pentru activitatea sa fructuoasã. Salariul
învãþãtorului era de 126 fl. în numerar, iar pentru 280 fl. primea bunuri în
naturã.
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Copii de la 6-12 ani recenzaþi erau în numãr de 112 dintre care 62 de
bãieþi ºi 50 de fete.

În anul ºcolar 1873-1874, inspectorul Vasile Beliº de la Inspectoratul
Vãrãdia consemna faptul cã la ºcoala din Ilteu sunt recenzaþi un numãr de 59
de elevi cu vârste cuprinse între 6-12 ani, dintre care 27 de bãieþi ºi 32 de
fete. Dintre aceºtia s-au prezentat la examen la finalul anului ºcolar un numãr
de 25 de elevi dintre care 10 bãieþi ºi 15 fete. Învãþãtor era acelaºi Vasile
Givulescu.

În anul ºcolar 1904-1905, ºcoala din Ilteu era subordonatã Inspectoratului
Radna ºi îl avea ca învãþãtor local pe Nicolae Rusu. Erau înscriºi un numãr de
77 de elevi cu vârste cuprinse între 6 -12 ani, dintre care 38 bãieþi ºi 38 fete.
La examenul de la finele anului s-a prezentat un numãr de 42 de elevi, dintre
care 19 bãieþi ºi 23 de fete.

Dintr-un document al aceluiaºi Inspectorat Radna, datat 30 iunie 1918,
reiese cã în anul ºcolar 1917 – 1918, ºcoala din Ilteu avea înscriºi 99 de elevi
cu vârste cuprinse între 6 -12 ani, iar învãþãtor local era Max Muscã. Localitatea
avea 717 locuitori de religie ortodoxã.

Localitatea Seliºte
În anul ºcolar 1868 -1869 Protopopiatul Vãrãdia ne aratã printr-un docu-

ment datat 20 ianuarie 1969, cã ºcoala din Seliºte avea un numãr de 40 elevi
înscriºi care învãþau într-o ºcoalã nouã construitã în anul 1866. Învãþãtor local
era Constantin Volunganu, absolvent al Preparandiei din Arad. Localitatea
numãra 402 locuitori români ortodocºi.

În anul 1872 localitatea avea doar 344 de locuitori. Localul ºcolii era în
bunã stare. ªcoala avea un fond de 10 fl. ºi dispunea de puþin material didac-
tic. Învãþãtor local era Andrei Chinezu, care absolvise Preparandia din Arad
în anul 1868. El avea un salariu de 105 fl. ºi bunuri în valoare de 135 fl. Avea
4 ani vechime în activitatea ºcolarã ºi se remarcase printre colegii sãi printr-
o fructuoasã activitate ºcolarã. Director ºcolar local era Sinesie Cociuba.
Cursurile ºcolare erau frecventate 34 de elevi cu vârste cuprinse între 6 -12
ani, dintre care 23 de bãieþi ºi 11 fete ºi2 bãieþi a cãror vârstã depãºea 12 ani.
Lotul recenzat 42 de elevi (6-12 ani) dintre care 27 bãieþi ºi 15 fete; 9 bãieþi ºi
9 fete cu vârste cuprinse între 12-15 ani.

În anul ºcolar 1880 -1881 ºcoala din Seliºte se afla în subordinea
Inspectoratului Vãrãdia. Inspectorul Vasile Beliº, precizeazã în documentele
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vremii, cã la ºcoala din Seliºte se aflã înscriºi 37 de elevi (6 -12 ani), dintre
care 21 bãieþi ºi 16 fete. La sfârºitul anului ºcolar s-au prezentat la examen
doar 21 de elevi (14 bãieþi ºi7 fete). Învãþãtor era Andrei Chinezu.

Localitatea Corbeºti
Printr-un document datat 20 ianuarie 1869, emis de cãtre Protopopiatul

Lipova, se consemneazã faptul cã ºcoala din Corbeºti era frecventatã de un
numãr de 39 de elevi. Era construitã în anul 1852 din lemn ºi era acoperitã cu
ºindrilã. Învãþãtor era Petru Soranu, care absolvise Preparandia din Arad în
anul 1843. Localitatea avea un numãr de 534 de locuitori români de religie
ortodoxã.

În anul ºcolar 1872-1873, satul avea o populaþie de 556 de locuitori care
susþineau material ºcoala popularã din localitate. În acel an populaþia ºcolarã
se prezenta astfel: copii de 6 -12 ani recenzaþi 64 dintre care 35 de bãieþi ºi
29de fete. Din totalul de 64 de elevi recenzaþi frecventau ºcoala doar 55 de
elevi dupã cum urmeazã: 30 de bãieþi ºi 25 de fete. Copii de la 12 la 15 ani
recenzaþi erau 35 dintre care 15 bãieþi ºi 20 de fete. Dintre aceºtia 30 (13
bãieþi ºi 17 fete)frecventau cursurile ºcolii de repetiþie.

ªcoala nu avea fond ºcolar, avea însã grãdinã de pomi. Materialul didactic
era insuficient. Învãþãtor era tot Petre Soranu, care avea o vechime în
învãþãmânt de 24 de ani ºi un salariu de 110 fl. precum ºi bunuri în naturã în
valoare de 120 de fl. Director ºcolar local era Ion Andrea.

În anul 1873, inspectorul Vasile Beleº, consemneazã în documentele
Inspectoratului Vãrãdia cu ocazia examenului de sfârºit de an, cã la ºcoala din
Corbeºti sunt recenzaþi ºi frecventeazã ºcoala un numãr de 58 de elevi cu
vârste cuprinse între 6 - 12 ani (36 de bãieþi ºi 22 de fete). Dintre aceºtia s-au
prezentat la examen un numãr de 31 de elevi dintre care 21 de bãieþi ºi 10
fete. Învãþãtor local era Vasile Neiculescu.

În anul ºcolar 1904 -1905, ºcoala Corbeºti se afla în subordinea
Inspectoratului Radna. Din statisticile inspectoratului reiese cã frecventau
cursurile ºcolare un numãr de 98 de elevi (40 de bãieþi ºi 58 de fete)cu vârste
cuprinse între 6-12 ani. Dintre aceºtia s-au prezentat la examen doar 30 de
elevi (16 bãieþi ºi 14 fete). Învãþãtoare localã era Silvia Popovici.

Din însemnãrile lui Corneliu Monþia, preot ortodox în localitate în acea
vreme, reiese cã în anul ºcolar 1915-1916 la ºcoala din Corbeºti erau recenzaþi
un numãr de 100 de copii dupã cum urmeazã: 6-12 ani: 30 de bãieþi ºi 30 de
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fete; 13-15 ani: 23 de bãieþi ºi 17 fete; Din aceºti 100 de copii au frecventat
ºcoala doar 2 bãieþi (6 – 12 ani)ºi 1 bãiat (13 -15 ani). Aºa se explicã numãrul
mare de analfabeþi din localitate. Acelaºi preot Corneliu Monþia cu ocazia
unui recensãmânt al populaþiei ortodoxe din Corbeºti, în anul 1909, nota
urmãtoarele: localitatea are 80 de numere active ºi 675 de locuitori dintre
care 336 bãrbaþi ºi 339 femei. Dintre aceºtia ºtiu sã scrie ºi sã citeascã doar
131 (116 bãrbaþi ºi 15 femei), ºtiu doar sã citeascã 20 (11 bãrbaþi ºi 9 femei),
iar restul de 524 (209 bãrbaþi ºi 315 femei)sunt analfabeþi.

Localitatea Roºia cu filiala Obârºia
Din documentul Protopopiatului Vãrãdia, datat 20 ianuarie 1869, reiese

cã în anul ºcolar 1868-1869, localitatea Roºia avea un numãr de 1313 locuitori
români ortodocºi iar Obârºia avea 341 de locuitori. Deoarece localitatea Obârºia
nu avea ºcoalã, copiii de vârstã ºcolarã din aceastã localitate veneau la ºcoala
din Roºia. Aici, ºcoala popularã, funcþiona într-un local de lemn construit în
anul 1852. Învãþãtor era Ilie Brãden, absolvent al Preparandiei din Arad în
anul 1852. Erau recenzaþi un numãr de 50 de elevi.

În anul ºcolar 1872-1873 cele douã sate aveau 1696 de locuitori români
ortodocºi. Cursurile ºcolare erau frecventate de 43 de bãieþi ºi 18 fete dintr-
un lot ºcolar recenzat de 67 de bãieþi ºi 71 de fete în vârstã de la 6 la 12 ani.
Cursurile ºcolii de repetiþie, nu erau frecventate de nici un copil, cu toate cã
23 de bãieþi ºi 26 de fete în vârstã de la 12 la 15 ani erau obligaþi sã urmeze
aceste cursuri. ªcoala avea grãdinã cu pomi ºi un fond de 2379 florini ºi 35
coroane, dispunea deci de o bazã materialã bunã. Dotarea, însã cu material
didactic era insuficientã. Salariul învãþãtorului era de 140 florini ºi bunuri în
valoare de 190 florini. Învãþãtor local era Ilie Brãdeanu, care avea o vechime
în învãþãmânt de 21 de ani. Director ºcolar local era Ion Cimponeriu.

În anul urmãtor ºcolar, 1873-1874, se constatã o scãdere a populaþiei
ºcolare. Astfel conform celor consemnate de inspectorul Vasile Beleº de la
Inspectoratul Vãrãdia, erau recenzaþi 121 de elevi cu vârste cuprinse între 6
ºi 12 ani, dintre care 52 de bãieþi ºi 62 de fete. Dintre aceºtia s-au prezentat
la examenul de sfârºit de an doar 31 de elevi (22 bãieþi ºi 9 fete). Învãþãtor
local era Florian Hanu.

În anul 1904 ºcoala popularã din Roºia era subordonatã Inspectoratului
Radna ºi avea ca învãþãtor local pe Iosif Stanca. Constatãm cã numãrul elevilor
scãzuse foarte mult în comparaþie cu anul 1873, acum, ºcoala având înscriºi
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doar 80 de elevi cu vârste cuprinse între 6 -12 ani, dintre care 62 de bãieþi ºi
18 fete. La finele anului ºcolar s-au prezentat la examen doar 65 de elevi (50
bãieþi – 15 fete).

Inspectoratul Radna, consemneazã în statistici cã la 30 iunie 1918, de la
ºcoala popularã Roºia-Nouã s-au prezentat la examen 42 de elevi (32 bãieþi ºi
10 fete). Nu am gãsit consemnat în nici un act efectivul ºcolar din anul ºcolar
1917 -1918. Învãþãtoare localã era Maria Moise. Cele douã localitãþi aveau
1381 de locuitori români de religie ortodoxã.

c. Perioada 1925 - 2009
Perioada 1925-1940 a fost o perioadã fastã pentru desfãºurarea

învãþãmântului în localitãþile de pe valea Petriºului. Spun aceasta þinând cont
de faptul cã în aceastã perioadã s-au construit ºcoli noi în patru localitãþi dupã
cum urmeazã: Corbeºti (anul 1925 – 400 000 lei); Roºia-Nouã (1925 - 350 000
lei); Seliºte (1935 – 450 000 lei); Obârºia (1940). Doar localitãþile Petriº ºi
Ilteu au rãmas cu aceleaºi localuri construite în preajma anului 1900. ªcolile
noi aveau câte o salã de clasã spaþioasã ºi erau prevãzute cu locuinþe pentru
învãþãtor. Un fapt îmbucurãtor a fost faptul cã toate ºcolile dispuneau de ma-
terial didactic suficient ºi majoritatea au fost împroprietãrite cu pãmânt pentru
efectuarea practicii agricole ºi pentru obþinerea de fonduri proprii. Astfel ºcoala
din Corbeºti a fost împroprietãritã cu douã iugãre de pãmânt, cea din Seliºte
cu cinci iugãre fond ºcolar, 1200 metri pãtraþi grãdinã ºcolarã ºi o livadã, iar
cea din Petriº cu douã iugãre de teren arabil plus o livadã cu pomi ºi o grãdinã
ºcolarã unde elevii sã efectueze diferite experimente.

În anul ºcolar 1934 -1935 subrevizorul ºcolar E. Spinanþiu, în urma unor
inspecþii realizate la ºcolile de pe raza comunei Petriº consemna într-un proces
verbal din 14 martie 1934 urmãtoarele: Frecvenþa este mulþumitoare dar se
constatã o lipsã acutã a manualelor ºcolare. Pãrinþii copiilor fiind sãraci n-au
putut sã le cumpere manuale iar Comitetul ªcolar Judeþean nu a acordat nici
un ajutor în aceastã privinþã. Aºa se face cã în anul ºcolar 1934 -1935 la ºcoala
din Corbeºti clasa a V a are o singurã carte de citire la 14 elevi, clasa a VI a are
3 cãrþi de citire la 10 elevi, tot astfel la celelalte clase. Aceeaºi situaþie o
întâlnim ºi la celelalte ºcoli de pe raza comunei. Banii alocaþi ºcolilor sunt
foarte puþini în raport cu problemele ce trebuie sã le rezolve ºcolile.

Cu toate aceste greutãþi, cursurile organizate în ºcoli funcþioneazã iar
dascãlii se achitã cu cinste de sarcinile ce le revin. Duminica ºi în sãrbãtori
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conduc copii la bisericã ºi îi supravegheazã. Dezvoltã o excepþionalã activitate
extraºcolarã prin conferinþe populare împreunate cu festivitãþi ºcolare.
Învãþãtorul Pipa ªtefan de la ªcoala primarã de stat Corbeºti a organizat în
anul 1934 un cor bãrbãtesc pe patru voci care cânta pe scena cãminului cul-
tural din localitate sau din alte localitãþi dar ºi la bisericã duminica ºi la
sãrbãtorile religioase. Învãþãtorul G. Marcu din Seliºte îi învaþã pe adulþi, în
timpul liber, meºteºugul împletitului din nuiele ºi albinãritul. În biblioteca
proprie, pe care o pune la dispoziþia sãtenilor organizeazã ore anumite de
lecturã ºi conversaþii pe diferite teme.

Urmãrind cu atenþie matricolele ºcolare din acea vreme observãm cã
frecvenþa ºcolarã era foarte bunã în primele trei case dar în clasa a IV a ea
scãdea drastic De exemplu, în anul ºcolar 1928 – 1929 ºcoala din Corbeºti
avea un numãr de 50 de elevi înscriºi în cinci clase dar frecventau ºcoala doar
39 de elevi dupã cum urmeazã: cl. I – 12; cl. a II a – 12; cl. a III a – 8; cl. a IV
a – 5; cl. a V a – 2 elevi.

Acelaºi lucru îl remarcãm ºi în anii urmãtori. În anul ºcolar 1930 -1931 la
ºcoala din Corbeºti erau înscriºi 61 de elevi dar frecventau ºcoala doar 42 de
elevi; la Roºia-Nouã unde învãþau ºi elevii din Obârºia, din 85 de elevi înscriºi
frecventau cursurile doar 58; la Seliºte din 30 de elevi frecventau cursurile
doar 18 elevi. În anul ºcolar 1948 -1949 la ºcoala din Corbeºti sunt recenzaþi
43 de elevi în patru clase dar frecventau cursurile doar 30 dupã cum urmeazã:
12 în clasa I, 14 în clasa a II-a, 4 în clasa a III-a. Situaþia este generalã, fenomenul
întâlnindu-l la toate ºcolile de pe valea Petriºului. Frecvenþa slabã se explicã
prin faptul cã localnicii opreau copiii dupã absolvirea a trei clase considerând
cã ei ºtiu sã citeascã, sã scrie ºi sã socoteascã suficient ºi îi foloseau în treburile
gospodãreºti, ºi la muncile câmpului.

Dupã absolvirea clase a IV-a elevii ºcolilor din localitãþile Obârºia, Roºia
Nouã, Corbeºti, Seliºte ºi Ilteu urmau cursurile ºcolii din Petriº.. Dar ºi aici
întâlnim un alt fenomen. Cei mai mulþi elevi nu urmau cursurile clasei a V-a
din cauza stãrii materiale precare. Fiind sãraci, pãrinþii copiilor nu pot sã
achite taxele pentru internat. Astfel, în anul ºcolar 1959-1960 de la Corbeºti
din 4 elevi care au absolvit clasa a IV-a s-a înscris în clasa a V a doar un singur
elev, de la Obârºia din 4 elevi doar unul, de la Roºia Nouã, din 11 elevi doar
doi, de la Seliºte un singur elev din trei elevi absolvenþi.

În anul 1965 s-a introdus curentul electric în ºcolile de pe valea
Petriºului.



69

Comuna Petriº – trecut ºi prezent

În anul 1960 ºcoala din Petriº funcþioneazã în douã corpuri de clãdire.
Cursurile se desfãºoarã alternativ: V–VII dimineaþa; I–IV dupã masa. Nu
dispune de mobilier suficient mai fiind necesare 30 de bãnci ºcolare a doi
elevi. Nu dispune de asemenea de laboratoare pentru efectuarea unor „lucrãri
experimentale”. Are doar trei sãli de clasã dintre care douã foarte mici în
raport cu numãrul mare de elevi. Mai sunt necesare încã trei sãli de clasã.
Din aceastã cauzã învãþãmântul se face alternativ, defectuos ºi încãperile nu
au putut fi repartizate în concordanþã cu cerinþele pedagogice.

ªcoala posedã teren pentru efectuarea practicii agricole corespunzãtor
ca distanþã ºi care este folosit din plin de elevii ºcolii, grãdinã ºi livadã cu
pomi.

Are un efectiv de 134 de elevi, în clasa a V a fiind înscriºi 28 de elevi.
Din aceºti 28 s-au retras 5, motivul fiind neputinþa de a achita taxele pentru
internat. Directorul ºcolii este profesorul Dumitrescu ªtefan. ªeful secþiei
de învãþãmânt ºi culturã a raionului Lipova, consemna într-un raport cu
ocazia efectuãrii unei inspecþii cã în anul ºcolar 1960-1961 de la ºcoala
Petriº au lipsit foarte mulþi elevi motivul fiind epidemia de pojar. Tot el
remarcã faptul cã ºcoala dispune de cadre didactice temeinic pregãtite
profesional ºi adânc ancorate în viaþa obºtii. În fiecare duminicã la cãminul
cultural se þin conferinþe cu caracter agricol, social ºi politic. Profesoara
Ioana Dumitrescu þine cursuri de îndrumare a familiilor. În cadrul cãminului
cultural existã formaþii de teatru ºi de dansuri populare conduse ºi pregãtite
de cadrele didactice Sas Aurora, Ene Gheorghe, Tomuº Mircea,
Dumbrãviceanu Ion. La finalul clasei a VII a se þineau examene de absolvire,
organizate în ºcoalã. Iatã ce relateazã inspectorul metodist Savu Octavian
în procesul verbal din 10 iunie 1960:

ªcoala este organizatã de sãrbãtoare, elevii binedispuºi, încrezãtori în
cunoºtinþele dobândite. Verificând biletele de bazã ºi biletele anexã constatã
cã sunt bine redactate, oglindind materia parcursã în clasele V-VII.

Efectivul ºcolar din anul 1965, când s-a trecut la generalizarea
învãþãmântului de 8 clase, era de 126 de elevi. În clasa a V a erau înscriºi 53
de elevi dar au frecventat cursurile doar 35 de elevi.

Din anul 1973 internatul ºcolii s-a desfiinþat. Legãtura între comuna Petriº
ºi celelalte localitãþi aparþinãtoare se fãcea cu autobuzele, elevii având în felul
acesta cu ce veni ºi cu ce pleca la ºi de la ºcoala de centru.



70

Învãþãtor Emil Murgu

În anul 1975 s-a construit
actuala ºcoalã din Roºia cea
veche nemaicorespunzând.
ªcoala are douã sãli de clasã
spaþioase ºi locuinþã pentru
învãþãtor. Învãþãtori erau soþii
Gherman Petru ºi Gherman
Carmen.  Cu toate cã are
peste 100 de ani ºi a suferit
transformãri impuse de vicisi-
tudinile vremurilor, ªcoala
generalã Petriº a rãmas ne-
contenit centrul vital al în-
tregii comunitãþi, în jurul
cãreia graviteazã întreaga
activitate spiritualã, social –
culturalã ºi moralã a oa-
menilor locului.

Adaptarea la cerinþele
unui sistem modern de învã-
þãmânt este esenþialã. În
ultimii ani, modernizarea a
vizat cabinetul de informaticã,
biblioteca ºcolii, sistemul de
încãlzire a fost reabilitat ºi de
asemenea s-a procedat la
reabilitarea geamurilor ºi a
întregului spaþiu de învã-
þãmânt. Nu numai la centru ci

ºi la celelalte ºcoli din Corbeºti, Roºia-Nouã, Obârºia ºi Ilteu, geamurile ºi
uºile vechi au fost înlocuite cu geamuri ºi uºi termopan, a fost introdusã apã
curentã. Fiecare ºcoalã a fost dotatã cu calculatoare ºi este legatã la internet.
Din pãcate, numãrul copiilor din localitãþile aparþinãtoare comunei Petriº este
în continuã scãdere. Astfel, din anul ºcolar 2009-2010 ºcoala cu clasele I-IV
Obârºia se desfiinþeazã nemaiavând efectiv ºcolar suficient. ªi la ºcoala din
Corbeºti efectivul ºcolar este în continuã descreºtere.

ªcoala cu clasele I-IV Roºia Nouã

ªcoala cu clasele I-IV Obârºia

ªcoala cu clasele I-IV Corbeºti
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Din datele furnizate de directorul ºcolii, profesor Achim Avrãmuþ, rezultã
cã în perioada 2006-2008 la ªcoala generalã Petriº s-au fãcut urmãtoarele
investiþii:

Reabilitarea numai la ªcoala
generalã Petriº, a grupului sanitar,
a încãlzirii centrale ºi a instalaþiei
electrice a necesitat un volum de
investiþii de 372.000 roni.

Numãrul volumelor de cãrþi
din biblioteca ºcolii se ridicã la
6.246.

Pentru a putea transporta
elevii la ºcoalã, ªcoala generalã
Petriº a fost înzestratã cu douã
microbuze: un microbuz marca
Fiat, în anul 2007, în valoare de
118.366 roni ºi un microbuz
marca Ford în anul 2008, în
valoare de 105.156 roni. În
continuare se preconizeazã
reabilitarea exterioarã a clãdirii,
precum ºi interiorul sãlilor de
clasã ºi a cabinetelor de biologie
– chimie, respectiv a cabinetului
de istorie – geografie.

Elevii beneficiazã de o curte frumos amenajatã cu terenuri sportive pentru
fotbal, handbal ºi volei, fiind împrejmuitã cu un gard modernizat care
delimiteazã perimetrul, asigurând totodatã protecþia patrimoniului ºcolii, a
elevilor ºi angajaþilor ºcolii.

Anul Cărţi 
bibliotecă 

Material 
sportiv 

Laborator Laborator 
informatică 

Alte 
dotări 

Mobilier Dotări 
P. I. R.  

2006 2349, 34 4641, 15 2040 - 3038 2620, 65 5567, 
54 

2007 2568, 09 4062, 42 5057, 28 50904, 67 - 3978, 48 - 
2008 - 3561 4293 646- soft 

educaţinal 
- 4266 - 

 

ªcoala Generalã Petriº – Clãdirea nr. 1

ªcoala Generalã Petriº – Clãdirea nr.2
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În modernul cabinet de informaticã, elevii au posibilitatea sã-ºi lãrgeascã
orizontul cunoaºterii accesând internetul ºi totodatã sã-ºi dezvolte abilitãþile
în folosirea calculatorului în sistemul A. E. L.

Cu o dotare mai mult decât satisfãcãtoare ºi îndrumaþi de un colectiv de
cadre didactice cu multã disponibilitate, ªcoala generalã Petriº va asigura în
permanenþã pregãtirea necesarã elevilor, pentru a deveni buni cetãþeni ºi
adevãrate caractere.

Nu putem încheia capitolul dedicat învãþãmântului din comuna Petriº
fãrã sã amintim de preotul ortodox ºi învãþãtorul Gheorghe Marcu,
învãþãtor titular la ªcoala primarã din comuna Seliºte din anul 1925. La 1
ianuarie 1933 a obþinut definitivarea în învãþãmânt iar în anul 1937 a obþinut
gradul II. Referitor la activitatea învãþãtorului Gheorghe Marcu inspectorul
ºcolar regional L. Ciobanu, în procesul verbal din 30 noiembrie 1936 nota
urmãtoarele: În timpul funcþionãrii la aceastã ºcoalã n-a suferit nicio
pedeapsã. Singur învãþãtor fiind a predat ºi la clasele ciclului al doilea de
învãþãmânt, în care, potrivit prevederilor legii, a predat lucrul manual ºi
practicã agricolã. A învãþat elevii sã împleteascã coºuri din nuiele, sã
confecþioneze diferite obiecte de interes gospodãresc, în mãrime naturalã,
sã lucreze rame pentru aºezatul fagurilor, etc. Aplicaþii agricole a fãcut în
grãdina de legume ºi zarzavaturi a ºcolii.

Datoritã eforturilor sale, în comuna Seliºte s-a ridicat un frumos edificiu
ºcolar ce dispune de o salã de învãþãmânt ºi locuinþã pentru învãþãtor. Tot
domniei sale îi revine meritul înãlþãrii din temelie a unui mãreþ local de
bisericã, aproape de sfârºit, care, împreunã cu cel ºcolar, fac podoaba satului.

A înzestrat ºcoala cu mobilier nou ºi cu material de învãþãmânt care împacã
pe deplin cerinþele didactice.

A înfiinþat o bibliotecã popularã cu peste 800 de volume, pe care o
pune la dispoziþia locuitorilor satului, cu care a organizat ore de lecturã ºi
conversaþii.

Deasemeni a reuºit sã-ºi înjghebeze o frumoasã bibliotecã personalã,
citeºte ºi chiar învaþã cu dârzenie de muntean numai pentru a-ºi satisface
o necesitate sufleteascã ºi a fi prin ºi cu ajutorul cãrþii mai folositor
comunitãþii în mijlocul cãreia a ºtiut sã fie toiag pãmântean ºi cãlãuzã pe
cãile evangheliei.

Împreunã cu micile vlãstare ce i-au fost încredinþate spre învãþare, între
anii 1935-1942 a format o frumoasã livadã a ºcolii plantând numeroºi pomi



73

Comuna Petriº – trecut ºi prezent

fructiferi. Tot el a plantat în grãdina bisericii 40 de meri, 20 de peri ºi 12
gutui.

S-a ocupat cu mult spirit gospodãresc de administrarea terenului aflat în
dotarea ºcolii. ªcoala dispune în hotarul comunei de cinci iugãre fond ºcolar,
pe care l-a arendat la 11 oameni aducând bugetului ºcolii un venit de 21 620
lei. A lucrat cu mult sârg 14 iugãre de pãmânt – dotaþie învãþãtoreascã – situat
între liziera comunei ºi ºoseaua naþionalã numãrul 13, pãmânt care conform
dispoziþiunilor anterioare a fost folosit întotdeauna de învãþãtor. Având atâta
teren agricol învãþãtorul Gheorghe Marcu a înfiinþat o cantinã ºcolarã unde
copiii puteau zilnic servi o masã caldã.

În perioada 1942-1945 a fost preºedintele „Cercului Cultural Petriº”. În
cadrul acestuia a susþinut numeroase conferinþe dintre care enumerãm câteva:
Însemnãtatea ºcolii, Alcoolismul, Puterea credinþei, Creºterea copilului,
Dragostea faþã de bisericã, Din trecutul neamului nostru, Foloasele învãþãturii.
Cu prilejul tuturor ºedinþelor de cerc cultural ºi al sãrbãtorilor naþionale ori
religioase a þinut ºezãtori cu producþiuni ºcolare ºi cuvântãri lãmuritoare a
importanþei fiecãreia.

În cadrul ºcolii a înfiinþat un cor pe o voce, iar în cadrul localitãþii Seliºte
a înfiinþat un cor bãrbãtesc pe douã voci, care cântã în fiecare duminicã ori
sãrbãtoare religioasã la bisericã.

La 27 noiembrie 1958, Wild Francisc, inspector metodist la Secþiunea de
Învãþãmânt ºi Culturã de pe lângã Sfatul Popular al raionului Lipova, în urma
efectuãrii unei inspecþii nota în procesul verbal cã învãþãtorul Gheorghe
Marcu munceºte cu multã dragoste ºi pricepere având o experienþã bogatã
pe tãrâm didactic. Are o orientare justã în organizarea lecþiilor ºi din punct de
vedere educativ. Desfãºoarã o activitate rodnicã ºi în munca de culturalizare
a maselor. În fiecare duminicã susþine la cãminul cultural conferinþe, pregãteºte
programe artistice cu copiii de ºcoalã ºi tineretul din sat, muncind cu dragoste
ºi spirit de rãspundere.

A activat ca învãþãtor pânã în anul 1967 când s-a pensionat.
Este ºi acum iubit de cei care l-au cunoscut ºi în timp ce deapãnã amintiri

despre „domnul” simþi în glasul lor respectul dar ºi pãrerea de rãu cã preotul
ºi învãþãtorul Gheorghe Marcu nu se mai numãrã printre locuitorii în viaþã ai
satului Seliºte.
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IV. 2. Cultele

Biserici ºi case de rugãciuni
În lumea satului românesc, biserica ocupã rolul central, fiind punctul în

jurul cãruia graviteazã întreaga viaþã a satului.
Împreunã cu dovezile arheologice, cu documentele istorice, cu datinile ºi

rânduielile strãmoºilor, bisericile sunt dovezi de netãgãduit ale permanenþei
noastre pe aceste meleaguri. Sunt mãrturie a tenacitãþii poporului român,
care în vremurile vitrege a ºtiut sã-ºi pãstreze specificul de viaþã, credinþa ºi
limba strãbunã. Pe lângã cetãþi ºi întãrituri, bisericile ne rãmân ca documente
ale îndepãrtatelor timpuri. Indiferent de forma de credinþã, se confirmã
existenþa unei populaþii ce avea o organizare socialã înaintatã. Cultul religios
pe valea Petriºului ca de altfel în toatã þara îºi are originea în a doua parte a
secolului I. Sfântul apostol Andrei propovãduia credinþa în timpurile vechi,
dupã anul 40 al erei noastre, în Dobrogea, Muntenia ºi Moldova de sud, mânat,
ca toþi apostolii, de cãtre Hristos, sã propovãduiascã învãþãtura Bibliei în toatã
lumea.

În pãrþile noastre ortodoxismul
reprezintã cea mai veche credinþã.
Urmeazã catolicismul ºi reformismul.
Cultele neoprotestante au apãrut în
secolul al XIX-lea ºi mai ales în prima
parte a secolului al XX-lea. Ele au venit
în þara noastrã din Europa de Vest ºi din
America de Nord,

Religia majoritarã în comuna Petriº
este ortodoxã. Locuitorii acestor þinuturi
ºi-au cultivat ºi respectat de-a lungul
timpului religia strãmoºeascã. Mãrturii
despre viaþa bisericeascã a românilor de
pe valea Petriºului stau bisericile de mir
cunoscute încã din secolul al XVIII-lea.

Conform ultimului recensãmânt al
populaþiei realizat în anul 2002, confi-
guraþia religioasã a populaþiei stabile pe
întreaga comunã Petriº era urmãtoarea:

Biserica ortodoxã Petriº
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a. Biserica ortodoxã din Petriº
Surse istoriografice menþioneazã existenþa parohiei ortodoxe de la Petriº

încã din primii ani ai secolului al XVIII-lea, mai precis în anul 1708. În anul
1728 fãcea parte din Protopopiatul Vãrãdia, având 57 de case ºi fiind cea mai
mare parohie dintre cele 21 câte alcãtuiau acest protopopiat.

În conscripþia din anul 1755 a episcopului Sinesie Jivanovici al Aradului,
în localitatea Petriº, care avea doar 51 de case, este consemnatã existenþa
unei vechi biserici din lemn cu hramul „Bunavestire”care era frecventatã ºi
de credincioºii ortodocºi din localitatea Corbeºti, deoarece aceºtia nu aveau
nici preot ºi nici bisericã. Era slujitã de protopopul Constantin Popovici ºi fiul
sãu Zaharia Popovici. Fiind într-o stare avansatã de degradare, aceastã bisericã
a fost demolatã în anul 1763, în acelaºi an, fiind construit în locul ei un alt
locaº de cult, tot din lemn, cu hramul „Sfântul Mucenic Gheorghe”. Biserica a
fost vizitatã la data de 6 noiembrie 1848 de episcopul Gherasim Raþ însoþit
fiind de profesorul Vicenþie Babeº. Era o vizitaþie canonicã care avea menirea
de a aduce populaþia „de pe calea rãtãcirii pe cea a legalitãþii” în numele
Comitetului pentru apãrarea Ungariei. Vizitaþia canonicã nu a avut efectul
scontat. Profesorul Vicenþiu Babeº recunoaºte cã populaþia cercetatã cu
aceastã ocazie era „temãtoare ºi reþinutã faþã de tabãra opusã”. Se crede cã

Nr. 
persoane  

Religie 

1490  ortodoxă 
10 romano-catolică (Biserica Română Unită cu Roma) 
2 greco-catolică 
2 reformată 
2 creştină de rit vechi 
52 baptistă 
294  penticostală (Biserica lui Dumnezeu Apostolică) 
5  adventistă de ziua a şaptea 
2 creştină după evanghelie 
1 musulmană 
1  mozaică 
2 fără religie 
8 nedeclarată 
1871 Total populaţie stabilă 
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episcopul a profitat de aceastã ocazie pentru a-i îndruma pe credincioºi la
pãstrarea credinþei ortodoxe. În aceastã sfântã bisericã slujeau în anul 1849
doi preoþi parohi – Iosif Popovici ºi Vichentie Popovici precum ºi un preot
capelan care îndeplinea funcþia preoteascã în dependenþã de parohi. ªi acest
locaº sfânt a fost demolat în anul 1883, în locul lui construindu-se în acelaºi an
actuala bisericã cu hramul celei vechi, sfinþitã în anul 1884. A fost construitã
din cãrãmidã, în stil baroc-vienez, obiºnuit în Banat. Interiorul are o boltã
semicilindricã „berceaux”, executatã din cãrãmidã. Pictura muralã din frescã
efectuatã în anul 1934 este opera pictorului Vlãdescu din Lipova. Iconostasul
ºi pardoseala bisericii sunt din lemn. Biserica a fost sfinþitã de arhimandrit
Policarp Moruºca în anul 1934. Antimisul este din 1961 de la I. P S. mitropolit
ºi arhiepiscop Nicolae Corneanu. Actuala bisericã ortodoxã din parohia Petriº
în perioada 1925-1934 a fost reparatã de trei ori:

1925 – 12000 lei; 1930 – 36000 lei; 1934 – 70000 lei. Ultima renovare
(1934)a fost fãcutã prin jertfa credincioºilor ºi prin grija preotului Partene
Mârza ºi a fost sfinþitã de P. S. Sa pãrintele episcop Grigore Comºa în acelaºi
an 1934.

Matricolele botezaþilor, cununaþilor ºi morþilor se pãstreazã din anul 1943
iar arhiva din anul 1920.

Din anul 1890 Parohia ortodoxã din Petriº alãturi de celelalte parohii din
Corbeºti, Roºia-Nouã, Seliºte ºi Ilteu au fost arondate protopopiatului Radna,
cel al Vãrãdiei fiind desfiinþat.

În apropiere de bisericã este casa parohialã ziditã din lemn ºi cãrãmidã
prin contribuþia credincioºilor în anul 1960.

Cea mai valoroasã carte aflatã în biserica ortodoxã din Petriº este „Noul
Testament”- Bãlgrad 1648. Alte cãrþi vechi: Apostol din secolul XVIII, Triod,
Octoih ºi Mineile, peste tot anul, toate în limba chirilicã.

Preoþi ce au slujit în cadrul Parohiei Petriº: Ioan (1709); Ioan (1728);
Constantin Popovici (1728, 1755); Zaharia Popovici (1755); Iosif Popovici (1764,
1791); Ioan Popovici (1767); Iosif Popovici (1825, 1872); Petru Cimponeru
(1826, 1854); Vichentie Popovici (1849, 1854); Ioan Popovici (1872); Iosif
Cimponeriu (din 1871); Partenie Mârza, Creþu Gheorghe, Dan Petru,
Simionescu ªtefan, Popa Pavel, Mititelu Mircea, Popa Ioan, pãrintele Gal ºi în
prezent pãrintele Onea Crinel.

Diaconi: Teodor, fiul preotului Toma.
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b. Biserica ortodoxã din Ilteu
În anul 1755 episcopul Sinesie Jivanovici consemneazã cã în Ilteu,

localitate cu 55 de case, în anul 1711, pe Pârâul bisericii, exista o bisericã
de lemn veche care avea hramul „Sfântul Ioan Botezãtorul”. În 1761, aceasta
a fost demolatã ºi în locul ei a fost edificatã o altã bisericã de lemn cu hramul
celei vechi. Pe pragul de lemn, deasupra trecerii dintre naos ºi tinda bisericii,
se afla urmãtoarea inscripþie: „Eparh AraduluiPãrintele Sinesie Jivanovici.
Fiind aceºti Todor doi preoþi Popa Petru... Popa Constantin dimpreunã cu
dlui jupân Mihail birãu la a. 1761”. Cã aceastã bisericã, a fost construitã în
1761, ne-o spune ºi o însemnare descoperitã pe un exemplar al unui Minei pe
iunie (Buda 1805): „În altar pe lemnul iconostasului se aflã sculptat anul
1761, adicã anul edificãrii bisericii”. Ulterior aceastã bisericã a fost mutatã pe
vatra nouã a satului. Biserica era de dimensiuni reduse (13, 50 metri lungime, 5,
40 metri lãþime ºi 2, 20 metri înãlþime)ºi avea un plan rectangular cu absidã
poligonalã nedecroºatã. Interiorul era decorat parþial cu picturã muralã. Iconostasul
înfãþiºa Apostolii aºezaþi în arcade, în centru fiind amplasat Isus Hristos pe
tron, iar deasupra compoziþia Rãstignirea. Prin analogii stilistice cu pictura
bisericii de lemn de la Seliºte, pictura a fost executatã probabil de pictorul
Popa Filip din Lugoj. Uºile îm-
pãrãteºti au fost executate de
acelaºi pictor, în timp ce icoanele
împãrãteºti ºi decorul mural au fost
realizate de un alt artist, ce prove-
nea probabil din zona Munþilor
Apuseni. În anul 1936 comitetul
comunal Ilteu hotãrãºte începere
lucrãrilor de consolidare ºi îngrijire
a bisericii de lemn. Dar lucrãrile nu
vor mai avea loc, întrucât în acelaºi
an comunitatea primea din partea
Comisiei Monumentelor Istorice
pentru Transilvania aprobarea
demolãrii în vederea ridicãrii unui
nou edificiu, cu indicaþia lui Atanasie
Popa de a se pãstra pictura din altar. Biserica Ortodoxã din Ilteu
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Biserica actualã a fost ridicatã între anii 1935-1937 dupã planurile
arhitectului Adalbert Papp din Arad, costul construcþiei ridicându-se la 650.000
lei ºi poartã hramul „Sf. Prooroc Ioan Botezãtorul”. Preot al parohiei era în
acea vreme Petru Binchici care era ºi învãþãtor al ºcolii din sat. Ca
amplasament a fost ales vechiul cimitir, aflat în centrul satului Ilteu. Lucrãrile
au fast încheiate în anul 1937, iar în anul 1938, pictorul Toader Iulian a zugrãvit
pe boltã câteva medalioane ce se mai vãd ºi astãzi, dar care nu respectã ordinea
iconograficã, tradiþia ortodoxã, ºi canoanele picturii bisericeºti.

Este construitã pe temelie din beton cu ziduri din cãrãmidã ºi bolþile din
scândurã tencuitã. Planul arhitectonic este cel specific ardelenesc din perioada
în care s-a construit, adicã tip navã fãrã turlã deschisã. Altarul este orientat
spre rãsãrit, iar la apus deasupra intrãrii principale, se înalþã un turn mare ce
þine loc de clopotniþã, încadrat de alte douã turnuri mici decorative. Sfântul
lãcaº mai are o uºã de acces pe peretele de sud amplasatã între naos ºi pronaos.
Pridvorul este delimitat de pronaos de cei doi stâlpi masivi ce sprijinã turnul
principal. Deasupra pridvorului este amplasat cafasul, în jurul turnului princi-
pal, iar extinderea lui se sprijinã spre naos pe încã doi stâlpi mai subþiri.
Lumina pãtrunde în sfânta bisericã prin trei ferestre ce lumineazã absida sf.
Altar ºi 16 ferestre ce lumineazã naosul ºi pronaosul. Deasupra ferestrelor
principale se aflã amplasate mici ferestre tip hublou care au rol pur decorativ.

Biserica are trei clopote dintre care unul dateazã din anul 1927 ºi se pare
cã provine de la vechea bisericã.

Exteriorul sf. biserici este refãcut în praf de piatrã, iar acoperiºul a fost
refãcut în anul 2004 ºi este din panouri de tablã lindab.

Biserica nu se aflã înscrisã pe lista monumentelor de artã.
Cãrþi vechi româneºti în parohia Ilteu: Antologhion, Râmnic 1745;

Octoih Mare, Blaj 1792; Minei - mai, Buda 1804; Minei – iunie, Buda 1805;
Minei - iulie, Buda 1805.

Preoþi: Oprea (1728, 1745); Constantin Negrescu (1764, 1767); Oprea
(1764); Gheorghe Doholtescu (1767); Constantin Popovici (1785, 1788); Vasile
Jivulescu (1815-1821); Grigore Popovici (1821); George Jivulescu (1821-1853);
Zinovie Jivulescu (1845-1860); Manasie Neiculesc, administrator în Ilteu (1864-
1868); Zinovie Jivulescu (1867-1873); Manasie Neiculescu (1871-1874); Ioan
Popovici, capelan în Petriº, (1874); Alexa Vesaloni (1874-1905); Augustin
Grozescu (1905-1923). Au mai slujit preoþii: Popa Ioan, Ciulea Sorin (1983-
1988)ºi Bãlãnescu Ionel din 1988 ºi pânã în prezent.
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c. Biserica ortodoxã din Seliºtea de Mureº
Într-un document din 20 septembrie 1728, satul Seliºte este înregistrat

doar cu o singurã casã. Pânã în anul 1745 localitatea înregistreazã o creºtere
demograficã deosebitã, având 33 de
case, fiind organizatã deja în parohie
condusã de preotul Petru. Având preot
satul avea ºi bisericã. Prima menþiune a
unui locaº de cult o avem în conscripþia
din 1755 a lui Sinesie Jivanovici din care
aflãm cã biserica din lemn, nouã fiind,
este nesfinþitã ºi poartã hramul „Sfinþii
apostoli Petru ºi Pavel”. Probabil
biserica a fost construitã în perioada
1745-1755. Important de semnalat faptul
cã în registrele comitatului din anul 1752
este consemnat numele „Pascul Deak”
care îndeplinea funcþia de „diac” la
biserica din Seliºte. A fost sfinþitã abia
în anul 1765. Inscripþia cioplitã pe
ancadramentul uºii de pe latura de sud
imortalizeazã anul unei reparaþii capitale
a bisericii: „Scris-am eu Popa Petru d(in)
Seliºce mes... apr. 1775. ” La începutul secolului al XIX-lea interiorul bisericii
a fost împodobit cu o frumoasã picturã executatã de zugravii Filip ºi Nicolae.
Cel din urmã fiind cunoscutul zugrav Nicolae de la Lupºa Mare din Munþii
Apuseni. Numele meºterilor zugravi împreunã cu preotul ºi ctitorii bisericii îi
aflãm însemnaþi în inscripþia de la proscomidier, sub icoana Punerii în mormânt:
„+P(omeni) G(ospodi) Ct(itorii) Petru erei, Mãrinca, Ioan, Iosif,
Gheorghe, Grozav, P(etru ?), Mãrie, Boriþa, Paraschiva, Reveca, erei
Iosiv, erei Vasile, P(omeni) G(ospodi), zugr(avul) Filip erei, Nicolae
zugrav”. (Pomeneºte Doamne ctitorii preotul Petru, Mãrinca, Ioan, Iosiv,
preotul Vasile, zugravul Filip, preot Nicolae Zugrav). Între anii 1932-1937 s-a
construit din cãrãmidã actuala bisericã, costul construcþiei ridicându-se la
650000 lei. Dupã construirea actualei biserici, biserica veche din lemn a fost
dezafectatã cultului ºi pãrãsitã în cimitirul satului, unde în urmã cu douã secole
fusese înãlþatã. A fost restauratã în 1966 cu ajutorul statului. În anul 1985 a

Biserica ortodoxã din Seliºte
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fost strãmutatã în curtea mãnãstirii „Sfântul Simion Stâlpnicul” din Arad-Gai
cu sprijinul Episcopiei Arad ºi cu aprobarea Consiliului Parohial al Parohiei
Ortodoxe Ilteu. Strãmutarea s-a fãcut cu ajutorul credincioºilor, putând fi vãzutã
ºi astãzi în incinta mãnãstirii.

Cãrþi vechi româneºti: Chiriacodromion, Bucureºti, 1732; Psaltire, Sibiu
1791.

Preoþi: Petru (1745); Gheorghe (1764); Vasile Popovici(1785, 1834); Vasile
Popescu (1838, 1854), Marcu Gheorghe. Popa Ioan, Ciulea Sorin, Bãlãnescu
Gheorghe.

d. Biserica ortodoxã din Corbeºti
Tradiþia consemneazã existenþa unei biserici de lemn situatã pe Dâmbul

Bisericii unde era ºi cimitirul. În conscripþia din anul 1755 satul Corbeºti
avea 15 case (aproximativ 75 de suflete), iar locuitorii din motiv cã nu aveau
preot ºi bisericã, frecventau locaºul de cult din Petriº.

La începutul anului 1783,
comunitatea înainteazã auto-
ritãþilor o cerere pentru apro-
barea construirii unei biserici.
Adunarea generalã a nobililor
comitatului Arad întocmeºte un
raport cãtre împãrãteasa Maria
Tereza, trimis prin Consiliul
Locumtenþial, prin care solicitã
aprobare pentru construirea
unei biserici în localitatea
Corbeºti. Se primeºte aprobare

începând cu data de 4 iunie 1783. Dar în data de 14 iulie 1783 se interzice
ridicarea bisericii pe motiv cã localitatea avea doar 44 de familii ortodoxe, cu
toate cã prin Rescriptul Declaratoriu (16 iulie 1779)se prevedea cã în satele
care aveau cel puþin 30 de familii ºi preot „pentru slujba dumnezeiascã”, puteau
sã-ºi edifice o bisericã de orice formã ºi din orice material lemn sau piatrã. Se
pare cã satul avea deja preot al cãrui nume îl aflãm dintr-o însemnare fãcutã
pe filele unui exemplar al Noului Testament tipãrit la Bãlgrad în 1648. Este
vorba despre preotul Todor care nu este altul decât Teodor Olãresc întâlnit în
documente ºi în anul 1788. În timpul acestui preot a fost construitã biserica

Biserica ortodoxã din Corbeºti
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de lemn cu hramul „Naºterea Maicii Domnului”, existentã ºi astãzi.
Întemeietorii bisericii au fost credincioºii gr. or. români din Corbeºti. Cert
este cã în anul 1793 într-o însemnare fãcutã pe filele unei Evanghelii
(Bucureºti 1682), se vorbeºte despre biserica din Corbeºti. Biserica este de
formã dreptunghiularã, terminatã cu o absidã poligonalã. Lungimea bisericii
este de 11 metri iar lãþimea de 5 metri. A fost reparatã de douã ori, 1890 ºi
1903. În anul 1890 a fost ridicatã cu un metru de la pãmânt lucrãrile fiind
conduse de meºterul Nicolae Purcarin de la Petriº. Deasupra pronausului
are un turn clopotniþã care la început a fost acoperit cu ºindrilã. În anul 1903
a fost reparat ºi biserica a fost acoperitã cu þiglã de cãtre meºterul Toth Erno
din Sãvârºin. Biserica a fost pictatã în anul 1807 de Nicolae de la Lupºa Mare
având ºi un ajutor al cãrui nume nu se cunoaºte ºi cãruia îi aparþine o parte
din pictura naosului. Prin pictura altarului, zugravul Nicolae realizeazã scene
de o mare sensibilitate, aºa cum sunt: Deisis, Maria împãrãteasã, Sf. Troiþã,
Soboarele îngereºti. Strãdania sa artisticã în altarul de la Corbeºti este
consemnatã ºi de pisania aºternutã pe latura de nord: „Acest sfânt altariu s-au
zugrãvit cu cheltuiala lui Bãleþ Zãhãrie ºi cu truda dumnealui, sã aibã pomanã
în veci, la anul 1807, de mâna mea Nicolae Zugrav de la Lupºa Mare”. În
pictarea bisericii, zugravul Nicolae a realizat scene pline de dramatism ºi
sensibilitate, aºa cum sunt: Când a silit pe Simon sã ducã crucea, scenã
încadratã într-un peisaj de dealuri, Înãlþarea Domnului, Înãlþarea Sfintei
Cruci sau Duminica Mironosiþelor. În absidã pe boltã apar Sfânta Treime
ºi Maica Domnului cu pruncul pe tron, ºi cete îngereºti, iar pe pereþi friza
sfinþilor ierarhi. Pictura este valoroasã prin compoziþiile ce includ unele detalii
pitoreºti din viaþa cotidianã, ca ºi prin cromatica echilibratã ºi aspectul
decorativ, ce denotã sensibilitate ºi simþ artistic.

A fost sfinþitã în anul 1811 însã nu se ºtie de cãtre cine neexistând date în
acest sens.

Biserica posedã douã icoane vechi pictate pe lemn având dimensiunea de
85/72 cm. Una reprezintã pe Sfânta Fecioarã Maria cu pruncul Iisus în
braþe. Pe icoanã este scris cu litere chirilice: „Aceastã sfântã icoanã a cumpãrat-
o Han Zãhãrie, în bani 8 zloþi la biserica Corbeºcilor – An 1808”. A doua
icoanã reprezintã pe Iisus Hristos cu o carte deschisã în mâna stângã cu
inscripþia „Veniþi binecuvântaþii pãrintelui meu, de moºteniþi.... care am gãtit
vouã mai nainte de începutu-mi, cã am fost flãmând ºi mi-aþi dat de mâncare”,
iar cu mâna dreaptã binecuvântã. Dimensiunea icoanei este de 85/68 cm.
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În anul 1909 Nicolae Petrean a lui Ioan a procurat pentru sfânta bisericã
icoana „Învierii Domnului” în preþ de 20 de coroane ºi 50 de fileri, pictatã pe
tinichea ºi douã octoice în preþ de 3 coroane ºi 60 fileri.

Cele mai vechi obiecte aflate în bisericã sunt: un potir vechi de plumb,
douã cãdelniþe de aramã, douã sfeºnice mari de lemn înaintea altarului ºi
douã rânduri de odãjdii despre a cãror origine ºi vechime nu se ºtie. Mai sunt
douã icoane de 42/50 cm. pictate pe lemn. Una reprezintã pe un sfânt iar
cealaltã chipurile unor sãrbãtori. Nu se ºtie cine le-a dãruit bisericii.

Cea mai veche matricolã de naºteri aflatã în arhivã este din anul 1807,
protocolul cununaþilor de la anul 1877, iar a rãposaþilor de la anul 1850.

Biserica a fost vizitatã de istoricul de artã, doctor Coriolan Petranu
profesor universitar din Cluj în anul 1925. Cu aceastã ocazie au fost examinate
obiectele mai vechi pe care le-a propus sã fie trimise la Muzeul Palatului
Cultural din Arad.

Cu ocazia inventarierii monumentelor istorice ce a avut loc în anul 1938
din iniþiativa secþiei din Cluj a Comisiei Monumentelor Istorice, Prefectura
judeþului Arad a înaintat o listã în care erau cuprinse 13 obiective, din care
numai 5 erau avizate ca monumente, celelalte 8 fiind monumente memoriale.
Între cele vizate figurau ºi bisericile de lemn de la Corbeºti, Roºia-Nouã ºi
Seliºte.

Cãrþi româneºti vechi aflate în bisericã: Noul Testament, Bãlgrad 1648;
Evanghelie, Bucureºti 1682 (cumpãratã de preotul Toma de la Corbeºti cu 12
zloþi „sã-i fie de pomenire”) Chiriacodromion, Bãlgrad 1699; Psaltire,
Bucureºti 1759; Octoich, Blaj 1760; Triod, Blaj 1771; Strajnic, Blaj 1773;
Evanghelie, Blaj, 1776; Minologion, Blaj, 1781; Penticostalion, Râmnic 1785;
Psaltirea, Sibiu 1800; Molitvelnic, Bucureºti 1819; Jertfelnic, Bucureºti 1819;
Apostol, Sibiu 1851; Ceaslov, Sibiu 1850.

În sfânta bisericã din Corbeºti se mai aflã: o pravilã, un apostol ºi douã
molitvelnice. Nu se ºtie unde s-au tipãrit deoarece lipseºte fila cu titlul cãrþii.

Conform însemnãrilor fãcute de preotul Corneliu Monþia la 13 noiembrie
1940 nr. total al cãrþilor aflate în biserica ortodoxã din Corbeºti era de 45.

Preoþi: Gheorghe (1784); Teodor Olãresc (1784, 1785, 1788); Toma (1793);
Teodor Popovici (1802, 1817); Vichentie Popovici (1811-1842); Teodor Popovici
(1843-1845); Petru Cimponer ºi Iosif Popovici (1845-1866); Aaron Popovici
(1866-1868;ºi-a donat întreaga avere în ascuns bisericii din Corbeºti); Ioan
Cimponeri ºi ªtefan Vesa (1868-1870); Andrei Vãþan (1870) care având con-
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flict cu judele comunal Iancu Han, a fost nevoit sã pãrãseascã parohia ajungând
preot la Baia. Bãtrânii satului spuneau cã înainte de a pleca din parohie a
„blãstãmat pe locuitori” ºi de aceea s-au abãtut asupra satului atâtea necazuri;
Ioan Cimponer ºi ªtefan Vesa (1870-1872); Alexandru Lazãr (1873-1896); Petru
Vesa (1896-1897); Corneliu Monþia (1897-1942).

Despre preotul Corneliu Monþia am gãsit consemnat în cronica bisericii
parohiale din comuna Corbeºti urmãtoarele:”... s-a hirotonisit prin Înalt
Prea Sfinþitul Arhiepiscop ºi Mitropolit Ioan Meþianu în 28 august 1897,
e de 36 de ani ºi serveºte de 10 ani”

Iatã ce spunea preotul Corneliu Monþia despre ºcoala confesionalã din
acele vremuri:” ºcoala confesionalã n-a fost binevãzutã de autoritãþile oficioase
maghiare ºi fiind edificatã pe intravilanul comunei politice notarul Ioan Babits
sau mai bine zis reprezentanþa comunalã în frunte cu primarul de atunci a voit
s-o statifice. ” Preotul Corneliu Monþia s-a opus ºi a reuºit sã transcrie
intravilanul ºcolar pe comuna bisericeascã ortodoxã românã din Corbeºti.

Au mai slujit urmãtorii preoþi: Ioan Bâru: Ioan Popa; Ionel Tãmãºan;
Piºchian Eugen.

e. Biserica ortodoxã din Roºia-Nouã
Biserica a fost dintotdeauna locul de întâlnire al tuturor credincioºilor

din cadrul unei comunitãþi. Aproape cã nu a existat localitate româneascã în
care sã nu existe un sfânt locaº ortodox.
Localitatea Roºia- Nouã nu putea sã facã
excepþie de la aceasta. Astfel, conform
conscripþiei lui Sinesie Jivanovici, aici a
existat în anul 1775 o veche bisericã din
lemn cu hramul „Bunavestire”, cons-
truitã în anul 1773 pe un platou de la
poalele dealului numit al lui Dalcã Lazãr,
unde era ºi cimitirul satului. În anul 1810,
aceastã bisericã a fost vândutã printr-un
contract de vânzare-cumpãrare satului
ªteia (judeþul Hunedoara)de pe celãlalt
versant al Munþilor Zãrandului, în locul
ei edificându-se actuala bisericã de
lemn, cu hramul „Sfântul Mucenic

Biserica ortodoxã din Roºia-Nouã
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Dimitrie”, sfinþitã în anul 1811 de protopopul Zaharia Protici al Vãrãdiei. Este
construitã din bârne groase de stejar, în stilul vechi românesc al bisericilor
de lemn din Ardeal. Biserica are un plan dreptunghiular cu absidã poligonalã
nedecroºatã, având turn clopotniþã peste pronaus. Turnul este construit din
scânduri de brad ºi acoperit cu tablã iar biserica este acoperitã cu ºindrilã.
Pictura bisericii a fost executatã în anul 1820, pe lemn direct, în ulei, de
acelaºi zugrav Nicolae din Lupºa Mare aºa dupã cum reiese dintr-o însemnare
fãcutã pe coperta unui Catavasier(Râmnic, 1750): Sã se ºtie cã eu Nicolae
Zugrav am zugrãvit biserica din Roºia în anul 1820, s-au gãtat aprilie 17 zile”.
Remarcabilã este pictura naosului în care se acordã importanþã „Ciclului
Patimilor”, iar în absida altarului se disting, „Jertfa lui Avram”, „Sfânta Troiþã”
ºi friza patriarhilor. De la vechea bisericã s-a pãstrat iconostasul care este
instalat în actuala bisericã ºi trei icoane împãrãteºti cu o decoraþie în ipsos,
tehnicã de lucru întâlnitã în þãrile române, icoane databile din secolul al XVIII-lea.

Ctitorii bisericii sunt locuitorii din Roºia Nouã ºi Obârºia.
Antemisul este din 1956, sfinþit de episcop dr. Andrei Mager al Aradului.
Restaurãri s-au fãcut în anii 1862, 1867 ºi 1902. De fiecare datã a fost ridicatã

pe noi temelii, deoarece fiind construitã pe teren mlãºtinos, s-a afundat, fapt ce a
necesitat ridicarea ei din timp în timp. În anul 1919 s-a ridicat pentru ultima datã
la înãlþimea de 2 metri. Astãzi are o temelie de 80 centimetri. În anul 1943 a fost
tencuitã pe dinafarã. Se spune cã biserica ar fi fost pictatã ºi în exterior.

Biserica a avut matricole din 1809 ºi 1810 dar au fost predate la arhiva
statului. Astãzi se gãsesc matricolele botezaþilor, cununaþilor ºi rãposaþilor
din anul 1900.

Are clopotniþã separat de bisericã, în care este aºezat un clopot cumpãrat
în anul 1934. În turnul bisericii încã este un clopot cumpãrat în anul 1921,
clopotul vechi fiind rechiziþionat în timpul primului rãzboi mondial.

Cãrþi româneºti vechi aflate în bisericã: Catavasier, Râmnic, 1750;
Antologhion, Bucureºti, 1767; Cazanie, Bucureºti, 1768; Triodion, Blaj, 1800,
Octoih, secolul XVIII. Într-un inventar din 1855 sunt menþionate 16 cãrþi:
Evanghelie; Liturghier; Apostol; Minei mare; Octoih(2); Cazanie; Triod;
Penticostar; Psaltire; Constantin Diaconovici-Loga, Octoih-Tipicon;
Catavasier(2); Molitfelnic mare; Ioan Popp, Învãþãturi morale, Buda, 1847;
Nicolae Tincu-Velia, Cele 7 virtuþi, Braºov, 1847.

Preoþi: Ianãº (1728, 1745); Ioan Popovici (1752, 1779); Ioan Mariescu
(1764, 1767); Lazãr Popovici (1788); Ioan Volungan (1801, 1811); Dimitrie
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Duroºi (1833-1844); Nicolae Vesa (1834); Teodor Volungan (1825, 1855) –
nãscut în anul 1795, hirotonit preot la 10 iunie 1825 de episcopul Iosif Putnic.
Avea singhelie din 14 ianuarie 1834 de la Gherasim Raþ ºi avea o purtare
„bunã potrivit preoþiei, îºi îndeplineºte datorinþele cu sârguinþã, în slujba
preoþeascã se poartã bine”; Ioan Cimponeriu (1846-1880) – nãscut în 1823,
hirotonit la 12 aprilie 1846 de Gherasim Raþ ºi în 1854 încã nu avea singhelie.
ªtia bine româneºte, „citire, scriere, cântare, cu ºtiinþã teologhiceascã, cu
însuºiri vrednice, îºi îndeplineºte datorinþele foarte bine ºi moral bun, în slujba
preoteascã se poartã cu mare sârguinþã”; Petru Vesa (1900-1934): Teodor
Handra (1934); Aurel Ijac (1938); Victor Corpodea (1943); Gheorghe Ciopatã
(1945); Ioan Bârul (1956); Ioan Oncu (1959); Clemente Popovici (1960); Au
mai slujit: rasofor Forai Roman, plecat la mãnãstirea Cernica, pr. Dehelean
Gheorghe, Pascu Butar ºi Popa Aurelian.

Diaconi: Ianoº (1755)

 f. Cultul Baptist
Istoricul cultului aratã cã acesta este cel mai vechi dintre cultele

neoprotestante. La baza cultului stã anabaptismul, care s-a dezvoltat în Europa.
Se stabilizeazã în Anglia ºi îºi atribuie numele de credinþã baptistã, care trece
peste ocean în America

A treia þarã din lume în care s-a rãspândit credinþa baptistã a fost Germania.
Pe teritoriul României se aminteºte pentru prima datã de existenþa baptiºtilor
în Transilvania, sub numele de anabaptiºti în anul 1527. În 1662, în jur de 40
de comunitãþi anabaptiste sunt expulzate din Moravia ºi s-au aºezat în Ungaria
ºi în Transilvania, la Vinþul de Sus, de unde, în 1762, pleacã ºi se stabilesc în
sudul Rusiei. În secolul XIX cultul vine din Germania cu un grup de coloniºti,
între care Karl Scharlschmidt, botezat la credinþa baptistãde I. G. Onken în
1845 ºi soþia lui botezatã de G. Lehman, la Berlin, în 1849.

În 1864 se organizeazã la Bucureºti prima comunitate baptistã cu 12
membri. În jurul anului 1860 vin baptiºti din Rusia, din cauza prigonirii, ºi se
stabilesc în Dobrogea ºi la Bucureºti.

Un tânãr din Pecica, în 1902, propovãduieºte credinþa baptistã ºi reuºeºte
sã formeze în Dobrogea douã grupuri de credincioºi baptiºti.

Baptismul intrã în Transilvania prin Antal Novak, care, în 1871, ajunge la
Salonta, unde gãseºte un grup de reformaþi care, în casa lui Ianoº Lajos, studia
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Biblia. Îi convinge sã treacã la cultul baptist ºi se boteazã. Pe aceºtia îi urmeazã
ºi alþii, reuºind sã întemeieze biserici în spiritul acestui cult, în judeþele Bihor,
Arad ºi Timiº. În judeþul Arad, la Curtici ºi la Buteni, sunt construite primele
biserici baptiste.

Pe teritoriul comunei Petriº în localitatea Corbeºti a apãrut în anul 1905.
Prima bisericã baptistã s-a întemeiat la 4 octombrie 1921 ºi numãra 45 de
membri. Predicator era Filimon Todor, fostul preºedinte al comitetului parohial
ortodox din localitate care a pãrãsit cultul ortodox ºi s-a convertit la credinþa

baptistã. Astãzi, aceastã bisericã
nu mai existã, ea fiind demolatã
la sfârºitul anilor 1990, cei mai
mulþi dintre credincioºi frec-
ventând biserica penticostalã ºi o
parte biserica cultului creºtin bap-
tist din Petriº.

Biserica cultului creºtin bap-
tist din Petriº a fost construitã în
anul 1909. A fost demolatã în anul
2005 ºi reconstruitã pe alt am-
plasament ºi la acelaºi numãr 75,
intrând în funcþiune în luna iulie a
anului 2006. Are un numãr de 23
de credincioºi iar presbiter ºi
conducãtor al acestei biserici este
Moraru Gheorghe.

ªi în localitatea Seliºte în-
tâlnim o bisericã a cultului creºtin
baptist, dar care nu mai este
frecventatã de credincioºi, aceºtia
frecventând biserica baptistã din
Petriº.

g. Cultul Penticostal
Biserica apostolicã penticostalã, cum o numesc credincioºii ei, ar fi apãrut

pe pãmânt la 50 de zile de la învierea lui Iisus Hristos ºi la 10 zile de la
înãlþarea sa la cer.

Biserica cultului creºtin baptist din Petriº

Biserica baptistã din localitatea Seliºte
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La sfârºitul secolului al XIX-lea ºi la începutul sec. al XX-lea începe o
perioadã de revigorare a acestui cult în toatã lumea, inclusiv în România. În
pãrþile noastre, la Pãuliº, fiul unor emigranþi din America pe nume Pavel
Budeanu, se converteºte la credinþa penticostalã ºi reuºeºte, la rândul sãu,
sã-l converteascã la aceeaºi credinþã pe Gheorghe Bradin ºi pe soþia acestuia.
Aceºtia înfiinþeazã prima bisericã penticostalã din România în 1922. În 1924,
cultul a fost scos în afara legii, funcþionând în semiclandestitate pânã în 1944.

O deosebire a cultului baptist faþã de cel penticostal constã în faptul cã
baptiºtii fac rugãciunile individual ºi în afarã de duminici, þin numai sãrbãtorile
indicate de biblie. Faþã de baptiºti, penticostalii admit spãlarea picioarelor la
cina cea de tainã.

În localitatea Roºia-Nouã a
apãrut pe la începutul anului 1930
întemeietor fiind Gârna Petru din
localitate. În anul 1935 s-a construit
biserica penticostalã care dãinuie
ºi astãzi. Numãrul penticostalilor la
acea datã se ridica la 10. Astãzi
numãrul enoriaºilor penticostali
din Roºia - Nouã a crescut simþitor,
situându-se în jurul cifrei de 120 de
persoane din care 70 adulþi ºi 50
de copii. Diacon al acestei biserici
este Iancu Iacob.  Tot el este ºi
diaconul, celor 20 de penticostali
din Obârºia ºi al penticostalilor din Corbeºti. În Obârºia slujbele se sãvârºesc
într-o casã întrucât nu este bisericã. Acum, dupã spusele localnicilor, prin
contribuþii proprii, penticostalii de aici îºi construiesc o bisericã nouã.

Biserica penticostalã din Corbeºti a fost ziditã în anul 1958 ºi a început sã
funcþioneze în anul 1966. Are 10 metri lungime, 6 metri lãþime ºi 3, 25 metri
înãlþime. Se aflã situatã la numãrul 123, pe strada principalã a satului. Cel mai
de seamã pastor al acestei biserici a fost Han Petru din Corbeºti. Acum pas-
tor al bisericilor penticostale de pe valea Petriºului este Beni Petrean din
Sãvârºin. Numãrul credincioºilor din aceastã bisericã este de 70, dintre care
52 adulþi ºi 18 copii. În localitatea Petriº sunt doar 4 persoane de religie
penticostalã.

Biserica apostolicã penticostalã din
Roºia-Nouã
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IV. III. Activitatea culturalã

Întotdeauna, locuitorii de pe valea Petriºului, mari iubitori de folclor fiind,
ºi-au fãcut timpul necesar pentru a lua parte la diferitele activitãþi culturale
care aveau loc în cadrul localitãþilor. Fie cã aveau loc organizat în cadrul
cãminului cultural sau cu alte ocazii, clacã, ºezãtoare, jocul de duminicã dupã
- masa sau de Crãciun, oamenii acestor locuri au luat parte cu mult entuziasm
ºi au pus mult suflet în tot ceea ce au întreprins pe tãrâm cultural. Animatorii
culturali din localitãþile petriºene erau învãþãtorii care desfãºurau o activitate
asiduuã în munca de culturalizare a maselor. Aceºtia susþineau în cadrul
cãminelor culturale conferinþe cu caracter agricol, social ºi politic, cursuri de
îndrumare a familiilor, dar ºi programe artistice muncind cu multã dragoste ºi
simþ de rãspundere. Mari iubitori de folclor ºi beneficiind de o zonã cu un
bogat tezaur folcloric ei au instruit ºi pregãtit cu multã râvnã formaþii artistice
care prin spectacolele pe care le prezentau înafara comunei fãceau cunoscute
tradiþiile ºi obiceiurile vãii Petriº.

Primul cor bãrbãtesc pe patru voci a fost înfiinþat de învãþãtorul ªtefan
Pipa, în anul 1934, în localitatea Corbeºti, care cânta atât pe scena cãminului
cultural dar ºi la bisericã duminica ºi în sãrbãtorile legale.

În anul 1950 învãþãtorul Octavian Viþega înfiinþeazã la Roºia-Nouã, un taraf
alcãtuit din lãutari ai satului, iar un an mai târziu un grup vocal care interpreta
cântece populare culese de acesta din cadrul localitãþii. În anul 1952 reuneºte
cele douã formaþii formând un ansamblu vocal – instrumental ºi extinde
repertoriul adãugând la cântecele interpretate pânã atunci ºi altele culese
din întreaga comunã Petriº ºi chiar din afara comunei.

Grupul vocal instrumental din Roºia Nouã (1952)
instructor învãþãtor Viþega Octavian
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În cadrul cãminului cultural din Petriº exista în anul 1960 o formaþie de
teatru popular ºi una de dansuri populare locale instruite ºi conduse de cadrele
didactice Sas Aurora, Ene Gheorghe ºi Tomuº Mircea.

Învãþãtorul Victor Bulzu, în calitate de director al cãminului cultural
înfiinþeazã în anul 1960 la Corbeºti o formaþie de dansuri populare locale ºi
primul cor mixt pe patru voci, el fiind de altfel ºi dirijorul corului. Un cor
asemãnãtor i-a fiinþã la Petriº în anul 1961 din iniþiativa aceluiaºi inimos
învãþãtor Victor Bulzu. Fiu al acestei comune fiind, el doreºte sã facã cunoscut
numele comunei sale dincolo de graniþele comunei ºi ale judeþului. Astfel
reuneºte cele douã coruri mixte ºi în anul 1962 ia naºtere primul cor mixt al
comunei Petriº. Acest cor a susþinut numeroase spectacole ºi a participat la
diferite concursuri organizate în acea vreme. Era invitat la toate manifestãrile
cultural-artistice organizate în cadrul judeþului fiind apreciat ca fiind unul din
cele mai bune coruri din acele timpuri. Succesul acestui cor îi ambiþioneazã
pe locuitorii din localitatea Roºia-Nouã ºi Obârºia. Se mobilizeazã sub comanda
aceluiaºi învãþãtor Octavian Viþega ºi în anul 1965 apare pe scenele cãminelor
culturale din comunã formaþia de dansuri fecioreºti „Cãluºerii” care aveau un
repertoriu inspirat din dansurile jucate de feciorii satului la Crãciun , atunci
când mergeau cu dubele ºi cu colinda. Instructor era acelaºi învãþãtor Octavian
Viþega. Având nevoie de muzicã pentru a putea juca se reînfiinþeazã taraful
din Roºia-Nouã, dirijor fiind regretatul taragotist Faur Lazãr.

Formaþia de dansuri mixte din Corbeºti (1960)
Instructor învãþãtor Bulzu Victor
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Corul mixt pe 4 voci din Corbeºti – 1960. Dirijor învãþãtor Bulzu Victor

Corul Cãminelor culturale din Petriº – Corbeºti anul 1962
Dirijor învãþãtor Bulzu Victor
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Nici corbeºtenii nu se lasã mai prejos ºi în anul 1970 apare formaþia de
dansuri fecioreºti „Dubaºii”. Aceºtia jucau dansurile pe care le jucau feciorii
dubei la Crãciun (A dubii, Zorile, Sãlcioara, Ardeleana, Cãluºerul, Bãtuta,

Formaþia de dansuri fecioreºti ,,Cãluºerii” din Roºia – Nouã (1969)

,,Dubaºii “ din Corbeºti
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Sfãdita, Ardeleana printre rânduri) ºi colindau colindele specifice marii
sãrbãtori, Crãciunul. Primaºul acestei formaþii era Sas Aurean din Corbeºti.
Apar între timp doi rapsozi neîntrecuþi în mãiestria lor: inegalabilul fluieraº
Cerb Lazãr din Roºia-Nouã, un arhicunoscãtor al doinelor ºi cântecelor de joc
de pe valea Petriºului ºi „privighetoarea” Roºiei, Stãnilã Persida, care
interpreta cântecele vechi de pe Valea Petriºului ca nimeni alta. Când apãreau
pe scenã aceºti doi rapsozi culegeau ropote de aplauze din partea spectatorilor.
Acest fapt l-a încurajat pe Cerb Lazãr ºi în scurt timp reuºeºte sã adune în
jurul sãu 20 de fluieraºi din Roºia-Nouã ºi Obârºia, alcãtuind vestita formaþie
„Fluieraºii din Roºia- Nouã”, care prin repertoriul bogat ºi prin prestanþa sa a
depãºit cu mult graniþele judeþului fiind cunoscutã în întreaga þarã.

În perioada 1970 -1975 în întreaga comunã Petriº s-a desfãºurat o bogatã
activitate artisticã, dar din 1975 ºi pânã în 1977 activitatea cultural – artisticã
a scãzut treptat aºa încât în anul 1977 era aproape inexistentã rezumându-se
doar la apariþiile sporadice ale formaþiilor „Dubaºii” din Corbeºti” sau
„Fluieraºii” din Roºia-Nouã. În acest context, în anul 1977, am fost numit ca
învãþãtor la ºcoala cu clasele I-IV din Corbeºti. Am gãsit aici una din zonele
cele mai bogate în folclor autentic fapt ce m-a determinat sã mã aplec cu

Grupul de fluieraºi din Roºia – Nouã la faza finalã
a festivalului ,,Cântarea României“ – Oradea 1980
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precãdere asupra acestui nepreþuit tezaur al petriºenilor culegând date ºi
informaþii despre creaþiile artistice, obiceiuri, datini ºi tradiþii. Dupã culegerea
lor am încercat sã le readuc la luminã transpunându-le pe scenã. Am gãsit
înþelegere ºi ajutor din partea tuturor locuitorilor car-ºi iubesc nespus de
mult tradiþiile, obiceiurile ºi datinile lãsate
ca moºtenire de strãmoºii lor. În mod
deosebit am avut alãturi de mine un grup
de rapsozi populari realmente pãtimaºi ai
folclorului. Aº enumera pe fluieraºul Cerb
Lazãr, taragotistul Faur Lazãr, fluieraºul ºi
saxofonistul Aurel Iacob, cântãreþele
Tãmãºan Opriþa ºi Gligor Vioara, primaºul
dubaºilor Sas Aurean ºi dansatoarea
Aniºoara Die, bunã cunoscãtoare a jocurilor
populare locale din Corbeºti. Am reuºit sã
adun toatã puterea artisticã din localitãþile
Corbeºti, Roºia-Nouã ºi Obârºia ºi sã
formãm un puternic ansamblu folcloric din
care fãceau parte urmãtoarele formaþii
artistice: „Fluieraºii”, „Dubaºii”, taraful din
Roºia, dansuri populare mixte, grupul vocal
instrumenlal „Cununa Petriºului”, teatru
folcloric „ªezãtoarea”ºi „Bãbãruþa”, grup de
colindãtori. Tot din acest ansablu fãceau parte
ºi rapsozii ºi interpreþii de muzicã popularã
Faur Lazãr, Cerb Lazãr, Rodica Petrean,
Tãmãºan Opriþa ºi Ion Baleþ zis „Tima”.

Acest ansamblu artistic a desfãºurat o
activitate bogatã participând la multe
spectacole, fiind nelipsit de la toate
acþiunile organizate de Direcþia judeþeanã
de Culturã Arad ºi participând la toate
concursurile organizate în acea vreme. A
ajuns cunoscut în întreaga þarã concertând
pe scenele celor mai mari oraºe din þarã
enumerând în acest sens Bucureºti,

Doamna preoteasã, rapsod
popular din Corbeºti

la faza finalã a festivalului
,,Cântarea României“ –

Timiºoara 1981

Rapsozii populari Gligor Vioara
din Corbeºti ºi Faur Lazãr
din Roºia – Nouã (1998)
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Grupul vocal din Corbeºti 1994

Taraful din Roºia – Nouã la Festivalul Primãverii din ARAD 1978
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Timiºoara, Cluj, Arad, Oradea, Deva, etc. A participat la mai multe ediþii ale
festivalului naþional „Cântarea României”, ajungând de fiecare datã în finalã ºi
câºtigând multe premii de cele mai multe ori premiul I. Devenise un obiºnuit
al Televiziunii Române fiind invitat de foarte multe ori pentru a participa la
diferite emisiuni, mai ales în preajma sãrbãtorilor de iarnã. Din pãcate
diplomele primite se pãstrau la Primãria Petriº ºi dupã revoluþia din 1989
acestea au dispãrut. Perioada 1977-1990 a fost perioada cu cea mai bogatã
activitate folcloricã a comunei Petriº, poate, din toate timpurile.

 Dupã 1990, eu am primit numire ca învãþãtor în localitatea Pãuliº ºi de
acest ansamblu clãdit cu atâta trudã ºi migalã nu s-a mai ocupat nimeni. Treptat
activitatea cultural-artisticã a încetat, astãzi ea mãrginindu-se doar la serbãrile
ºcolare. Nãdãjduiesc totuºi cã vor apãrea cât de curând alþi îndrãgostiþi de
zestrea folcloricã a acestei mirifice zone ºi nu vor lãsa sã piarã aceste
„nestemate” lãsate moºtenire de moºii ºi strãmoºii noºtri.

IV. 4. Asistenþa medicalã

Încã, din anul 1919 localitatea Petriº avea medic de circumscripþie ruralã.
Doar puþine localitãþi pe valea Mureºului pânã la Lipova, aveau medic de
circumscripþie.

Ansamblul folcloric din Corbeºti la Festivalului Cântecului ºi
Portului Popular – Oradea 1980
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Cu toate acestea oamenii apelau rar la ajutorul medicului, doar în cazul
unor boli grave, ºi de regulã atunci când leacurile tradiþionale folosite de ei
nu dãdeau nici un rezultat. În special locuitorii satelor Obârºia ºi Roºia-Nouã
care se aflau la distanþã mare faþã de localitatea Petriº, unde se afla dispensarul
medical, foloseau niºte leacuri pe care le moºteneau din moºi strãmoºi ºi
care erau perfecþionate de la o generaþie la alta. Se practica un fel de medicinã
naturistã, însã aceste „tratamente „ nu aveau întotdeauna efectul scontat. Cel
mai adesea se folosea apa dupã cãrbune luat din vatrã pentru durerile de
stomac, ceaiul din seminþe de mac pentru calmarea durerilor de mâini ºi
picioare, ceaiul de ceapã pentru tuse ºi rãcealã, moarea de pe varzã pentru
tratarea bolilor de stomac, bãi cu frunze de nuc pentru tratarea reumatismului,
cartoful rãzuit pentru tratarea arsurilor, cartoful tãiat felii pentru calmarea
durerilor de cap, ceapa ºi frunzele de varzã muratã pentru degerãturi, etc.

Dispensarul uman din Petriº era proprietate a judeþului Arad. În anul
1935 acesta este dat în administrarea Eforiei sanitare. Era o clãdire veche
care nu mai putea faþã cerinþelor. Astfel, în anul 1936 Prefectura judeþului
Arad alocã suma de 470 600 lei pentru construirea unui alt dispensar ºi a unei
infirmerii în localitatea Petriº. Cu sumele alocate de prefecturã ºi cu ajutorul
cetãþenilor care au depus doar munca necalificatã în anul 1937 s-au finalizat
lucrãrile ºi s-a dat în folosinþã noul dispensar. De la acea datã, acþiunea de
prevenire a îmbolnãvirilor a fost mult uºuratã, iar tratamentele au putut fi
efectuate la dispensarul uman Petriº nemaifiind nevoie de deplasarea la
dispensarul de la Sãvârºin.

Noul dispensar are o camerã de aºteptare, o camerã de consultaþii, douã
saloane pentru bolnavi cu 14 paturi, camerã pentru infirmier, baie ºi
dependinþe.

Locuinþa medicului constã din trei camere, baie ºi dependinþe.
Dispensarul are urmãtorul personal: medic de circumscripþie, agent

sanitar, ºi om de serviciu.
Cãtre finalul anului 1937 s-a înfiinþat dispensarul de puericulturã unde se

dau consultaþii copiilor bolnavi ºi se face puericulturã pentru cei sãnãtoºi.
Acesta funcþioneazã pe lângã dispensarul mixt existent. Cu ocazia consultaþiilor
se dau de cãtre medicul de circumscripþie, pentru copii, urmãtoarele: orez,
gris, alte fãinoase, zahãr, sãpun, flanele, cãmãºuþe, ºtergare, alte ajutoare din
suma de 1000 de lei pusã la dispoziþia dispensarului de cãtre Ministerul
Sãnãtãþii ºi Asistenþei Sociale.
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În anul 1971 în localitatea Petriº exista o circumscripþie medico – sanitarã
ºi o casã de naºteri, deservite de doi medici ºi 24 de cadre cu pregãtire
medie ºi elementarã.

Studiind arhiva dispensarului din Petriº aflãm cã în perioada 1970 – 2009
aici au funcþionat urmãtorii medici de circumscripþie: Moþ Florian, Palfi Mihai,
Popa Fira, ªerban Ioan, Barta Eva ºi actualmente Bãlãnescu Lucia.

La nivelul anului 2009 dispensarul are urmãtorul personal:
- medic Bãlãnescu Lucia
- asistentã medicalã Mariº Liliana (studii superioare)
- asistentã medicalã Frenþ Estera (studii medii)
- personal de serviciu Chiriac Ana

Dispensarul dispune de un
cabinet de consultaþie ºi o salã
pentru tratament. Din pãcate
instrumentarul medical este
învechit, dispensarul fiind
deficitar la capitolul dotãri cu
tehnicã medicalã. De mare
ajutor pentru locuitorii co-
munei Petriº ar fi înfiinþarea
unui punct farmaceutic.

Cu toate aceste greutãþi
totuºi medicul Bãlãnescu Lucia
desfãºoarã o activitate prodigioasã, fiind mereu în mijlocul oamenilor ºi cãutând
sã le aline suferinþele. Locuitorii comunei o îndrãgesc ºi o respectã în acelaºi
timp având mare încredere în profesionalismul ºi dãruirea ei. O demonstreazã
nu numai spusele oamenilor, dar ºi cifrele pe care le prezint în continuare.
Numãrul consultaþiilor medicale a crescut de la 2154 în anul 2007 la 2340 în
anul 2008, iar în anul 2009 pânã în luna mai s-au înregistrat deja 1330 de
consultaþii medicale. Pe parcursul anului 2008 s-au efectuat 460 de tratamente
medicale ºi numãrul acestora fiind superior celor înregistrate în anul 2000. În
medie se efectueazã în jur de 40 de tratamente medicale pe lunã.

În evidenþele primãriei, privind starea de sãnãtate a populaþiei se
consemneazã faptul cã pe teritoriul comunei sunt înregistraþi 46 de diabetici
dupã cum urmeazã: 14 în Petriº, 5 în Seliºte, 12 în Ilteu, 7 în Corbeºti, 5 în

Dispensarul din Petriº
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Roºia-Nouã, ºi 3 în localitatea Obârºia. Deasemenea sunt înregistraþi 83 de
bolnavi cronici: 40 în Petriº, 7 în Seliºte, 18 în Ilteu, 6 în Corbeºti, 6 în Roºia-
Nouã, 6 în Obârºia.

Principalele cauze ale mortalitãþii ºi ale morbiditãþii sunt: bolile
cardiovasculare, hipertensiunea arterialã ºi neoplasmul.
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Capitolul V
ETNOGRAFIE ªI FOLCLOR

V. 1. Caracterizarea etnograficã a comunei Petriº

Aºezãrile rurale constituie una din componentele de bazã din viaþa oricãrui
popor ºi de aceea meritã cea mai atentã cercetare etnograficã, istoricã ºi
arheologicã pentru înþelegerea continuitãþii poporului nostru pe aceste
meleaguri. Vorbind despre aºezãri, întotdeauna legãm noþiunea acestora de
prezenþa organizatã a spaþiului, a uliþei, sau chiar a unor construcþii separate,
neorganizate într-o unitate economicã sau socialã, cum este oriºicare
comunitate sãteascã.

Existã o serie de factori care concurã deopotrivã la formarea caracterului
aºezãrii, cum ar fi factorii: geografic, istoric, politic ºi economic, definind
fizionomia aºezãrii, conþinutul ºi structura ei.

Având în vedere cele arãtate mai sus constatãm cã în cadrul comunei
Petriº întâlnim douã categorii de sate:

- categoria satelor cu case rãsfirate;
- categoria satelor de vale;

Categoria satelor cu case rãsfirate:
În aceastã categorie intrã satele: Corbeºti, Roºia-Nouã, Obârºia. Structura

acestor sate se compune din uliþe lungi, ocolite la distanþe mari, împânzind
astfel ca niºte tentacule suprafeþe întinse de teren. Casele sunt rare, cu grãdini
ºi pomi fructiferi între ele. Înspre centrul satului casele sunt ceva mai apropiate
formând vatra satului. Ele se aflã aºezate perpendicular pe linia drumului. În
aceste localitãþi constatãm trecerea de la cultivarea intensivã a fâneþelor ºi
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creºterea animalelor, la forma de proprietate divizatã între hotar ºi vatra
satului, unde þãranul, înafarã de grãdinã mai are ºi câteva lanþuri de teren
agricol sau pãºune. Ocupaþia locuitorilor este preponderent agrarã iar
creºterea animalelor are pondere mai redusã.

Categoria satelor de vale: Petriº, Corbeºti, Roºia-Nouã, Obârºia ;
Aceste localitãþi conþin elemente mixte de aºezare. Casele sunt aºezate

perpendicular pe linia apei, pe toatã lungimea ei. Au o uliþã largã care merge
paralel cu apa.

Arhitectura þãrãneascã ºi elementele ei decorative
Teritoriul Comunei Petriº este un adevãrat lãcaº de culturã ºi civilizaþie

româneascã ce dãinuie de milenii prin stabilitatea ocupaþiilor ºi continuitatea
tradiþiei populare meºteºugãreºti.

Zona fiind un mare bazin forestier se observã o diferenþiere a
construcþiilor þãrãneºti faþã de zona de câmpie, uneori mai conservatoare,
alteori mai receptivã la înnoiri. Aici tradiþia este pe primul loc ºi se pãstreazã
pânã în zilele noastre.

Datoritã faptului cã aceastã zonã a avut pãduri mari s-a dezvoltat aici o
arhitecturã în lemn, o adevãratã artã a construcþiilor de lemn.

Întâlnim în cadrul comunei Petriº în special în localitãþile Roºia-Nouã ºi
Obârºia construcþii de case din lemn care dupã spusele localnicilor au o
vechime cuprinsã între 200-250 de ani. În general s-au folosit douã tehnici de
lucru:

- tehnica construcþiilor þãrãneºti din bârne de lemn;
- tehnica cãþeilor verticali;

Tehnica construcþiilor þãrãneºti
din bârne de lemn

Bârnele de lemn erau rotunde sau
cioplite (lodbe). Esenþele lemnoase cele
mai folosite la construcþia unei case erau
gorunul, cerul, bradul ºi foarte rar fagul
sau frasinul. Construcþia începea cu
aºezarea în patru colþuri a câte unei
pietre mari. Pe aceste pietre se aºeza
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construcþia ca sã nu vinã în contact cu pãmântul ºi
sã putrezeascã. Peste bolovani se aºeza talpa casei
– suptoaia -, formatã din bârne lungi ºi groase
cioplite în patru feþe ºi puse dintr-un capãt al casei
la celãlalt dintr-o singurã bucatã. La alte case s-au
folosit tãlpile din lemn necioplit. Tãlpile erau foarte
groase ºi de aceea ele serveau drept tãietor de
lemne pe ele crãpându-se lemnele pentru foc. Pe
tãlpi se ridica construcþia din bârne, rotunde sau
cioplite pânã la înãlþimea doritã de proprietar.
Capetele bârnelor se încheiau în tiotori (chiotori)
crestate, româneºti sau nemþeºti. Þãranii de aici
spun cã „o casã din lemn construitã în tiotori nu se
huluie pânã-i lumea”. Înãuntru casele erau mãltãrite cu un strat gros de lut
amestecat cu pleavã. Sunt ºi case la care lodbele erau atât de groase încât ele
rãmâneau netencuite.

Tehnica cãþeilor verticali:
O întâlnim în special la construcþiile din lemn din localitatea Obârºia. De

fapt aceasta constã în combinarea tehnicii în chiotori româneºti cu cea în
cãþei. Colþurile casei erau încheiate
în chiotori româneºti iar în interiorul
pereþilor era folositã îmbinarea în
cãþel. Constatãm, astfel cã meºte-
ºugarul popular a fost nevoit sã
foloseascã aceastã ingenioasã tehnicã
întrucât lemnul de construcþie se
împuþinase. Bârnele întregi au fost
înlocuite cu bârne segmentate pe
porþiuni în funcþie de lungimea materialului de construcþie. Construcþiile sunt
ridicate pe o temelie de piatrã înaltã de 80-100 cm fapt ce a fãcut sã disparã
târnaþul.

Un alt element important al arhitecturii þãrãneºti din aceastã zonã este
acoperiºul. Acoperiºul tradiþional este în patru ape cu pante de scurgere foarte
înalte, ceea ce îi asigurã o durabilitate foarte mare în timp. Ridicarea
acoperiºului începe cu terminarea pereþilor. Pe ultimul rând de bârne se pune
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cusurãul. Peste cusurãu se aºeazã o grindã de lemn groasã dintr-un singur
trunchi de copac numitã meºter grindã. Pe aceasta se aºezau grinzile
interioare. Peste grinzi se aºezau scândurile care formau podeaua casei. La
capetele grinzilor se fixau cununile care susþineau cornii prinºi în cuie de
lemn ce formau baza acoperiºului.

La înveliºul casei se foloseau paiele de grâu. Paiele erau legate de leaþurile
acoperiºului.

Descrierea locuinþei:
Casa cu douã încãperi sau casa cu tindã o întâlnim în Roºia-Nouã, Obârºia,

Corbeºti, fiecare casã depãºind vârsta de 200 de ani, reprezentând adevãrate
monumente de arhitecturã popularã localã. Casa este compusã din tindã ºi
odaie cu intrarea din tindã, sau casa cu douã camere destinatã ca locuinþã
familiilor separate a doi fraþi, de obicei, pânã la constrirea unei locuinþe noi.
Casele au intrãri separate din acelaºi târnaþ. Pe peretele despãrþitor între
cele douã case se gãseºte soba pentru încãlzit, care are un singur coº de
evacuare a fumului ºi încãlzeºte cele douã camere.

Casã – tindã – casã:
Tinda: este prima încãpere în care se intrã din târnaþ. Aici se aflã cuptorul

de gãtit (spoheriul ), cuptorul de copt pâinea, coºul de evacuare a fumului. La
unele din aceste case tinda este lipsitã de tavan. Deasupra cuptorului de
pâine se aflã o apãrãtoare pentru a proteja acoperiºul de paie de scânteile ce
se ridicau din cuptor. Aceastã apãrãtoare poartã numele de bãburã. În peretele
tindei se gãsesc unul sau douã orificii numite olurar pentru olul cu apã de
bãut sau oalele cu lapte pus la prins. În tindã se mai gãseºte ºi groapa pentru
croampe care servea drept pivniþã.

Casa-tindã-casã se compune din douã încãperi. Prima este soba curatã
sau casa dinainte. Aceastã camerã cu intrarea din tindã este totdeauna curatã,
îmbrãcatã în straie de sãrbãtoare. În aceastã camerã nu se locuieºte ºi de
aceea nu are sobã de încãlzit.

Ce-a de a doua încãpere este numitã casa de dinapoi. De fapt aici se duce
întreaga viaþã a familiei. Aici se doarme, se pregãteºte mâncarea ºi se mãnâncã.
Camera are ºporiul pentru gãtit ºi încãlzit. Casa dinapoi este întreþinutã în
mare ordine ºi curãþenie ea fiind de fapt fala gospodinei. Lumina pãtrunde în
casã prin douã ferestre aºezate la stradã, încã una la spate ºi una în târnaþ.
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Târnaþul (suptoaia) este de fapt prispa cu stâlpi numiþi târnãþari ºi nu
lipseºte de la nici o casã. Din spusele localnicilor am aflat cã târnaþul are o
funcþie foarte importantã ºi anume: vara dã o umbrã groasã ferind pereþii
casei de o încãlzire excesivã, iar iarna când soarele este mult mai coborât,
peretele cu ferestre ºi faþa casei sunt puternic încãlzite ridicând temperatura
casei.

Interiorul locuinþei
Interiorul locuinþei þãrãneºti reflectã modul de gândire ºi modul de viaþã,

nivelul material la care a ajuns familia respectivã precum ºi modul de exprimare
a gustului sãu pentru frumos. Iatã
cum arãta amenajat interiorul unei
locuinþe dintr-o casã descrisã mai
sus: pe lângã doi sau trei pereþi se
aflau fixate câte o laviþã fixã, unele
erau prevãzute cu spãtar, deobicei
cea aºezatã între geamuri, în mij-
locul camerei o masã cu scaune iar
într-un colþ al încãperii se af la
cuptorul pentru încãlzit care era
prevãzut în spate cu un loc pentru
dormit. La casele mai înstãrite se
gãsea ca mobilier ºi lada de zestre.
Camera era frumos ornamentatã pe
pereþi cu ceramicã decorativã ºi cu
cingee. Paturile erau acoperite cu
lipidee þesute în casã ºi cusute cu
cipcã ºi pe ele se aºezau mai multe
perne cu funduri cu ciucuri.

Astãzi numãrul acestor case a
scãzut simþitor locul lor fiind luat de
noi tipuri de case, frumoase, con-
fortabile, care creeazã condiþii optime de locuit, arhitectura tradiþionalã
þãrãneascã contopindu-se cu arhitectura nouã.

Odatã cu extinderea relaþiilor între sat ºi oraº, þãranul împrumutã ºi
transpune în locuinþa sa tot mai multe elemente ale arhitecturii urbane. Astfel,

Interiorul unei case þãrãneºti din Obârºia

Sobã þãrãneascã a unui sãlaº din Obârºia
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formele casei þãrãneºti tind cãtre formele casei urbane, creºte numãrul
camerelor, fiecare dintre aceste încãperi cãpãtând funcþionalitãþi speciale în
noile condiþii ale creºterii nivelului de viaþã, ale modernizãrii, a unei mentalitãþi
a þãranului nostru. Interiorul casei nu mai are trãsãturile caracteristice
interiorului tradiþional ºi se aseamãnã tot mai mult celui de la oraº având
aceleaºi piese de mobilier – televizor, radio, aragaz, frigider, calculator, etc.

Cu toate acestea þãranul român, continuã sã foloseascã unele elemente
tradiþionale ca: târnaþul, douã ferestre la stradã, acoperiºul în douã ape, etc.
Este, deci, o dovadã în plus cã în procesul înnoirii, vechiul nu se uitã, nu se
schimbã dintr-o datã, iar noul se impune treptat.

V. 2. Glosar

Conþine cuvinte ºi expresii locale legate de gospodãria þãrãneascã

afumãtoare – apãrãtoare de nuiele deasupra vetrei.
bãburã – apãrãtoare din bârne deasupra vetrei.
boþ – bulgãr de pãmânt.
cuptoriºte – locul din tindã unde se aflã cuptorul de pâine.
capre de lemn – grinzi aºezate jos pentru pus butoaie în pivniþã.
cusurãu – cununã de grinzi puse pe pereþi de jur-împrejurul casei, pe

care se aºeazã cãpriorii acoperiºului.
corn – cãprior la acoperiºul casei.
casã cãtre teleþi – casa de cãtre ogradã.
credenþ – bufet, dulap, cotarcã – pãtul pentru porumb.
colnã – construcþie pentru pãstrat fânul ºi uneltele.
casã în cot – casã paralelã cu strada, în formã de L.
cipcã – dantelã.
grindã – o bârnã de susþinere, care se pune pe toatã lungimea construcþiei.
grinzele – bârne de dimensiuni mai mici, care se pun paralele.
groapã de croampe – groapã pentru cartofi.
hului – a se dãrâma
îmblãceu – unealtã de bãtut ( treierat) pãioasele.
leaþuri – ºipci de lemn paralele pe care se aºeazã þigla.
lipideu – cearºaf pe pat.
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leasã – împletiturã de nuiele.
lodbe – bârne cioplite, fasonate de o anumitã grosime.
lut – pardoseala casei fãcutã din pãmânt.
linia cãputului – linia porþii.
meºter-grindã – o grindã de susþinere pe toatã lungimea încãperii.
mânã – cuie de lemn bãtute la streaºinã, pentru susþinerea paielor.
mãldãrit – tencuit.
muruit – lipit, tencuit cu mâna.
merinde – mâncare.
olurar – firidã lângã uºã unde se þine olul cu apã.
ogradã – curte.
ogradã de hoarã – curte de pãsãri
pãsãlit – bine îmbinat.
plevãrie – adãpost în care se þine pleava.
popic – stâlp susþinãtor.
rãzor – fâºie de pãmânt îngustã, între douã proprietãþi.
rât – loc pentru iarbã de cosit.
strujac – saltea de paie.
streaºinã – partea ieºitã în afarã a acoperiºului.
suptoaie – târnaþ ºi talpa casei.
ºpoheriu – cuptor pentru gãtit.
stelaj – poliþã cu mai multe rânduri.
târnaþ – coridor în jurul pereþilor casei, ori numai în faþa casei, susþinut

de stâlpi, sub acelaºi acoperiº cu casa, spaþiu folosit pentru nevoi gospodãreºti.
tãlpi de lemn, talpa casei – bârnele de la fundamentul casei.
târnãþaruri – stâlpii de la târnaþ.
þepuºã – prãjinã ascuþitã, pusã în vãrful acoperiºului, pentru fixarea paielor.
urzoi – unealtã casnicã pentru urzitul firelor.
vinclu – casã construitã în formã de L.
vatrã de casã – denumirea pardoselii.
vãcãli – a tencui.
zvânta – a se usca.

Pãrþile componente ale carului: geamãnã, dric, obadã, cãpãtii,
fergheceu, loitrã, poliþã, bofee, resteu.
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V. 3. Obiceiuri ºi tradiþii în viaþa localnicilor

V. 3. a) Descrierea portului
popular

Nu putem vorbi despre obiceiuri ºi
tradiþii pe valea Petriºului fãrã sã
descriem mai întâi portul popular al
locuitorilor acestei zone.

Înainte însã de a descrie portul
popular al acestei zone trebuie sã vorbim
despre materiile prime folosite pentru
confecþionarea îmbrãcãmintei. În prima
jumãtate a secolului XX materiile prime
folosite erau cânepa ºi lâna de oaie. Sã
vedem modul în care era obþinutã
cânepa ºi þesãturile de cânepã.

Dupã ce era culeasã, cânepa de varã
ºi cea de toamnã se punea la uscat
pentru a putea recolta sãmânþa de

cânepã. Dupã ce era recoltatã sãmânþa, cânepa
se punea la topit în niºte bãlþi mari cu apã, numite
topile. Peste ea se aºezau niºte bolovani mari de
piatrã pentru a sta scufundatã. Prin topire cânepa
devenea flexibilã ºi putea fi uºor transformatã în
fire subþiri. Locurile unde se topea cânepa se vãd
ºi astãzi la Corbeºti, pe Meºteroaia ºi pe lângã
Valea Corbeºti în apropierea casei parohiale.
Locurile se numesc „La topile”. Timp de aproape
douã sãptãmâni era þinutã cânepa la topit dupã
care era scoasã ºi spãlatã în vale ºi apoi uscatã la
soare.

Dupã ce se usca, cânepa trecea prin mai multe
procedee: meliþatul, pieptãnatul pânã la obþinerea
fuiorului ºi a drugãlãilor, apoi torsul ºi pârluitul.

Pieptãnatul se fãcea cu douã tipuri de
„ceptine”: unul mare cu care se pieptãna prima

Portul tradiþional din Obârºia – 1938

Costum de mire din
Corbeºti – 1925
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oarã cânepa ºi altul rotund cu care
se efectua o nouã pieptãnare a
cânepii aceasta determinând ob-
þinerea unui fuior foarte fin. Din ceea
ce rãmânea de la pieptãnatul mare
se fãceau „bãrbi din care se þesea
urzeala de lipideu. De la pieptãnatul
fin rãmânea „paceºa” din care se
torcea trama care era bãtutã în
pânzã.

Din ceea ce rãmânea dupã aceste
operaþii se scoteau „drugãlãii” care
erau torºi în ºezãtori. Caierele erau
toarse fiecare separat. Urma cu
ajutorul rãºchitorilor obþinerea
jirebelor. Aceste jirebe luau apoi
drumul pârluitului. Prin pârluit se
realiza albirea cânepii ºi totodatã
mãrirea flexibilitãþii firului de câ-
nepã. Instrumentul cu care se e-
fectua acest procedeu se numea
„pârlãu”. Era de fapt un trunchi de
salcie scobit în interior. Sub acesta
se aºeza o troacã iar în troacã un
scaun cu gratii din leaþuri deasupra.
Pe aceastã împletiturã se aºezau
jirebile iar peste ele se punea un
lipideu vechi. Pe lipideu se vãrsa 1-2
vedre de cenuºã ºi peste aceasta se
turna apã cãlduþã ºi apoi din ce în ce
mai caldã pânã se ajungea la apã
fiartã. Cenuºa ºi apa fiartã se scur-
geau încet – încet prin lipideu, care
avea rolul unui filtru, scurgându-se
prin partea inferioarã a pârlãului.
Procedeul se repeta de mai multe ori

Portul popular de varã al locuitorilor
din Obârºia – 1941

Familie din Corbeºti în straie de
sãrbãtoare la Crãciun
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pânã când materialul devenea de un alb
strãlucitor ºi rezistenþa acestuia se
mãrea. Cenuºa folositã nu era voie sã fie
de la coceni de porumb sau lemn de cer
pentru cã era foarte tare ºi ardea
materialul. Pentru pârlãu se foloseºte o
cenuºã obþinutã din lemn de salcie, arin
sau carpen.

Dupã pârluire cânepa era urzitã în
rãzboi ºi apoi þesutã în pânzã albã. Pânza
cea mai subþire care se obþinea era
folositã la confecþionare îmbrãcãmintei
iar cea mai groasã era folositã la rea-
lizarea lipideelor, a sacilor ºi a ºter-
gurilor. Pentru a coase flori pe ºterguri
femeile vopseau firele de cânepã cu
ajutorul „galiþei”. Aceasta era o culoare
ce se obþinea printr-un amestec de piatrã
vânãtã ºi var.

Lâna era spãlatã, uscatã la soare,
întinsã fiind pe garduri de nuiele, apoi
scãrmãnatã. Scãrmãnarea se realiza ori
prin ruperea cu mâna, ori cu ajutorul
unui „ceptine”. Dupã scãrmãnare lâna
era toarsã în furcã apoi þesutã. Pânza
obþinutã era dubitã la Mihãieºti (judeþul
Hunedoara) ºi din ea se confecþionau
articole de îmbrãcãminte: ºube ºi
cioareci.

Referindu-ne la îmbrãcãminte (port
popular, materialele folosite la confec-

þionarea lor, croiala, podoabele folosite ºi colorit) se poate arãta cã: în
timpul iernii bãrbaþii poartã pantaloni strâmþi, albi, ornamentaþi cu negru
la buzunare din stofã de casã, numiþi cioareci, cãmaºã din cânepã,
deasemenea þesutã în casã, cojoace din piei de oaie ornamentate cu diferite
cusãturi cu lânã bircã.

Costume populare naþionale femeieºti

Costum popular naþional bãrbãtesc
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Femeile poartã ca palton, ºube albe ornamentate cu negru din lânã þesutã
în casã.

Vara, bãrbaþii poartã izmene largi, nu prea lungi, cu dantele, þesute din
pânzã de casã de cânepã ºi bumbac. Cãmãºile sunt confecþionate din acelaºi
material, au mânecile largi prinse cu manºete înguste cusute cu mãtase albã,
la fel ºi gulerul. Cãmaºa este prinsã la mijloc cu chimir din piele ornamentat
cu mãrgele ºi paiete.

Peste ie se poartã laibãr ( vestã) din catifea sau postav, cusute cu mãtase
galbenã sau fir aurit.

În faþã ºi în spate se poartã laþi din postav cu franjuri (opregi – în localitãþile
Roºia-Nouã ºi Obârºia) cusuþi cu mãtase galbenã.

În locul laþilor se mai poartã un ºorþ împodobit cu flori frumos cusute
asemãnãtor cu laþii numit cârpã de încins.

Pe cap femeile poartã balþ negru.
Astfel îmbrãcaþi, femei, bãrbaþi, tineri ºi bãtrâni în fiecare duminicã ºi

sãrbãtoare merg la horã unde se joacã jocurile: ardeleana, joc de doi pe picior
ºi învârtita.

V. 3. b ) Superstiþii, credinþe ºi obiceiuri populare
a. Superstiþii
Ca mai în toate satele româneºti ºi în satele de pe Valea Petriºului

superstiþiile au ocupat un loc important în viaþa locuitorilor. Mulþi mai cred
încã în superstiþii ºi de aceea în viaþa lor descântecele au avut ºi încã mai au
un rol important. Am fost învãþãtor în localitatea Corbeºti în perioada 1977 -
1990 ºi am avut posibilitatea sã cercetez folclorul popular al acestei mirifice
zone. Astfel am cules colinde, legende, doine, strigãturi, obiceiuri ºi jocuri
populare, adevãrate nestemate ale folclorului nostru popular. Voi încerca în
aceastã monografie sã prezint doar o micã parte din materialul cules de la
localnici.

Locuitorii de aici mai ales cei din Roºia-Nouã ºi Obârºia cred încã în
descântece. Unii dintre ei cred cã un copil mic este cel mai expus deochiului.
Aceastã superstiþie se urcã în vremurile vechi pânã la indieni, care denumesc
deochiul drichti- docha. Ea este rãspânditã mai cu deosebire în Italia, unde
napolitanii pun cel mai mare crezãmânt pe jettatura.

Dacã un copil este grãsuþ ºi frumuºel, cum este privit lung de cineva, mai
ales de o persoanã rea de ochi sau de una cu ochii negri ºi cu sprâncene
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îmbinate ºi nu va zice „sã nu-i fie de deochi” atunci copilul se deoache.
Mijloacele folosite contra deochiului sunt stinsul cãrbunilor ºi descântecele
de deochi.

Orice mamã care presupune cã micuþul ei copil este deochiat, va lua iute
nouã cãrbuni aprinºi pe care îi va stinge într-un pahar cu apã neînceputã. Dacã
cãrbunii sfârâie ºi se scufundã, atunci copilul a fost deocheat. De aceea mama
îi va da copilului sã bea de trei ori din acea apã, iar cu apa rãmasã îl spalã la
tâmple, pe cap ºi pe piept. Dacã copilul n-a fost deocheat, cãrbunii vor pluti
deasupra apei. În acest caz, copilul suferã de altã boalã ºi trebuiesc cãutate
alte mijloace de vindecare.

Dacã prin stingerea cãrbunilor, copilul nu s-a vindecat atunci va fi descântat
de deochi. Iatã cum sunã unul din descântecele de deochi, cules din localitatea
Obârºia de la Cerb Ioan în anul 1980:

Fugi deochi dintre ochi
Din tâmplele capului,
Din faþa obrazului,
Din zgârciul nasului,
Din moalele capului,
Din adâncul inimii,
Din cap, de dupã cap,
Din os, din carne, din piele,
Afarã!
Sã rãmânã..... (numele copilului )
Curat ºi luminat
Cum Dumnezeu pe pãmânt la dat!

Dacã un copil plânge zi ºi noapte, fãrã ca sã-l doarã ceva, se crede cã cineva
din nebãgare de seamã sau cu rea voinþã, i-a luat somnul. Acest plâns este numit
de cãtre localnici „plânsul rãu”. Prezint mai jos, un descântec de plâns rãu cules
de la rapsodul popular Cerb Lazãr din Roºia-Nouã în anul 1980:

Ieºi duh rãu !
Din capul pruncuþului,
Din osuþele lui,
 Ieºi ºi te du în codrii pustii!
Unde cocoºi negri nu cântã,
Unde mâþe negre nu umblã,
Unde câini negri nu latrã,
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Unde omul nu ajunge.
Ieºi ºi te du
ªi acolo sã rãmâi!
(Numele pruncului) sã rãmâie
Ca laptele strecurat,
Ca argintul cel curat.
Ca Dumnezeu ce l-a dat.

Pentru a realiza acest descântec, se foloseºte ulei de la un mir pus într-o
ulcea micuþã de pãmânt nears ºi un pai de la o mãturã nouã, la care se leagã o
aþã roºie de lânã. Se crede cã uleiul sfinþit apãrã pe om de toate rãutãþile,
culoarea roºie este cea care alungã deochiul, iar mãtura adunã toate rãutãþile
întâlnite în cale, aºa cum adunã gunoiul din casã. Aceste trei elemente, îmbinate
cu puterea de vindecare a descântecului, duc la însãnãtoºirea copilului.

b. Credinþe – interdicþii
- în casa în care existã o femeie însãrcinatã, mãturatul casei va fi efectuat

numai de aceasta, pentru a avea o naºtere uºoarã;
- femeia însãrcinatã sã nu dea nimãnui apã de bãut, pentru cã nu va putea

naºte pânã când nu va bea apã din pumnii respectivei persoane;
- femeia însãrcinatã sã nu treacã ºanþul sau vreo apã curgãtoare cã atunci

o pãrãseºte îngerul pãzitor ºi calcã în urmã rea;
- sã nu se uite la vreo persoanã hâdã, pentru cã atunci copilul nãscut va

arãta ca acel om;
- femeia însãrcinatã sã nu dea cu piciorul în pisicã cã atunci va avea copii

pãroºi;
- sã nu se arunce dupã asfinþitul soarelui apa în care s-a scãldat pruncul

mic, dacã acesta nu a trecut de ºase sãptãmâni;
- sã nu se lase scutecele pruncului noaptea pe sârmã afarã, pentru a nu se

abate duhurile rele pe copil;
- femeia cu copil mic sã nu încheie niciodatã cãmaºa la gât cã nu mai

creºte copilul ;
- la botezul pruncului, faºa sã fie scurtã, pentru cã atunci copilul se va

cãsãtori de tânãr;
- copilul mic sã nu fie lãsat singur în casã cã se face schimbãturã;
- sã se arunce bani pentru miri, când ies din bisericã, dupã cununie, pentru

a fi bogaþi;
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- când moare cineva, se întoarce o oalã cu gura în jos, iar când se porneºte
spre groapã se sparge;

-familia cãreia îi moare primul copil, sã nu-l însoþeascã la groapã cã altfel îi
vor muri ºi ceilalþi copii ;

- când se lasã sicriul în groapã, trebuie sã arunci câteva monede pentru ca
mortul sã aibã cu ce plãti cele nouã vãmi;

- seara sã nu te uiþi în oglindã cã îngãlbeneºti;
- sã pui mãtura cu coada în jos, pentru a nu fi sfadã în casã;
- sã nu verºi solniþa de sare, pentru cã te cerþi cu soacra;
- sã nu se aºeze cuþitul cu tãiºul în sus cã atunci membrii familiei se vor

certa;
- sã nu dai lapte la vecine, imediat dupã ce a fãtat vaca, pânã la corastã,

pentru cã îºi va pierde vaca laptele.
- sã nu fie bãgaþi în foc cocenii ce rãmân de la sfãrâmatul porumbului, ca

sã nu facã porumbul tãciune ;
- bãrbaþii sã nu stea în casã atunci când femeile taie þesãtura de pe rãzboi,

cã se vor tãia la coasã sau la pãdure ;
- femeia care nu a fãcut iþe înainte de a se mãrita, sã nu mai facã dupã ce

se mãritã, cã îi va muri bãrbatul;
- sã nu se bage niciodatã lemnul cu capãtul subþire înainte, ci numai cu cel

gros, altfel vacile vor fãta viþeii cu capul întors înapoi ;
- sã nu se taie laptele sau mãmãliguþa cu cuþitul în farfuria cu lapte cã

atunci se va tãia ugerul la vacã ;
- sã nu se scuipe în foc, cã se fac puºchei pe limbã ;
- femeile, marþi seara, dupã apusul soarelui, sã nu lucreze în casã, cã vor

visa urât noaptea;
- în prima sãptãmânã din post, marþi, sã nu lucrezi nimic, cã te strâmbi la

faþã;
- în a noua joi de la Paºte, sã nu se lucreze nimic în grãdinã cã e rãu de

trãsnit ;
- sã nu se toarcã în sãptãmâna mare cã vin caii lui Sântoader;
- sã nu se mãnânce slãninã în post, cã altfel cad cozile la purceii mici;
- sã nu colinzi dupã trecerea Crãciunului cã vei face bube;
- sã nu ai haine murdare în casã când umblã popa cu crucea cã se culcã

dracul pe ele;
- sã nu se îmbrace haina pe dos cã se schimbã vremea;
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- sã nu se ducã apã de la fântânã dupã lãsarea serii cã acea persoanã se va
îmbolnãvi;

- sã nu se coase nasturii când haina este pe om cã acesta va fi prins când
va fura ceva;

- sã nu se fluiere sau sã se meargã cu spatele înainte în interiorul unei
case cã atunci va muri cineva din acea casã;

- sã nu mãnânci din mâncare când fierbe pe foc, cã te vorbesc oamenii de rãu;
- dacã cineva scapã mâncarea din gurã, atunci acel om va avea în curând

musafiri flãmânzi;
- feciorul sã mãnânce tot din farfurie cã altfel va lua nevastã urâtã ;
- când pruncul îmbracã o hainã nouã, mama trebuie sã-l ciupeascã ºi sã

spunã: haina sã se rupã, dar cine-o poartã sã trãiascã ;
- dacã gãina cântã cocoºeºte, atunci în acea gospodãrie se va întâmpla

ceva rãu;
- dacã în vatrã sar scântei, sigur vor veni oaspeþi;
- cel ce primeºte o canã de apã trebuie sã dea cana înapoi, cã altfel va face

guºã;
- dacã laptele pus la fiert dã în foc, pe plitã se va pune sare ca sã nu crape

ugerul vacii;
- dacã rândunica zboarã pe sub burta vacii aceasta va da laptele cu sânge;

c. obiceiuri
1. Bãbãruþa
Este un obicei prin care se invocã ploaia în anotimpurile secetoase, fiind

atestat în toate þinuturile þãrii. În Moldova este cunoscut sub numele de
„pãpãlugã”, „pãpãrugã”, „bãbãludã”, „bãbãruþã”, în Transilvania ºi Banat
„dodoloaie”, în Criºana „dodoliþã”. Pe Valea Petriºului, în satul Corbeºti,
termenul folosit este acela de „Bãbãruþã”.

Se alege un fecior înfãºurat peste cãmaºã cu ghirlande de frunze (iederã).
Acesta va fi complet înfãºurat în iederã ºi va primi numele de Bãbãruþã. Selecþia
are la bazã criteriul puritãþii, al nevinovãþiei, singura garanþie deplinã a
eficienþei ritualului. „Bãbãruþa este înconjuratã de feciori ºi fete, toþi purtând
în mânã cârcege umplute cu apã. Desfãºurarea ceremonialului este simplã.
„Bãbãruþa” împreunã cu însoþitorii, strãbate localitatea de la un capãt la altul,
trecând pe la fiecare gospodãrie, oprindu-se în „ocol”, unde cântã versurile
invocatoare ale ploii:
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Bãbãruþã, ruþã, ploaie Doamne, ploaie !
Sã curgã pâraie, ploaie Doamne, ploaie!
ªi sã creascã grâul, grâul pânã-n brâu,
Cucuruzãle cât gãdinile,
Orzu pânã-n podu,
Sãcara cât scara,
Ploaie, Doamne ploaie!

În acest timp, Bãbãruþa schiþeazã un dans sumar rotindu-se spre stânga ºi
spre dreapta, pe ritmul melodiei ºi al bãtãilor din palme ale însoþitorilui
cortegiului. Pe acest fond, gazda iese cu o gãleatã de apã, cu care udã Bãbãruþa,
gest menit sã provoace, prin similitudine, ploaia atât de mult râvnitã. Pe drum
fetele ºi feciorii din cortegiu vor uda pe oricine vor întâlni în calea lor.

2. Jocul de duminicã (Hora þãrãneascã)
Jocul era una din cele mai îndrãgite activitãþi la care participa întreaga

suflare a satului. În horã se prindeau toþi tinerii, iar oamenii mai în vârstã
asistau de pe margini lãudând
fiecare modul în care odrasla
lui juca. În horã nu aveau voie
sã participe tinerii care aveau
mai puþin de 14 ani. La Cor-
beºti, jocul începea duminicã
dupã –masa ºi se desfãºura în
intervalul orar 14 -19. De fapt
în toate localitãþile vãii Petriº
acest interval orar era res-
pectat de toatã lumea. Feciorii

ar mai fi stat dar mamele îºi urmãreau cu strãºnicie fetele ºi la orele 19 plecau
cu ele acasã. Pe valea Petriºului conteazã foarte mult „ pãrerea satului” ºi de
aceea nicio mamã nu dorea sã-i fie vorbitã fata de rãu ºi sã-i rãmânã nemãritatã.
Feciorii ar mai fi stat. dar dimineaþa devreme se trezeau ºi mergeau la muncile
câmpului. N. ar fi vrut nici în ruptul capului sã-ºi supere pãrinþii, oamenii în
vârstã din pãrþile locului fiind foarte respectaþi de cãtre cei tineri. Jocul avea
loc de obicei în apropierea casei parohiale.

Atunci când feciorii dispuneau de bani, cântau la joc lãutarii din Roºia-
Nouã. Dar de cele mai multe ori cânta Aron, þiganul, cu vioara ºi fiica sa Gligor

La joc duminica în poiana de la
Fântâna Ursului, Obârºia
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Vioara cu duba. Acesta se mulþumea cu câte un pahar de „crampã” sau alte
produse care i le dãdeau tinerii. Jocul avea loc ºi-n perioada sãrbãtorilor
religioase, þinându-se ºi în cursul sãptãmânii.

În timpul postului jocul era întrerupt, dar tinerii pe ascuns se întâlneau
într-o casã din marginea satului, mai ascunsã ochilor trecãtorilor, se descãlþau
ºi jucau desculþi, dupã muzica unui fluieraº. Se credea cã dacã joci desculþ în
post, nu ai nici un pãcat.

Un moment aparte îl constituia „intratul în joc al tinerilor”. Se considera
intrat în joc tânãrul care reuºea sã joace trei dansuri consecutive în ordinea
urmãtoare: Ardeleana, Jocul de doi pe picior ºi Învârtita. Fata era introdusã în
joc de cãtre tânãrul care îi fãcea curte. Câteodatã feciorul aranja dinainte cu
muzicanþii, scoaterea fetei din joc. La un moment dat, feciorul întorcea fata
pe sub mânã ºi îi da drumul. La acest semnal, muzicanþii cântau marºul ºi fata
era scoasã din joc. Dar nu rãmânea nicio fatã scoasã din joc pentru cã venea
alt fecior care o introducea în joc spre veselia tuturor. În jurul orelor 19 muzica
cânta marºul ºi fetele însoþite de mame plecau acasã, întotdeauna însoþite de
strigãturile cu caracter satiric ale tinerilor. Aceste strigãturi aveau ºi menirea
de a spori veselia la finalul jocului.

3. ªezãtoarea
Este o adunare restrânsã la satele de pe Valea Petriºului, Corbeºti, Roºia-

Nouã ºi Obârºia, în serile lungi de iarnã, în care munca este îmbinatã cu
petrecerea, întrucât se ºi cântã, se spun snoave ºi poveºti, ghicitori ºi jocuri
cel mai ades susþinute cu fluierul. Munca principalã efectuatã în cadrul
ºezãtorii este torsul lânii, dar ºi împletitul ºi cusutul. ªezãtorile au constituit
ºi constituie de-a lungul vremii adevãrate centre de creare ºi transmitere a
folclorului.

4. Claca
Este un obicei care se mai pãstreazã doar în satele de pe Valea Petriºului.

Claca este o formã de întrajutorare a sãtenilor la lucrãrile mari pe care ei le
efectueazã: construirea unei case, a unei anexe, la prãºit, la cosit, la recoltarea
cerealelor. Oamenii se adunã muncind cu braþele, cu uneltele sau atelajele
proprii, în schimbul unei mese bogate ce se acordã ziua ºi seara, cu rãchie de-
a bãtrânã ºi vin roºu ºi de cele mai multe ori, seara, cu lãutari din localitate,
pentru a sãrbãtori cum se cuvine isprãvirea lucrului bine fãcut.
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5. Spãlatul pe cap în vinerea lui Sântoader
În dimineaþa zilei de vineri, cu mult timp înaintea rãsãririi soarelui,

mamele îºi trezesc pruncii pentru a-i spãla pe cap. Pentru aceasta cu câteva
zile înainte femeile adunã muguri de plop, muguri de salcie, iarba vântului ºi
popelnic sau calendarul pãmântului. Popelnicul este o plantã care se gãseºte
rar ºi creºte sub „ vatra dealului”. Are o tulpinã dreaptã ºi subþire pe care
cresc mai multe roduri: prune mici de culoare vânãtã, cucuruz cu boabele
galbene, struguri cu boabele negre. Dacã aceste roduri sunt multe atunci va fi
anul bogat. Plantele culese vor fi puse în apa cu care copiii vor fi spãlaþi pe
cap. Se zice cã va creºte pãrul copiilor ca plopul ºi ca salca, iarba vântului îi va
feri de vãrsatul de vânt, iar dacã popelnicul are rod mult în acel an copiii vor
avea mult noroc. Copiii, spãlaþi astfel pe cap nu au voie sã iasã din casã decât
foarte târziu dupã ce în casã a fost mãcar un bãrbat în vizitã, iar cocoºii nu
sunt prin curte. Se crede cã dacã va vedea copilul, coada cocoºului, atunci
pãrul lui nu va creºte mai mare decât coada cocoºului.

6. Nunta (uspãþul)
Obiceiurile de nunã în localitãþile comunei Petriº erau foarte frumoase.

Se mai pãstreazã ºi astãzi la unele nunþi elemente autentice: steagul, dolia,
jocul miresei, cântecul miresei,
mersul la creangã, mãrul ºi
strigarea cinstelor, care par sã se
asemene cu scenariile teatrului
folcloric întâlnit în serile de iarnã.

Pregãtirile pentru nuntã
începeau cu peþitul miresei. De
obicei, peþitorul era o persoanã
din afara familiei, care lua le-
gãtura cu pãrinþii fetei, pentru a
afla dacã aceºtia erau de acord
sau nu sã-ºi dea fata dupã feciorul

respectiv. Peþitul se fãcea de regulã duminica când întreaga familie era acasã.
Dacã pãrinþii fetei erau de acord peþitorii stabileau data când sã se întâlneascã
pãrinþii tinerilor. La acea întâlnire aveau voie sã participe ºi tinerii. La acea
întâlnire se stabilea zestrea pe care pãrinþii o dãdeau miresei ºi dacã pãrþile
erau mulþumite se stabilea ºi data nunþii. Tinerii nu aveau voie sã participe la

Nuntã din Roºia Nouã 1940
– mire Iacob Iancu
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discuþii ei erau separaþi într-
o altã camerã atenþi supra-
vegheaþi de mama viitoarei
mirese.

Invitarea nuntaºilor se
face cu douã sãptãmâni îna-
inte de nuntã prin doi feciori
de onoare ai mirelui ºi doi ai
miresei numiþi doleaºi. Do-
leaºii sunt legaþi cu câte douã
ºtergare mari de 2 m lucrate
din cânepã ºi bumbac, þesute în casã,
împodobite cu flori, legate la ºold cu câte o
panglicã de mãtase –aceste ºtergare se
numesc „cingeie”.

Doleaºii poartã în mânã o ploscã
împodobitã ce conþine þuicã de prune.
Ajunºi la casa celor pe care îi invitã la nuntã
aceºtia rostesc urmãtoarea oraþie:

Noi suntem doi soldaþi legaþi,
De mire ºi mireasã mânaþi.
Vã anunþãm cã duminica viitoare
Vor avea ºi dânºii o nuntã mare.
ªi nu se pot odihni,
ªi nici nu pot dormi,
Pânã nu ºi pe dumneavoastrã vã
                                      vor pofti.
Cine din aceste dolii va bea
Împreunã cu noi se va ospãta.
Un ceas, douã, pân’ la nouã,
De la nouã pân’ la zece,
Împreunã vom petrece!
La anul ºi la mulþi ani!

Cei care erau invitaþi, ridicau dolea, beau din aceasta ºi urau mult noroc
tinerilor. Cu câteva zile înainte de nuntã începeau pregãtirile la care luau
parte neamurile apropiate ale celor doi tineri dar ºi vecinii. Femeile adunau

Nuntã din Roºia-Nouã (1958)

Miri din Roºia-Nouã an 1955
– Drai Aurel ºi Elena
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de prin sat oale ºi tacâmuri necesare pentru
masã, iar bãrbaþii adunau bãnci, mese
scaune, ºi ajutau la ridicarea ºatrei unde
se va desfãºura nunta.

Nunta începe de fapt duminicã de
dimineaþã cu gãtitul miresei. Atât mireasa
cât ºi mama acesteia sunt adânc emoþionate
ºi au ochii încãrcaþi de lacrimile despãrþirii.

În jurul orei zece, mirele încadrat de
douã fete ºi urmat de un alai alcãtuit din
nãnaºi, doleaºi, givãr ( conducãtorul nunþii),
nuntaºi (uspãtoi) ºi muzicanþi soseºte la
casa miresei. Ajunºi aici, are loc un dialog
între givãr ºi socrul mic. Givãrul prin niºte
vorbe meºteºugite cere mireasa:

„În zorii zilei am plecat cu toþii la
vânãtoare. Mirele nostru a ochit o cãprioarã
dar de prins nu a putut s-o prindã. Noi i-am
luat urma ºi ea ne-a dus cãtre curþile
dumneavoastrã. Dacã îi aici vã rugãm sã ne-
o daþi cã altfel nu plecãm de aici”!

I se rãspunde: „Avem mai multe
cãprioare, de unde sã ºtim care e cea pe
care o cãutaþi?

- „Mirele nostru zice cã dintre toate
este cea mai aleasã”.

- „Sã vedem dacã o gãsim!”
Dupã terminarea dialogului socrul mic

scote pe rând câteva fete mai mici pe care
doleºii le joacã. La un semn givãrul opreºte
jocul spunând:

- E prea micã, las-o sã mai creascã!
Pânã la urmã, este adusã mireasa adevãratã. La vederea ei, tot alaiul

chiuie ºi muzica cântã mulþi ani trãiascã. La un semn al givãrului se face liniºte.
Acesta priveºte balþul miresei, care este dãruit de cãtre mire ºi îi cântã miresei
urmãtoarea cântare:

Doleaºii chemând oamenii
la nuntã Obârºia

Doleaºii mici chemând la uspãþ
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Iarã-þi adu aminte,
La masã ºezând
ªi mereu gândind.
ªtii tu ce þi-am spus,
Când eram mai mulþi?
Sã nu te preumbli pe uliþa noastrã
În papuci tropotind, din rochii sfoºnind,
Cã noi am avut mândru tinerel
ªi el te-a vãzut, dragã i-ai cãzut!
ªi el a umblat ºi a adunat
Cãtane bãrbate ºi toate înarmate,
Mreajã v-am întins, pe tine te-au prins!
În casã te-a bãgat,
În casã, dupã masã,
ªi te-a îmbãlþat
Cu un balþ frumos
Fie-þi de folos!
Câte fire în el, atâtea dupã el,
Fire de bumbac ca sã-l porþi cu drag,
Fire de mãtasã, ca sã-i fii aleasã!

Alai de nuntã din Roºia-Nouã
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Dupã acest cântec se formeazã din nou alaiul ºi cu toþii se deplaseazã la
bisericã unde are loc cununia religioasã. Dar givãrul îi opreºte înainte de a
ieºi din curte deoarece mai are un cântec pentru mireasã:

Fecioarã-þi aduci aminte,
La masã ºezând.
Roagã-te mai roagã!
Întâi lui Dumnezeu,
ªi lui taicã-tãu.
Cã tu ai avut niºte fraþi bãrbaþi,
ªi tare-narmaþi,
Ei s-au lãudat,
Cã nu te-or lãsa
A te-nstrãina.
Dar vãd cã te lasã
Sã te-nstrãinezi.
Peste munþi cãrunþi
La alþii pãrinþi.
Peste munþi cu brazi
ªi la alþii fraþi.
Peste munþi cu flori
La alte surori.

Alaiul nunþii deplasându-se la cununia religioasã
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Peste munþi cu spini
La alþii vecini.

 Pe drum muzica cântã melodii de joc ºi de petrecere iar nuntaºii adreseazã
strigãturi cu conþinut vesel nãnaºilor, mirilor, socrilor ºi chiar ºi privitorilor.
De la bisericã, întreg alaiul se întoarce la casa mirelui unde are loc nunta. La
poartã mirii sunt întâmpinaþi cu pâine ºi sare. În timp ce ei gustã din pâine,
peste capetele lor se aruncã cu grâu, simbol al fertilitãþii. Urmeazã ca tinerii
sã guste din câte un pahar cu vin ºi apoi spãrgeau paharele aruncându-le peste
cap, acest semn însemnând îndepãrtarea ghinionului din viaþa lor ºi aducerea
norocului.

La intrarea în curte pe o masã se aflã un ciubãr împodobit cu iederã ºi
fomfiu, o plantã asemãnãtoare cu iedera numai cã are frunza mai îngustã ºi
mai subþire ca a iederei. În ciubãr este apã ºi un buchet de busuioc ºi flori,
numit „peana de la ciubãr” cu care mireasa spalã nuntaºii.

Givãrul pofteºte nuntaºii la
spãlat cã s-au murdãrit umblând pe
drum, iar nuntaºii, pentru cã
mireasa îi spalã o cinstesc cu bani,
dupã care are loc „mersul la
creangã”. În timp ce mireasa îi
spalã pe nuntaºi, stegaºul îl apãrã
pe mire cu steagul pentru a nu
putea mireasa sã-l stropeascã. Se
zice cã dacã reuºeºte sã-l stro-
peascã atunci ea îl va „conduce”
ºi-l va stãpâni toatã viaþa. Se alege
un pom care este mai frumos ºi
roditor ca ºi mireasa sã fie roditoare ºi sã facã copii mulþi ºi frumoºi. Se
goleºte apa din ciubãr la rãdãcina lui. Ciubãrul se ridicã cât mai sus ca sã
creascã pruncii cât mai înalþi. Dupã aceea, mireasa se apropie cu capul de
o creangã a pomului ºi se acoperã cu o cârpã de pãr datã de soacrã dupã
care, givãrul intoneazã cântarea la creangã:

Hei iam ºi dai nam cununa,
Iarã îþi adã aminte
Sus la rãsãrit

Obicei de nuntã ,,Legatul la Creangã”
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Cã tu ai avut grãdinã frumoasã
Frumos v-ai arat ºi v-ai semãnat
ªi v-ai ºi grãpat, flori ai semãnat
Mândru au rãsãrit, frumos au înflorit
Flori de toate flori ºi dragi la feciori
ªi cãsuþa ta ce-i ca iedera
Frumos v-ai penat, cu drag v-ai purtat
De astãzi înainte
Vremea þi-a venit
Portul sã þi-l schimbi
Portul cel fetesc
Pe cel nevestesc
Hei iam ºi dai nam cununa

La auzul cuvintelor „port nevestesc”, mirele taie repede creanga, mireasa
îºi pune conci ºi se considerã cã a intrat în rândul nevestelor. Toatã lumea
merge în ºatrã ºi se serveºte masa. Bucatele tradiþionale servite la masã
erau: sarmale; varzã fiartã cu multã carne de porc; plãcintã cu brânzã.
Dimineaþa pe la ora patru se servea o ciorbã acrã fãcutã din carne de oaie sau
caprã.

Nunta þinea douã zile ºi o noapte. De aceea la strigarea cinstelor pe lângã
o sumã de bani, uspãtoii mai cinsteau „tânãrii” cu câte un colac în care era
împlântatã o „crãcoriþã” în fiecare vârf al crãcoriþei era câte un „coc” din fãinã
de grâu. Tot pe acel colac era pusã o „lopãciþã” de porc ºi o gãinã. Din aceastã
cinste se fãcea mâncare pentru uspãtoi a doua zi de nuntã.

Dupã strigatul cinstelor se serveºte în continuare masa ºi apoi se trece
la joc. Dupã un anumit timp, givãrul anunþã cã începe jocul miresei. Se
stabileºte de cãtre givãr ºi naº cât este taxa pentru jocul miresei, dupã care
se trece la joc. Câte jocuri plãteai de atâtea ori jucai cu mireasa. Când givãrul
socotea cã s-a jucat de ajuns, bãtea cu o lingurã într-o sticlã legatã cu o sfoarã
undeva sus, ºi anunþa: „hai la moarã cã umblã goalã”! Urmau alþii. Puteau juca
ºi mai mulþi în roatã, mirii ºi cu familia întreagã care era chematã la nuntã.
Dupã terminarea acestui joc se distrau cu toþii pânã la terminarea nunþii.

7. Ruga
Este un obicei care are loc anual în toate localitãþile comunei Petriº dupã

cum urmeazã:
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- Petriº: ultima duminicã din luna iulie;
- Obârºia: (nedee)- la Rusalii;
- Ilteu: ultima duminicã din luna august;
- Corbeºti: 8 septembrie „Naºterea Maicii Domnului”
Cu ani în urmã, la rugã, fetele ºi feciorii îmbrãcau costumul popular. Ruga

era începutã de preotul satului, dupã ce þinea o slujbã în curtea bisericii.
Dacã exista o fatã logoditã a cãrei nuntã urma sã se celebreze, primul joc era
al fetei cu preotul, apoi cu viitorul mire, urmând celelalte perechi de fete ºi
feciori din sat. Din satele învecinate, lumea venea la rugã cu cãruþele, iar într-
un spaþiu special amenajat cu crengi de brad ºi cu verdeaþã, negustorii îºi
întindeau tarabele, ca la târg, cu fel de fel de produse.

Între anii 1980 – 1990, ruga era deschisã printr-un amplu spectacol folcloric,
la care participau formaþii artistice din localitãþile învecinate. Era un lucru cu
totul ºi cu totul deosebit, deoarece se scoteau din lada de zestre a neamului
românesc adevãrate nestemate folclorice, în felul acesta putându-se transmite
aceste valori tinerelor generaþii.

Din pãcate dupã 1990 ruga se mãrgineºte doar la jocul ce are loc toatã
noaptea. Totuºi, rugile au rãmas în continuare un prilej de bucurie, de
reîntâlnire cu cei dragi, de unificare a familiei, deoarece toþi cei plecaþi în
depãrtãri, la rugã se întorc acasã, în sânul familiei.

8. Leuca
Acest obicei cred cã este propriu doar celor cinci localitãþi situate pe

Valea Petriºului (Petriº, Corbeºti, Roºia-Nouã, Obârºia ºi Ilteu). Obiceiul are
loc în fiecare an, în luna februarie, atunci când se prinde „Postul Mare”.

Locuitorii satului, împãrþiþi în mai multe grupuri, se urcã pe cele mai înalte
dealuri din împrejurimi, unde adunã jnepeni cu care formeazã mai multe
grãmezi de diferite înãlþimi.

O datã cu lãsarea serii, se aprind leucile (grãmezile formate) în strigãte de:
„Leuca! Leuca!” Oamenii cu stearþuri în mânã (fãclii aprinse) aleargã în ºir indian
pe înãlþimi, alcãtuind apoi diferite figuri geometrice cu ajutorul torþelor aprinse.

Imediat, dupã ce vor fi aprinse leucile cele mari, care intenþionat au fost
lãsate la urmã, se va declanºa un spectacol feeric. Grupurile aflate în acþiune
fluturã torþele aprinse, ºi interpreteazã, care mai de care, frumoase cântece
populare. De asemenea, grupurile de pe un deal adreseazã anumite strigãturi
grupurilor de pe celelalte dealuri. Astfel, în scurt timp se declanºeazã o
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adevãratã întrecere, câºtigãtori fiind toþi cei care participã la realizarea acestui
obicei.

Prima strigare care se aude este aceasta: „Lazãre mãi Lazãre/ De mâine
se mãnâncã mazãre, anunþând prin aceasta începerea postului. Se adreseazã
strigãturi ºi fetelor leneºe din localitate: „Care n-o tors câlþii/ Sã o þuce mâþii
/ Care n-o tors drugãlãii / S-o þuce mutalãii”.

Atunci când oamenii pleacã de acasã, duc cu ei diferite lucruri vechi cãrora
le dau foc. Se crede cã în felul acesta vor îndepãrta tot rãul de la casã.

La întoarcere, oamenii vor înconjura cu stearþurile coteþele de gãini zicând:
„Câte scânteie, atâtea ouã sã facã gãinile”, apoi stearþul se va pune în podeþul
coteþului, ca descântecul lor sã aibã leac. Prin acest obicei se vesteºte cã
iarna a trecut, primãvara este pe aproape ºi cã oamenii se pot pregãti pentru
începerea muncilor câmpului, ceea ce pentru þãranul român înseamnã mare
bucurie ºi încântare.

Tot de la aceastã datã ºi pânã la data de 9 martie, de Ziua Sfinþilor, bãtrânele
afumã în jurul casei, în curte, în grãdinã, pentru îndepãrtarea rãului, a vicleniei
ºi a ºerpilor de pe lângã gospodãria lor.

V. 3. c. ) Datini
Umblatul cu dubele (dubaºii)
Umblatul cu dubele sau Dubaºii, semn al existenþei noastre în spaþiul

carpato-danubiano-pontic, este o datinã strãveche, care se pãstreazã pânã în
zilele noastre ºi o gãsim în
toate satele comunei Petriº.
Echipa de colindãtori are în
componenþa ei pe cei ce co-
lindã ºi bat dubele, precum ºi
taraful. Feciorii îmbrãcaþi cu
ºube ºi cioareci, cu cãciuli
împodobite cu tricolor ºi mãr-
gele luate de la gâtul fetelor de
mãritat, purtând în mânã du-
bele la fel de frumos împo-
dobite cu mãrgele ºi iederã, se
adunã la gazda unde au învãþat
colindele în postul Crãciu-

Grup de colindãtori anunþând
naºterea lui Hristos



125

Comuna Petriº – trecut ºi prezent

nului. De aici, în frunte cu primaºul ºi urmaþi de taraf, pornesc cu colindatul
pe la casele oamenilor. Ei vor interpreta colinde precum: „Sara asta”, „Naintea
acestor curþi”, „Dalba fecioriþã”, „Fatã mare de-ntrebare”, „Pleacã mire-ntru-n
vânatu”. „Întorcu-sã da-ntorcu”, „Pleacã Lina la fãntânã”, „Noi îþ’ am vinitu”,
etc. De obicei, dubaºii, de la gazdã vor pleca direct la casa parohialã, unde vor
colinda preotul satului ºi familia sa. De aici vor trece la învãþãtorul satului
(dascãlul) ºi apoi la casele fetelor ºi feciorilor. Umblatul cu dubele ca modalitate
de exprimare se înscrie în categoria teatrului folcloric. Colindele interpretate
de dubaºi cu un rafinament artistic unic, ºi costumaþia tradiþionalã sunt
elemente de decor ce dau spectacolului o notã de originalitate de necontestat.
Scenariul acestui obicei este completat de jocul dubaºilor singuri ºi apoi cu
fetele colindate. Dubaºii ne prezintã un repertoriu de jocuri proprii obiceiului
de colindat: „A dubii”, „Zorile”, „Sãlcioara”, „Ardeleana”, „Cãluºerul” „Bãtuta”
„Sfãdita” ºi „Ardeleana printre rânduri”. Gazda mulþumeºte pentru colindã ºi
cinsteºte pe colindãtori cu un cârnaþ, crampã (þuicã fiartã ºi îndulcitã) ºi bani.
În semn de recunoºtinþã, ceata de colindãtori, la semnalul pe care îl dã
primaºul rosteºte o oraþie de mulþumire ºi cântã „La mulþi ani”.

Oraþia de încheiere sau „Strigarea darului pentru colindãtori” are un
farmec aparte, presãrat fiind cu veºti despre truda gazdei de-a agonisi
darurile pentru dubaºi, dar mai ales cu scene care emanã umorul sãnãtos
al þãranului român.

,,Dubaºii “ din Roºia-Nouã
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Oraþia de încheiere - culeasã de la Sas Aurean din Corbeºti în anul 1978
Hei, ficiori, ficiorii dubii
Sculaþi-vã-n tãlpile picioarelor
În capetele oaselor (Toþi rãspund cu bãtãi de dube)

Pânã noi am colindat
Gazda cu gãzdoaia
Pentru noi bine s-o gãtat
Cu-n colac de grâu frumos
Sã trãiascã gazda nost’
ªI cu al doilea dar
Cu-n cârnaþ de porc mort
Bine cã-i mort
Cã-n sac îl port
Cã de n-ar fi porcul cu totul
Cu ochii ne-ar vedea
Cu picioarela ne-ar cãlca
Cu coada ne-ar vântura
De noi, ficiorii dubii,
N-am ºti, care pe care
Uliþã am da.
Ne mai cinsteºte gazda nost’
ªi cu al treilea dar
C-o iapã crãiascã
Gazda nost’
La mulþi ani sã trãiascã!
Toþi: Sã trãiascã!
C-o avut gazda nost’ doi cãluºei sprintenei
S-o dus cu ei la Vãrãdie
Dupã o bute de rãchie.
De la Vãrãdie la Sãvârºin
O venit mai lin
De la Cuiaº la Toc
O venit de-un trop,
De la Toc la Ilteu
O venit mai mereu.
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Aici o fost un loc foarte rãu
Sã-mburdã cocia,
Sparse butea cu rãchie.
Cu doagele, mânau pârloagele,
Cu fundurile prundurile,
Cu cercurile, bercurile.
ª-o fãcut cum o putut
Pã astã sarã
O uiagã crãiascã
Gazda nost’
La mulþi ani sã trãiascã!
Toþi: Sã trãiascã!

Colindãtorii pornesc în alai, iar taraful cântã „marºul dubii”

V. 4. Vocabular ºi expresii locale

A
abrac = tain la animale, grãunþe
a brãcãli = a da grãunþe animalelor
acãu  = unitate de mãsurã pentru cazanul de þuicã
acu = imediat, îndatã
adipat = adãpat
ai = usturoi
a aldui = a binecuvânta
apucãturã = nãrav, deprindere
arãmiu = fir de mãtase
argaþ = salcâm
arginþi = monede de argint
arºãu = hârleþ, cazma
astupuº = dop
aþâþã = aprinde, îndeamnã la ceartã

B
bai = necaz
balþ = basma de mãtase sau caºmir cu ciucuri



128

Învãþãtor Emil Murgu

barem = mãcar
barost = cocan mare
baº  = aºa, chiar
batãr = mãcar
bãdanie = cadã
bãgãu = tutun
bãl  = bãrbat alb, blond, bãlai
bãluºel = diminutivul de la bãl
bãrnacã = tuciurie
beteag = bolnav
bicã = taur
birãu = primar
bitang = pierde -varã
biþ = fir de lânã
bârnaci = bruneþ
blid = farfurie, castron
boambe = medicamente
bolând = nebun
boltã = magazin
bombi = nasturi
box = cremã de ghete
brãcini = cingãtoare îngustã a costumului femeiesc
briºcã = briceag
brâncã = mânã
bruº = bulgãre
budac = târnãcop
buie = coboarã
bumbuleu = mic ºi rotund

C
caºmir = stofã finã de lânã
catrânþã = piesã din portul femeiesc ce se poartã peste poalã
cãtanã = soldat
cãparã = arvunã
cãptãlan = brusture
cãuc = polonic
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cergã = pãturã
cheie = cusãturã mãruntã de pe mâneca cãmãºii cu rol ornamental
chimir = curea latã din piele
chicã = coadã împletitã în trei sau mai multe ºuviþe
cioareci = pantalon de lânã
cingeu = prosop mare, cusut, cu care se legau doleºii la nuntã
ciufalã = poreclã
ciuparcã = ardei
cârceag = urcior
câta = puþin
clisã = slãnãnã
cloþã = cloºcã
cocie = cãruþã
colnã = bucãtãrie de varã
coºarã = coº de nuiele cu douã torþi
cotãriþã = coº de nuiele cu o singurã toartã
coþcã = bucatã cubicã
cracoriþã = rãmurea
croafne = gogoºi de aluat
cucuruz = porumb
curici = varzã

D
dalbã = albã
dãrab = bucatã
dârjalã = coadã de coasã
diloc = imediat
divãr = fecior de onoare la nuntã
dolie = vas mic de lemn, împodobit, din car sunt îmbiaþi sã bea cei chemaþi

la nuntã
dolieº = cel care cheamã oamenii la luptã
drãguþã = iubitã
drâgâl = cârligul cu care se scoate focul din cuptor
drod = sârmã
drugã = unealtã de întins aluatul pentru tãiþei
dubã = tobã
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dubaº = om ce bate toba
dudã = þeavã
duhan = tutun
duleu = hainã groasã
duleu = drum între culturi

F
fain = arãtos, frumos
farbã = culoare
fãcãturã = deochi, vrãjitorie, farmece
fãlos = semeþ, mândru
fedeu = capac la oalã
fioc = sertar
firang = perdea
firez = fierãstrãu
firnais = vopsea în ulei
firizar = rumeguº

G
gazdã = stãpânul casei
genunþ = genunchi
gilãu = tãietor de varzã
giob = oalã de pãmânt
givãnit = povestit
ghijã = foi de porumb uscat
gligan = mistreþ
gostie = vizitã
goºti = musafiri
golumbaºi = porumbei, diminutivul de la golumbi
a goni = a alunga
a grãi = a vorbi, a rosti
grumaz = gât
grumpi = cartofi
duzâne = cârtiþã
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H
halcã = bucatã mare de carne
hameº = foarte rãu
harâng = clopotul bisericii
harmig = armãsar
haºme = cepe mici mai multe la un loc
haznã = folos
a hãrãni = a hrãni
heba = degeaba, în zadar
hârbeicã = cratiþã
hârde = ceartã
hoarã = pãsãri de curte
a hodini = a odihni
huluit = dãrâmat
huicãi = chiui
huþunuº = leagãn

I
iederat = învelit în iederã
imalã = noroi
iorgovan = liliac
iosag = animale
iþari = pantaloni subþiri, piesã a costumului þãrãnesc bãrbãtesc, ce se

poartã vara

Î
Îmboþit = ºifonat
îmbutuºat = îmbrâncit
îmburdat = rãsturnat
împenat = împodobit cu flori, înflorit
împupit = îmbobocit
înceluit = pãcãlit, tras pe sfoarã, înºelat
încredinþat = logodit
întorsuri = plãcinte þãrãneºti
întrãmat = refãcut
înþolit = bine îmbrãcat
învândãcit = înfãºurat, amestecat
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J
Jeb = buzunar
Jireadã = claie lungã de paie sau fân
jâmb = strâmb
jântuitor = bâtã de împrãºtiat focul în cuptorul de pâine
june = tânãr
junere = ginere
junelaº = tinerel
junie = perioada dinaintea cãsãtoriei la fecior
jup = snop de coceni
jolj = vãl, sul de pânzã

L
Laboºã = cratiþã
laibãr = vestã þãrãneascã
lautã = vioarã
laºte = tãiþei
lãmpaº = felinar pentru grajd
lesne = ieftin
lipigeu = cearceaf
liptari = gem de prune
lopari = unealtã pentru introdus pîinea în cuptor
lopãtiþã = omoplat
lotru = hoþ
ludaie = dovleac
luminã = lumânare

M
macrã = carne slabã
mai = ficat
maistor = meºter
maltãr = mortar
maºini = chibrituri
mãieranã = mãghiran
mãlin = pin
mãrãmuþã = batistã
mãsari = faþã de masã
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miher = masã de tâmplãrie
miºculanþã = jmecherie
mârtan = motan
moalãr = zugrav
morminþi = cimitir
murãtoare = saramurã

N
nanã = apelativ adresat unei femei mai în vârstã
nãdragi = pantaloni
nãframã = batic
nimuric = om slab, schilod
nogeu = gleznã
nojâþe = ºireturi de curea

O
ochi = denumire ce se dã cusãturii de pe poalele ºi mânecele costumului

popular
ocol = curte
oloi = ulei
oprege = ºorþ în faþã ºi în spate
orbeþ = sãrac
ortac = tovarãº

P
pancuve = gogoºi de aluat
paradaiþã = roºie
paure = þãran înstãrit
pãcurar = cioban
pãfuga = alunga
pãlancã = scândurã groasã
pãlpmar = funie
pãrãdaicã = roºie, tomatã
pãrãzor = umbrelã
pãsulã = fasole
pãºuº = act de proprietate pentru animale
pãþoc = ºobolan
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peanã = floare
peleg = fãrã pãr, fãrã pene
perinci = orez
pergãu = clopoþel
piglais = fier de cãlcat
pigluit = cãlcat
pitã = pâine
pârgãlit = rântaº pentru mâncare
pleasnã = capãt de bici
plevas = creion
plev = tablã
podrum = pivniþã
pogiºor = dulap de bucãtãrie
poniavã = covor, pãturã
porºor = claie micã de fân
prãbãlit = încercat
preslu = pesmet
pup = boboc de floare, formã cusutã pe cãmaºa þãrãneascã

R
rãzor = ºanþ mic
rânzã = pipotã
rânzos = arþãgos
rel = duba cuptorului
riºcaº = orez
a roura = a picura cu rouã
rudã = par lung
rugã = serbare popularã ce are loc cu ocazia unei sãrbãtori
rumenealã = vopsea, fard

S
salcã = salcie
salbanaº = dantelã
sãlaº = casã la câmp
scoverzi = clãtite
sfetãr = bluzã
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sobã = camerã
socoþi = calcule
spãcel = cãmaºa pe care o îmbracã femeile la þarã
stelaj = etajerã
straiþã = traistã
strofocat = agitat, zburlit
a sufulca = a sufleca mânecile cãmãºii
sumnã = fustã largã

ª
ºãgârt = ucenic
ºcãtulã = cutie
ºintãr = hingher
ºirincã = fâºie lungã ºi îngustã
ºlarfe = papuci decupaþi în spate
ºoancã = ºuncã
ºogor = cumnat
ºol = canã, ceaºcã
ºomar = paznic de vânãtoare
ºorof = ºurub
ºovar = papurã cu rogoz
ºpaiþ = cãmarã
ºpor = sobã de gãtit
ºtergurã = ºtergar popular, prosop
ºtrimf = ciorap
ºubã = hainã lungã, groasã, ce se poartã iarna
ºuºtar = vas folosit la mulsul vacilor
ºuºtãr = pantofar

T
tãrhanã = pastã fãinoasã de casã
tãtarcã = sorg folosit la confecþionarea mãturilor
tolceri = pâlnie
tolvai = strigãt de fricã
tuleu = tulpina porumbului
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Þ
þandurã = aºchie
þâþânã = balama
þâment = ciment
þâmp = pulpã
þoale = haine
þucat = sãrut
þucur = zahãr

U
uiagã = sticlã
ujinã = înainte de înserare
uloi = ulei
urlãu = uruialã pentru animale
uspãþ = nuntã
uspãtoi = nuntaºi
ustãnit = obosit

V
Vãiug = cãrãmidã nearsã de lut cu pleavã
vãl = sul de pânzã
vãlãu = jgheab pentru adãpatul animalelor
veadrã = gãleatã
vecãr = ceas
vigan = vioi, puternic
vinars = þuicã de prunã
viziclu = bluzã
vrâstatã = þesutã în dungi

Z
Zagie = cravatã þãrãneascã ce se poartã la cãmaºa costumului bãrbãtesc; fular
zãbunit = zãpãcit
zãlud = nebun
a zbici = a usca
zbici = bici
zogoni = alungã, goni
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Capitolul VI
COMUNA PETRIª ASTÃZI

Înainte de a prezenta înfãþiºarea actualã a comunei Petriº, se cuvine sã-i
numim în primul rând pe cei care în anul de graþie 2009 se ocupã de destinele
acestei comune. Aceastã echipã este urmãtoarea:

1. Burza Han Zian - primar – P. D. L.
2. Berari Iosif - viceprimar – P. S. D.
3. Fruja Alexandru Marian - secretar
4. Rogozea Mircea - contabil
5. Toma Alexandru - referent agricol
6. Manciu Adriana - casier
7. Cugerean Elena - operator rol
8. Dobriþa Ovidiu Zian Ionel- director al Cãminului Cultural Petriº ºi

- bibliotecar al Bibliotecii Comunale Petriº
9. Baleþ Dorin - ºef serviciu situaþii urgenþã

Consiliul Local Petriº este format din 11 consilieri dupã cum urmeazã:
- 4 consilieri P. D. L. – Han Ioan-Vasile; Han Eugen; Han Viorel; Ardelean

Eftimiu;
- 3 consilieri P. N. L. - Bâlc Aurel; Petraºca Titus Ioan; Þari Zenovie;
- 2 consilieri P. S. D. - Berari Iosif; Iacob Aurel;
- 1 consilier P. R. M. - Baleþ Ilie;
- 1 consilier P. N. G. C. D. – Stana Dorin Emil;

Instituþii publice:
Primãria comunei Petriº se aflã situatã în centrul localitãþii Petriº în

jurul ei aflându-se amplasate celelalte instituþii ale statului, poliþia, dispensarul
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medical, biserica, magazine, cãminul cultural, biblioteca comunalã, ºcoala,
Centrul de recuperare ºi reabilitare neuropsihicã, formând împreunã centrul
civic al comunei.

Educaþia
În comuna Petriº existã câte o unitate ºcolarã pentru învãþãmânt primar

în fiecare localitate componentã a comunei (Obârºia, Roºia-Nouã, Corbeºti,
Ilteu). În localitatea Petriº funcþioneazã ªcoala cu clasele I-IV, ªcoala generalã
cu clasele I-VIII, ºi o grãdiniþã cu program normal. Director coordonator al
ºcolilor din comuna Petriº este profesorul Avrãmuþ Achim. ªcoala generalã
îºi desfãºoarã activitatea în douã corpuri de clãdire.

ªcolile de pe raza comunei au astãzi cu totul altã înfãþiºare de cât acum
câþiva ani. În fiecare ºcoalã existã apã curentã, tâmplãriile au fost schimbate
în toate ºcolile, toate având acum geamuri ºi uºi termopan. S-au efectuat
renovãri interioare ºi exterioare, împrejmuire, amenajare spaþii de joacã, s-a
asigurat materialul didactic necesar pentru grãdiniþã ºi ºcoalã. ªcoala generalã
din localitatea Petriº dispune de un modern grup social, cabinet de informaticã
ºi centralã termicã proprie. Investiþii majore s-au fãcut, dar pentru desfãºurarea
activitãþii instructiv-educative în condiþii normale este imperios necesar
construirea unei noi ºcoli care sã corespundã cerinþelor ºi normelor europene.

Primãria Petriº
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Cultura
În comuna Petriº existã 6 biblioteci ºcolare ºi o bibliotecã comunalã.

Biblioteca comunalã deþine un numãr de 6100 volume de carte pãstrate în
condiþii bune. Numãrul de cititori conform fiºelor este 150. Biblioteca
funcþioneazã de luni pânã vineri între orele 9-17. Bibliotecar este Dobriþa
Ovidiu Zian Ionel, care îndeplineºte ºi funcþia de director al cãminului cul-
tural din localitate.

Pe cuprinsul comunei se gãsesc 6 cãmine culturale, câte unul în fiecare
localitate (Obârºia, Roºia-Nouã, Corbeºti, Petriº, Seliºte ºi Ilteu ). Acestea
se aflã într-o stare foarte bunã de funcþionare fiind toate renovate atât în
interior cât ºi în exterior. S-a înlocuit toatã tâmplãria veche de la toate
cãminele culturale amplasându-se în locul acesteia geamuri ºi uºi termopan.
Investiþiile fãcute de primãrie pentru reabilitarea cãminelor culturale în
anul 2008 se ridicã la suma de 60 286 lei, pentru anul 2009 fiind alocatã
suma de 100 000 de lei.

Din pãcate activitatea culturalã lasã momentan de dorit, ea rezumându-se
doar la gãzduirea sau organizarea unor nunþi, botezuri, serbãri ºcolare, baluri
(Crãciun, Anul Nou, Sf. Ioan, Paºte) ºi mai rar diverse spectacole.

Se mai organizeazã rugã în fiecare an, în urmãtoarele localitãþi:
- Petriº - ultima duminicã din luna iulie;
- Obârºia - Nedeea de Rusalii;
- Ilteu - ultima duminicã din luna august;
- Corbeºti - 8 septembrie „Naºterea Maicii Domnului”
Un obiectiv major al conducerii primãriei ºi al directorului de cãmin cul-

tural este înfiinþarea unei expoziþii permanente în cadrul cãminului cultural
din Seliºte, localitatea natalã a marelui muzician.

Poliþia
Instituþie importantã a statului, având misiunea de a asigura ordinea ºi

liniºtea locuitorilor din întreaga comunã, are sediul în centrul localitãþii Petriº
în apropierea sediului primãriei. Postul de poliþie dispune doar de doi angajaþi.

Sãnãtatea
În cadrul comunei existã un singur dispensar. Serviciile medicale sunt

asigurate de un medic ºi douã asistente medicale. Mai existã ºi un dispensar
veterinar deservit de un medic veterinar ºi un tehnician veterinar. Ambele
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dispensare au nevoie urgentã de tehnicã medicalã modernã. Deasemenea de
un real ajutor pentru populaþia comunei ar fi înfiinþarea în cadrul comunei a
unui punct farmaceutic.

Centrul de Recuperare ºi Reabilitare Neuropsihicã
Este cea mai proaspãtã instituþie care a luat fiinþã la Petriº chiar în decursul

acestui an, 2009. Clãdirea este o adevãratã perlã a localitãþii, investiþiile
ridicându-se la 2.173.666,87 lei bani proveniþi de la bugetul de stat, la care s-
a adãugat contribuþia Consiliului Judeþean Arad. Centrul este ultramodern,
dotat dupã normele europene ai cãrui beneficiari sunt persoanele adulte cu
probleme neuropsihice uºoare, de pe raza judeþului Arad, integrate în diferite
programe individuale sau colective de recuperare. Se va asigura locuinþã
permanentã pentru 36 de persoane cu handicap neuropsihic, rulajul
beneficiarilor fãcându-se doar în condiþiile în care persoanele se reintegreazã
în familie ºi în societate. Clãdirea era pânã acum trei ani ruina unui bloc,
ridicat pe vremea regimului comunist. Primarul a fost de acord cu proiectul ºi
a „oferit” clãdirea în acest scop.

Centrul are 22 de camere, cu tot cu cele de zi, pentru una sau douã
persoane ºi o capacitate de 36 de locuri.

Vechiul sediu al centrului se afla în clãdirea castelului Salbek, care a fost
retrocedatã urmaºilor familiei Alexandrescu.

Centrul de Recuperare ºi Reabilitare Neuropsihicã Petriº



141

Comuna Petriº – trecut ºi prezent

Centrul vine în sprijinul comunitãþii din Petriº pentru cã dincolo de
beneficiarii care au nevoie de ajutorul oferit în cadrul instituþiei, trebuie
menþionat cã localnicii beneficiazã de locuri de muncã, rezolvându-se astfel ºi
o problemã socialã a comunei.

Comunicaþiile
Teritoriul comunei Petriº este amplasat la limita esticã a judeþului Arad ºi

este strãbãtut de urmãtoarele cãi de comunicaþii rutiere:
Drumul naþional DN7 (E68): Nãdlac – Arad – Deva – Sibiu – Bucureºti,

strãbate localitatea Ilteu;
Drumul judeþean (DJ 707):Petriº – Vaþa de Jos, strãbate localitãþile

Petriº, Corbeºti, Roºia-Nouã, Obârºia (drum asfaltat pe o distanþã de 4 km,
drum pietruit 18,7 km);

Drumul comuna (DC 75): Seliºte – 2,9 km – drum pietruit;
Drumul comunal (DC 76): Ilteu – 2,3 km – drum pietruit;
Strãzi pietruite: - Petriº -12 km – Valea Sânteascã;
Ilteu – 8 km – Valea Lungã;
Seliºte – 2 km – Valea Adãmeascã;
Corbeºti – 5 km – Meºteroaia, Pãrãul Culeºti, Valea Corbeascã;
- Roºia-Nouã – 10 km – Valea Marcului, Valea Mare, Lupoaia, Roºuþa,

Valea Nesi, Timiºoaia, Pârâul Stãnilesc;
 - Obârºia – 1 km:
Drumuri de exploatare agricolã ºi drumuri marginale localitãþilor

– de regulã nemodernizate, din pãmânt, cu prospect variind între 5,00 ºi
7,00 m;

La intrarea în localitatea Ilteu, în extremitatea sudicã, drumul comunal
DC 76 intersecteazã linia de cale feratã Arad – Simeria formând trecere de
nivel cu calea feratã.

Circulaþia feroviarã
Se realizeazã pe traseul Arad – Simeria, existând staþie în localitatea Ilteu

ºi în localitatea Petriº, în zona sudicã, care deserveºte localitãþile Petriº,
Seliºte, Corbeºti, Roºia-Nouã, Obârºia. Circulaþia se face pe douã linii
electrificate.

Distanþa pânã la Staþia CFR Petriº de la fiecare sat:
Petriº - 3 km
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Seliºte - 2 km
Corbeºti - 5 km
Roºia-Nouã – 13 km
Obârºia -18 km

Distanþa faþã de centrul de comunã:
Ilteu - 6 km
Seliºte - 2 km
Corbeºti - 4 km
Roºia-Nouã - 10 km
Obârºia - 18 km

Comerþul
1. Intreprinderi familiale ce comercializeazã produse alimentare ºi

nealimentare:
SC Lente SRL
SC Crido SRL
AF Bedreag
AF Marina
AF Goian Vio – Cornel
AF. Ana Maria
Bram Sed
SC Alin SA Axim SRL
AF Hanco XL
IF Neamþ Ionel - brutãrie

2. Unitãþi care comercializeazã îngrãºãminte chimice:
AF Groºanu Cristian Stelian
3 Geo Explo Topo SRL – arhitecturã, inginerie ºi servicii de

consultanþã tehnicã
SC Telem Impex SRL - staþie PECO, comerþ
SC Fluieraº SRL - transport auto

De remarcat cã toate societãþile din comunã, cu excepþia firmelor Geo
Explo Topo SRL ºi SC Fluieraº SRL se ocupã doar cu desfacerea de mãrfuri
cãtre populaþie.

Târguri organizate:
Târguri: 24 februarie –„ Cornu’-nflorit”

 15 aprilie
 11iunie - Târgul cireºelor
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 20 iulie - Târgul de SF. Ilie
 14 octombrie
 20 decembrie

Piaþã - se organizeazã în fiecare miercuri a sãptãmânii. Este de fapt cea
mai animatã zi din localitate. Vin comercianþi de pe tot cuprinsul judeþului ºi-
ºi întind tarabele într-un loc modern amenajat de cãtre edilii comunei, nu
departe de centrul localitãþii. Este un prilej pentru toþi locuitorii comunei de
a se întâlni ºi a-ºi procura cele necesare, dar mai ales de a schimba impresii ºi
de a-ºi povesti unul altuia necazurile ºi bucuriile.

Turismul
Comuna Petriº se aflã amplasatã într-o zonã foarte liniºtitã, oferind condiþii

propice pentru practicarea turismului, vânãtorii ºi a pescuitului. Pe teritoriul
ei se poate ajunge foarte uºor, aceasta fiind situatã foarte aproape de cãile de
transport. Calea feratã se aflã la 3 km de centrul comunei, iar drumul judeþean
DJ 707 strãbate localitãþile Petriº, Corbeºti, Roºia-Nouã ºi Obârºia.
Deasemenea DN7 strãbate localitatea Ilteu ºi se aflã la o distanþã de 3 km de
localitatea Petriº.

Valea Petriºului este o „gurã de rai”, unde turistul poate admira priveliºti
de vis. În aceastã zonã, frumuseþile naturii sunt secondate de creaþiile
deosebite ale artei populare româneºti. Se întâlnesc mori de apã datând din
jurul anului 1800 atât pe teritoriul localitãþii Petriº, cât ºi în amonte pe vale ºi
în satele Corbeºti, Roºia-Nouã ºi Petriº. În fiecare sat, mai mult ca oriunde în
judeþul Arad, s-au pãstrat casele construite din lemn ºi acoperite cu paie aºezate
pe coarne, având o înclinaþie de 35 de grade. Pe drept cuvânt ,satele Corbeºti,
Roºia-Nouã ºi Obârºia se pot considera un adevãrat „muzeu în aer liber”. Se
pot organiza drumeþii în grup sau individuale pe mai multe trasee turistice:

- Satul Roºia-Nouã – Culoarul Mureºului – Valea Roºia – Biserica de lemn
„Sf. Mucenic Dimitrie” construitã în anul 1809; De aici se pot organiza drumeþii
spre satul Obârºia pânã la Dealul Pleºu (726 m altitudine);

- Satul Corbeºti - Valea Roºia – Biserica de lemn „Naºterea Maicii
Domnului” (monument istoric ºi arhitectonic, construit în anul 1800); De aici
se pot organiza drumeþii spre Vârful Cãrunta (686 m altitudine).

Alte obiective turistice ar fi:
- Biserica ortodoxã „Sf. Mucenic Gheorghe”, din Petriº, construitã în anul

1883;
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- Castelul Salbek din Petriº (sec. XIX); parcul dendrologic din jurul
castelului cu o suprafaþã de 18,5 ha, cu cei doi stejari seculari (700 ani) numiþi
„Stejarii judecãþii”;

- Biserica ortodoxã ºi Casa memorialã „Sabin Drãgoi” din Seliºte;
- Conacul din localitatea Ilteu, construit în stil neoclasic în sec. XVIII- XIX;
- Clãdirea vãmii ºi a poºtalionului din Ilteu;
- Morile de apã sunt alte obiective turistice care satisfac curiozitatea ºi

dorinþa celui care vrea sã cunoascã îndeaproape trecutul ºi realizãrile
populaþiei acestei comune Mai sunt mori de apã în localitãþile: Corbeºti - douã
mori, una proprietatea familiei Tuda
Eugen ºi alta proprietatea familiei
Volungan Ionel, localitatea Obârºia
– moarã aparþinând familiei Chiº
Leontin.

Cu toate cã pe teritoriul comunei
nu sunt gospodãrii agroturistice
atestate, existã totuºi foarte multe
neatestate cu condiþii bune ºi foarte
bune de cazare care asigurã ºi
mâncare de foarte bunã calitate,
specificã zonei, la un preþ modic.

Un exemplu, în acest sens, este
Pensiunea agroturisticã Stana
Dorin Emil, în curs de atestare,
din localitatea Obârºia. Pensiunea
dispune de 4 camere, fiecare cu câte
douã paturi, baie pentru fiecare
camerã, ºi piscinã cu dimensiunea
12/18m ºi adâncimea de 2m. Este
amenajatã în cadrul unor clãdiri cu
o vechime de peste 200 de ani. Fiind
amplasatã la poalele dealului Po-
ieniþa ºi Trouºele (595 m altitudine)
oferã posibilitatea organizãrii ºi
practicãrii sporturilor de iarnã,
sãniuº ºi schi.

Camerã din cadrul pensiunii

Pensiunea agroturisticã Stana Dorin Emil

Cazanul pentru distilarea „rãchiei”
aflat în incinta pensiunii
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Tot de aici se pot organiza drumeþii, localitatea Obârºia având peisaje
naturale de o frumuseþe rãpitoare. Toatã întinderea este o nesfârºitã unduire
de creste, vârfuri ºi poiene pe care gãsim sãlaºe construite din lemn ºi
acoperite cu paie, construcþii ce sunt mãrturie a statorniciei ºi hãrniciei
oamenilor pe aceste locuri mirifice.

Dacã, prin periplul sãu, cãlãtorul reuºeºte sã ajungã la sãlaºele de la „Fântâna
Ursului”, din valea Teiului sau la cele de pe valea Pietroasa, va avea ocazia sã-ºi
încânte ochii ºi inima cu niºte peisaje de vis special create de Dumnezeu, pentru
a-i face pe cei ce ajung aici sã uite de toate greutãþile ºi rãutãþile existente în lume.

Pe drept cuvânt moºul Aron în vârstã
de aproape 90 de ani, care de când a
vãzut lumina zilei nu a pãrãsit „Fân-
tâna Ursului” decât pentru perioade
foarte scurte de timp ºi atunci pentru
a-ºi face rost de cele necesare
traiului, spune cã „ aici eºti mai
aproape de Dumnezeu ºi rãutatea ºi
invidia încã nu s-au nãscut”

Un alt potenþial turistic al
comunei îl constituie o serie de
datini ºi obiceiuri, produse au-
tohtone, meºteºuguri vechi ( „ro-
tãritul”, „covãcia”, „dogãritul”,
„þesutul la rãzboi”), care însã nu sunt
puse în valoare pentru a constitui
un punct de atracþie turistic în
vederea dezvoltãrii acestui sector
economic, care ar aduce multe
beneficii comunei.

Restaurante, spaþii de cazare:
SC Telem Impex SRL situat pe DN 7 la intersecþia cu DJ 707. Unitatea

dispune de un restaurant cu 40 de locuri ºi de o staþie PECO.
Motel „Paradis” situat pe DN 7 la intrarea pe teritoriul comunei, venind

dinspre localitatea Zam, judeþul Hunedoara. Capacitatea motelului este de 10
camere cu 28 de locuri.

Staþia peco Petriº

Motel ,,Paradis”
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Tabãrã de ºcolari: Comuna Petriº dispune de douã tabere de ºcolari.
Aceste tabere sunt amplasate una pe teritoriul localitãþii Petriº ºi alta pe
teritoriul localitãþii Roºia-Nouã, pe Valea Marcului. Ambele tabere aparþin
cultului penticostal.

Mediul:
Protejarea mediului înconju-

rãtor ar trebui sã reprezinte una
dintre principalele noastre pre-
ocupãri. Încãlzirea globalã ºi
schimbãrile climaterice ce au
avut loc în ultima perioadã, sunt
determinate de atitudinea pasivã
pe care o avem faþã de problemele
de mediu, poluarea apei, a solului,
a atmosferei, poluarea fonicã, etc.

În comuna Petriº, din datele ce existã la nivel local nu se constatã o
depãºire a limitelor maxime admise pentru apã, aer, sol. Deci nu putem vorbi
de o poluare constantã în zonã sau de o degradare a terenurilor care sã
afecteze zona. Spaþiile verzi amenajate la nivelul comunei sunt suficiente, iar
apa potabilã din zonã este de o calitate excepþionalã.

Pentru depozitarea gunoiului menajer existã o rampã de gunoi amplasatã
la doi kilometri de localitatea Petriº, însã depozitarea gunoaielor menajere
lasã mult de dorit. În luna iulie aceastã rampã va fi închisã pentru a se construi
alta care va corespunde normelor europene.

Tabãra creºtinã Petriº

Tabãra creºtinã Roºia-Nouã (Valea Marcului)
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Observaþii: avantaje, restricþii, oportunitãþi
Avantajele localitãþii:
- situarea comunei aproape de cãile de transport: calea feratã se aflã la 3

km de centrul comunei, DJ 707 trece prin toate localitãþile comunei, DN7
strãbate localitatea Ilteu ºi se aflã la trei km de localitatea Petriº;

- forþa de muncã în zonã este foarte ieftinã;
- amplasarea vãii Petriº favorizeazã practicarea turismului, vânãtorii ºi

pescuitului;
 - asigurarea cazãrii turiºtilor în gospodãriile populaþiei.

Restricþii:
- distanþa mare faþã de centrul administrativ Arad;
- lipsa unei ramuri industriale, deºi forþa de muncã existã;
- Râul Mureº, care aproape în fiecare an provoacã pagube foarte mari prin

distrugerea culturilor agricole. Nu s-au mai fãcut lucrãri de dragare a albiei ºi
de înãlþare a malurilor de peste 50 de ani.

- Infrastructura – DJ 707 care strãbate comuna din Petriº pânã la Obârºia
nu este asfaltat pe o distanþã de 15 km.

Oportunitãþi:
- dezvoltarea micii industrii locale: puncte de sacrificare a animalelor, de

colectare ºi prelucrare a laptelui, mici ateliere;
- intensificarea activitãþii agricole prin crearea de exploataþii agricole;
- crearea unor unitãþi de prelucrare a lemnului.

Obiective ce se vor realiza din surse locale, bugetare ºi judeþene:
- Extinderea ºcolii din localitatea Petriº, asfaltarea drumurilor ºi reþeaua

electricã sunt planurile de viitor de pe agenda de lucru a primarului comunei.
Unul din proiecte ar fi extinderea ºcolii, cu un laborator, o arhivã ºi o micã

salã pentru diverse alte activitãþi în valoare de 4,4 miliarde lei. Mai existã o
lucrare începutã ºi neterminatã tot la ºcoalã, în ceea ce priveºte forarea de
apã pe care Primãria Petriº o are în vedere pentru viitorul apropiat. Un alt
proiect care se doreºte realizat pânã la finele anului 2009 ar fi construirea
unei noi grãdiniþe în localitatea Petriº ºi a alteia în localitatea Roºia-Nouã
pânã la finele anului 2010.
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- Existã deja sumele necesare pentru extinderea reþelei electrice pe tot
cuprinsul comunei pentru cã nu toate satele sunt electrificate în întregime, în
valoare de 1miliard 140 de milioane;

- În anul 2010, vor fi asfaltate drumurile DC 75 ºi DC 76;
- Realizarea proiectului „Drumul” pentru DJ 707 care face legãtura cu

Vaþa pânã unde sunt 22,7 km;
Realizarea reþelei de canalizare în cadrul localitãþii Petriº.
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Capitolul VII
ANEXE
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Localitatea Petriş (1914 – 1918) MARTIRII DIN 1918 
ÎMPUŞCAŢI MIŞELEŞTE DE 
GARDA ROŞIE MAGHIARĂ 

1. Crişan Damaschin 1. Morariu Arsenie 
2. Iancu Zeno 2. Suba Pavea 
3. Olariu Ioan 3. Oprea Ioan 
4. Bulz Nicolae 4. Dura Pahomie 
5. Popescu Dion 5. Morar Gheorghe 
6. Popescu Dumitru 6. Popa Ştefan 
7. Iung Daniel 7. Soran Ioan 
8. Bândea Petru 8. Bianga Gheorghe 
9. Hentea Ioan 9. Farcaş Epifan 
10. Bedreag Simeon 10. Belu Antonie 
11. Crişan Toma 11. Ardelean Toader 
12. Hăncilă Zenovie 12. Bândea Iosif 
13. Farcaş Ioan 13. Alexa Iosif 
14. Achim Nicolae 14. Pui Nicolae 
15. Martin Ştefan  
16. Stana Gheorghe  Eroii Din Războiul 1941 -1944 
17. Suba Gheorghe 1. Anghel Ioan 
18. Suba Ioan 2. Marina Gheorghe 
19. Stana Ioan 3. Stoica Zeno 
20. Dura Ioachim 4. Iancu Ioan 
21. Gârna Petru 5. Bianga Ioan 
22. Crişan Gheorghe 6. Bianga Iosif 
23. Stanciu Zenovie 7. Jecherean Nicolae 
24. Vasica Gheorghe  
25. Mihuţ Petru  
26. Bânde Gheorghe  
27. Ursa Simeon  
28. Pleter Gheorghe  
29. Jecherean Petru  
30. Popa Ioan  
31. Jurcoaneioan  
32. Popescu Constantin  
33. Badiu Constantin  
34. Groşan Constantin  
35. Hentea Sabin  

 

EROII COMUNEI PETRIª CE ªI-AU JERTFIT VIAÞA PENTRU O
ROMÂNIE MARE ªI VEªNICÃ

Monumentul din
Petriº ridicat în
cinstea eroilor
localitãþii
1914-1918
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EROII DIN LOCALITATEA CORBEªTI
1914-1918
1 Nicolae Jecheran
2. Aurel Stanci
3. Daniel Leia
4. Simion Leia
5. Iosif Bold
6. Lazãr Bold
7. Vasile Ardelean
8. Constantin Petrean
9,Gheorghe Stanci
10. Vichentie Baic

 EROII DIN LOCALITATEA ROªIA-NOUÃ
1914-1918

1. Volungan Florian
2. Gârna ªtefan

Familie din Roºia adunatã în jurul fiului întors de pe front
 al doilea rãzboi mondial (1944)
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3. Dalcã Alexandru
4. Dalcã Rusalim

1941-1944
1. Sergent Bândea Ioan
2. Caporal Miclea Aurel

SOLDAÞII:
3. Gârna Ioan
4. Olari Alexandru
5. Prundari Petru
6. Moþ Todor
7. Mura Iancu
8. Cãlean Cornel
9. Leia Lazãr
10. Leia Rusalim
11. Han Ion
12.Cãlean Aron
13.Baneu Roman
14. Cerb Rusalim
15. Medre Viorel
16. Bogdan Ioan
17. Groza Ion
18.Olari Aurel
19.Rob Vasile
20.Leia Florian

EROII DIN LOCALITATEA ILTEU
1914-1918
1. Francisc Hirperlperl
2. Marcu Vasile
3. Marcu Roman
4. Farcaª Antonie
5. Marcu Dumitru
6. Spinanþiu Antonie
7. Marcu Can Vasile
8. Neamþu Constantin
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9. Neamþu C. Constantin
10. Huplea Antonie
11. Bentea Iosif
12.Mursa Constantin
13.Trãvãªan Gheorghe
14. Pleter Iosif
15. Popa Constantin
16. Popa Iulius
17. Mihu Simion
18.Hotãrâª Constantin
19.Pavel Antonie
20.Marcu Ioan
21. Marcu Nicolae
22.Neamþu Ioan
23.Vugu Vasile
24.Þurle Ioan
25.Angalita Ioan
26.Dobrean Ioan
27. Marcu N Antonie
28.Ardelean Vasile
29.Vugu Antonie
30.Dehelean Antonie
31. Dehelean Constantin
32.Dehelean Vasile

LOCUITORI AI COMUNEI PETRIª CARE PRIN INFORMAÞIILE
LOR AU CONTRIBUIT LA REALIZAREA ACESTEI MONOGRAFII

1. Cerb Aurelia din Obârºia - 55 ani
2. Iacob Aurel – rapsod popular – 67 ani
3. Drai Mircea – 40 ani
4. Drai Aurel – rapsod popular – 81 ani
5. Petrean Codreanu – rapsod popular –67 ani
6. Costea Aurel – rapsod popular – 62 ani
7. Tãmãªan Opriþa - rapsod popular – 72 ani
8. Suba Octavian - 90 ani
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FORMAÞII ARTISTICE ALE COMUNEI PETRIª ÎN PERIOADA
1977-1990 - INSTRUCTOR ÎNVÃÞÃTOR MURGU EMIL -

„Dubaºii” din localitatea Corbeºti  (1977-1990)
1. Sas Aurelian - primaº
2. Petrean Vespazian
3. Die Alexandru
4. Toma Manole
5. Stanciu Voicu
6. Petraºcu Nuþu
7. Petrean Antonie
8. Die Aurel
9. Baleþ Iosif
10. Die Iosif
11. Petraºcu Petru
12. Han Petru
13.Petrean Aurel

Grupul vocal din Corbeºti 1977-1990 (toate persoanele cuprinse în
grupul vocal au fãcut parte ºi din formaþiile de teatru popular „Bãbãruþa” ºi
„ªezãtoarea din Corbeºti”)

1.  Tãmãºan Opriþa – conducãtoarea grupului vocal
2. Stanciu Ileana
3. Petraºcu Veta
4. Dobriþa Graþiana
5. Gligor Vioara
6. Adam Elisabeta
7. Costea Marica
8. Bogdan Mãrioara
9. Moþ Marica
10. Baleþ Rozalia
11. Petrean Emilia
12.  Petrean Rodica
13.Die Aniºoara
14. Die Lenuþa
15. Die Marinela
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16. Bãieº Elena
17. Petraºcu Melania
18.Roman Silvia
19.Petrean Vioara
20.Petrean Mihaela
21. Petrean Clara

FLUIERAªII DIN ROªIA-NOUÃ
1. Cerb Lazãr – conducãtorul formaþiei
2. Iacob Aurel
3. Petrean Codrean
4. Cerb Ioan (Caponel)
5. Drai Aurel
6. Marian Lazãr (Haºca)
7. Stãnilã Ioan
8. Stãnilã Petru
9. Costea Aurel
10. Faur Lazãr
11. Iacob Eugen
12. Raica Zian
13. Balþ Ioan (Tima)
14. Cerb Eugen
15. Gherman Petru
16. Roºu Ionel

TARAFUL DIN ROªIA-NOUÃ
1. Faur Lazãr - taragot – ºeful tarafului
2. Costea Aurel - dubã
3. Iacob Aurel - saxofon
4. Petrean Cogrean - saxofon
5. Raica Zian - taragot
6. Baleþ Ioan (Tima) - taragot
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RAPSOZI POPULARI
1. Stãnilã Persida din Roºia-Nouã
2. Cerb Lazãr din Roºia-Nouã
3. Drai Aurel din Roºia-Nouã – 81 de ani
4. Tãmãºan Opriþa din Corbeºti – 72 de ani
5. Iacob Aurel din Obârºia - 67 de ani.



157

Comuna Petriº – trecut ºi prezent

Bibliografie

Izvoare inedite

Arhivele Naþionale Direcþia Judeþeanã Arad
1. Parohia ortodoxã românã Petriº, dosarul nr. 1. (1900 – 1906)
2. Parohia ortodoxã românã Ilteu, dosarul nr. 2 (1908 – 1917)
3. Parohia ortodoxã românã Corbeºti, dosarul nr. 1, (1869 – 1920);

Dosarul nr 2, (1900 – 1920, privind sectele religioase);
Dosarul nr 3, (1874 – 1908, statistici ºcolare);
Dosarul nr. 10, (1909 – 1917, statistici ºcolare);
Registru procese – verbale 1957 – 1962;

4. Arhiva Primãriei Petriº:
Matricole parohiale (botezaþi, cununaþi, rãposaþi) ai parohiei Petriº, 1867

-1918;
Statistici evoluþia demograficã a comunei Petriº – 1990 – 2009;
Evidenþe contabile;
Registrul de procese verbale ale Consiliului comunal;
 5. Arhiva ªcolii generale Petriº:
Dosar nr. 7, registrul de inspecþii 1926 – 1950;
Registrele de inspecþii ºcolare ale ºcolilor Ilteu, Corbeºti, Roºia-Nouã,

Obârºia;
Dosar nr. 17, Cartea ªcolii primare Seliºte;
Dosar nr 7, registrul de inspecþii al ªcolii primare Seliºte, perioada 1924

– 1946;
Cartea ªcolii primare Corbeºti, dosar nr 7;
6. Arhiva Parohiei ortodoxe Corbeºti:
Cronica bisericii parohiale din comuna Corbeºti;



158

Învãþãtor Emil Murgu

Tabloul cãrþilor bisericeºti din anul 1874;
7. Arhiva Parohiei ortodoxe Ilteu:
Cronica bisericii parohiale din Ilteu;

Lucrãri generale ºi speciale:

1. Ghid turistic al judeþului Arad, Bucureºti 1974;
2. Arad – Monografie, Editura Sport-Turism, Bucureºti 1979;
3. Aradul – permanenþã în istoria patriei, Arad 1979;
4. Gheorghe Ciuhandu, Românii din Câmpia Aradului de acum douã

veacuri, Editura Marineasa, Timiºoara, 2005;
5. Istoria României, Editura Academiei R. P. R, Bucureºti 1960;
6. Horia Medeleanu, Valori de artã veche româneascã, Arad, 1986;
7. Radu Octavian Maier, Arhitectura þãrãneascã din vestul þãrii, Arad, 1979;
8. Ioan Nichin, Monografia administrativã a judeþului Arad – Realizãrile

administraþiei româneºti de la unire ºi pânã-n 1938;
9. Corneliu Pãdurean, Populaþia comitatului Arad în mijlocul secolului al

XIX-lea, Editura Universitãþii Aurel Vlaicu, Arad 2003;
10. Vasile Popeangã, Aradul, centru politic al luptei naþionale din perioada

dualismului (1867-1918), Editura Facla, Timiºoara, 1978;
11. Idem, ªcoala româneascã din Transilvania în perioada 1867-1918 ºi

lupta sa pentru unire, Editura didacticã ºi pedagogicã, Bucureºti 1974;
12. Idem, ªcoala româneascã din pãrþile Aradului la mijlocul secolului al

XIX-lea 1821 – 1867, Arad, 1979;
13. Idem, ªcoala româneascã din pãrþile Aradului în perioada 1867-1918,

Arad, 1976;
14. Idem, Un secol de activitate ºcolarã româneascã în pãrþile Aradului

(1721-1821), Arad, 1974
15. Repertoriul arheologic al Mureºului Inferior – judeþul Arad, Editura

orizonturi universitare, Timiºoara 1999;
16. Alexandru Roz, Studii privind istoria judeþului Arad, în perioada 1900-

1944, Casa corpului Didactic, Arad 1980;
 17. A. D. Xenopol, Istoria românilor, Bucureºti, 1997;
18. Suciu Coriolan, Dicþionar istoric a localitãþilor din Transilvania, vol. I,

Bucureºti, 1967;



159

Comuna Petriº – trecut ºi prezent

19. Alexandru Roz, G. Kovach, Dicþionarul istoric al localitãþilor din judeþul
Arad, Arad, 1997;

20. Virgil Valea, Culturã ºi spiritualitate româneascã în Arad în perioada
interbelicã (1919–1940), Editura „Vasile Goldiº”, University Press, Arad, 2005;

21. Maria Holban, Din cronica relaþiilor româno-ungare în secolele XIII –
XIV, Editura Academiei R. S. R., Bucureºti, 1981;

22. D. Popa, Rãscoala lui Horia, vol. I- II, Editura didacticã ºi enciclopedicã
Bucureºti 1979;

23. Studii privind istoria Aradului, Editura politicã, Bucureºti, 1980 24.
Revoluþia europeanã de la 1848 reflectatã în presa arãdeanã, Editura politicã,
Bucureºti 1985;

25. Vasile Popeangã, Ion Mureºeanu, Aradul cultural în lupta pentru
înfãptuirea Marii Uniri (1908 – 1918), Arad, 1991;

26. David Prodan, Iobãgia în Transilvania în secolul al XVI-lea, vol. I,
Bucureºti 1967;

27. Aradul – permanenþã în istoria patriei, Arad 1978;
28. Pavel Vesa, Bisericile de mir arãdene între tradiþie ºi modernitate,

Editura Mirador, Arad, 2000;
29. Idem, Eparhia Aradului în perioada episcopului Gherasim Raþ (1835-

1850) , Editura Mirador; Arad, 2008;
30. Idem, Episcopia Aradului, Istorie. Culturã. Mentalitãþi. (1706–1918),

Presa Universitarã Clujeanã, Cluj-Napoca, 2006;
31. Episcopii Aradului 1706-2006, Editura Gutenberg Univers, Arad 2007;
32. Idem, Biserici de lemn de odinioarã, Editura Gutenberg, Arad, 1997;
33. Viorel Pãcurar, Catedrala episcopalã ortodoxã din Lipova 1338
- 1706-2006, 300 de ani de Episcopie la Arad, „Vasile Goldiº” University

Press, Arad, 2006;
34. Nicolae Rãdulescu, Sabin V. Drãgoi, Editura Muzicalã a Uniunii

compozitorilor, Bucureºti, 1971;
35. Nicoleta Mateoc- Sârb, Dezvoltarea regionalã în România, Editura

Agroprint Timiºoara, 2000;
36. S. Fl. Marian, Nunta la Români, Tipografia Carol Gobl, Bucureºti, 1890;

Cultura Naþionalã, Bucureºti 1995;
37 Idem, Naºterea la români, Tipografia Carol Gobl, Bucureºti, 1890;

Cultura Naþionalã, Bucureºti, 1995;
38. Viorel Nistor, Colinde din Þara Zãrandului, Editura Mirador, Arad,

1997;



160

Învãþãtor Emil Murgu

39. Emil Murgu, Tradiþii ºi obiceiuri folclorice pe valea Mureºului, Arad,
1999;

40. Virgil Valea, Miniº, Istorie ºi culturã, Editura Fundaþiei „Moise Nicoarã”
Arad 2006;

41. Pavel Vesa, Din istoria comunei Dieci, Editura ªtirea, Arad, 1999;
42. Victor Bleahu, Monografia oraºului Lipova, Editura Marineasa,

Timiºoara, 2006;
43. Mircea Olaru, Ghidul turistic al comunei Petriº, Editura Bistra S.R.L.,

2009;



161

Comuna Petriº – trecut ºi prezent

Cuprins

Cuvânt înainte ......................................................................................................... 7

Capitolul I
CONDIÞII NATURALE ........................................................................................ 11
I. 1. Aºezarea geograficã ........................................................................................... 11
I. 2. Aspecte administrative ...................................................................................... 12
I. 3. Relieful ............................................................................................................... 12
I. 4. Caracteristici climatice ..................................................................................... 13
I. 5. Reþeaua hidrograficã ......................................................................................... 14
I. 6. Vegetaþia ............................................................................................................ 15
I. 7. Fauna .................................................................................................................. 16

Capitolul II
REPERE ISTORICE ............................................................................................. 17
II. 1. Istoricul comunei Petriº .................................................................................. 17

A.Localitatea Petriº .................................................................................... 17
B. Localitatea Ilteu ..................................................................................... 21
C. Localitatea Corbeºti ............................................................................... 22
D. Localitatea Roºia-Nouã ........................................................................... 23
E. Localitatea Obârºia ................................................................................. 24
F. Localitatea Seliºte .................................................................................. 24

II. 2. Participarea comunei Petriº la lupta pentru libertate socialã ºi naþionalã ... 27
A. Rãscoala din 1784-1785 ........................................................................... 27

Capitolul III
EVOLUÞIA DEMOGRAFICÃ ªI ECONOMICÃ ...............................................34
III. 1. Prezentare generalã ....................................................................................... 34
III. 2. Evoluþia demograficã în perioada 1852-1918 .................................................. 36
III. 3. Evoluþia populaþiei comunei Petriº în perioada 1970–2005 .......................... 37
III. 4. Date privind migraþia ºi sporul natural ......................................................... 38
III. 5. Structura populaþiei pe grupe de sexe ........................................................... 39
III. 6. Evoluþia populaþiei – sporul natural ............................................................... 43



162

Învãþãtor Emil Murgu

III. 7 Evoluþia populaþiei Comunei Petriº în perioada 2006- 2008 .......................... 45
III. 8. Nivelul de instruire ........................................................................................ 46
III. 9. Dezvoltarea economicã ................................................................................... 47
III. 10. Forþa de muncã – structura salariaþilor din comuna Petriº
           pe domenii de activitate ............................................................................... 48
III. 11. Situaþia economicã a populaþiei declaratã la recensãmânt – 2002 .............. 49
III. 12. Fondul funciar ............................................................................................... 50
III. 13.  Efectivul de animale .................................................................................... 51
III. 14.  Structura culturilor agricole în anul 2001 .................................................. 53
III. 15.  Dotãri agricole ............................................................................................. 54
III. 16.  Alte dotãri ale populaþiei: ............................................................................ 56
III. 17.  Fondul de locuinþe ....................................................................................... 57

Capitolul IV
VIAÞA CULTURALÃ ªI SPIRITUALÃ ...............................................................58
IV. 1. Învãþãmãntul în comuna Petriº ....................................................................... 58
IV. 2. Cultele ............................................................................................................. 74

a. Biserica ortodoxã din Petriº ................................................................... 75
b. Biserica ortodoxã din Ilteu .................................................................... 77
c. Biserica ortodoxã din Seliºtea de Mureº............................................... 79
d. Biserica ortodoxã din Corbeºti .............................................................. 80
f.  Cultul Baptist .......................................................................................... 85
g. Cultul Penticostal ................................................................................... 86

IV. III. Activitatea culturalã ...................................................................................... 88
IV. 4. Asistenþa medicalã .......................................................................................... 95

Capitolul V
ETNOGRAFIE ªI FOLCLOR ..............................................................................99
V. 1. Caracterizarea etnograficã a comunei Petriº .................................................. 99
V. 2. Glosar .............................................................................................................. 104
V. 3. Obiceiuri ºi tradiþii în viaþa localnicilor ........................................................ 106

V. 3. a) Descrierea portului popular ........................................................ 106
V. 3. b) Superstiþii, credinþe ºi obiceiuri populare ................................. 109
V. 3. c.) Datini ........................................................................................... 124

V. 4. Vocabular ºi expresii locale ............................................................................ 127

Capitolul VI
COMUNA PETRIª ASTÃZI............................................................................... 137

Capitolul VII
ANEXE ................................................................................................................. 149

Bibliografie ........................................................................................................... 157

Cuprins ................................................................................................................. 169


